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 رهبر انقالب درگذشت
»محمدرضا اعتمادیان« را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشت محمدرضا 
اعتمادیان را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت اهلل س��یدعلی خامنه ای به 
این ش��رح است: درگذش��ت مرحوم مغفور آقای حاج 
محمدرضا اعتمادیان رحم��ة اهلل علیه را که از اخیار و 
اعضای موثر جامعة االمام الصادق علیه الس��الم بودند 
به خاندان گرامی و فرزندان و برادران محترم ایش��ان 
تس��لیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن 

مرحوم مسألت میکنم.
سیدعلی خامنه ای - 2 بهمن 1397

شوخی الریجاني با نماینده اورامانات 
درباره »ایل نادری«

صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي در نشست 
نوبت عصر خود با حاشیه اي همراه شد.

ش��هاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس 
در جری��ان بررس��ی درخواس��ت رد ط��رح تفحص از 
س��ازمان امور عشایر ایران و در هنگام طرح این تقاضا 
کلیپی از عش��ایر مناطق مختلف ایران پخش کرد که 

در این کلیپ وی در حال بازدید از این مناطق بود.
علی الریجانی رئیس مجلس در همین حال باخنده 
خطاب به وی گفت البد این هم ایل نادری است. نادری 

نیز با خنده گفت: بله ایل نادری هم داریم!  فارس

حسین فریدون »آزاده« و »جانباز« است
رواب��ط عموم��ی وزارت امور خارج��ه اعالم کرد 
براساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور 
ایثارگ��ران وزارت امور خارجه، آقای حس��ین فریدون 
به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستم ش��اهی 
و شکنجه های س��اواک، دارای عنوان »آزاده« با »۳۰ 

درصد جانبازی« است.
در این توضیح آمده اس��ت به اطالع می رساند که 
بر اساس اسناد و مدارک موجود در بخش اداری و امور 
ایثارگ��ران وزارت امور خارجه، آقای حس��ین فریدون 
به دلیل تحمل ۲۷۹ روز زندان در دوران ستم ش��اهی 
و شکنجه های س��اواک، دارای عنوان »آزاده« با »۳۰ 

درصد جانبازی« است.
 بنابراین درج نام ایشان به عنوان جانباز در کتابی 
که سه سال پیش تدوین و منتشر شده براساس اسناد، 

مدارک و مستندات موجود و مورد تایید است.

جزئیات نامه تعدادی از وزرا به رهبری 
درباره سی.اف.تی و پالرمو به روایت مطهری

نای��ب رئیس مجل��س گفت: تع��دادی از وزرا در 
نامه ای از رهبری درخواس��ت کردند ت��ا قبل از اتمام 
مهل��ت اف.ای.ت��ی.اف برای تس��ریع پیگی��ری لوایح 

سی.اف.تی و پالرمو به مجمع تشخیص تاکید کنند.
علی مطهری درخصوص نام��ه تعدادی از وزیران به 
مقام معظم رهبری درباره لوایح سی.اف.تی و پالرمو، گفت: 
تعیین تکلیف دو الیحه سی.اف.تی و پالرمو قبل از اتمام 
مهلت اف.ای.تی.اف مورد نظر و توجه وزرا بوده اس��ت از 
این رو از مقام معظم رهبری برای تس��ریع در تعیین این 

تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم.
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر 
اینکه نامه مذکور تنها درخواس��ت تس��ریع در تعیین 
تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام احتمال تصویب دو 

الیحه سی.اف.تی و پالرمو قوی تر از گذشته است.
مطه��ری دیدار با اس��ماعیل بخش��ی در مجلس را 
یادآور شد و گفت: اسماعیل بخشی مدعی است که مورد 
شکنجه قرار گرفته است اما وزارت اطالعات می گوید که 
وی با ماموران درگیر و به نوعی زد و خورد بین آنها صورت 
گرفته است. وی معتقد است: بخشی در راستای این ادعا 
اسنادی به نمایندگان ارایه نکرد، در مجموع قوه قضاییه 

مکلف به قضاوت نهایی است.  خانه ملت

اخبار

کاهش میزان مشارکت با استانی شدن انتخابات
نماین��ده مردم ورامین در مجلس گفت: با اس��تانی ش��دن انتخابات میزان 
مش��ارکت مردم پای صندوق های رأی بسیار کاهش می یابد، این در حالی است 

