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مجید انصاری :امیدوارم
زنان نیز به مجلس خبرگان
راه یابند

مع��اون پارلمانی رئی��س جمهوري ابراز امیدواری کرد ک��ه زنان بتوانند به مجلس
خبرگان رهبری آینده راه پیدا کنند.به گزارش ايسنا ،مجید انصاری در همایش «حضور
حداکثری زنان شمیرانات در انتخابات» ،اظهار کرد :خوشحالم که تعداد زیادی از زنان
برای حضور در مجلس ثبتنام کردهاند.
امیدوارم در مجلس دهم ش��اهد حضور تعداد بیش��تری از زنان باشیم و حتی زنان
بتوانند به مجلس خبرگان نیز راه پیدا کنند؛ چرا که در هیچ عرصهای برای زنان تابلوی

ورود ممنوع وجود ندارد.
وی ادامه داد :دولت در هیچ عرصهای از عرصههای مدیریت و خدمتگزاری فرقی میان
زنان و مردان قائل نیست و در این راه هیچ مانعی را به رسمیت نمیشناسد؛همچنين
معتقدیم اگر مانعی وجود دارد باید برداش��ته ش��ود .ما باید به اسالم ،انقالب اسالمی و
رهبر فرزانه انقالب که بارها با اقتباس از مکتب فقهی امام(ره) و اجتهاد پویای خودشان
مسأله حضور زنان در عرصههای مختلف را مطرح کردهاند ،افتخار کنیم.

رئيس جمهوري در مراسم گشايش كنفرانس بينالمللي وحدت اسالمي:

رئیس جمهوری ديروز در مراسم گشايش بيست
و نهمين كنفرانس بينالمللي وحدت اسالمي ،با تأكيد
بر اينكه فرياد جهان اسالم بايد فرياد پايان خشونت و
آغاز همكاري و كمك به يكديگر باش��د ،گفت :امروز
پاس��خ به نداي پيامبـــــر عظيم الشأن اسالم(ص)
در گرو وحدت ،پرهيز از خش��ونت و گسترش مودت
اسالمي است.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياست جمهوري،
حجتاالس�لام حس��ن روحان��ي ،اظهارك��رد :اگ��ر
روزي دغدغ��ه ما اين بود ك��ه قدرتهاي خارجي به
كش��تار و غارت مسلمانان و اشغال سرزمينهاي آنها
ميپرداختند ،امروز در وضعيتي هستيم كه در جمع
كش��ورهاي اسالمي ،كش��وري با پرچم اسالم بر سر
مسلمانان بيگناه بمب و موشك ميريزد يا گروههايي
به ن��ام دين ،اس�لام و جهاد ،تيغ بر چهره اس�لام و
مسلمانان ميكشند .وي افزود :شايد هيچ گاه گمان
نميبرديم كه روزي در دنياي اسالم رژيم صهيونيستي
به عنوان متجاوز اصلي فراموش شود و حتي از صفحه
اخبار كنار گذاش��ته ش��ود و به جاي آن اخبار كشتار
مس��لمانان به دست مدعيان اس�لام و با پرچمي كه
نام مباركاهلل و پيامبر گرامي اسالم(ص) بر آن نقش
بسته اس��ت ،در صدر اخبار قرار گيرد .رئيس شوراي
عالي امنيت ملي اظهار كرد :تاكنون دشمنان ،اسالم را
دين خش��ونت و خونريزي معرفي ميكردند و اكنون
جمعي اندك درون امت اس�لامي نيز به نام جهاد ،در
عمل و در كالم ،اسالم را دين كشتار ،خونريزي و ظلم
معرفي ميكنند .روحان��ي با تأكيد بر اينكه همه در
شرايط كنوني مسئوليت و وظيفه سنگيني بر عهده
دارند ،تصريح كرد :دو س��ال پي��ش دولت جمهوري
اسالمي ايران طرح مقابله با خشونت و افراطيگري را
در سازمان ملل مطرح كرد و خشونت و افراطيگري
را بزرگتري��ن تهديد پيش روي جهان معرفي كرده و
راهكار مقابله با آن را دس��ت به دس��ت يكديگر دادن
همگاني عنوان ميك��رد ،گرچه به ظاهر اين طرح به
تصويب همه كشورهاي اسالمي و غيراسالمي رسيد،
ام��ا در مقام عمل ،گامي كه حاكي از حس��ن نيت در
عمل به اين پيشنهاد باشد ،ديده نشد.
وي گفت :جاي تأس��ف بس��يار است كه مدارسي
به نام دين برپا ميش��ود ،اما قرائت آنان از دين قرائت
خشونتآميز است و به جاي اينكه هويت اسالم در برابر
هويت الحاد و كفر قرار گيرد ،هويت شيعه و اهل تسنن

