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ایرانوترکیهبهسطحیراهبردی ارتقا یابد

خطیب نماز جمعه تهران 22:بهمن تثبیت غدیر است
خطیــب نمــاز جمعه تهــران ،انقالب اســامی را پیــروزی بــر دو جریان مســلط فکری
لیبرالیســم و سوسیالیســم عنوان کرد و گفت :در رژیم سابق ،شاه مالک وجود خود هم
نبــود و عروســک تمام معنایی بود کــه هرچه میگفتند ،عمل میکرد.بــه گزارش ایرنا،
حجتاالســام والمســلمین کاظــم صدیقی در خطبــه دوم نماز جمعه تهــران گفت:
 22بهمن تثبیت غدیر اســت ،تجدید پیمان با امیرالمؤمنین(ع) و به رخ کشیدن بقای
انقالب و نشــانه این اســت که انقالب شــخصی نیســت ،بلکه جریان اســت .وی افزود:
«مسئوالن» در قصرهای اشرافی ننشینند در میان مردم بیایند و مردمی باشند.

تحلیل روز

آقایجنتی!
چه کسانی باید صدای مردم را بشنوند؟

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش خطاب به مسئوالن:

مردم را بشناسید؛ حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

امسال حضور مردم در راهپیمایی  22بهمن پرشورتر از همیشه خواهد بود

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظم انقالب اســامی صبح پنجشنبه
و همزمــان بــا ســالروز بیعــت تاریخــی
همافــران نیــروی هوایــی در  ۱۹بهمــن
ســال  ۱۳۵۷بــا امــام(ره) ،بــا جمعی از
فرماندهــان و کارکنــان نیــروی هوایــی
و قــرارگاه پدافنــد هوایــی ارتــش دیــدار
کردند.بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،رهبــر
انقــاب اســامی در این دیــدار ،ایاماهلل
و مناســبتهای مهم انقالب اسالمی را
مایــه قوام و اســتحکام نظام دانســتند و
تأکید کردند :امســال بــه لطف الهی۲۲ ،
بهمــن از آن  ۲۲بهمنهــای تماشــایی
خواهد بود.
رهبــر انقــاب اســامی حرکــت ۱۹
بهمن سال  ۱۳۵۷و دیگر مناسبتهای
مهــم انقــاب اســامی را فراتــر از یــک
خاطــره افتخارآمیــز دانســتند و گفتنــد:
همــه ایــن ایــام اهلل ،چــه مناســبتهای
دوران انقــاب اســامی و چــه
مناســبتهای مهــم  ۳۹ســال گذشــته،
زمینهســاز افزایــش ذخیــره و ســرمایه
انقــاب و موجــب اســتحکام بیشــتر
پایههای انقالب اسالمی میشوند.
حضرت آیتاهلل خامنــهای ،انقالب
اســامی را حقیقتــی زنــده دانســتند و با
تأکیــد بر اینکــه اســتحکام و قــوام امروز
انقــاب بیشــتر از روزهــای اول اســت،
انقالبیــون امــروز،
خاطرنشــان کردنــد:
ِ
ایستادهتر و آگاهتر و بصیرتر از انقالبیون
روزهــای اول انقالب هســتند و بر همین
اساس ،انقالب پیش رفته و تکامل یافته
اســت.رهبر انقــاب اســامی ،تغییــر و
تحــول را همچون دیگر موجودات زنده،
جزو ذات انقالب برشــمردند و افزودند:
اکنــون که انقالب در حــال ورود به چهل
سالگی خود است ،اصول و مبانی ،ثابت
و پایــدار مانده ،اما از ایــن درخت تناور و
ریشه دار ،میوههای نو به نو و جدید بروز
کرده است.
ایشــان کانون اصلی مقابله دشمنان
با انقالب اســامی را جلوگیــری از ظهور
ثمــرات جدیــد و اســتمرار و اســتقامت
انقــاب برشــمردند و گفتنــد :منظــور
از دشــمنان همــان کســانی هســتند کــه
بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،حکومــت

