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محسن غرویان
استاد حوزه و دانشگاه

چرا مردم میآیند؟

کنایه روزنام ه نگار اصولگرا
به رحیمپور ازغدی

حسنرحیمپورازغدیاخیراًدرتوئیتر
خود نوشـ ــت ،آماده اسـ ــت به زندان
بیفتد .محمد مهاجری ،روزنام ه نگار
اصولگـ ــرا در واکنش به ایـ ــن توئیت،
در توئیتـ ــی بـ ــا عنوان« :یک شـ ــوخی
با آقای رحیـ ــم پورازغدی» نوشـ ــت:
«آقـ ــای ازغـ ــدی! میخواهیـ ــد زندان
بیفتیـ ــد که چه بشـ ــود؟ کـ ــه بعدش
حرفهایی در تلویزیون بزنید که آزاد
شـ ــوید؟ خب .همان حرفهـ ــا را االن
هم دارید در تلویزیون میزنید!»

نهادها ،شــخصیتها ،احزاب و جمعیتهای مختلف اعالم کردند

دیگه
چه خبر

فراخوان عمومی برای شرکت در جشن ملی پیروزی انقالب

در آســـتانه فرارســـیدن ســـی و نهمین
ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب اســـامی،
مراجـــع ،شـــخصیتهای سیاســـی و
لشـــکری ،احزاب ،جمعیتها ،نهادها
و وزارتخانههـــا بـــا صـــدور بیانیههـــای
جداگانـــهای ،مردم ایـــران را به حضور
گسترده در راهپیمایی  22بهمن دعوت
کردنـــد تا بـــه تأکید رئیـــس جمهوری،
«در این راهپیمایی با خلق حماسهای
جدید ،اراده ،انسجام ،اتحاد و پایبندی
خود را به منافع و حاکمیت ملی نشان
بدهند .روحانی چهارشـــنبه در جلســـه
هیـــأت دولـــت گفته بـــود کـــه «حضور
باشـــکوه مردم در این راهپیمایی برای
ماهها و مدتها دشـــمنان و بدخواهان
ملت ایران را مأیـــوس و آنچه در طول
ماههای گذشته بافته بودند را تبدیل به
پنبه میکند ».دعوت کنندگان از مردم
برای حضور در جشـــن پیروزی انقالب
اســـامی نیز برگزاری هرچه باشکوهتر
راهپیمایـــی  22بهمـــن را پاســـخی به
دشـــمنان و زمینـــه حفـــظ و تقویـــت
استقالل و دستاوردهای کشور توصیف
کردند.
 ëëتداومامنیت،مهمترازاستقرار
امنیت
علـــی الریجانـــی ،رئیـــس مجلس
شورای اسالمی 22 ،بهمن را متعلق به
همه ملت ایران و یک روز ملی برشمرد
و گفت :بزرگی  22بهمن سخنی نیست
کـــه تنهـــا ملـــت ایـــران گفتهانـــد بلکه
شـــخصیتهای بـــزرگ و چهرههـــای
برجسته بینالملل نیز اعتراف کردهاند
کـــه ایران در  22بهمن ســـال  1357کار
بزرگی کرد .بنابراین حفظ و صیانت از
این دســـتاورد بزرگ که متعلق به خود
ملت ایران است ،کاری ارزشمند است و
حکایت از هوشمندی ملت ایران دارد.
به گزارش ایرنا ،وی با بیان اینکه حضور
مردم در راهپیمایـــی  22بهمن باعث
پایداری و استوارترشـــدن امنیت کشور
میشود ،اظهار کرد :استقرار امنیت در
ایران بســـیار خوب است اما باید توجه
داشـــت که تداوم آن مهمتر از استقرار
اســـت .حضور مردم و پشتیبانی ملت
از انقالب باعث میشـــود تا دشـــمنان
پسزده شوند و امنیت در ایران پایدارتر
شود.
معـــاون اول رئیس جمهـــوری نیز
که به ایالم ســـفر کرده بود ،با اشـــاره به
اینکه امریکاییها به ناآرامیهای اخیر
در ایـــران دل بســـته بودند و احســـاس
کردنـــد به چالشـــی جدی بـــرای ایران
تبدیل شده است ،اظهار کرد :از همین
رو نمایش همبستگی و اتحاد مردم در
ســـالروز ورود پیروزی انقالب اســـامی
به چهلمین ســـال خود ،بسیار ضروری
اســـت .ما ملـــت ایران را میشناســـیم
و میدانیـــم که یک بار دیگر نمایشـــی
مقتدرانـــه از وحـــدت و یکپارچگـــی را
بـــه تصویـــر خواهند کشـــید .اســـحاق
جهانگیری ،وحدت و انســـجام را نکته
کلیدی پیـــروزی و تـــداوم حرکت رو به

