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خطیب جمعه تهران :مشکالت باید در
داخل حل شود
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رئیس دفتر رهبر معظم انقالب :رویشهای انقالب دهها برابر ریزشها است

خطیــب ایــن هفته نماز جمعــه تهران گفــت :وقتی قرار
اســت دشــمن از امکانات حداکثری خــودش علیه ایران
اخبـــار اســتفاده کند ،باید ما هم درســت فکر کنیم و عمل کنیم.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل امامی کاشانی در خطبههای این هفته نماز جمعه
تهران اظهار کرد :آن رژیم و آن مرد ناالیق رئیس امریکا رفتاری از خود نشان
میدهد؛ در عین حال همین جمهوری اسالمی گلوی همین ترامپ را گرفته
و به دیوار فشار داده است .این موضوع را دنیا قبول دارد که امریکا را ایران در
عراق و ســوریه به زمین زد .این کار خدا اســت .اما تکلیف ما در ساختن کشور
چیست؟ امامی کاشانی گفت :قرآن به ما میگوید در عملمان ایمان داشته
باشیم .عملمان درست باشد .همه دستگاههای اجرایی و قضایی کار را خوب
انجــام دهند .همــان طور که رهبر عزیز گفتند ،مشــکالت بایــد در داخل حل
شود .مشکالت اقتصادی در داخل حل شود .باید در داخل به تولید توجه کرد،
مواظب باشــیم عدهای به گرانفروشــی و احتکار نیفتند .وی ادامه داد :عجب
روزگاری .پول چقدر عزیز است؟ من به همه مفسدان میگویم باالخره خدای
متعال خسارتش را یا به خودت یا به فرزندانت یا به نسلت خواهد زد .امامی
کاشانی در ادامه خطاب به مسئوالن گفت :از طرفی وجدان اخالقی ،مدیریت
عمیق ،نظارت دقیق بر تمام امور داشــته باشــید .وقتی قرار اســت دشمن از
امکانات حداکثری خودش علیه ایران اســتفاده کند ،باید ما هم درســت فکر
کنیــم و عمــل کنیم .باید به حق عمل کنیم و ســفارش کنیــم .وی افزود :چرا
مشکالت و گرفتاریهای خودمان را نمیبینیم؟ آخر سال  ۹۷است .تصمیم
بر مدیریت درست بگیرید .کار کنیم نه اینکه روزگارمان را بگذرانیم .خطیب
نمــاز جمعه تهران گفت :آخر چــرا آنقدر قاچاق؟ چرا میگوییم به من چه؟
چرا میگوییم او میکند به من چه؟ خویش و قومت اســت ،جلویش را بگیر.
وی همچنیــن یاد نمازگزارانی را که در نمازجمعه تهران توســط منافقین به
شهادت رسیدند گرامی داشت.

حجتاالسالم رستگاری:

بیت امام امید اسالم ،انقالب و امت هستند

جماران

رســتگاری در خصوص ابعاد شــخصیتی حاج ســید احمد آقا خمینی ،افزود:
او شــخصیتی عالم ،مدیر ،مدبر ،مجاهد ،مرید امام ،در کنار امام و یار با وفای
امــام بــود که در راه مراد ،مقتدا ،مرجع و پدر بزرگــوارش از هیچ حرکت ،اقدام
و ایثــاری دریــغ و درنگ نکرد .او پروانه وار اطراف شــمع وجــود پدر بزرگوارش
ســنگ تمــام گذاشــت و حقیقت اخــاص و صفای خــود را نشــان داد .میزان
اعتماد امام نسبت به این فرزند خادم و صبور را نیز باید در صفحات صحیفه
امــام و نامههــای آن پــدر پیر به این فرزنــد فرزانه پیگیری کــرد .وی با تأکید بر
اینکه امام خمینی(ره) یکی از مصادیق شجره طیبه است ،تصریح کرد :امروز
مــا میبینیــم از این ج ّد و پدر و مادر شایســته فرزندانی فاضل ،عالم ،مجاهد،
مجتهد و مدرس حوزه علمیه قم و نجف یعنی حاج سید حسن آقا و دو برادر
گرامیشان سید یاسر و سید علی خمینی بر جای ماندهاند .این سه شخصیت
بیت امام حقیقتاً امید اســام ،انقالب ،امام و امت هســتند .خدا رحمت کند
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی را که بر این باور بود که باید بیت و یادگاران امام
تجلیــل شــوند و این در رحمــت ،جهاد ،اجتهاد و فقه پویا باید روی نســلهای
آینده باز باشد؛ اگر بخواهیم انقالب ما به آرمانهای خود دست یابد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:

پیام گام دوم انقالب
تحول جهشی برای جبران ضعفهاست

دبیــرکل جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت :پیــام گام دوم انقــاب کــه از
ســوی رهبر معظم انقالب اســامی صادر شــد ،تحول جهشی برای جبران
ضعفهــا و خطاهــا و ســرعت در مســیر اصلــی اســت .بــه گــزارش ایرنــا،
حجتاالســام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در اجتماع
عظیــم طــاب و روحانیــون خراســان جنوبــی که با هــدف تبییــن گام دوم
انقالب اسالمی در مصالی المهدی (عج) بیرجند برگزار شد ،افزود :امروز
به حد بلوغ و ظرفیت جبران رســیدیم و ممکن اســت در مسیر در جایی به
انحــراف رفتــه باشــیم .وی گفت :گاهی گفته میشــود که رشــد دینی مردم
کاهش یافته و ما هم در این خصوص نگرانیهایی داریم چون توجه دینی
و شعائر دینی آسیب دیده و ما روحانیون اولین رسالتمان تبیین و ترویج
دیــن اســت که از همــه مردم بیشــتر در این خصوص دغدغهمند هســتیم.
وی تصریح کرد :هجمه دشــمن شــدید اســت و امروز در پستوی خانههای
ما دنیایی از هجمه در قلب و دست جوانان و نوجوانان است که در گذشته
چنین چیزی نبود و بچهها در مدرســه و خانه مدیریت میشــدند اما امروز
فضــای مجــازی و شــبکهها آنچنان لجام گســیخته میتازد که فضا ســخت
شــده اســت .دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت :اما همان طور که مقام
معظــم رهبــری بارها گفتنــد ،این جور نیســت که فضای گرایــش به دین و
معنویت ضعیف شــده باشــد چون فطرت و طبــع و درون اکثریت جامعه
ما دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به سفر اخیر رئیس جمهوری کشورمان
بــه عــراق اشــاره کرد و گفت :اســتقبال از رئیــس جمهــوری و اینکه طبقات
مختلف اجتماعی با ایشان قرار میگذارند و مهمترین تصمیمی که در این
سفر گرفته شد ،بسیار تعیین کننده است .وی بیان کرد :امیدواریم توافقات
این ســفر بســرعت اجرایی شــود که دســتاورد بزرگــی اســت و امریکاییها،
اسرائیلیها ،انگلیسیها و عربستانیها ناراحت هستند .پورمحمدی گفت:
جایــگاه رئیس جمهــوری ما و توانایی مذاکره نقش برجســتهای دارد که در
آن تردیدی نیســت اما این قدرت ملت ایران اســت که این توانایی را ایجاد
کرده است.
رئیس فراکسیون امید از اختالف نظر دستگاههای امنیتی درباره فعاالن
بازداشــتی محیط زیســت خبــر داد .به گــزارش تابنــاک ،محمدرضا عارف
گفــت :در ایــن پرونده یک اختالف نظر جدی وجــود دارد؛ یک بخش نهاد
امنیتــی میگوید اینها قطعاً جاســوس هســتند ،بخش دیگــر میگوید اینها
جاســوس نیســتند .امیدواریم مســأله در دادگاه حل شــود و فعاالن محیط
زیستی آزاد شوند.

رئیــس دفتــر رهبــر معظــم انقــاب
گفــت :جوانانی که میگویند از دســت
رفتیم باید بدانند که اشــتباه میکنند،
چــرا کــه ریــزش داریــم امــا رویــش
دههــا برابــر اســت .بــه گــزارش ایرنــا،
حجتاالســام والمســلمین محمــد
محمــدی گلپایگانی صبــح جمعه در
آییــن معارفــه نماینــده ولــی فقیه در
اســتان و امــام جمعه شــهرهمدان با

اشــاره به اینکــه این انقالب بــا برپایی
نماز جمعه ســنت اسالم را زنده کرد،
افــزود :بســیاری از جوانــان آرزویشــان
شهادت است.
وی تأکیــد کــرد :مســئوالن اســتان
همدان باید دســت به دســت یکدیگر
بدهند تا گذشته خوب همدان را بهتر
کننــد و امیــدوارم امام جمعــه جدید
این شــهر در تحقق اهداف انقالب در