دستنشــانده و مطیــع آنهــا در ایــن
منطقه حساس سرنگون شد که در رأس
آنها دولت امریکا قرار دارد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
شــیوههای متنــوع و گســترده دشــمنان
بــرای مقابلــه بــا انقــاب خاطرنشــان
کردنــد :آنهــا از متفکرنماهــا ،نظریــه
پــردازان قالبی ،روزنامه نگاران و قلم به
مزدهــا ،دلقک و همــه امکانات فضای
مجازی استفاده میکنند تا بر مردم تأثیر
بگذارنــد امــا ناگهــان در برخــی ایاماهلل
همچون  ۲۲بهمن یا  ۹دی سال  ۸۸یا ۹
دی امسال و راهپیماییهای خودجوش
و پرشــور و پرهیجــان بعــد از آن ،ســیل
جمعیــت به خیابان ها میآیند و با ســر
دادن شــعاری واحــد ،همــه محاســبات
دشمنان را به هم میزنند.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای ،تالش
هــای بدخواهــان ملــت ایــران را فراتر از
اقدامــات در فضــای مجــازی دانســتند
و گفتنــد :آنهــا از تحریــم نیــز اســتفاده
میکنند تا مشــکالت اقتصادی به وجود
آورند ،اما همین مردم بهدلیل عشق به
انقالب اســامی ،گســترده بــه خیابانها
میآینــد و موجــب قــوام و اســتحکام
انقالب میشوند.
ایشــان راهپیمایی  ۲۲بهمن امســال
را یــک نمونــه از عشــق و ارادت مــردم
بــه انقــاب دانســتند و افزودند :امســال
بهدلیــل یــاوه گوییهــای برخــی از
دولتمــردان امریکا و غیــر امریکا ،مردم
احســاس میکننــد کــه دشــمن در حال
کمین گرفتن و درصدد دشــمنی اســت
و بــه همیــن علت ،به حــول و قوه الهی،
حضــور مــردم در راهپیمایــی  ۲۲بهمن
امســال از همیشــه گرمتــر و پرشــورتر
خواهد بود و همه خواهند آمد.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه بــا
تأکید بر اینکه سیاستهای اصولی نظام
برآمده از انقالب اســامی است ،گفتند:
از جملــه سیاســتهای اصولــی نظــام،
«اســتقالل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی
و امنیتــی»« ،آزادی» و «پیشــرفت همه
جانبــه مــادی و معنــوی» اســت کــه در
برخــی زمینههــا بویــژه علــم و فنــاوری
پیشــرفتهای خوبــی بهدســت آمــده
است.

حضرت آیتاهلل خامنهای« ،عدالت
اجتماعی» را یکی دیگر از سیاســتهای
اصولــی نظــام برشــمردند و افزودنــد:
هــدف از عدالــت اجتماعــی ،برداشــتن
فاصلههــای میان مردم اســت کــه البته
در ایــن زمینــه کــمکاری و عقبماندگی
داریــم و آن کاری کــه بایــد انجام بگیرد،
هنــوز انجام نگرفته ولــی همه بدانند که
مــا از ایــن سیاســت اصولــی صرفنظــر
نکردهایــم و بــا جدیــت بهدنبــال آن
هستیم.ایشــان یکــی از راه هــای تحقــق
عدالــت اجتماعــی را مبــارزه بــا ظلــم و
فســاد دانستند و افزودند :مبارزه با ظلم
و فســاد بسیار سخت اســت و همانگونه
که چند ســال قبل گفتم ،فساد همچون
اژدهــای هفتســر افسانههاســت کــه از
بین بردن آن براحتی امکان پذیر نیست
ولی حتماً باید انجام شود.
رهبــر انقالب اســامی تأکیــد کردند:
برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران
حکومتی باید شــدیدتر و جدیتر از بقیه
مــوارد باشــد و همه مســئوالن و مدیران
کشور باید به این موضوع توجه کنند.
رهبر انقالب اسالمی« ،ایستادگی در
برابر ظلم و فساد در سطح بینالمللی و
رسوا کردن آن» را از جمله سیاست های
اصولی برشــمردند و تأکید کردند :امروز
ظالمترین و بیرحمترین مجموعههای
دنیا ،حکومت امریکاســت که حتی بدتر
از داعشیهای وحشی است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
یــادآوری ایــن موضــوع کــه داعــش را
امریکاییهــا بــه وجــود آوردنــد و رئیس
جمهــوری فعلــی امریــکا در تبلیغــات

علی الریجانی:چند روز پیش داعش میخواست
منطقهای را در ایران بگیرد اما سرکوب شد

برهم زدن امنیت ایــران انجام دادند و در حال حاضر دو
هدف را پیگیری میکنند؛ نخست اینکه امنیت ایران را بر
هم بزنند حال در این راســتا تالش مــی کنند که گروههای
ورشکســته را تقویــت کرده تا ناامنی ایجــاد کنند که در این
رابطــه موفق نبودند؛ زیرا با وجــود بحرانهای منطقه ای،
جمهــوری اســامی ایــران اقتــدار خــود را به فضــل الهی
حفــظ کرده اســت .الریجانی گفــت :یکی دیگــر از اهداف
دشــمنان ایجاد مشــکالت اقتصادی برای مردم اســت از
این رو چند چالش مانند بحران کمبود آب و اشــتغالزایی
باید در بودجه ســال آینده مورد توجه قرار گیرد و در ســال
آتی درصدی از مشــکالت حل شود .وی در بخش دیگری
از ســخنانش با اشاره به برخی اختالفات داخلی گفت :به
اختالف افکنــان میگویم اگر عرضه دارید اختالف را حل
کنید تا مشــکالت اقتصادی سامان یابد .اینکه سر مسائل
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی ،دیپلماســی اختالف باشد،
یــک امــر معمولــی اســت؛ چرا کــه در یــک کشــور ،عقاید
مختلفــی وجــود دارد؛ بنابرایــن هنــر سیاســت ورزان این
اســت که اختالفات را به ســمت منافع ملی کشــور همگرا
کنند نه اینکه اختالفات را عمیق کنند.