که اتکاءجمهوری اسالمی همواره به مشارکت و آرا مردم است.
سید حسین نقوی حسینی گفت: بنده منکر این نیستم که این طرح ممکن 
اس��ت مزایایی هم داشته باش��د اما معایب آن بسیار زیاد است و در سنجش باید 

مزایا و معایب را در نظر گیریم و اگر مزایا بر معایب غلبه کرد از آن دفاع کنیم.
وی افزود: تنها مزیت طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس از نظر نمایندگان موافق 
این اس��ت که س��طح نمایندگان با تصویب این طرح ارتقا پیدا می کند و آنان از پیگیری 
مسائل جزئی حوزه های انتخابیه خود رها می شوند. این در حالی است که بنده معتقدم 
این مس��ئله ش��دنی نیست و عملیاتی نمی ش��ود و باز هم مردم به نمایندگان برای حل 

مشکالت حوزه های انتخابیه خود مراجعه می کنند. مهر

دیدگاه
نشست هیات نظارت برای پرونده »خدادادی«

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
هن��وز صحت اصالت فایل صوتی که از یک خانم درباره نماینده بوکان منتش��ر 
ش��ده، مش��خص نیس��ت،گفت: مدرکی به دست ما رس��یده که قصد اخاذی از 

خدادادی داشته اند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی گفت: در جلسه هیات نظارت حاشیه های ایجاد 

شده در مورد آقای سلمان خدادادی نماینده بوکان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مدرکی هم به دس��ت ما رسیده است که یکی از خانم ها قصد اخاذی 
از آقای خدادادی را داش��ته اس��ت. آن فرد اعالم کرده که باید »۵۰۰ میلیون تومان به 
حس��اب من واریز شود و اگر این کار را انجام ندهی آبرویت را خواهم برد«. ما برای این 
تهدید سند داریم. عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: اظهارات این خانم جای 

شک و شبهه دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد.  مهر

فراکسیون
بیشترین شکایت ها به کمیسیون اصل ۹۰ درباره چیست؟

س��خنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس وضعیت ش��کایت های ارس��الی به 
کمیسیون اصل نود را تشریح کرد.

بهرام پارس��ایی با بیان اینکه بیشترین شکایت در کمیس��یون اصل ۹۰ درباره 
خودروسازان است، گفت: اکثر این شکایت ها برای عدم تعهد خودروسازان به مشتریان 
است. وی با بیان اینکه قرار است کمیته ای از سوی مجلس و دولت موضوع شکایت های 
که انجام شده را بررسی کند، ادامه داد: دو شرکت خودرو سازی سایپا و ایران خودرو حدود 
۳۰۰ هزار خودرو پیش فروش کرده اما تحویل ندادند که باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

پارس��ایی افزود: افزایش قیمت خودروها باید با نظارت و اس��تدالل انجام شود. وی با 
اشاره به تصویب کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت: ایجاد فضای 
رقابتی، تشویق به تولید خودروهای کم مصرف به منظور کاهش آلودگی هوا، پاسخگو بودن 

خودروساز در برابر تعهداتش به مصرف کننده از مهم ترین اهداف این طرح است.

سخنگو

عقب گردها و پیش روی های معکوس
ادامه از صفحه اول

در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که رفتارهای صورت گرفته در قبال برجام و واکنش ها 
در برابر غرب نشان می دهد که دستگاه های مربوطه از 
جمله دستگاه دیپلماسی عقب گردها و پیش روی های 
بعضا جابه جایی داشته اند که نتیجه آن از یک سو تامین 
نش��دن منافع ملی و از سوی دیگر تشدید توهم غرب 
برای باج خواهی شده چنانکه غرب اکنون تسلط بر کل 
ساختار اقتصادی ایران در قالب اف.ای.تی.اف، سی.اف.
ت��ی و نیز حذف توان موش��کی و جای��گاه منطقه ای 
ایران را مطرح کرده اس��ت؛ حال آنکه سیاست درست 
عقب گرد در پایبندی به برجام و پیش روی در مس��یر 
ایس��تادگی در برابر تهدیدات و فش��ارهای غرب است. 
رفتاری که بارها دستاورد هایش در تحقق منابع ملی را 
می توان مش��اهده کرد که دستاوردهای دفاع مقدس و 

خودکفایی در امور دفاعی نمودی از آن است.