رشد نظام جمهوری اسالمی توصیف و
تصریح کرد :تفاوت گرایشها و سالیق
الزم اســـت ،اما از مجموعه مسائلی که
تحت عنـــوان منافع و مصالـــح ملی از
آن یاد میشـــود ،باید زیر پرچم اتحاد و
یگانگی حراست کرد.
ëëدعوتآیتاهللجوادیآملیازمردم
آیتاهلل عبـــداهلل جـــوادی آملی از
مراجع تقلید نیز پنجشـــنبه گذشته در
ابتـــدای درس اخـــاق در قـــم ،از همه
مـــردم ایران بـــرای حضور باشـــکوه در
راهپیمایی حماســـی  22بهمن دعوت
کـــرد و گفت :ضمـــن احتـــرام به همه
اصنـــاف و اقشـــار جامعه ،همـــه مردم
با وجـــود برخی ایـــرادات و مشـــکالت
که در کشـــور وجود دارد ،در راهپیمایی
 22بهمـــن شـــرکت کنند .وی با اشـــاره
به اینکه دفاع مـــا باید از اصل انقالب و
نظام باشـــد ،از همه اقشار بویژه بانوان
برای حضـــور پررنگ در این راهپیمایی
دعـــوت کـــرد و گفـــت :زنـــان در مقابل
رفتار برخی از دختران ناآگاه که روسری
خود را برداشـــتند ،باید همپای مردان
در راهپیمایـــی  22بهمن حضـــور پیدا
کنند .آیتاهلل سید احمد علم الهدی،
امام جمعه مشـــهد نیز در خطبههای
نماز جمعه این شـــهر تأکید کرد :یکی
از مســـائلی که آیه  120سوره توبه قرآن
میگوید برای آن عمل صالح نوشـــته
میشـــود ،این است که کســـانی در یک
مسیر راهپیمایی که قدم میگذارند که
کفـــار را به غیظ و غضب مـــیآورد .این
درحالی اســـت که هیچچیز بـــه اندازه
راهپیمایی  ۲۲بهمن دشـــمن و کفار را
به غیظ نمیآورد .ایـــن دیگر از توصیه
هـــر مرجعی باالتر اســـت .مـــردم ،این
توصیه خداســـت .قرآن را قبول دارید؟
بر اســـاس نـــص صریح قـــرآن باید در
راهپیمایی  ۲۲بهمن شـــرکت کنید .به
گزارش ایلنا ،وی افزود :هر مســـلمانی
که قرآن را قبول دارد باید روز  ۲۲بهمن
به راهپیمایی برود؛ چـــرا که بنابر نص
صریح قرآن ،کفار از شرکت مسلمانان
در این راهپیمایی ناراحت میشوند.
ëëدعوتنهادهاواحزاببرایبرگزاری
باشکوه22بهمن
عالوه بر شـــخصیتها و مقامهای
سیاســـی ،نهادها و احزاب نیز با صدور
بیانیههایی ،برگزاری باشـــکوه مراســـم
 22بهمـــن امســـال را مهـــم توصیـــف
کردند .از جمله مجلس خبرگان رهبری
ضمن دعـــوت از آحاد ملت شـــریف و
بزرگوار ایران اســـامی جهت شـــرکت
باشکوه در راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن
تأکید کـــرد :ملت ایران با فریاد رســـای
خود در  22بهمن ماه مشـــت محکمی
بر دهان دشمنان انقالب میکوبند.
سپاه پاســـداران انقالب اسالمی نیز
در بیانیه خود ،با دعوت از آحاد و اقشار
مختلف ایرانیان برای شـــرکت پرشـــور
و یکپارچـــه در راهپیمایـــی  22بهمـــن
تأکیـــد کرد :شکســـتهای زنجیـــره ای
امریکا ،رژیم صهیونیســـتی و متحدان

هللهاشمیشاهرودی:
آیتا 

مجمع همان کار <سنا> را انجام میدهد

رئیـ ــس مجمع تشـ ــخیص مصلحت
نظـ ــام درباره اینکه گفته میشـ ــود در
کنار مجلس شورای اسالمی هم یک
مجلس سـ ــنا داشـ ــته باشـ ــیم ،گفت:
بحـ ــث بازنگـ ــری در قانـ ــون اساسـ ــی
مدتی اسـ ــت که مطرح اسـ ــت .امام
تیزبینـ ــی و بصیـ ــرت داشـ ــت .مدتی
اسـ ــت مطرح اسـ ــت کـ ــه در بازنگری
قانون اساسـ ــی کشـ ــور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسـ ــی ،با دو مجلس
اداره شـ ــود؛ هم اکنـ ــون نیز میتوان گفت که مجمع تشـ ــخیص مصلحت نظام
مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظامهای دو مجلسی را انجام میدهد.
هلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
به گزارش ایسنا ،آیتا 
نظام شـ ــامگاه چهارشـ ــنبه بعد از خبر سـ ــاعت  21شبکه یک سـ ــیما در رابطه با
ف از اعضا در
ریاست مجمع تشـ ــخیص مصلحت نظام باتوجه به اینکه دو طی 
آن حضور دارند ،گفت :به دلیل اینکه اعضای مجمع نخبه ،با سـ ــابقه و محترم
هسـ ــتند ،الحمدهلل از زمانی که من در مجمع بودم تا به امروز هیچ گونه تنشـ ــی
را شـ ــاهد نبـ ــودم چرا کـ ــه بحثها در مجمع عمدتـ ــاً جنبه علمـ ــی و فکری پیدا
میکنند .وی در پاسـ ــخ به سـ ــؤال دیگر مجری مبنی بر اینکه صندلیهای خالی
کنار دست شما جای چه کسانی است؟ گفت :صندلیهای کنار دست ما همیشه
خالی نیست و جایگاه رؤسـ ــای سه قوه است که عضو حقوقی مجمع تشخیص
مصلحت هسـ ــتند .برخی از رؤسای سه قوه بیشتر پایبند هستند و حضور دارند؛
مانند رئیس قوه قضائیه و مقننه که بیشـ ــتر با هـ ــم کار داریم .اما به هرحال این
افراد رئیس قوه هستند و کارهای دیگری نیز دارند و ممکن است نتوانند بیایند.
تذکرهایی در این رابطه دادیم که انشاءاهلل میآیند و جای خالی را پر میکنند.