شمخانی :ایران از بحرانهای بزرگ با کمترین هزینه

عبور کرده است

علی مطهری:نمی توان انقالب را
مخصوص طبقه خاصی دانست

خانه ملت

رئیــس مجلــس گفت :برجســته کــردن اختالفــات در
کشــور هنــر نیســت و اختــاف افکنــان ،خائــن بــه ملت و
انقالب هستند .به گزارش ایرنا ،علی الریجانی در سفر به
اســتان اصفهان با حضور در مراسم گرامیداشت شهدای
مدافــع حرم شهرســتان لنجــان ،گفــت :شــهدای مدافع
حــرم برای همه مــا عزیز هســتند؛ چرا که این شــهدا هم
اجــر مهاجرت و هم اجر مجاهــدت را میبرند .وی گفت:
گاهــی برخیها میگفتند که چرا شــهدای مدافع حرم به
ســوریه و عراق رفتند یا چرا پاکســتانیها و افغانستانیها
و لبنانیهــا و ایرانیهــا بــه عراق و ســوریه میرونــد؛ البته
ایران به درخواســت ســوریه و عراق بــرای کمک به ملت
این دو کشــور رفت اما نکته اینجاســت کــه برخیها از اول
انقالب غفلت داشــتهاند یا موضوع را نمیفهمند یا خود
را به نفهمی میزنند و حقایق را نمیبینند وی ادامه داد:
وظیفــه مســلمانان این اســت که بــه یاری مســلمانان در
مقابــل متجاوزان بروند و شــهید مطهــری فرمودند زاهد
واقعــی دلمشــغولی برای مــردم دارد و ســعادت خود را
در گرو ســعادت دیگران میبیند .الریجانی افزود :داعش
میخواست سیمای اسالم را از بین ببرد و در گزارشهای
خبــری نیــز دیدهاید که وقتی داعش در ســوریه شــروع به
ماجراجویی کرد عالوه بر مســلمانان ،مراکز مســیحیت و
ادیــان دیگر را نابود کرد .رئیس مجلس شــورای اســامی
افــزود :چند روز پیــش نیروی زمینی ســپاه گزارشــی ارائه
کــرد کــه در تلویزیــون نیــز پخــش شــد کــه بــر اســاس آن
گروهــی داعشــی میخواســتند وارد ایران شــوند و منطقه
ای را بگیرند و ســر و صــدا راه بیندازند اما آنها دســتگیر و
ســرکوب شــدند و عــدهای از آنان هم به هالکت رســیدند
و این مســائل نشــان میدهد که سپاه پاســداران بخشی از
ملت ایران اســت .وی ادامه داد :دشــمنان هر کاری برای

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :موفقیت چشــمگیر دســتگاههای
اطالعاتــی و امنیتی در حوزههای مختلف نشــان دهنده کارآمدی الگو،
فناوری ،ســاختار و نیروی انســانی برآمده از تفکــر و ارزشهای انقالبی
اســت .به گزارش ایرنا علی شمخانی در جمع مدیران و کارکنان وزارت
اطالعات افزود :در حالی که بســیاری از کشورهای جهان در بحرانهای
تروریســتی دچار غافلگیری شــده یا برای مدیریت مسائل امنیتی پیش
پاافتــاده در سراســر کشــور حالــت فوقالعــاده اعالم کردنــد ،جمهوری
اســامی ایران به پشتوانه نهادهای اطالعاتی امنیتی و انتظامی کارآمد
از بحرانهای بزرگ  40ســال گذشته با کمترین هزینه عبور کرده است.
وی گفت :حجم دســتاوردهای انقالب اســامی در عرصههای مختلف
بســیار گســترده اســت و مبتنــی بــر ایــن پیشــرفتهای واقعــی و نقاط
درخشــان به آینده خود بهعنوان کشــوری پیشتاز و برتر در منطقه بسیار
امیدوار و خوشبین هستیم.