این اســتان موفق باشــد .رئیــس دفتر
رهبــر معظــم انقــاب اظهار داشــت:
رسیدگی به خانواده شهدای مدافعان
حــرم و تکریم شــهدا بایــد در اولویت
کارهــای نماینــده جدید ولــی فقیه در
استان و امام جمعه شهر همدان قرار
بگیرد.
حجتاالسالم محمدی گلپایگانی
اضافــه کرد :بزرگان همــدان در تاریخ

سرشــناس هســتند و تاریــخ و تمــدن
بزرگ این خطه برای همیشه ماندگار
است .وی تأکید کرد :سرداران و هشت
هزار شــهید اســتان همــدان در دوران
هشت ســال دفاع مقدس خدمت بی
نظیری به کشور کردند.
حجتاالسالم محمدی گلپایگانی
بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدار با خانــواده
شــهدا از برنامههــای اصلــی رهبــر

معظــم انقــاب اســت ،عنــوان کــرد:
معظم له تاکنون به دیدار بیش از 100
خانواده شهدای ارمنی رفتهاند.
وی بــا تبریــک بــه حجتاالســام
حبیــب شــعبانی بــرای انتخــاب بــه
عنــوان نماینــده ولــی فقیــه و امــام
جمعه شــهرهمدان گفت :اساس کار
مــا و نظام مقدس اســامی براســاس
پیــروی از اهــل بیــت (ع) و توجــه بــه

قرآن اســت .حجتاالســام محمدی
گلپایگانــی اظهــار داشــت :هرهفتــه
نزدیــک بــه یکهــزار نمــاز جمعــه در
نقــاط مختلــف کشــور برپــا میشــود
که دعــوت به تقوا ،درســتی ،راســتی و
پرهیز از گناه از اهداف آن است.
محمــدی گلپایگانی در پایان ســخنرانی
خــود متن پیــام رهبر معظــم انقالب را
قرائت کرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

مخالفخودرابههمراهیبادشمنمتهمنکنید

به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل نشدن احساسات جوانان در جامعه نیست
رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح
پنجشــنبه در دیدار نماینــدگان منتخب
ملــت در مجلــس خبــرگان رهبــری ،بــا
تأکیــد بر ضــرورت ایجــاد یــک گفتمان
و فهــم عمیــق عمومــی دربــاره «نوع و
چگونگــی مواجهــه کشــور و افــراد مؤثــر
با چالشهــا و حوادث» بــه تبیین یازده
دوگانــه مطــرح در این زمینــه پرداختند
و خاطرنشــان کردنــد :در مقابل تهاجم
حداکثــری دشــمنان بایــد بــه بســیج
حداکثــری امکانــات و تواناییهــا و
نیروهــای خود اقدام کنیم تا در پرتو باور
عمیق مردم و مســئوالن بــه ذکر الهی و
توکل به خدا ،پروردگار وعدههای صادق
خود را دربــاره ملت بزرگ ایران محقق
سازد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر
رهبر معظم انقــاب ،حضرت آیتاهلل
خامنهای در ابتدای سخنان خود با ابراز
تأسف از فقدان دو عالِم فقیه ،حضرات
ت هاشــمی شــاهرودی و مؤمــن،
آیــا 
آنــان را اســتوانههای واقعی برای کشــور
و حوزههــای علمیــه خواندنــد و تأکیــد
کردنــد :هــر دو ایــن بزرگــواران همــواره
بــدون هیــچ چشمداشــتی در خدمــت
اهداف انقالب بودند.
ëëتشــریح دوگانههایــی در مواجهــه بــا
چالشها و حوادث
رهبــر انقالب اســامی محــور اصلی
ســخنان خــود یعنــی نحــوه مواجهــه با
چالشها و حوادث و همچنین اتفاقات
مثبــت را در قالــب یــازده دوگانــه بیــان
کردنــد و گفتنــد :گاهــی اوقــات برخورد
مــا در مواجهــه بــا حــوادث و رویدادهــا
«فعــال» و چــاره جویانه اســت و برخی
مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و مبتنی
بــر گالیــه صــرف و بــی تحرکــی اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای «مواجهه
ابتــکاری» و «مواجهــه عکسالعملی»
را یکــی دیگــر از دوگانههــا برشــمردند و
افزودنــد :در مواجهــه عکسالعملــی،
حرکــت مــا تابعــی از حرکــت دشــمن
اســت امــا در مواجهــه ابتــکاری ،ابتــکار
عمل را بهدست میگیریم و از ناحیهای
که دشــمن تصور نمیکند ،بــه او ضربه
میزنیم .ایشــان با اشــاره بــه «مواجهه
مأیوســانه» و «مواجهــه امیدوارانــه» به
عنوان یکــی دیگــر از دوگانههای مطرح
در مقابل حوادث و چالشها گفتند :یک
دوگانــه دیگر «مواجهــه از روی ترس» و
«مواجهه با دلیری و شجاعت» است.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای با تأکید
بــر اینکه یکی دیگر از دوگانهها ،مواجهه
بــا «حــزم و تدبیــر» و «مواجهــه از روی
سهلاندیشــی و ســهلانگاری» اســت،
گفتند :به عنوان مثال در موضوع فضای
مجازی میتوان دو نوع برخورد داشت؛