سرمقاله

س��ایه اس��ت، عام��ل اصل��ی گ���زارش دو این فرد که س��ال هاست در 
محرک دانشجویان برای تسخیر النه جاسوسی بود.
یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل 
نمی توانند بیرون بیاورند. اش��اره به گره خوردن کار 
به دست افراد نادان و بی فکر که باعث دردسر بقیه 

شده و حتی افراد مجرب هم از اصالح آن ناتوانند.
ام��ا نه! در مقول��ه ای که موضوع این نوش��تار 
اس��ت، اتفاقاً آن فرد در ضرب المثل دیوانه نیست، 
عاقل تر از آن اس��ت که تصور می ش��ود. این فرد 
که سال هاست در سایه است، عامل اصلی محرک 
دانشجویان برای تسخیر النه جاسوسی بود، اقدامی 
که بدون هماهنگی با حضرت امام)ره( انجام شد و 

یک اقدام انقالبی معرفی گشت.
موضوع نوش��تار اکنون هدایت دانشجویان به 
دست موسوی خوئینی ها نیست، هر چند این اقدام 
هم موضوع مهمی اس��ت که باید پس از گذش��ت 

نزدیک به 4۰ سال موشکافی شود.
آق��ای موس��وی خوئینی ها که سال هاس��ت در 
عمارت خود شاه نش��ین و سایه نشین گشته پس از 
مدت ه��ا، از آن نهانخانه بی��رون آمده و مصاحبه ای 
انجام داده و مسائلی را در چهل سالگی انقالب مطرح 

کرده که بسیاری را مشغول خود ساخته است.
ای��ن فرد یعن��ی آقای موس��وی خوئینی ها که 
اکن��ون در اردوگاه اصالح طلبان در جایگاه یکی از 
رهبران این جریان سیاس��ی خاص نقش دارد، در 
اوایل انقالب اس��المی یکی از تندترین افرادی بود 

که در آن سال ها وجود داشت.
او و جری��ان همفکری که پی��رو افراطی گری 

بودند، اقدامات سرخود را انقالبی گری می نامیدند، 
ش��اید در آن س��ال های نخس��ت انقالب اسالمی 
چنی��ن تفکری نیاز بود، ش��اید هم اگر آن افراطی 
گری ها نبود، شرایط سیاسی کشور بهتر می بود، اما 
نمی توان از تحمیل هزینه های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و حتی اقتصادی به خاطر رفتارهای تند 
و افراطی آن طیف و تفکر سیاسی که اکنون خود 

را اصالح طلب می پندارند، چشم پوشی کرد.
مردمی که انقالب کرد و انقالب را دید، حتماً 
و قطع��اً ب��ه ی��اد دارد آن رفتارهای تن��د افراطی 
اوای��ل انقالب را با برخی مردم در کوچه و خیابان 
ش��هرهای کشور که عامل آن پیروان تفکر افرادی 

همچون آقای موسوی خوئینی ها بودند.
چند تن از افراد همفکر و پیرو موسوی خوئینی ها 
که بعدها جامه اصالحات را بر تن کردند و با تغییر 
رفت��ار و روی��ه از آن تندخوی��ی و افراطی گری به 
س��وی اصالحات گرایش پیدا کردند و تس��اهل و 
تسامح را پیشه کار سیاسی خود نمودند، اکنون در 
دامن رژیم هایی غش کرده اند که دشمن جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
محسن سازگارا، اکبر گنجی و تعدادی دیگر از 
طیفی که سال های نخست پیروزی انقالب با تشکیل 
گروه های افراطی سرخورد به خیابان ها می آمدند و 
مردم را با رفتارهای تند، به گمان خود امر به معروف 
و نه��ی از منک��ر می کردند! آنهایی ک��ه باید بدانند 

منظور کیست و چیست خوب به یاد دارند.
اکنون همان ف��رد افراطی و تندرو به نام آقای 
موسوی خوئینی ها مصاحبه ای انجام می دهد، مسائلی 
را مطرح می کند و در س��الگرد درگذش��ت مرحوم 
هاشمی رفسنجانی سخنانی را درباره او می گوید که 

واکنش های زیادی را درپی داشته است.
موسوی خوئینی ها نقل قول های تاریخی زیادی 
را در آن مصاحبه مطرح کرده که مخاطب او اکنون 
در قید حیات نیس��ت که بخواهد پاس��خگو باشد. 