انتخاباتــی بــه آن اشــاره کــرد ،گفتنــد:
امریکاییهــا عالوه بــر ایجــاد داعش ،از
آنها پشــتیبانی کردند و احتماالً آموزش
برخی شیوههای خشن و وحشیانه را نیز
مجموعههای وحشــی امریــکا همچون
بلکواتــر بــه عهــده داشــتند امــا دولت
امریکا بــا وجــود همه ایــن بیرحمیها
و ســنگدلیها ،در تبلیغــات بینالمللی
مدعــی حمایــت از حقــوق بشــر و
مظلومــان و حقــوق حیوانات اســت که
باید با بیان حقایق ،آنها را رسوا کرد.
ایشــان حمایــت از ظلم  ۷۰ســاله به
ملــت فلســطین و همچنیــن حمایــت
از کشــتار مــردم یمــن و ظلم بــه آنان را
نمونههای آشکاری از ظلم امریکاییها
دانســتند و افزودنــد :زیرســاختهای
یمــن و مردم مظلوم این کشــور ،بهطور
روزانه به وســیله همپیمانــان امریکا و با
ســاحهای امریکایی بمباران میشــوند
اما دولت امریکا هیچ اعتراض و اعتنایی
نمیکند ولی با کمال وقاحت با نمایش
چند آهنپــاره ،ادعــای بیدلیل ارســال
موشک از ایران را مطرح میکند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :در حالی
کــه مــردم یمــن در محاصــره هســتند،
چگونــه امــکان ارســال موشــک وجــود
دارد؟
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأکیــد
کردند :البته بر اســاس دستورات صریح
اســام باید در مقابل ظالم ایســتاد و به
مظلوم کمک کرد.
ایشــان بــه یــک نمونــه از ورود و
ایســتادگی جمهوری اســامی ایــران در
قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند :در

قضیه مقاومــت در منطقه غرب آســیا،
امریکاییهــا تصمیم داشــتند مقاومت
را ریشهکن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم
اجــازه نمیدهیم .امــروز برای همه دنیا
ثابت شده است که امریکا میخواست و
نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
ادامه به یک مســأله مهم یعنی مســأله
«مــردم» و امتیــاز بــزرگ «مردمــی و
دینی بودن» انقالب اســامی پرداختند
و گفتنــد :انقالب اســامی ،مردمی بود و
مردم معتقد به اســام در همه مراحل
ِ
همچــون دفــاع مقــدس و شــهادت
فرزندانشان ،صبر و شکر کردند ،زیرا این
دفاع و شهادت در راه خدا و امام حسین
علیهالسالم بود.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر
اینکــه در همــه برنامههــا باید مــردم در
اولویت باشــند ،گفتند :اسم مردم مکرر
آورده میشــود کــه البته تکــرار و تکیه بر
نــام مردم در ســخنان مســئوالن بســیار
خوب اســت امــا باید مردم را بشناســند
و بشناسیم.ایشــان بــا اشــاره به فعالیت
روشــنفکران در دوره طاغــوت و دم زدن
آنــان از مردم ،خاطرنشــان کردند :رژیم
طاغــوت در مقابــل آن روشــنفکران و
آثــار آنها چندان ســختگیری نمیکرد،
زیــرا نــه روشــنفکران حــرف مــردم را
میفهمیدنــد و نــه مردم حــرف آنها را،
ولی امــام بزرگوار که وارد میــدان مبارزه
شد ،هم او مردم را شناخت و هم مردم
ســخن او را شــناختند و بــا همــه وجــود
وارد میــدان شــدند.حضرت آیــتاهلل
خامنــهای بــا تأکید مجدد بر «شــناخت
مــردم» ،افزودنــد :مــردم چــه کســانی
هســتند؟ مردم همان کسانی هستند که
حماســه  ۲۲بهمــن هر ســال را به وجود
میآورند ،مردم همان کســانی هســتند
کــه پــس از وارد شــدن اغتشاشــگران به
صحنه ،حتی اگر اعتراضی هم داشــتند،
خــود را کنــار کشــیدند و در روز  ۹دی بــه
میــدان آمدند .مردم همینها هســتند.
آنها را اشتباه نگیرید .مردم را بشناسید و
خالصانه و برای رضای خدا ،برای مردم
کار کنیــد زیــرا خداونــد از مــا مســئوالن
خواســته اســت خادم مردم باشیم و به
آنها خدمت کنیم.