یــک برخــورد همراه بــا تدبیــر و دقت و
برخــورد دیگــر همــراه با سهلاندیشــی
و ندیــدن پیچیدگیهــای موضــوع و
سهلانگاری و بی تفاوتی نسبت به آن.
ایشــان «نــگاه جامــع بــه تهدیدها و
فرصتهــا» و «نــگاه یکجانبــ ه صــرف
بــه تهدیدهــا یــا فرصتهــا» را ،دوگانــه
دیگــری دانســتند و خاطرنشــان کردند:
یــک نمونــه برای ایــن دوگانــه ،موضوع
نحــوه مقابلــه با دشــمنی امریکا اســت
کــه میتــوان تهدیدهــا و فرصتهــا را
بــا هــم دید یــا اینکــه فقــط تهدیدهــا یا
فقــط فرصتهــا را دیــد کــه هریــک از
ایــن دو نــوع برخــورد ،قطعــاً پیامدهــا
و آثــاری دارد .رهبــر انقــاب اســامی
بــا تأکیــد بــر اینکــه «شــناخت واقعیت
میدان» یا «نشــناختن واقعیــات» یکی
از دوگانههــای اساســی در مواجهــه بــا
چالشهــا و حوادث اســت ،افزودند :در
مسائل داخلی ،دشــمن و دنبالههای او
تالش زیادی میکنند تــا جایگاه خودی
را ضعیف و جایگاه دشمن را قوی نشان
دهنــد و در نهایــت این گونه القا کنند که
کشور با مشکالت الینحل فراوانی مواجه
شــده و امــکان هیــچ اقدامی نیــز وجود
ندارد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای گفتند:
یک نمونه دیگر ،مســائل منطقه است؛
اگــر مــا از موقعیــت و جایــگاه خــود در
منطقــه و از این واقعیت که دشــمن در
منطقــه از مــا حســاب میبــرد ،مطلــع
نباشــیم ،یکجــور عمــل خواهیــم کرد
اما اگر نســبت بــه این واقعیــات آگاهی
داشــته باشــیم ،جــور دیگــری عمــل
خواهــد شد.ایشــان در همین خصوص
تأکیــد کردند :کســانی که دربــاره حضور
جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه
مطالب و ســخنان نادرست و نابجایی را
مطرح میکننــد ،در واقع در حال کمک
به نقشه دشمن هستند.
ëëجوانگراییبهمعنایپیرزدایینیست
رهبــر انقالب اســامی در بیــان یکی
دیگــر از دوگانههــا بــه «مواجهــه مبتنی
بــر مدیریــت و کنتــرل احساســات» و
«مواجهه با رهاشدگی احساسات» اشاره
و خاطرنشــان کردنــد :یکــی از مــواردی
کــه ممکــن اســت کشــور دچــار آســیب
شــود ،موضوع عــدم کنترل احساســات
عمومی اســت .من بارها تأکیــد کردهام
که بــه جوانان اعتقاد و اعتمــاد دارم اما
این به معنای کنترل نشــدن احساسات
جوانــان در جامعــه ،نیســت .ایشــان
همچنیــن در تذکــری دربــاره معنــای
حقیقــی جوانگرایــی افزودنــد :برخــی
گفتهاند تأکید اینجانب بر «جوانگرایی»
بــه معنــای «پیرزدایــی» اســت امــا این
برداشــت غلــط اســت و بایــد دربــاره