وزیر کشور :دشمنان روی مشکالت اقتصادی
و اجتماعی سرمایه گذاری کردهاند

وزیر کشور گفت :دشمنان ایران اسالمی وقتی نتوانستند از طریق جنگ و تحریم
وارد عمل شوند ،روی موضوعات اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری میکنند
تا از این طریق به اهداف پلید خود دسـ ــت یابند .به گزارش «ایران» ،عبدالرضا
رحمانی فضلی در جمع مردم هرمزگان تأکید کرد :ما میراث دار شهدا هستیم و
در  ۳۹سال گذشته نشان دادیم که استقالل کشور ناگسستنی است.

ایرنا

از پیـ ــروزی انقـ ــاب اسـ ــامی در 22
بهمـ ــن  39 ،1357سـ ــال میگذرد و
با وجود فـ ــراز و فرودها و نامالیمات
کـ ــه در زندگی مـ ــردم جریـ ــان دارد،
آنهـ ــا در راهپیمایی بزرگداشـ ــت این
روز تاریخی همچنان اسـ ــتوار حضور
مییابنـ ــد .ایـ ــن در حالـ ــی اسـ ــت که
بسـ ــیاری از راهپیمایان این مناسبت
در سـ ــالهای اخیـ ــر نـ ــه از انقـ ــاب
خاطرهای دارند و نـ ــه از حال و هوای
حاکمبرسالهاینخستینآن.بااین
حال این پرسش طبیعی است که با
وجودسختیهاوفاصلهگرفتنهاچه
دالیلی میتواند سبب چنین حضور
ساالنهایباشد؟
نخستین دلیل ایمان مردم به نظام
جمهوری اسـ ــامی و انقالب اسـ ــت.
زیرا مردم با وجود کاستیهای ناشی
از عملکـ ــرد نامطلوب کارگـ ــزاران به
کلیت نظام اعتقاد داشـ ــته و بر عهد
و پیمـ ــان خود بـ ــا آن وفادارند .دلیل
دیگر را باید در این حقیقت جسـ ــت
که مـ ــردم ایـ ــن انقـ ــاب را بیـ ــش از
هرچیز میراث ماندگار امام خمینی
(ره) میداننـ ــد .عالقـ ــه با امـ ــام (ره)
و نیز یـ ــار دیرین ایشـ ــان یعنی رهبر
معظمانقالبسببمیشودکهآنها
همچنان با شرکت در این راهپیمایی
بر وفاداری و پشتیبانی خود از ایشان
تأکیدکنند.دیگرهدفمتعالیمردم
ایران از راهپیمایی شان در 22بهمن،
دفـ ــاع از اسـ ــتقالل سـ ــرزمین ایـ ــران
است .زیرا آنها عاشقانه کشورشان را
دوست دارند و میخواهند تا در این
راهپیمایی عرق ملی خودشان را در
کنـ ــار تعلقات دینی و مذهبی شـ ــان
اعالم کنند .مردم همچنین با حضور
در ایـ ــن راهپیمایـ ــی از آرمانهـ ــای
شهیدانی دفاع میکنند که با اهدای
خون خود سبب ساز پیروزی انقالب
شدند و در سـ ــالهای پس از پیروزی
چـ ــه در دفاع مقـ ــدس و چه در دیگر
موقعیتهای خطیر از کیان کشور و
انقالبحفاظتکردهاند.
ناگفتـ ــه پیدا اسـ ــت که همـ ــواره یکی
از اهـ ــداف و دالیل حضـ ــور مردم در
راهپیمایـ ــی  22بهمـ ــن ،بازخوردی
اسـ ــت که ایـ ــن راهپیمایـ ــی در ابعاد
بینالمللی خود دارد .بر این اساس
در شـ ــرایطی کـ ــه ترامپ و امثـ ــال او
درصددتحقیرملتایرانبرمیآیند،
طبیعی اسـ ــت که مردم ایـ ــران که از
حسملیگرایانهقوینیزبرخوردارند
از فرصـ ــت ایـ ــن راهپیمایـ ــی بـ ــرای
پاسخگویی به عناصری چون ترامپ
ورژیمصهیونیستیاسرائیلاستفاده
میکننـ ــد .عـ ــاوه بر همـ ــه اینها باید
گفت که مردم بـ ــا همه نارضایتیها
از برخی مسـ ــائل جاری در اقتصاد و
سیاسـ ــت داخلی در این راهپیمایی
شرکت میکنند تا با مسـ ــئوالن قوا و
نهادهای مختلف اتمام حجت کنند
و بگویند که ما بـ ــر پیمان خود مبنی
بر دفاع از کشـ ــور و نظام ایستادهایم
و توقع داریم که شـ ــما مسـ ــئوالن نیز
وظیفـ ــه و مسـ ــئولیت خـ ــود را برای
احقاق حقوق ملت به درستی انجام
دهید.درواقعمردمبااینراهپیمایی
مطالبات خودشان را از حاکمیت نیز
اعالم میکننـ ــد .بنابرایـ ــن ،این تنها
بازخوردهـ ــای خارجـ ــی  22بهمـ ــن
نیسـ ــت که اهمیت دارد .مسـ ــئوالن
نیـ ــز بایـ ــد گوشهـ ــای خـ ــود را تیـ ــز
کننـ ــد و در همیـ ــن راهپیمایـ ــی ملی
شـ ــنوای صدای مردم و خواستههای
بحـ ــق آنهـ ــا باشـ ــند و وظایـ ــف خود
را بـ ــه بهتریـ ــن وجـ ــه بـ ــه انجـ ــام
رسانند.
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درخواست امریکا از ایران
برای باز کردن کانال ارتباط