ایشــان تأکیــد کردنــد :حرف مــردم،
شکایت از فســاد و تبعیض است .مردم
بســیاری از مشــکالت را تحمل میکنند
اما از فســاد و تبعیض ِشــکوه دارند و آن
را تحمــل نمیکنند ،بنابراین مســئوالن
هر ســه قــوه باید بهطــور جدی با فســاد
مبارزه کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در بخش
پایانــی سخنانشــان ،نیروهــای مســلح
را بــه ســازندگی توصیه کردنــد و گفتند:
ســازندگی در درجــه اول ،خودســازی و
ســاخت نظامیانی در تراز نظام اسالمی
یعنی نیروهایــی مؤمن ،شــجاع ،فداکار
و باتدبیــر اســت که در مقابل دشــمن با
کمــال قدرت ایســتادگی میکننــد اما در
مقابل دوستان هیچگونه تکبری ندارند.
فرمانــده کل قــوا با اشــاره به ســابقه
درخشــان نیــروی هوایــی در جهــاد
خودکفایی و ساخت تجهیزات ،افزودند:
برخی کشــورها تنها چیزی که دارند پول
است اما از دین ،اخالق ،عقل ،توانایی و
مهارت بیبهرهاند ولی شــما جوانان ،با
اســتعداد و توانایی فکری و قدرت ابتکار
میتوانیــد تجهیــزات و ســازمان نیروی
هوایی را نوســازی کنیــد و بدانید پیروزی
با شماســت.رهبر انقالب اسالمی تأکید
کردند :در همه قضایای این ســال ها ،به
توفیق الهــی ،نیروهای انقالبــی پیروزی
را از آن خــود کردهانــد و در آینــده نیز به
کوری چشــم دشمن ،پیروزی متعلق به
شما و متعلق به ملت ایران است.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اسالمی ،امیرسرتیپ شاهصفی فرمانده
نیــروی هوایــی ارتــش ،تشــکیل جهــاد
خودکفایــی در نیروی هوایــی را از تدابیر
مهــم و راهبــردی حضــرت آیــتاهلل
خامنــهای در ســال  ۱۳۵۸دانســت و بــا
بیــان گزارشــی از توانمندیهــای نیروی
هوایی در ســاخت تجهیزات و همچنین
تــوان دفاعــی و رزمــی ،گفــت :نیــروی
هوایــی در کمــک بــه آســیبدیدگان
زلزلــه کرمانشــاه و همچنیــن کمــک به
مســلمانان مظلــوم و جبهــه مقاومت،
حضــوری فعــال دارد و آمادهایــم بــه
پیمــان ســربازی خود بــا برداشــتن لکه
ننــگ رژیــم صهیونیســتی و جریــان
تکفیری از منطقه ،عمل کنیم.

نایــب رئیس مجلس ،انقالب اســامی ایــران را یک
انقــاب ایدئولوژیــک و پیامبرانــه دانســت و تأکیــد کرد:
مــردم می خواســتند با انقــاب به ایده آل های اســامی
خودشان برسند.
به گــزارش ایســنا ،علــی مطــــــــــــــــــــهری در همایش
«یاد انقالب» که در مجموعه ورزشــی یادگار امام رشت
برگزار شــد ،با اشــاره بــه حضور همــه اقشــار جامعه در
انقــاب اســامی ایــران ،گفــت :فقیــر و غنــی ،محروم و
برخــوردار ،روحانــی و دانشــجو و پیر و جــوان در انقالب
شــرکت داشــتند و نمی توانیــم انقــاب را مخصــوص
طبقه خاصی بدانیم.
وی انقالب هــا را نیازمند دو مؤلفه نارضایتی از وضع
موجود و آرزومندی وضع مطلوب دانست و خاطرنشان
کــرد :اگــر مردمــی ایــن دو مولفــه را داشــته باشــند ،امــا
روحیــه تســلیم در برابــر ظلــم ،اختناق و بــی عدالتی بر
آن جامعــه حاکــم باشــد و هیــچ تهاجــم و تعرضــی به
ظالــم صــورت نگیــرد ،انقــاب رخ نمی دهــد .نماینده
تهــران در مجلــس ،بــا اشــاره بــه ریشــه های انقالب در
نظریــات مختلــف ،گفــت :برخــی انقــاب را ناشــی از
محرومیــت مــادی و اقتصــادی می داننــد ،نــه ماهیــت
سیاســی ،فرهنگــی و مذهبی؛ بویژه اینکــه طبقه محروم
احســاس کند طبقه برخوردار عامل محرومیت اوســت.
عده ای نیز ارزش های انســانی مانند عدالت و آزادی را
ریشــه انقالب معرفــی میکنند .وی ادامه داد :بســیاری
از انســان ها حاضر هســتند در محرومیت مادی باشــند،
امــا ظلــم و نبــود آزادی را تحمــل نمی کننــد .در واقــع
برخــی آزادی تفکــر و بیــان را به رفــاه اجتماعی ترجیح
می دهنــد .بســیاری از انقالب ها با هــدف آزادیخواهی و
رســیدن به حقوق اجتماعی شکل گرفته است.