کشــور مــورد بحــث اســت و موافقــان و
مخالفان اســتداللها و دیدگاههای خود
را مطرح میکنند دو طرف نباید یکدیگر
را به همراهی با دشمن متهم کنند و به
جــان هم بیفتند .رهبر انقــاب در پایان
دو نکتــه مهم را مورد تأکیــد قرار دادند:
«ضــرورت بســیج حداکثــری نیروها در
مقابــل تهاجــم حداکثــری دشــمن» و
«پرهیز از غفلــت از ذکر و یاد پروردگار».
ایشان خاطرنشان کردند :دشمن یعنی
امریــکا و صهیونیســتها امــروز همــه
امکانــات و تواناییهــای خــود را بــر ضد
ملت ایران بســیج کردهانــد و غربیها و
اروپاییهــا نیز بــه نوعی در حاشــیه آنها
بــا ایــران دشــمنی میکننــد .حضــرت
آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به ســخنان
امریکاییهــا دربــاره اعمال شــدیدترین
تحریمهــا علیــه ملــت ایــران افزودنــد:
آنهــا در مقابل ایران دســت بــه تهاجم
حداکثــری زده انــد امــا اگر ما به بســیج
حداکثــری امکانــات و تواناییهای خود
اقدام کنیم ،به فضل الهی سنگینترین
شکســت تاریــخ امریــکا را نصیــب ایــن
کشور خواهیم کرد .رهبر انقالب در نکته
پایانــی ،بــا یادآوری ســخن پــروردگار به
حضرت موسی مبنی بر کوتاهی نکردن
در ذکــر و یــاد خــدا افزودنــد :ذکــر الهی
وســیله و مایه همــه تواناییهایی اســت
که باید برای تحقق اهداف انقالب بهکار
گیریم که اگر این گونه شود خدا با ماست
و وعدههای شــیرین و صــادق او در حق
ملت ایران محقق خواهد شد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب
اســامی ،آیتاهلل جنتی رئیس مجلس
خبرگان در گزارشــی با گرامیداشــت ماه
رجــب ،گفت :هیأتهــای اندیشــهورز و
کارگروههــای پنــج گانــه آن در مجلــس
خبــرگان بــا حضــور کارشناســان و
صاحبنظــران فعــال شــده و در حــال
تدوین شاخصهاســت.رئیس مجلس
خبــرگان بــا بیــان اینکــه مــردم انقالبی
ایــران همواره در همــه صحنهها حاضر
هســتند ،خاطرنشــان کــرد :وظیفــه
مسئوالن است که به مشکالت و مسائل
مردم رسیدگی کنند.
همچنین آیتاهلل موحــدی کرمانی
نایب رئیس مجلس خبرگان با اشاره به
موضوعات مطرح شده در جلسات این
مجلس ،گفت :قدردانی از حضور مردم
در راهپیمایی عظیم  ۲۲بهمن ،تجلیل
از بیانیــه گام دوم انقــاب و ضــرورت
توجــه عملــی بــه آن ،اهمیــت مقابلــه
دولت با گرانی و رســیدگی به مشــکالت
معیشــتی مــردم و کاهــش ارزش پــول
ملی ،از مهمترین محورهای ســخنان و
نطقهــای اعضای مجلس خبــرگان در
این اجالس بود.
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مراسم آخرین شب جمعه سال با حضور بیت مکرم حضرت امام ،خانواده
شــهدا ،شــخصیتهای سیاســی و اقشــار مختلف مردم ،پنجشــنبه شب 23
اسفند  97در حرم مطهر امام خمینی(س) برگزار شد.
بهگــزارش جماران ،حجتاالســام والمســلمین محمــود رســتگاری در این
مراسم ،با اشاره به سالگرد درگذشت حجتاالسالم والمسلمین سید احمد
خمینــی(ره) ،گفت :این مراســم به منظــور تجلیل از مردی اســت که زوایای
شــخصیتش موجب شــده پس از امام از چهرههای ماندگار در تاریخ نهضت
عظیم انقالب اسالمی باشد و همواره بدرخشد.
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معنــای جوانگرایــی فکر و تعمــق کرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای« ،رعایت
ضوابط و حدود شرعی و رعایت نکردن
ایــن مــوارد» در مواجهــه بــا حــوادث و
چالشها را از دیگر دوگانهها برشمردند
و گفتند :یــک نوع دیگر مواجهه ،دوگانه
«بهــره گیــری از تجربههــا» در مقابــل
«دوبــار از یــک ســوراخ گزیــده شــدن»
است .ایشان در همین زمینه به موضوع
نحــوه مواجهــه بــا امریــکا و اروپا اشــاره
کردنــد و افزودنــد :تجربیات مــا از نحوه
عملکرد امریکاییها و اروپاییها بســیار
زیــاد اســت امــا تجربــه اخیر مربــوط به
برجــام و تعهداتی کــه امریکاییها باید
انجــام میدادنــد امــا زیــر آن زدنــد ،در
برابر دیدگان ما اســت و باید در برخورد
با امریکا و جبهه مقابل ،از این تجربیات
اســتفاده شــود .حضــرت آیــتاهلل
خامنهای در بیان آخرین دوگانه گفتند:
یــک دوگانــه ایــن اســت کــه در مواجهه
بــا حــوادث ،بــه یکدیگــر حملــه کنیم و
هرکس دیگــری را مقصر جلــوه دهد یا
اینکــه از درگیــری داخلی پرهیــز کنیم و
بــه تعبیر امــام(ره) هرچه فریــاد داریم
بر سر امریکا بکشیم .ایشان خاطرنشان
کردند :دشــمن واقعی ما امریکا است و
ما در شــناخت دشــمن خود دچار خطا
نخواهیم شد.
ëëضرورت پرهیز از ناامیدی
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد
به آیــات قرآنی ،نکات مهمــی را درباره
مواجهه صحیح با چالشها بیان کردند.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای بــا تأکید بر
اینکــه در منابــع دینی ما نحــوه مواجهه
بــا پیروزیهــا و رویدادهــای مثبت بیان
شــده اســت ،افزودند :قرآن میگوید در
مواجهه با پیروزیها دچار غرور نشــوید
و بــا تســبیح و اســتغفار ،آن پیــروزی را
مربــوط بــه خــدا بدانیــد و نــه مربــوط