یک روزنامـــه امریکایی از تالشهـــای مختلف مقامات
دیپلماتیـــک امریکا برای باز کردن کانـــال ارتباطی برای
مذاکـــره با ایران خبـــر داد؛ بهانـــه این مذاکـــرات گفت
و گـــو برای آزادی چند زندانی عنوان شـــده اســـت .به گـــزارش تابناک« ،وال
اســـتریت ژورنـــال» میگویـــد کاخ ســـفید در دســـامبر  ۲۰۱۷به دنبـــال ایجاد
کانالی مســـتقیم برای مذاکره با ایران دربـــاره آزادی زندانیان دو طرف بوده
اســـت.چنانچه این گزارش صحت داشـــته باشـــد میتـــوان آن را بـــه منزله
نخســـتین تـــاش دیپلماتیک دولـــت «دونالـــد ترامپ» رئیـــس جمهوری
امریـــکا در ایـــن زمینه تلقی کـــرد.وال اســـتریت ژورنال تأکیـــد میکند برغم
حداقل ســـه بار تالش واشـــنگتن بـــرای بازکردن ایـــن کانال ارتباطـــی ،ایران
به پیشـــنهاد ارائه شده روی خوش نشان نداده و همچنان از تعامل با امریکا
امتناع میکند.گفته میشـــود در حاشیه نشســـت وین که اواسط ماه دسامبر
برگـــزار شـــد« ،تام شـــانون» معاون سیاســـی وزارت خارجه امریـــکا موضوع
زندانیان خارجی را با مقامات ایرانی در میان گذاشته است.

ارسال پرونده یک متهم کشف حجاب به دادگاه

مسیرهای راهپیمایی  22بهمن در تهران

برش

ëëمسیر شماره یک :مسجد امام حسین(علیهالسالم)،
میدان امـــام حسین(علیهالســـام) ،خیابـــان انقالب،
خیابانآزادی،میدانبزرگآزادی
ëëمسیر شـــماره دو :مســـجد جامع ابوذر ،میدان ابوذر،
خیابان ابوذر ،خیابان شـــهید آیتاهلل سعیدی ،میدان
بزرگآزادی
ëëمسیر شماره ســـه :مســـجد امامهادی ،خیابان شهید
آقایی ،میـــدان معلـــم ،خیابان تختی ،خیابان شـــهید
آیتاهللسعیدی،میدانبزرگآزادی
ëëمسیر شماره چهار :مسجد دارالسالم ،میدان منیریه،
خیابان شـــهید معیری ،خیابان کارگر ،میـــدان انقالب،
خیابانآزادی،میدانبزرگآزادی
ëëمسیر شـــماره پنج :مســـجد الجواد ،میدان هفتم تیر،
خیابان شـــهید آیتاهلل دکتر مفتح ،خیابـــان انقالب،
خیابانآزادی،میدانبزرگآزادی