وزیر اطالعات :دولت نگران امنیت دانشگاهها نیست

وزیــر اطالعــات گفــت :بــا واگــذاری مســئولیت تأمین امنیــت ب ه خود دانشــجویان ،اســتادان
و مدیریــت دانشــگاهها در ابتــدای فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد ،تاکنــون شــاهد هیــچ نوع
هنجارشکنی یا حرکات غیرمتعارف در دانشگاههای کشور نبودهایم.
بــ ه گــزارش ایرنا ،حجتاالســام ســیدمحمود علــوی روز پنجشــنبه در نخســتین مجمع
عمومــی دانش آموختگان دانشــگاه فردوســی در مشــهد افزود :پیش از دولــت تدبیر و امید،
شــاهد بودیــم کــه مراســم روز  16آذر در دانشــگاههای محــدودی برگــزار میشــد و در مقابل
شــاهد حرکتهای اعتراض آمیز ،تعرض به اموال عمومی و ناآرامی توســط دانشــجویان در
خیابانهــا بودیــم.وی ادامه داد :با تدبیر دولت ســال به ســال دایره برنامههای گرامیداشــت
روز دانشــجو در دانشگاهها گستردهتر شده و در هیچ دانشگاهی شاهد هنجارشکنی نبودهایم.
اگــر بر اراده اســتاد ،دانشــجو و مدیریت دانشــگاه تکیه کنیم ،هیچ نگرانــی در حوزه امنیت در
دانشگا هها نداریم.
وزیر اطالعات گفت :هر فردی که مرتکب ناهنجاری میشــود ،بهخاطر ذلتی اســت که در
درون خود احســاس میکند .احساس حقارت ریشه بسیاری از ناهنجاری هاست .اگر حرمت
افراد جامعه شکسته شود ،باید آماده چالشهای امنیتی در سطح جامعه باشیم.