بــه خودتان.ایشــان با اشــاره بــه بیانات
امام(ره) که همواره دســت قدرت الهی
را در این انقالب و حوادث مربوط به آن
متذکر میشدند ،گفتند :امام بزرگوار در
مواجهه با پیروزیها ،آن را نتیجه لطف
و عنایــت خداونــد متعال میدانســتند
همان گونه که گفتند «خرمشــهر را خدا
آزاد کرد».
رهبــر انقــاب اســامی بــه حضــور
اعجابانگیــز و گســتردهتر مــردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن امســال نیز اشــاره
و خاطرنشــان کردنــد :آیــا هیــچ عامــل
انسانی میتواند ادعا کند که این حضور
متراکــم و قوی کار او بوده اســت؟ قطعاً
عامــل راهپیمایی  ۲۲بهمن امســال جز
دست قدرت الهی نبود.
رهبر انقالب با اســتناد به آیات قرآن
کریــم افزودنــد :در مواجهــه بــا حوادث
تلــخ نظیــر تحریــم یــا احتمــال حرکت
نظامی دشــمن باید متوجه بــود که این
حــوادث در واقع تحقق ســخن پروردگار
مبنی بر مقابله دشمنان خدا با مؤمنان
و حرکتهــای ایمانــی اســت کــه درک
همین نکته بــر ایمان مؤمنان میافزاید
همچنــان کــه صــف آرایــی مســتکبران
در مقابــل انقــاب اســامی ،بــر ایمــان
ملت ایران افزود.ایشــان افزودند :نظام
اســامی توقــع نداشــت که ســلطهگران
جهانــی در مقابــل حرکــت ملــت ایران
ســاکت بمانند البته ما بایــد کاری کنیم
که دشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام
نظامــی و دیگــر اقدامات نیفتنــد اما اگر
هم افتادند باید کاری کنیم که ســرکوب
و دچار شکست شوند.
حضــرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره
بــه اینکه نبایــد در مقابل حــوادث دچار
تــرس و دلهــره شــد ،افزودنــد :امــام
خمینــی مظهر ایــن توصیه الهــی بود و
هیچــگاه از هیــچ حادثــه ای دچار ترس