اروپایی و منطقهای یادآور این واقعیت
انکارناپذیر است که جمهوری اسالمی
ایـــران به عنوان قـــدرت اول و بالمنازع
غرب آســـیا هرگـــز مرعـــوب فتنههای
متکثّر و گســـترده گرگهـــا و اهریمنان
غربـــی نخواهـــد شـــد و بـــا صیانـــت از
اســـتقالل همـــه جانبـــه کشـــور اجـــازه
نزدیکی دشـــمن به دروازههـــای اقتدار
دفاعـــی و تـــوان بازدارنـــده موشـــکی و
تضعیف سپر امنیت و دفاع ملی خود
را نخواهد داد.
امیر سرلشـــکر موســـوی ،فرمانده
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز
یـــوم اهلل  22بهمن را روز تو دهنی زدن
بـــه امریـــکا ،آل ســـعود و رژیم نحس
صهیونیســـتی و روز مصـــاف دوبـــاره
حـــق و باطل و اســـام و کفـــر توصیف
کـــرد و از مردم خواســـت در این روز به
خیابانها بیایید و با مشتهای محکم
خود بر دهان ترامپ بکوبید تا دشمن
بداند اینجـــا ایران ،خاســـتگاه انقالب
شـــکوهمند اســـامی اســـت .وزارت
دفاع و پشـــتیبانی نیروهای مسلح نیز
در بیانیهای ،از آحاد و اقشـــار مختلف
ملت ایران خواســـت با حضور پرشور
و حماسی در راهپیمایی سراسری 22
بهمن و برپایی جشن پیروزی انقالب
اســـامی عـــزم و اراده راســـخ خود در
تداوم راه شهیدان و پیگیری آرمانهای
تمدنســـاز انقـــاب و نظـــام مقدس
جمهوری اســـامی را بـــه رخ جهانیان
بکشند.

ëëمسیرشمارهشش:مسجدحضرتامیر،خیابانکارگر
شـــمالی ،خیابان انقالب ،خیابان آزادی ،میدان بزر 
گ
آزادی
ëëمســـیر شـــماره هفت :مســـجد المهـــدی ،خیابان
ستارخان،خیابانشادمهر،خیابانآزادی،میدانبزرگ
آزادی
ëëمسیر شماره هشـــت :مســـجد حضرت ابوالفضل،
خیابان ســـتارخان ،میـــدان توحید ،خیابـــان توحید،
خیابانآزادی،میدانبزرگآزادی
ëëمسیرشـــمارهنه:مســـجدجامعامامسجاد،خیابان
آیتاهلل اشرفی اصفهانی ،فلکه دوم صادقیه ،خیابان
گآزادی
محمدعلیجناح،میدانبزر 
 ëëمســـیر شـــماره  :10مســـجد امام صادق ،فلکه دوم
صادقیه ،خیابـــان محمدعلی جناح ،میـــدان بزرگ
آزادی

حزب اعتدال و توسعه ٢٢ ،بهمن را
نماد تجلی اراده ملت ایران دانســـت و
تأکید کرد که مشارکت حداکثری ملت
شـــریف ایـــران در راهپیمایی ایـــن روز،
اقدامات پیدا و پنهان دشمنان انقالب
اسالمی برای سوءاستفاده از ناخشنودی
بخشـــی از مردم از برخی کاســـتیهای
انباشـــته را همچون دیگر دسیسههایی
که در پـــی تضعیف اراده و خدشـــه به
انتخـــاب و اعتقاد ملـــت بودهاند بالاثر
خواهد کرد.
مجمع مدرســـین و محققین حوزه
علمیه قم هم با اشـــاره به اینکه ملت
ایـــران  ۲۲بهمـــن را از این جهت پاس
میدارد که در این روز توانســـت عامل
نابرابریهای اجتماعـــی را از بن برکند
و برای تعیین سرنوشـــت خود ،آزادانه
افراد را برکرسی مسئولیت بنشاند و هر
مســـئولی را در برابر اعمالش پاسخگو
ببینـــد ،اظهار کرد :به نظـــر ما از جمله
کارهایی که در آســـتانه چهلمین سال
انقـــاب و در دهـــه فجـــر بایـــد صورت
بگیـــرد ،بازخوانی خواســـتههای مردم
و تحقق وعدههایی اســـت کـــه رهبران
انقالب در برقراری نظام اسالمی داده
بودند.
فراکســـیون امیـــد مجلس شـــورای
اسالمی نیز با بیان اینکه مردم همچنان
ب و سالهای دفاع
مانند روزهای انقال 
مقـــدس پای انقـــاب ایســـتادهاند و از
انقالبی کـــه خود صاحب آن هســـتند
دستنمیکشند،تصریحکرد:اکنوندر

آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی
امید میرود محدودیتها برای برخی
یـــاران انقالب برداشـــته شـــود تا بیش
از پیش شـــاهد همبســـتگی و همدلی
مردم از تمامی سالیق سیاسی باشیم و
همچنینباگفتوگویملیبینتمامی
نیروهای درون نظام در راستای وحدت
حداکثری گام برداریم.
حسین مرعشی ،سخنگوی حزب
کارگزاران سازندگی نیز ضمن دعوت
از همه مردم و نیروهای اصالح طلب
برای شرکت در راهپیمایی  22بهمن،
راهپیمایی 22بهمن را نماد همگرایی
قشـــرهای مختلـــف مـــردم علیرغم
همـــه اختالفات سیاســـی دانســـت و
گفت :حـــزب کارگزاران انتظـــار دارند
مدیران برگزاری راهپیمایی  22بهمن
توجه داشته باشـــند که به شعارهایی
پرداختهوموضوعاتیمانندقطعنامه
در دســـتور کار باشـــد که همه بتوانند
از آن حمایـــت کننـــد و وحدت آفرین
باشـــد و بتواند مردم را برای مقابله با
مشـــکالت واقعی در داخل و منطقه
متحد نگه دارد.
اتحادیـــه انجمنهـــای اســـامی
دانشـــجویان در اروپـــا ،کانون اســـامی
دانـــش آموختـــگان هنـــد و کانـــون
دانشـــگاهیان ایران و ...از دیگر نهادها،
انجمنهـــا و ســـازمانهایی بودند که با
صدور بیانههای جداگانـــه ،مردم را به
حضور گسترده در راهپیمایی  22بهمن
امسالفراخواندند.

سخنگویسپاه:

حادثه نهاد ریاست جمهوری تروریستی نبود

سـ ــخنگو و مسـ ــئول روابط عمومی کل
سپاه پاسـ ــداران انقالب اسالمی درباره
حمل ـ ـ ه هفته گذشـ ــته به نهاد ریاسـ ــت
جمهـ ــوری ،در پاسـ ــخ به اینکـ ــه آیا این
اقدام یک حمله تروریستی بوده است؟
اظهـ ــار کرد :یک اتفاق سـ ــادهای بود که
طی آن فردی اعتراضی داشـ ــته و با این
اقدام درصدد بوده تا صدای اعتراضش
را به گوش مسـ ــئولی برسـ ــاند .این فرد
ظاهراً سالح سـ ــرد نیز به همراه داشته
و مأمـ ــوران قصد داشـ ــتند بـ ــا اخطار و
شـ ــلیک تیر هوایـ ــی او را متوقـ ــف کنند،
امـ ــا او توجهـ ــی نکـ ــرد و لذا مجبـ ــور به
تیراندازی شـ ــدند .به گزارش سپاه نیوز،

سـ ــردار رمضـ ــان شـ ــریف ادامـ ــه داد :از
آنجایی که او به سمت ساختمان اداری
نهاد ریاست جمهوری در حرکت بوده
و با تیراندازی هوایی نیز متوقف نشـ ــد،
مأمـ ــوران مجبور به تیراندازی شـ ــدند و
خوشبختانه آسیب جدی ندیده است.
این عضو سپاه پاسـ ــداران درباره اینکه
آیـ ــا کشـ ــور آمادگـ ــی دارد تا مسـ ــئوالن
بادیگارد نداشته باشند ،گفت :راجع به
طیفی از مسـ ــئوالن این کار شدنی است
و شـ ــاید این عمل خیلی گسترش پیدا
کرده ،اما نباید یادمان برود سازمانهای
جاسوسی و منافقین همچنان به دنبال
خودنمایی هسـ ــتند تا به ایـ ــن اعتبار از

اربابان خود امتیاز گرفته و جایگاهی پیدا
کنند .وی افزود :اسـ ــرائیلیها همچنان
فعال بوده که نه فقط مسئوالن ما ،بلکه
عناصر مؤثر جامعه را ترور کنند .شهید
صیاد شـ ــیرازی در داخل کشـ ــور به این
اعتبار ترور میشود که عملیات مرصاد
را انجام داد ،آن چیـ ــزی که من از آقای
شمخانی شـ ــنیدم معترض حفاظت و
مواظبت نبود ،بلکه اشـ ــاره دبیر شورای
عالی امنیت ملی بیشتر به تبدیل شدن
این امر به عنوان تشـ ــریفات اسـ ــت .در
آن بخش نیز ما خودمان از معترضان
اصلی هستیم ،ولی این دو را باید از هم
تفکیک کرد.

پاسخ منفی وزیر دفاع امریکا برای ارائه گزینههای نظامی علیه ایران

یک روزنامه امریکایی در گزارشـ ــی به نقل
از برخـ ــی مقامهـ ــای ایـ ــن کشـ ــور گزارش
داد کـ ــه وزیر دفاع این کشـ ــور ،در ماه مهبه
درخواسـ ــت رئیسجمهوری بـ ــرای ارائه
طرحهایی درباره گزینههای نظامی علیه
ایـ ــران جـ ــواب رد داد .به گـ ــزارش فارس،
واشنگتن پست در این گزارش که به نفوذ
وزیر دفـ ــاع امریـ ــکا در دولـ ــت کنونی این
کشور و حرف نشنوی او از دونالد ترامپ در
موضوعایرانپرداخت،نوشت«:اینروزها
نفـ ــوذ متیس در سراسـ ــر دولـ ــت (امریکا)
شـ ــعاع افکنـ ــده اسـ ــت .او در مکانهایی
چون افغانستان و سومالی خواستار باقی
مانـ ــدن نیروهـ ــای امریکایـ ــی اسـ ــت و در
س جمهوری برای
برابر خواسـ ــتههای رئی 