سند و مدرکی نیز برای گفته های خود ندارد.
موسوی خوئینی ها، زیرکانه در نقل قول های خود 
سعی کرده افراد دیگری را که در جریان انقالب نقش 
داش��تند، افراطی و تندرو معرفی کند، مانند مرحوم 
هاشمی رفس��نجانی، روی س��خن او ش��خص آقای 
هاشمی است که پس از پیروزی انقالب تا زمان مرگ 
مسئولیت های زیادی را برعهده داشته است. چنین 
روایت هایی از س��وی آقای موس��وی خوئینی ها برای 
ایجاد انحراف در تاریخ انقالب و وارونه جلوه دادن آن 

چیزی است که در آن سال ها وجود داشته است.
موسوی خوئینی ها در این مصاحبه طوالنی که 
با خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران انجام 
داده ام��ا این خبرگزاری آن را منتش��ر نکرده و به 
یکی از روزنامه های وابس��ته ب��ه جناح چپ داده، 
هیچ س��خنی از اقدامات و رفتارهای خود و جریان 

همسو و همفکر او در انقالب نگفته است.

بهتر می بود، سیدمحمد موسوی خوئینی ها که 
یکی از ش��خصیت های تأثیرگذار جناح چپ سنتی 
در ایران بوده اس��ت، به جای اینکه درباره مس��ائل 
حاش��یه ای و بی اهمیت��ی که س��ال ها از روی آن 
گذشته سخن بگوید، درباره عملکردهای این جناح 

و تأثیر منفی آن در روند انقالب سخن می گفت.
باید توجه داشت که رفتار تند و افراطی طیف 
سیاسی چپ که در اوایل انقالب از خود بروز می داد 
نبای��د به پای انقالب و انقالبیگری نوش��ت. چراکه 
آقای موسوی خوئینی ها سعی دارد تا در مصاحبه ای 
ک��ه انج��ام داده، انقالب��ی مان��دن و انقالبیگری را 
تخریب کند. هر چند کشور پس از پیروزی انقالب 

درگیر بود و هنوز ساز و کار اداره کشور بسامان 
نگشته بود و گروه هایی خود را متولی انقالب 
می دانس��تند، حتی سازمان مجاهدین خلق 
)بخوانی��د منافقی��ن( نیز در اوای��ل انقالب 

نقش داشتند و نفوذ آنها در 
بدنه س��اختار باعث شد تا 
ترورهای زیادی در کشور 
جریان  اما  بیفت��د،  اتفاق 
توانس��ت  س��نتی  چپ 

ماندگاری خد را حفظ 
کند و بماند.

ای��ن  مان��دن 
جری��ان ب��ا وج��ود 

افرادی همچون آقای موسوی خوئینی ها با چرخش های 
فراوان��ی همراه ب��ود که این چرخش های سیاس��ی، 
هزینه های زیادی را هم به انقالب وارد کرد. آنهایی که 
تا دیروز خواهان برخوردهای تند با برخی اقشار جامعه 
بودند، حتی در رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی نیز 
سیاست افراطی را در پیش داشند، همان ها به تساهل 
و تس��امح سیاسی و حتی دینی گرایش پیدا کردند و 
خواهان ایجاد آزادی هایی شدند که نتیجه آن ولنگاری 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شد.
موس��وی خوئینی ها که روزنامه )سالم( تحت 
اختیار او عامل ایجاد فتنه ۷8 ش��د، پرده نش��ین 