راه ریشه کنی تروریسم ،درمان تحجر است

نيم نگاه
تکفیر از خشونت فکری تحجر و عدم اعتدال نشأت میگیرد
آیا تضعیف سوریه به نفع دنیای اسالم و همسایگان مسلمان این کشور و
موجب غنای ترکیه ،اردن ،عربستان ،قطر و امارات است و یا باعث خوشحالی

را روبهروي هم قرار دادهاند.
رئيس جمهوري با بيان اينكه تكفير از خش��ونت
فكري ،تحجر و عدم اعتدال نش��أت ميگيرد ،اضافه
كرد :چرا نبايد جامعه ،مدارس و درسهاي ما بر مبناي
هويت توحيد و معاد بنا ش��ود و مگر اس�لام جز الاله
االاهلل و محمد رسولاهلل به عنوان پايه اصلي شهادتين
است؟ روحاني در ادامه با تأكيد بر اينكه آنچه عدهاي
به نام هالل شيعي مطرح ميكنند گفتمان بيمارگونه
و غلط است ،گفت :ما نه هالل شيعي داريم و نه هالل
سني ،بلكه ما بدر اسالمي داريم .رئيس جمهوري لزوم
اتحاد مسلمانان جهان را مورد تأكيد قرار داد و اظهار
كرد :ويراني س��وريه و تخريب بناها و آثار تمدني اين
كش��ور و دزديدن نفت مردم س��وريه و فروش آن به
ديگران به نفع كيس��ت؟ تضعيف كشوري كه در برابر
متجاوز اصلي يعني رژيم صهيونيستي سالها مقاومت
كرده است ،به نفع چه كساني است؟
وي اضافه كرد :آيا تضعيف س��وريه به نفع دنياي
اسالم و به نفع همسايههاي مسلمان اين كشور است؟ و
آيا تخريب سوريه موجب آباداني تركيه ،اردن،عربستان
يا ديگر كشورها خواهد شد؟ بجز رژيم صهيونيستي و
آنهايي كه ضد مسلمانان هستند ،چه كسي از ويراني
سوريه و عراق خوشحال است؟
روحاني با ابراز تأسف از اينكه  84درصد خشونت،

اسرائیل خواهد شد؟
اگر پولی را که به امریکا برای خریداری موشک پرداخت کردهاید میان فقرای
مسلمان تقسیم کرده بودید ،جهان اسالم اين گونه گرفتار فقر نبود

ترور وآدمكشي در حوزه دنياي اسالم ،شمال آفريقا،
خاورميانه و غرب آس��يا در حال وقوع اس��ت ،گفت:
مگر يك مسلمان در برابر خون برادران مسلمان خود
مسئول نبوده و نبايد پاسخگو باشد؟ آيا درست است
كه با ثروت جهان اسالم بمب بر سر مردم يمن بريزند
يا موش��كهاي ضد زره از امريكا خريداري كرده و آن
را در اختيار داعش و ديگر گروهكهاي ضداس�لامي
قرار دهند؟
ëëپناهجويي مسلمانان در كشورهاي
غيرمسلمان
وي اضافه كرد :آيا ش��رمآور نيس��ت ك��ه زنها و
كودكان از ميان درياها و رودخانهها به س��ختي عبور
كرده و به پناه يك كشور غيراسالمي بروند و آن كشور
هم آنها را پش��ت دروازههاي خود نگه دارد؟ اگر امروز
پيامبر اس�لام(ص) و اصحاب ايشان در ميان ما بودند
اين فاجعه بزرگ را تحمل ميكردند؟
ëëراهي جز وحدت وجود ندارد
وي تصري��ح كرد :در ش��رايط كنوني جهان راهي
وجود ندارد جز آنكه همه مس��لمانان دست به دست
هم داده و متحد ش��وند و از همه كشورهاي اسالمي
منطقه و خارج از منطقه و حتي آنهايي كه تا امروز بر
سر همسايگان خود بمب و موشك ريختهاند ،دعوت
ميكنم كه راه صحيح و درس��ت را برگزينند .رئيس