خروج مقاومت میکند .او در قبال ایران و
کرهشمالی ،میل ترامپ برای نشان دادن
توانمندی نظامی (امریکا) را فرونشانده و
محدود کرده است».
در گـ ــزارش ایـ ــن روزنامـ ــه آمـ ــده اسـ ــت:
«اواخـ ــر مـ ــاه مهبـ ــود که در یـ ــک لحظه
حسـ ــاس ،مقامـ ــات امریکایـ ــی بـ ــه طور
فزاینـ ــدهای از رفتار تهاجمی ایران نگران
شـ ــده بودند .متیس برای چند هفته بود
که در برابر خواسـ ــتههای کاخ سفید برای
ارائـ ــه گزینههـ ــای نظامی در قبـ ــال ایران
مقاومت کرده بـ ــود .در آن زمـ ــان بود که
ترامـ ــپ به روشـ ــنی تصریح کرد کـ ــه او از
پنتاگون خواستار ارائه یک مجموعهای از
طرحها است که شـ ــامل هدف قرار دادن

کارخانههای تولید موشکهای بالستیک
ایران یا هدف قـ ــرار دادن قایقهای تندرو
ایرانـ ــی شـ ــود؛ قایقهایی که بـ ــه صورت
روزمره کشتیهای نیروی دریایی امریکا را
آزار میدادند».
س جمهوری امریکا
بنا بر این گزارش ،رئی 
دربـ ــاره قایقهای تندرو ایرانـ ــی از اعضای
دولتش سؤال میکرد« :چرا ما نمیتوانیم
آنهـ ــا را غرق کنیم؟» بـ ــه گفته چند مقام
امریکایی ،پس از تأکیدهای ترامپ ،مشاور
امنیت ملی کاخ سفید و اعضای دفترش
درخواسـ ــت رئیـ ــسجمهـ ــوری را در یک
تماس ویدئو کنفرانسی باوزیر دفاع امریکا
مطرح کردند اما متیس این درخواست را
رد کرد.

رئیسکل دادگســـتری استان تهران گفت که پرونده یکی از متهمان
کشـــف حجابهای اخیر برای رســـیدگی به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش تسنیم ،غالمحسین اسماعیلی درباره پرونده افراد دستگیر
شـــده در اغتشاشـــات اخیر هم افزود :تعداد کمی از این پروندهها به
دادگاه انقالب ارجاع شده و اکثریت پروندهها به عنوان جرم عمومی
و در حـــد اخـــال در نظم و تخریـــب و امثال آن که جنبـــه امنیتی از
نظر دادســـرا نداشـــته ،به دادگاههای کیفری دو ارجاع شده است .به
گفته وی ،از بازداشتشـــدگان متهمان اغتشاشات اخیر در تهران ،تا
هفته قبل تنها یک الی دو نفر در بازداشت بودند .اسماعیلی درباره
پروندههـــای حقوقهای نجومی هم گفت :تعـــدادی از پروندهها در
شـــرف صدور حکم است .پیشبینی میشـــود ظرف یک تا دو هفته
آینده احکام این پروندهها صادر شود.

تکرار ادعاهای عربستان علیه ایران

عربستان چهار شهروند خود را به همکاری با ایران به منظور انجام عملیات
تروریستی در آن کشور متهم کرد .به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه سعودی
عکاظ ،دادســـتانی کل عربســـتان مدعی شـــد که نظام ایران به منظور ایجاد
ناامنی و بیثباتی در عربســـتان برخی عناصر تروریســـتی را در ایران آموزش
دادهاند تا بمبهای  C4و  TNTبســـازند و در عربســـتان عملیات تروریستی
انجام دهند .دادســـتانی عربستان چهار شـــهروند خود را به سفر به ایران به
منظور فراری دادن برخی متهمان و قاچاق اســـلحه از طریق خلیج (فارس)
به عربستان متهم کرد.

تأیید بازداشت دو دانشجوی دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران از علت بازداشت
دانشـــجویان این دانشـــگاه ابراز بـــی اطالعی کرد .وی بـــا بیان اینکه
«بـــه طور جدی پیگیر علت بازداشـــت و وضعیت چند دانشـــجوی
بازداشتی اخیر دانشگاه هستیم» به ایسنا گفت :دو نفر از دانشجویان
دانشگاه تهران که طی چند روز گذشته بازداشت شدهاند ،هیچ گونه
سابقه بازداشتی در گذشته نداشتهاند و مورد ویژهای نیز در دانشگاه
از سوی آنها وجود نداشته است .وی با بیان این که «مسئوالن امنیتی
همـــه اطالعـــات در این خصـــوص را در اختیار ما قـــرار نمیدهند»
افـــزود :مســـئوالن دانشـــگاه در جریان بازداشـــت چند دانشـــجوی
بازداشتی روزهای اخیر نبودند و دانشگاه هیچ وقت موافق بازداشت
دانشجویاننیست.