بود، اما این پرده نشینی با بیش فعالی همراه بود.
او با وجود سایه نشینی، هیچ گاه از تکاپو نیفتاد و 
جریان سیاس��ی چپ را رهبری کرد و اکنون در 4۰ 
س��الگی انقالب با روایت هایی از برخی مقاطع تاریخ 
انقالب س��عی دارد در جریان انقالب انحراف 
ایج��اد کن��د. او می توان��د خاطرات 4۰ 
س��اله خود را از انقالب در مجموعه 
کتابی منتش��ر کند البته با اسناد و 
م��دارک الزم، ت��ا ای��ن واگویه های 
تاریخ مس��تند باقی بمان��د. اکنون 
سخنان موسوی خوئینی ها باعث شده 
تا افکار رس��انه ای و حتی عمومی 
به س��وی آن متمرکز ش��ود 
در حالی که موضوع مهم، 
اساس��ی و اصلی کش��ور 
همچون  فردی  خاطرات 
موسوی خوئینی ها نیست. 
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ارجاع طرح ساماندهی صنعت  صنایع، بهارست���ان کمیسیون  به  خودرو 
پیگی��ری اصال��ت ص��وت منتشرش��ده در فضای 
مج��ازی علی��ه »خ��دادادی«، انص��راف نماینده 
خرمشهر از سوال خود از وزیر علوم، تکلیف دولت 
به ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو و... 
از جمل��ه مهمتری��ن اخبار جلس��ه روز گذش��ته 

مجلس شورای اسالمی است.
جلس��ه علنی نوبت صبح مجلس به ریاس��ت 
عل��ی مطهری نای��ب رئیس دوم مجلس ش��ورای 
اسالمی برگزار شد و ادامه بررسی طرح ساماندهی 
بازار خودرو، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. 
در ابتدای این جلس��ه علیرضا رحیمی عضو هیات 
رئیس��ه مجلس شورای اس��المی با اشاره به اینکه 
سوال عبداهلل س��امری از وزیر علوم در دستور کار 
هفته جاری قرار داشت، گفت: نماینده خرمشهر از 
سوال خود از وزیر علوم انصراف داد که موضوع این 
سوال سوء مدیریت دانش��گاه علوم فنون خرمشهر 

بود.
وی همچنین س��وال امیر خجس��ته نماینده 
مردم هم��دان از وزیر آموزش و پرورش با موضوع 
علت کوتاه��ی در نظارت بر مدارس غیرانتفاعی را 

اعالم وصول کرد.
علیرضا س��لیمی عضو هیأت نظ��ارت بر رفتار 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
جلس��ه ویژه هیأت نظارت درباره  خدادادی، گفت: 
امروز هیات نظارت در این باره جلسه ای را با آقای 
خدادادی برگزار کرد که هنوز اصالت نواری که در 
فضای مجازی با محتوای صحبت های خانمی علیه 

»خدادادی« پخش شده برای ما مشخص نیست.

در ادامه جلسه در جریان بررسی ماده ۲ طرح 
س��اماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا 
فوالدگر نماینده اصفهان، ب��رای جایگزینی بندی 
ب��ا ۱۱۳ رای مواف��ق، ۳۶ رای مخال��ف و ۱۰ رای 
ممتن��ع از مجموع ۱۹4 نماینده حاضر در مجلس 
موافق��ت کردند که بر اس��اس آن دولت موظف به 

ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو شد.
همچنین نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی  
پس از چند س��اعت بحث و بررسی موافقت کردند 
تا طرح س��اماندهی صنعت خودرو برای بررس��ی 

بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود.

تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس
جه��ت  را  الزم  اقدام��ات  دول��ت  کبی��ری: 
همسان سازی حقوق نیروهای قراردادی انجام دهد.

بهرام نی��ا: ب��رای جبران مش��کالت فرهنگیان 
بازنشسته یکی از فرزندان آنها استخدام شود.

تذکر حاج��ی دلیگانی در م��ورد عدم اجرای 
قانون متناسب سازی توسط تأمین اجتماعی.

نماینده رودس��ر از کاه��ش ۱۳ هزار هکتاری 
اراضی کشت برگ سبز چای خبر داد.

نماینده نجف آباد: تعل��ل دولت برای تصاحب 
بازار ۵۰۰ میلیارد دالری سوریه.

نماین��ده فیروزک��وه: چ��را افزای��ش حق��وق 
فرهنگی��ان را با توجه ب��ه ارتقای مدرک تحصیلی 

آنها استثناء می کنیم؟
همچنی��ن 4۰ نماینده در نام��ه ای به رئیس 
دیوان محاس��بات کش��ور خواستار رس��یدگی به 
وضعیت پرونده های قاچاق ش��دند و تاکید کردند 
ک��ه با توجه ب��ه عدم تعیین تکلی��ف وضعیت این 

نوع پرونده ها در طول س��الیان گذشته گزارشی به 
نمایندگان در این مورد ارائه شود.