یشد.
نم 
«پرهیــز از نومیــدی» نکتــه دیگــری
بود که رهبر انقــاب در تبیین «مواجهه
صحیــح کشــور و افــراد مؤثــر کشــور بــا
چالشهــا و حــوادث» مــورد تأکیــد قرار
دادنــد و گفتنــد :بــه فرمــوده پــروردگار
باید همیشــه امیدوار باشیم که در سایه
ایمــان ،تــوکل ،عــزم ،تصمیــم و اقدام،
اهــداف خــود را محقــق کنیــم و بینــی
قدرتهای بزرگ را به خاک بمالیم.
«پرهیــز همــه افــراد از شــتابزدگی و
بی صبری و بهانهگیــری» ،نکته دیگری
بــود کــه حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
آن را در مواجهــه بــا چالشهــا ضروری
برشــمردند .ایشان خاطرنشــان کردند:
باید کمر همت بســت و اقدامات الزم را
در زمینههــای گوناگون حتمــاً انجام داد
اما بدانیم که تا رسیدن به مقصود صبر
الزم اســت ،چــرا که همــه کارهــا امکان
انجام سریع را ندارند.
ëëمرزهای فرهنگی هم نیازمند مراقبت
است
رهبــر انقــاب اســامی ،همچنیــن
«مرزبنــدی پررنــگ بــا دشــمن را بــرای
مصونیت در مقابل تهاجم نرم» ،بسیار
الزم خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد:
مرزهای فرهنگی نیــز همچون مرزهای
جغرافیایــی نیــاز بــه برجســته ســازی و
مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه
و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر فضای
مجازی و فرهنگ کشــور مســلط نشــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــه ای بــا وجــود
تأکیــد فــراوان بــر مرزبنــدی با دشــمن،
یــک نکتــه حاشــیه ای اما ظریــف را هم
توصیه کردنــد و آن اینکه «نباید بخاطر
تعصب بجا علیه دشمن ،مخالفان نظر
خود را به همراهی با دشــمنان منتسب
کرد ».ایشــان در همین زمینــه افزودند:
وقتــی فــان کنوانســیون یا معاهــده در

وزارت خارجه :دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر ملت ایران است

انتقادپمپئوازعضویتایراندرکمیسیونحقوقزنان
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
در واکنــش بــه گــزارش ســاالنه حقوق
بشــر وزارت امور خارجــه امریکا گفت:
دولــت امریــکا بزرگتریــن ناقــض
گســترده حقوق بشــر ملت ایــران بوده
و بــا تحمیــل تحریمهــای غیــر قانونی
یکجانبــه فرامــرزی ،از هیــچ اقدامــی
در نقض حقــوق اتباع ایرانــی کوتاهی
نکرده است.
به گزارش ایســنا ،بهرام قاسمی در
واکنش به گــزارش ســاالنه وزارت امور
خارجــه امریکا درخصــوص وضعیت
حقــوق بشــر در دیگــر کشــورها ،گفت:
امریکا در حالی با انتشار گزارش ساالنه
حقوق بشری ،انگشت اتهام را به سوی
وضعیــت حقــوق بشــر ســایر کشــورها
نشــانه میرود که خود پرونده سنگینی
از نقــض حقوق بشــر در داخل و خارج
از ســرزمینهایش دارد و همــواره از

سوی بسیاری از دولتها ،افکارعمومی
و ســمنهای بینالمللــی و فعــاالن و
شخصیتهای حقوق بشری ،سازمان
ملــل متحــد و گزارشــگران ویــژه ایــن
سازمان و حتی در درون امریکا ،بشدت
مورد انتقاد قرار میگیرد.
مایــک پمپئــو وزیــر امــور خارجــه
امریــکا در گــزارش حقوق بشــری خود
در ســال  ۲۰۱۸درخصــوص ایــران
مدعــی شــد کــه وضعیت حقوق بشــر
درایــران ضعیف بــوده و در زمینههای
اصلــی پســرفت داشــته اســت .دراین
گزارش حقوق بشری به پرونده نسرین
ســتوده ،وکیل حقوقی نیز اشاره شده و
در موضعــی مداخله جویانــی به روند
حقوقی پرونده او انتقاد شده است.
ëëفرافکنی وزیر خارجه آمریکا
همزمــان وزیــر امور خارجــه امریکا
از عضویت ایران در کمیســیون حقوق