ایسنا

بیســتودوم بهمن پیش روی ما اســت و ابتدا این روز بزرگ
پیــروزی مردم بــر اســتبداد و دیکتاتوری ســلطنتی را به ملت
ســرافراز ایــران تبریــک عــرض میکنم.حضــرت آیــتاهلل
آیتاهلل موسوی خوئینی ها جنتــی در «نشســت هماهنگــی برگــزاری مراســم چهلمیــن
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی» گفتهاند« :ما نیز باید هرچه
دبیرکل
میتوانیــم به مردم برســیم و درد مــردم را بفهمیم و صدای
مجمع روحانیون مبارز
آنهــا را بشــنویم ،در کنار مردم باشــیم همینطور کــه تاکنون
مردم در کنار ما بودهاند»* ...
حوادثــی که از روز هفتم دیماه آغاز شــد همه را عمیقــاً نگران کرد ،ولی این فایده را
نیز داشت که مسئوالن بلندپایه کشور و از آن جمله ،آیتاهلل جنتی -که عمرش دراز باد-
برخالف شیوه معمول ،که همیشه دیگران را به انجام وظایفشان توصیه میکنند ،اینبار،
حداقل در سخن ،به وظیفه خود نیز اشاره کردهاند و گفتهاند« :ما نیز باید ...درد مردم را
بفهمیم و صدای آنها را بشنویم و»...
اکنــون ،بــا رعایت تمامی آداب و القاب خودســاختهای کــه در محضر مقامات عالیه
ادا میکننــد ،از دبیر محترم شــورای نگهبان میپرســم که آیا جنابعالی و ســایر اعضای
محترم شــورای نگهبــان در رابطه با وظایفی که بر عهده دارید -بویــژه درباره تأیید یا رد
صالحیــت افــراد برای نامــزدی در انتخابات مجلــس خبرگان رهبری ،مجلس شــورای
اســامی و ریاســتجمهوری -صدای اعتراض مردم را شنیدهاید؟ این سؤال تنها درباره
رد صالحیتها نیســت ،بلکه درباره تأییدشــدگان ویژه نیز هســت؛ یادآوری میکنم که
جنــاب آقای جنتی در همین نشســت گفتهاند ...« :ما نمیتوانیم انتظار داشــته باشــیم
صدای کســی درنیاید ،مردم باید حرفشــان را بزنند» ...مایلم همینجا و کوتاه از جناب
ایشــان ســؤال کنم که تاکنون چه کســی انتظار داشته است که صدای کســی درنیاید؟ آیا
دولــت فعلی و دولتهای گذشــته چنین انتظاری داشــتهاند؟ در این دولتها ،حتی در
دولــت هــای نهم و دهــم ،همواره صدای مردم از طریق رســانهها بر سرشــان بلند بوده
است؛ حتی رسانه ملی کشور صدای خودش را بیش از صدای مردم آنقدر بر ضد دولت
فعلی بلند کرده است که صدای همه را درآورده و این هم از ویژگیهای ماست که روزی
نیست مگر آنکه رسانه ملی کشورمان بر ضد رئیس جمهوری منتخب ملت یا دولت او
برنامهای داشــته باشد.اکثر خطیبان نمازهای جمعه و از جمله آیتاهلل جنتی در فریاد
زدن بر سر دولتها و رؤسای جمهوری -البته به استثنای رئیس جمهوری محبوبشان-
کم نگذاشتهاند و هنوز هم ادامه دارد و گویا تا چنین نکنند خطبهها شرعاً کامل نمیشود
و نماز جمعه احتماالً ممکن است باطل شود! پناه بر خدا.
پس جز افراد و نهادهایی که قدرت قاهره آنان نفسها را در سینهها پنهان کرده است
چه کسی انتظار داشته که صدای کسی در نیاید؟ حضرت آقای جنتی نیک میدانند که
واقعیات
تنها دروغ نیســت که حرام اســت؛ مضاف بــر آن ،اگر گویندهای ،در مقــام بیان
ِ
حکمرانــی ،ســخن راســت را هــم نگوید یــا ســخنانی غبارآلود و ابهــامزا بگویــد ،آن هم
حــرام اســت .اکنون برمیگردم و ســؤال اول را پی میگیرم که آیا جنــاب آقای جنتی ،در
رابطه با انجام وظایفشــان در شــورای نگهبان ،صدای اعتراض مردم را شنیدهاند؟ البته
اظهارات ایشــان در گذشــته که از تلویزیون پخش شده اســت نشان میدهد که مقاماتی
از امثال ایشان تحت تأثیر صدای اعتراضها قرار نمیگیرند و البته جناب ایشان صدای
اعتراضهــا به عملکرد خود را «فشــار» میدانند و فشــار به دیگــران را «صدای مردم»!
ایشان گویا معتقدند چون به قانون و برحسب وظیفه شرعی عمل میکنند ،دیگر مهم
نیســت مردم دربــاره اقدامات آنان چگونه فکر خواهند کرد و چه عکسالعملی نشــان
خواهنــد داد و گویــا دیگــران چــون بــه وظایف قانونی و شــرعی خود عمــل نمیکنند در
معرض اعتراض مردم قرار میگیرند.
در اینجــا نمیتوانــم از یادآوری نکتهای صرفنظر کنم :بنــده انکار نمیکنم که مردم
مشــکالت معیشتی دارند و این مشــکالت عمیق و گسترده است ،ولی این مطلب مهم
نباید دستاویز کسانی شود که میخواهند علت تمام نارضایتیها را بر دوش این دولت
و دولتهای گذشته بگذارند ،کسانی که با اقدامات نسنجیده خود به شخصیت انسانی،
سیاســی و اجتماعــی مردم لطمههــا و صدمات شــدیدی وارد کردهانــد و ضربههایی به
روحیه آزادیخواهی و آزادگی ملت زدهاند که زخم ناشی از مشکالت معیشتی و اقتصادی
را دردناکتر و عمیقتر از آنچه هست احساس میکنند .پس مقامات عالی کشور مانند
آیتاهلل جنتی باید با بصیرت الزم به اعتراضهای مردم نگاه کنند و در عمق زخم ناشی
از مشکالت معیشتی و اقتصادی ،زخمهای عمیق تری را ببینند.
اگر توفیقی دست داد در آینده به این مطلب اساسی بیشتر میپردازم ،انشاءاهلل .اما
اگر همه مقامات عالی کشور مانند جناب آیتاهلل جنتی به اعتراضات مردم نگاه کنند و
هرکس چنان سخن بگوید که گویا این اعتراضات ،در واقع ،اعتراض به عملکرد دیگران
و بویژه دولت بوده است و خواهد بود نه اعتراض به من و به عملکرد من ،ممکن است
امید به اصالح امور ،خدای نخواسته ،به یأس مبدل شود و چنین مباد.
منبع:کانالتلگرامیآیتاهللموسویخوئینیها
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رؤســای جمهوری اســامی ایــران و جمهوری ترکیــه در تماس
تلفنیضمنگفتوگووتبادلنظردربارهمهمترینموضوعات
دوجانبــه ،منطقــهای و بینالمللــی ،تأکیــد کردند بــرای ایجاد
جهش در روابط تهران  -آنکارا در همه عرصههای مورد عالقه ،آمادهاند.
به گزارش ایرنا ،حجت االســام والمســلمین روحانی عصر پنجشنبه در تماس تلفنی
«رجــب طیــب اردوغــان» رئیــس جمهــوری ترکیه بــا وی ،ضمــن قدردانــی از تبریک
همتای ترکیهای خود به مناســبت  22بهمن ســالروز پیروزی انقالب اســامی گفت :ما
معتقدیــم روابــط ایران و ترکیه بایــد در همه زمینهها به ســطحی راهبــردی ارتقا یابد.
رئیس جمهوری همچنین با اعالم آمادگی ایران برای ایجاد جهش در روابط اقتصادی
دو کشــور تصریــح کــرد :اجرای ســریعتر بهر ه گیــری از پول ملــی دو کشــور در مبادالت
مشترک اقتصادی میتواند به روابط اقتصادی تهران  -آنکارا شتاب و سرعت بیشتری
دهد .روحانی با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه ترکیه به تهران و ابراز خرسندی از نتایج
مذاکرات مشترک ،اظهار داشت :تهدیدات فراوانی در منطقه ،منافع هر دو کشور ایران
و ترکیه و دیگر کشورهای اسالمی را تهدید میکند و با توجه به دیدگاههای بسیار نزدیک
دو کشــور در مســائل منطقهای و بینالمللی ،همکاریها و رایزنیهای سیاسی مشترک
باید تداوم یابد.
وی همچنین گســترش همکاریهای ســهجانبه میان ایران ،ترکیه و روســیه در مســائل
منطقهای را ضروری دانســت و با اشــاره به طرح پیشــنهاد نشســت رؤســای جمهوری
ســه کشــور در اســتانبول با موضوع ســوریه ،از برگزاری این نشســت اســتقبال و خواستار
رایزنی وزیران خارجه سه کشور در مورد دستور کار و زمان اجالس سه جانبه شد.رئیس
جمهوری ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تبریک  22بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی
بــه دکتر روحانی و ملت ایران ،خواهان توســعه و تعمیــق روابط تهران  -آنکارا در همه
عرصههــای مورد عالقه شــد .رجب طیب اردوغــان تأکید کرد که بــه کارگیری پولهای
ملــی در مبــادالت اقتصــادی بــرای دو کشــور بســیار مهم اســت و میتواند جهشــی در
همکاریهــای اقتصــادی تهران  -آنــکارا ایجاد کند.وی با اشــاره به اشــتراک نظر ایران
و ترکیــه در عمــده مســائل منطقــهای و بینالمللی ،اظهار داشــت :تهدیدهــای جدید
منطقهای نشان میدهد که همکاری نزدیک ترکیه و ایران بسیار با اهمیت است و ما از
توسعه همکاریهای مشترک در مبارزه با تروریسم و همکاریهای امنیتی خرسندیم.
رئیس جمهوری ترکیه به دســتاوردهای بزرگ اجالس سوچی در راستای ایجاد ثبات و
امنیت در سوریه اشاره کرد و با اشاره به پیشنهاد اجالس رؤسای جمهوری ایران ،ترکیه
و روســیه در اســتانبول ،از دکتر روحانی دعوت کرد که در این نشســت شــرکت کند .وی
همچنین از ابراز عالقهمندی رؤســای جمهوری برخی کشورهای غربی برای شرکت در
نشست سه جانبه ایران ،ترکیه و روسیه خبر داد.
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همچنیــن به گــزارش خبرآنالین ،مطهــری در بخش
دیگری از ســخنانش گفت :امروز بســیاری از انقالبیون به
حاشــیه رانــده یا از دایــره انقالب خارج شــدهاند و برخی
در حصــر واقــع شــده انــد و برخی هــم اجازه اظهــار نظر
ندارند ولی برخی که معلوم نیســت ریشهشان کجاست،
صاحــب نظــر و میدانــدار انقــاب شــدهاند .مــا همــواره
کاسههای داغتر از آش داشتهایم که اینها ،نواقصی است
که باید رفع شود.
کنایه مطهری به صدا و سیما
مطهــری در واکنــش بــه مصاحبــه ســیما بــا آیتاهلل
هاشــمی شــاهرودی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،با انتشــار عکسی از هاشــمی رفسنجانی و هاشمی
شــاهرودی نوشــت؛ شــبکه یک صدا و ســیما چهارشــنبه
شــب مصاحبــه مفصلــی بــا آیــتاهلل شــاهرودی رئیس
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام داشــت و ایشــان نیز
نــکات خوبــی را بیان کردند اما ســؤال اینجاســت که چرا
قبالً و در زمان ریاست آیتاهلل هاشمی رفسنجانی چنین
مصاحبهای انجام نمیشــد؟ این یعنی سیاست یک بام
و دو هوا.