ی��ک عض��و هی��ات رئیس��ه مجلس نی��ز نامه 
درخواس��ت ۱۵۰ نماینده مجل��س از رئیس جمهور 
برای رفع نارضایتی حداکثری فرهنگیان از ش��رایط 

نامطلوب بیمه تکمیلی را قرائت کرد.
در جلس��ه علنی نوب��ت بعدازظهر نیز گزارش 
بررس��ی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور 
عش��ایر ایران در دس��تور کار نماین��دگان مجلس 
ش��ورای اس��المی بود که بعد از ارائ��ه توضیحات 
نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص، نمایندگان با 
۹۳ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از 
مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با انجام این تحقیق و 

تفحص مخالفت کردند.
همچنین تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری 
و واگذاری ش��رکت کش��ت و صنع��ت و دامپروری 
مغان با ۱۳4 رای موافق ۲۵ رای مخالف و یک رای 
ممتنع از مجم��وع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس 
تصویب ش��د. همچنین در جلس��ه نوبت بعدازظهر 
مجل��س تحقیق و تفحص از نح��وه قیمت گذاری و 
واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 
ب��ا ۱۳4 رای مواف��ق ۲۵ رای مخال��ف و یک رای 
ممتنع از مجم��وع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس 

تصویب شد.

نقدی بر مصاحبه شخصیت سایه نشین چپ سنتی

ت
 مل

انه
خ

پیگیری اصالت صوت منتشرشده علیه »خدادادی«

معاون اول رئیس جمهور: 
دست هایی در کار است تا جوانان بیمناک شوند

معاون اول رئیس جمهور گفت: دس��ت های بسیاری در  ن يب����و کار اس��ت تا جوانان نس��بت به آینده بیمناک ش��وند و تر
امید و اعتماد آنها نسبت به فردای خود و کشورشان کمرنگ شود.

اسحاق جهانگیری در دومین مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور 
تصریح کرد: با اس��تفاده از جوانان و س��ازمان های مردم نهاد می توان پنجره های 
بزرگی با ظرفیت های فراوان به روی امروز و آینده کشور باز کرد. این مهمترین 

موضوعی است که می تواند مسیر درست را در پیش روی کشور قرار دهد. 
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در داخل و خارج از کش��ور 
س��رمایه گذاری های بسیاری انجام شده تا به امید و اعتماد جوانان نسبت به 
آینده کشور آسیب وارد شود تصریح کرد: دست های بسیاری در کار است تا 
جوانان نس��بت به آینده بیمناک شوند و امید و اعتماد آنها نسبت به فردای 
خود و کشورش��ان کمرنگ ش��ود. آنها می خواهند ای��ن فرصت طالیی را به 

تهدید علیه کشورمان تبدیل کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه باید راهکارهایی پیدا کنیم ت��ا اعتماد و امید جوانان 
نس��بت به آینده کش��ور افزایش یابد گفت: در مرحله اول باید س��از و کاری 
داشته باشیم که جوانان به خود و ظرفیت های درونی شان باور داشته باشند 
و س��پس به قدرت ملت و آینده روش��ن کشورش��ان ایمان بیاورند. دشمنان 

تالش می کنند تا بگویند ملت ایران قادر نیست از تنگناها عبور کند.
جهانگیری خاطرنش��ان ساخت: جامعه ای که آینده برایش اهمیت داشته 
باشد حتماً تغییر و تحول را به سمت اصالح وضع موجود پیش می برد و حتماً 
ب��ه جوان و جوانان تکیه می کند، اما جامع��ه ای که جوانان را تهدید می داند و 
دچار تصلّب ساختاری است، همیشه از این فرصت وحشت دارد چون نمی تواند 

تغییر و تحوالت را مدیریت کند و از این بابت دچار دغدغه و نگرانی است. 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی 
ما حکایت ها و داستان های فراوانی از شجاعت و دالوری های جوانان در پیشبرد 
امور کشور وجود دارد گفت: موضوع جوان در اندیشه های امام راحل و نیز رهبر 
معظم انقالب از جایگاه ارزش��مندی برخوردار است. ما شاهد هستیم که رهبر 
معظم انقالب ساعت ها در جلساتی که با جوانان دارند برای آنها وقت می گذارند 