جمهوري خطاب به كش��ورهايي كه بمب و موشك
بر س��ر همسايگان خود ميريزند ،اظهار كرد :شما در
يك س��ال گذشته اگر هزينه خريد بمب و موشكها
از امريكا را به گرسنگان ميداديد ،امروز جهان اسالم
اينگونه گرفتار فقر نبود .رئيس جمهوري تأكيد كرد:
اگر گروهكهايي همچون داعش ميتوانند سربازگيري
كنند ،عامل اصلي آن فقر مادي و فرهنگي اس��ت لذا
بياييد دست به دست هم داده واين نوع فقر را از بين
ببريم .روحاني با بيان اينكه ساليان طوالني از وحدت
س��خن گفته شده اس��ت و اين موضوع صرفاً با كالم
تحقق نمييابد ،اظهار داش��ت :وحدت دنياي اس�لام
بدون پيوند فرهنگ و اقتصاد كشورهاي اسالمي ايجاد
نميشود.
ëëتروريسم با بمب از بين نميرود
وي تأكيد كرد :تروريس��م با بمب از بين نميرود
و بايد با تغيير گفتمان در مسير حذف تروريسم گام
برداشت.
رئيس جمهوري تصريح كرد :امروز بايد فكر جوانان
دنياي اسالم را تحت تأثير گفتمان صحيح قرار دهيم و
بزرگترينوظيفه،تصحيحتصويراسالمدرافكارعمومي
جهان است و بايد كاري كنيم كه افكار عمومي با اسالم
واقعي آش��نا شود .روحاني با اشاره به لزوم حركت در
مسير جهان بدون خشونت ،گفت :اين دولت از روز اول

به جهان پيشنهاد جهان بدون خشونت را داده و اعالم
كرده كه هر مشكلي در هر حدي كه باشد بر سر ميز
مذاكره و گفتمان قابل حل است.
روحان��ی اضافه کرد :بع��د از  12س��ال تهمت و
ترساندن همسایگان از ما ،با منطق و گفت و گو دروغ
بودن ادعاها را ثابت کردیم و نش��ان دادیم جمهوری
اسالمی به کسی دروغ نمیگوید و آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی نیز صراحتاً اعالم کرد که در ایران مرکز
مخفی برای غنیس��ازی اورانیوم وجود ندارد و پرونده
گذشته ایران به طور کامل بسته است.رئيس جمهوري
گفت :مذاكرات هستهاي ايران نشان داد كه با منطق
و اس��تدالل ميتوان دنياي امروز را به راه حق و مسير
درس��ت كش��اند و مش��كالت عظيم و پيچي��ده را با
مذاكره حل و فصل كرد .رئيس ش��وراي عالي امنيت
ملي تصريح كرد :هيچ كس تصور نكند كه گروههاي
تروريستي به نفع كسي يا كشوري خواهد بود و كسي
فك��ر نكند كه اگر با رهبر كش��وري مخالف اس��ت با
استفاده از ترويج خشونت و بمب و موشك ميتواند آن
را تغيير دهد ،آينده ملتها به دس��ت مردم آن كشور
است و با بمب و موشك نميتوان براي آينده يك ملت
تصميم گرفت .روحاني تأكيد كرد :مگر ميش��ود در
كش��وري مركز حكومت را تضعي��ف كرده و همزمان
مدعي مبارزه با تروريس��م ب��ود؟ رئيس جمهوري در
ادامه با تأكيد بر اينكه فرياد جهان اس�لام بايد فرياد
پايان خشونت و آغاز همكاري و كمك به يكديگر باشد،
خاطرنشان كرد :اگر ميخواهيم به نداي پيامبر اسالم
پاسخ بگوييم همه بايد درحد توان خود فرياد وحدت و
معرفي اسالم رحماني و سيره پيامبر را براي جهانيان
به صدا درآوريم و دست به دست هم براي آينده روشن
دنياي اسالم متحد شويم.
رئي��س جمهوري ب��ا بيان اينكه ام��ام راحل ما را
دعوت به وحدت كرد و اين هفته را به نام هفته وحدت
نامگذاري كرد ،اظهارداشت :اين هفته ايامي است كه
ميتواند همه فرق و مذاهب را تحت نام پيامبر گرامي
اسالم به هم نزديك كند و رهبر معظم انقالب نيز بر
وحدت ونزديكي دنياي اس�لام تأكيد بسياري دارند.
اساساً ما نبايد تنها اين هفته را هفته وحدت بدانيم بلكه
همه روزها و ماههاي ما بايد اختصاص به وحدت داشته
باش��ند چرا كه با وحدت ماست كه دشمنان اسالم از
دستيابي به اهدافشان باز ميمانند و با وحدت است
كه ما ميتوانيم امت واحده اسالمي بسازيم.