زنــان انتقــاد کرد.پمپئــو ،در توییتــی با
انتقــاد از انتصــاب ایــران بــه عضویت
کمیســیون حقــوق زنــان و با اشــاره به
پرونــده نســرین ســتوده اظهار کــرد که
ایــاالت متحــده از جنــگ بــرای حقوق
بشر کنار نمیکشد.
گفتنی اســت هفته گذشته اعضای
سازمان ملل یک کرسی به ایران در یک
کارگروه شورای حقوق زنان اختصاص
داد« .جرالدین بیرن نیسون» از ایرلند
که ریاست «کمیسیون وضعیت زنان»
ســازمان ملــل متحد را بر عهــده دارد،
در آغاز شــصت و ســومین نشست این
کمیســیون ،که روز دوشــنبه  ۲۰اســفند
برگزار شــد ،عضویــت ایــران و نیجریه
را در «گــروه کاری ارتباطات» نشســت
امســال اعــام کــرد .بــه گــزارش ایرنا،
فریــده اوالد قبــاد روز پنجشــنبه در
شــصت و ســومین نشســت کمیسیون

مقام زن که در مقر نیویورک ســازمان
ملــل متحــد برگــزار شــد ،بــا اشــاره به
چهلمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب
اســامی ایران ،گفت :ملت ایران برای
در آغــوش کشــیدن آزادی و خلــق
جمهــوری اســامی بــر اســاس اصول
استقالل ،آزادی ،دموکراسی ،حاکمیت
قانــون و حقــوق بشــر راه طوالنــی را
پیموده است .وی افزود :نگرانی عمیق
خود را از رفتارهای غیر مسئوالنه ای که
چندجانبــه گرایی را تضعیف میکند و
بر وضعیت زنان کل جهان تأثیر منفی
میگذارند ،ابراز کنم.
نماینده ایران در اجالس کمیسیون
مقام زن اضافه کرد :اقدامات قهرآمیز
یکجانبــه و تحریمهــای غیرقانونــی،
آشــکارا منجــر بــه نقــض حقوق بشــر
زنان و دختران از جمله حق بهداشت،
آمــوزش ،امنیــت غذایــی و دسترســی

آنها به سیســتمهای تأمین اجتماعی،
خدمــات عمومــی و زیرســاختهای
پایــدار شــده انــد.اوالد قبــاد تصریــح
کرد :جنگ اقتصــادی تحمیلی امریکا
بــر مــردم کشــورم کــه از طریــق اتخاذ
اقدامــات قهرآمیــز و تحریمهــای
غیرقانونی یکجانبه انجام شد با مقرره
ســوم اکتبــر  2018دیــوان بینالمللــی
دادگستری در تعارض کامل است.
وی در واکنش به اظهارات نماینده
فرانســه در اجــاس افتتاحیــه ایــن
کمیســیون هم پاســخ داد :ناخرسندی
عمیــق هیــأت خــود را از اظهــارات
نماینــده فرانســه در جلســه افتتاحیــه
ابراز میکنم که طی آن با سوء استفاده
از جایگاه خود به عنوان رئیس شــورای
امنیــت ،ادعاهای مداخلــه جویانه ای
را مطــرح کــرد .نماینــده ایــران در این
اجــاس تأکیــد کــرد :بــه وی توصیــه

میکنــم بــه جــای دخالــت در امــور
داخلی بقیه کشورها ،قبل از هرچیز به
نارضایتــی اجتماعی عمیــق در داخل
فرانسه بپردازد.رئیس فراکسیون زنان
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه
در  40ســال گذشــته زنــان و دختــران
ایــران به عنوان عناصر اصلی توســعه
از حــق مشــارکت و همچنیــن بهــره
مندی از حقــوق اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاســی برخوردار بوده اند،
اضافه کرد :این رویکــرد در همه ارکان
اجتماعی و اســناد باالدستی انعکاس
داشته است.
کمیســیون مقــام زن ملــل متحــد
نهــادی وابســته بــه شــورای اقتصادی
و اجتماعــی ســازمان ملل اســت که از
ســال  1946میــادی بــا هــدف برابری
جنســیتی و کمــک بــه پیشــرفت زنان
تشکیل شد ه است.