و تأکیدات بسیاری به دولتمردان برای انجام امور جوانان دارند. 
جهانگیری ادامه داد: این هنر مدیران رس��می و جوانان کش��ور است که 
از این فضا و شرایط برای پیشرفت استفاده کنند، ما نباید دست روی دست 
بگذاریم و نگرانی و دلهره را به جامعه تزریق و پمپاژ کنیم. وی تصریح کرد: 
این مجمع رس��الت مهم و خطیری در پیگیری مسایل مرتبط با جوانان دارد 
و امی��دوارم با همت ای��ن جوانان و همکاری وزارت ورزش و جوانان ش��اهد 

کارهای مهمی در این حوزه باشیم. 

الريجانی:
 نشست »ورشو« 

کنفرانس بازی دشمنان است
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی  و درح���اشیه ورش��و  نشس��ت  گف��ت: 
نشس��ت های مش��ابه کنفرانس بازی است و دشمنان 

نمی توانند انقالب را حذف کنند.
عل��ی الریجان��ی در نشس��ت ب��ا اعضای س��تاد 
برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقالب اسالمی که 
به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تشکیل 
شده اس��ت، صیانت از انقالب اس��المی را مهم ترین 
کاری دانست که این ستاد در حال پیگیری آن است 
و گفت: انقالب اس��المی دس��تاورد بزرگ قرن بود و 
اینکه امروز دش��منان خاک پاشی می کنند به دلیل 
اهمیت آن اس��ت لذا اینکه ش��ما وقت گذاشته اید و 
از نهاده��ای مختلف از این دس��تاورد بزرگ انقالب 
اس��المی ای��ران که ب��زرگ ترین حادثه قرن اس��ت 
صیانت می کنید، کار ارزش��مندی اس��ت که از همه 

شما صمیمانه تشکر می کنم.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
انقالب اس��المی در مرحله ای است که دشمن نسبت 
ب��ه آن حیله گ��ری می کند و به دلی��ل اهمیت آن به 
دنبال دسیسه هستند تا وزن انقالب را کاهش دهند 
و بس��ترهایی نیز وجود دارد؛ امروز انقالب اسالمی به 
4۰ سالگی خود رس��یده و بسیاری از افرادی که ۵۰ 
سال هم دارند خیلی خوب انقالب را لمس نکرده اند.

وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه باید بدانی��م روی چه 
موضوعاتی تمرکز کنیم، بیان داشت: انقالب اسالمی 
حکوم��ت فاس��د را کنار زد و ی��ک حکومت مردمی 
س��رکار آورد که دس��تاورد کوچکی نیس��ت چراکه 
خیلی از کش��ورها هنوز در این ش��رایط دس��ت و پا 
می زنن��د اما ملت ایران یک حکوم��ت دیکتاتوری را 
کنار زد و همه بخش های کش��ور به صورت مستقیم 
و غیرمس��تقیم با رأی گیری مردم اداره می ش��ود؛ از 
رهبری معظم انقالب که از منظر مجلس خبرگان به 
واس��طه رأی مردم برگزیده می شود تا رئیس جمهور 

و نمایندگان مجلس که با رأی مس��تقیم مردم روی 
کار آمده اند؛ از این رو دموکراس��ی و مردم ساالری در 

کشورمان مسأله کوچکی نیست.
الریجان��ی اضافه ک��رد: اینکه یک فقیه پارس��ا 
از حکوم��ت مردمی صیانت کند یک مدل مناس��ب 
با ش��رایط بومی م��ا بوده و همه ملت در سرنوش��ت 
خ��ود مش��ارکت دارن��د و ه��ر دوره مجل��س تعداد 
زیادی نمایندگان می رون��د و تعداد دیگری می آیند 
همچنی��ن هر رئیس جمهور تنه��ا دو دوره می تواند 
رئیس جمهور باش��د و این گردش افراد در نظام یک 

دستاورد بزرگ است.
وی در ادامه، نشس��ت ورشو و نشست های مشابه 
را کنفران��س بازی توصی��ف کرد و اظه��ار کرد: آنها 
نمی توانند انقالب را حذف کنند و جمهوری اسالمی 
اس��تراتژی بس��یار روش��ن و دقیق��ی را از زمان امام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری پیموده و منزلت ملت 
ایران که محب اهل بیت)ع( هستند و ای امر در زمان 
رژیم شاه بس��یار نزول پیدا کرده و باعث شده بود به 