دستگیری سرشبکه آشوبهای دیماه در قزوین

دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت :سرشبکه و مرتبط رسانهای ضدانقالب
و یکـــی از لیدرهای اصلی ناآرامیهای اخیر با هوشـــیاری دســـتگاههای امنیتی
اســـتان ،طـــی اقدامات پیچیده فنـــی و اطالعاتی و هماهنگی دســـتگاه قضایی
دســـتگیر شد .حجتاالسالم اسماعیل صادقی نیارکی به فارس گفت :این فرد
هماهنـــگ کننده بی حرمتی و به آتش کشـــیدن مســـاجد ،حوزههای علمیه و
حوزهها و پایگاههای مقاومت بســـیج در ســـطح استان بوده است .به گفته وی،
متهم دســـتگیر شـــده با جمعآوری تصویربرداری از اقدامات ،آنها را برای ضد
انقالب ارسال میکرد.

سید احمد خاتمی :نماز جمعهها جناحی نیست

دراغتشاشاتوانمودکردند مشکالتاز روحانیتاست
اخبار
ســـید احمـــد خاتمی با بیـــان اینکـــه «اختالسهایی که
رخ میدهد ناشـــی از عدم نظارت دقیق اســـت» ،گفت:
از قـــوه قضائیـــه انتظار میرود همچنان که در مســـائل سیاســـی قاطع عمل
میکند در عرصه اقتصادی هم قاطع عمل کند و پولهای دزدی را از حلقوم
اختالســـگران بیرون بیاورد .به گزارش ایســـنا ،وی در مراســـم گرامیداشـــت
شـــهدای شهرســـتان اراک با بیان اینکه به آنها که نماز جمعهها را میکوبند
و میگویند نمازهای جمعه جناحی است ،برادرانه تأکید میکنم این حرف
درســـت نیســـت ،افزود :امامان جمعه تحـــت امر ولی فقیه هســـتند و هیچ
جناحی و جریانی بر آنها سلطه ندارد و خطبهها هم کلیشهای نیست .خاتمی
با بیان اینکه امامان جمعه کلیشهای و دستوری و جناحی خطبه نمیخوانند،
افـــزود :اگـــر از والیـــت دم زدن ،جناحی بودن اســـت ،ما حرفـــی نداریم این
حرفها را بگویید .برخی انتظار دارند حرف جناح خودشـــان در نماز جمعه
گفته شود در حالی که تریبون نماز جمعه تریبون هیچ فرد و جناحی نیست
فقط تریبون والیت اســـت و بس .وی در بخش دیگری از ســـخنانش با اشاره
بـــه انتقـــاد از بودجه حوزههای علمیـــه اظهار کرد :برخـــی وقتی میخواهند
بودجه را در رسانهها توضیح بدهند بودجه حوزهها را با وزارتخانهها مقایسه
میکننـــد .وی گفت :اینکه در این مقطـــع اینطور به پای روحانیت میپیچند
که انگار تمام بودجهها دســـت آقایان حوزه اســـت ،شارالتانی است .خاتمی
افـــزود :در اغتشاشـــات اخیـــر هم فضا به گونهای نشـــان داده شـــد که برخی
احساس کردند همه مشکالتشان از روحانیت است و بر این اساس بود که در
ناآرامیهای اخیر برخی در تاکستان به حوزه علمیه حمله کردند .این مسائل
نشـــان میدهد که روحانیت هدف آنهاســـت و پدران و مادران باید فرزندان
خود را از این توطئهها آگاه کنند.

ادعای مدیرمسئول کیهان درباره بحرین

مدیر مســـئول کیهان در ادامه مواضع دامـــن زننده به تنشهای
موجود در منطقه در سخنرانی ادعای خود درباره بحرین را تکرار
کرد .به گزارش فارس ،حسین شـــریعتمداری در سخنرانی خود
گفت« :یک بار نوشـــتیم بحرین برای ماســـت که سر و صداهای
زیـــادی کردنـــد و مفتیهـــای آلســـعود کـــه حرف مفـــت زیادی
میزنند ،گفته بودند که قتل ما واجب اســـت؛ بحرین برای ایران
اســـت و مردم بحرین خود را قطعه جداشـــده از ایران میدانند؛
اینکه چندین سال با همه توان درگیر هستند و نتوانستند خروش
را خاموش کنند ،به همین علت است ».پیشتر تیترهای روزنامه
تحـــت مدیریت شـــریعتمداری درباره حمله موشـــکی حوثیها
بـــه ریـــاض و امارات بـــه ترتیبی انتخاب شـــده بود که بـــه ادعای
بیاساس ساخت ایران بودن آن موشکها دامن زد.