ســـیاســی
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دیگه چه خبر
دلیل «حصر» به روایت معاون فرمانده سپاه

معاون فرمانده س��پاه گفت« :اطالعاتی داریم که برخی حامیان فتنهگران
منتظر فرصتی برای برپایی فتنه دیگر هستند و به مجرد دیدن ضعفی از نظام،
دوباره فعال میشوند».
س��ردار نجات در گفتوگو با «فارس» اف��زود« :وجه ه پدرانه و جذب رهبر
معظم انقالب بر همه وجوه دیگر ایش��ان برتری دارد .ایش��ان فردای روزی که
موس��وی به نتایج اعتراض کرد ،وی را خواس��تند و گفتند جنس تو با جنس
ض��د انقالب فرق دارد و اگر اعتراض داری ،در چارچوب قانون اعالم کن .عین
ای��ن پیام را برای کروبی و دیگران هم فرس��تادند .بعد وقتی دیدند اینها ادامه
میدهند ،با ستادهای اینها جلسه گذاشتند ».به گفته وی« ،علت اصلی حصر
سران فتنه فراخوان  25بهمن  89که منجر به آمدن  3-4هزار نفر به خیابان
ش��د ،بود .اینها به خاطر فتنه دومی که میخواس��تند بعد از  88برپا کنند و
مصطفی تاجزاده هم از زندان آن را حمایت میکرد ،به حصر رفتند .حصر اینها
به درخواست قوه قضائیه و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی است».

ادامه تحقیق درباره بخشهای بعدی پرونده زنجانی

دادس��تان ته��ران در ارتباط با پرون��ده بابک زنجانی گف��ت« :این پرونده
بخشهای مختلف دارد و اگر تصور بر این است که با این کیفرخواست پرونده
خاتمه پیدا میکند ،اش��تباه است ».به گزارش «میزان» ،جعفری دولتآبادی
در حاش��یه دومین همایش سراسری قضات دادسرای عمومی و انقالب تهران
اف��زود« :این پرون��ده بخشهای مختلف دارد و اگر تصور بر این اس��ت که با
این کیفرخواس��ت پرونده خاتمه پیدا میکند ،اش��تباه اس��ت ».وی ادامه داد:
«بخشهای بعدی پرونده بابک زنجانی در دس��ت تحقیق است ».همچنین به
گزارش «ایرنا» ،دادس��تان تهران از حضور خود در جلس��ه علنی بعدی دادگاه
بابک زنجانی خبر داد و گفت« :درجلس��ه بعدی اظهاراتی درباره بیمارس��تان
پارسیان ارائه خواهم کرد».

پورمحمدی :ممکن است مصاحبه ظریف پخش شود

به گزارش «تابناک ورزشی» بعد از اینکه مصاحبه عادل فردوسیپور با جواد
ظریف وزیر امور خارجه در برنامه « »90پخش نشد ،شایعات زیادی در فضای
مجازی و رسانهها مطرح شد ،شایعاتی از جمله تمام شدن برنامه « »90و اتمام
کار عادل فردوسیپور که سالهاست اجرای این برنامه را برعهده دارد تا اخراج
و برکناری وی از این برنامه که به بعضی از آنها پاسخهایی نیز از طرف مسئوالن
امر داده شد .علی اصغر پورمحمدی ،معاون سیمای رسانه ملی در گفتوگو با
«مهر» ،در پاس��خ به پرسشی درباره اجرای عادل فردوسیپور در برنامه «»90
و صحت و سقم حضور او در این برنامه گفت :برنامه « »90همچنان به پخش
خود ادامه میدهد .وی همچنین درباره پخش مصاحبه فردوسیپور با ظریف
اعالم کرد« :ممکن است مصاحبه پخش شود».

روایت علمالهدی از وضعیت شهر مشهد

امام جمعه مشهد گفت« :به فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفتم،
قرار بر این بود که زنهای بدحجاب به حرم نزدیک نش��وند اما امروز زنهای
بدحجاب در اطراف حرم دیده میشوند ».به گزارش «انتخاب» حجتاالسالم
سید احمد علمالهدی در مراسم تجلیل از خادمان افتخاری حریم رضوی ،ادامه
داد« :وی به من گفت وقتی هتل چند س��تاره در کنار حرم س��اخته میشود،
دیگر نمیتوان جلوی برخی موضوعات را گرفت».
امام جمعه مشهد افزود« :وقتی در شهر مشهد مکانهای تفریحی و تجاری
شکل میگیرد ،هویت امام رضا(ع) از بین میرود و کلیپی از اطراف حرم رضوی
به رهبر معظم انقالب نش��ان دادند و به ایش��ان گفتند مشهد به این وضع در
آمده و کاالهای خارجی در این بازارها عرضه میشود که ایشان بسیار ناراحت
شدند».