چشم تحقیرآمیز به ایران بنگردند، اصالح شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: درست 
اس��ت که دشمنان علیه ایران صحبت کرده و درباره 
مسائل موشکی دخالت می کنند اما می دانند ایران در 
منطقه عظمتی دارد ک��ه نمی توان آن را حذف کرد 
همچنین دس��تاوردهایی در ح��وزه نظامی و دفاعی 
داش��ته ایم که گفته شد نمایشگاه هایی در این زمینه 
برگزار می ش��ود لذا اتکای دفاع روی تولیدات داخلی 

بسیار مسأله مهمی است.
الریجانی در ادامه با اش��اره به اینکه سطح بسیار 
وس��یعی از تولی��دات در داخل توس��ط کارآفرینان 
انجام ش��د، ابراز داش��ت: جمهوری اسالمی در حوزه 
فناوری های نو جهش های خوبی داش��ته و از آنجایی 
ک��ه در فناوری هس��ته ای محل مناقش��ه بین المللی 
بوده ایم، این مس��أله برجسته س��ازی شد در غیر این 
صورت در بس��یاری از حوزه های دیگ��ر فناوری نیز 
کاره��ای مهمی ص��ورت گرفت چنانچ��ه امروز ۹۵ 
درص��د داروهای خود را در داخل تولید می کنیم که 

موضوع کوچکی نیست.

وی در ادام��ه با بیان اینکه دفاع مقدس ما را در 
ح��وزه اقتصادی دچار عقب افتادگی کرد و نمی توان 
آن را نفی کرد و قدری توقف در توس��عه کش��ور به 
وجود آمد اما دستاوردهایی هم داشتیم، ابراز داشت: 
دفاع مقدس دس��تاورد اس��تراتژیک هم داشت که به 
واس��طه آن متوجه ش��دند اگر با ایران گالویز شوند 
موفق نخواهند ش��د و این موضوع مهمی اس��ت که 
دیگر ج��رأت نمی کنند به ایران تعرض کنند و صرفا 
هیاهو و پارس می کنند اما به معنای این نیس��ت که 

جرأت کنند با ایران درگیر شوند.
الریجانی ادامه داد: دس��تاورد دفاع مقدس برای 
آین��ده جمهوری اس��المی دس��تاورد بزرگ��ی بود و 
توانس��تیم به خود اتکا پیدا کنیم چنانچه توانمندی 
ما در حوزه موش��کی محصول آن زمان اس��ت و این 

تجربه در حوزه های دیگر نیز تکرار شد.
الریجانی اضافه کرد: سخنرانان باید در حمایت از 
انقالب و دفاع از کیان ملت صحبت کرده و از اظهارات 
سس��ت و اوق��ات تلخی ها که مقتضای امروز نیس��ت 
بپرهیزند همچنین برخی موضوعات است که وزن آن 
اینگونه نیست که خیلی برجسته سازی شود و لزومی 
ندارد همه مناقش��ات در این مقطع حل و فصل شود 

بلکه امروز باید به موضوع وفاق و وحدت توجه کرد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه با تأکید 
بر ضرورت اس��تمرار دیدگاه های انقالب بیان داشت: 
باید س��ال آینده را س��ال باروری تفکر درباره انقالب 
قرار دهیم. ش��اید در این زمان کم نتوان همه مسائل 
را گف��ت از این رو نباید بع��د از ۲۲ بهمن و دریافت 
بازتاب ها، مس��ائل را به فراموشی بسپاریم چراکه این 

موضوع عظمت دارد و باید همواره به آن پرداخت.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ش��یطنت 
رس��انه های خارجی به این علت اس��ت که دل مردم 
را خال��ی کنن��د اما موفق نمی ش��وند، گفت: ملت ما 
آگاه و آبدیده بوده و تجربه بسیاری در شرایط سخت 
داشته و در همین شرایط دس��تاوردهایی داشته اند؛ 
انش��ااهلل خداون��د کمک می کن��د در ایام ش��هادت 
حضرت زهرا)س(، از ایشان مدد بگیریم تا شاهد یک 

راهپیمایی پرشکوه باشیم.