آیتاهلل یزدی :اجازه نمیدهیم آقازادهای
بهواسطه آقازادگی از فیلترها عبور کند

آیــتاهلل محمد یزدی گفت :شــورای نگهبان مــورد افتراهــای زیادی قرار
میگیرد در حالی که همواره به رسالت خود بر مبنای قانون عمل میکند.
به گزارش انتخاب ،عضو فقیه شورای نگهبان در همایش گرامیداشت
دهــه فجر و ســالگرد پیروزی انقالب اســامی که درمدرســه علــوی در قم
برگــزار شــد ،اظهار کــرد :در هــر انتخاباتــی یکــی از اتهامات این اســت که
شورای نگهبان مصلحت اندیشی میکند؛ در حالی که ما صالحیت فرد را
طبق قانون مشخص میکنیم ،قانون به صراحت ویژگی افراد را مشخص
میســازد حتی اجازه نمیدهیم ،آقــازادهای بواســطه آقازادگی از فیلترها
عبور کند .وی گفت :یکی از کارهای خوب شورای نگهبان ،کسب اطالعات
مردمی و انعکاس آن است هر چند طبق قانون از دادگستری و اطالعات،
وضعیت اطالعات کاندیداها را کسب میکنیم ،اما واحد اطالعات مردمی
را نیــز داریــم که ایــن اطالعات مردمــی را رهبری تأیید کــرده اند؛ هر کس
کاندیدا میشود بر اساس اطالعات مردمی نیز سنجش میشود.

