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    ميزان: سرپرس��ت مجتمع قضايي کارکنان دولت از صدور حکم 
براي 20 متهم پرونده تعرض به س��فارت عربس��تان خبر داد. قاضي 

حسيني با بيان اين خبر افزود: حکم صادره به زودي ابالغ مي شود. 
    خبرگزاري صداو س�يما: آيت اهلل الريجاني ديروز در نخس��تين 
برنامه کاري خود در شهر مقدس نجف با آيت اهلل سيستاني، مرجع عالي 
شيعيان عراق ديدار و گفت وگو کرد. اين ديدار بدون حضور خبرنگاران 

و تصويربرداران انجام شد. 

استكبارستيزي وظيفه قرآني و ملي است
ادامه از صفحه یک 

استکبار سياسي يعني حکمراني به ناحق بر مردم و تحميل خود بر ديگران. 
قرآن در مورد فرعون مي گويد: »اِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي األْرِض َوَجَعَل اَْهلََها ِشَيًعا 
َُّه َکاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن«  ُِّح اَبَْناءَُهْم وَيَْسَتْحِيي نَِساءَُهْم اِن يَْسَتْضِعُف َطائَِفًه ِمْنُهْم يَُذب
)فرعون در سرزمين )مصر( سربرافراشت و مردم آن را طبقه طبقه کرد و دچار 
اختالف نمود و طبقه اي از آنان را زبون س��اخت و پسرانشان را سر مي بريد و 

زنان شان را زنده بر جاي مي گذاشت. به درستي که او از مفسدين بود.(
مبارزه با اين مستکبرين، وظيفه اي است که خداوند بر دوش مستضعفين و 
ايمان آورندگان به خود قرار داده است. خداوند از مستضعفين و مؤمنين خواسته 
تا با تشکيل جبهه در برابر مستکبرين، به مبارزه با آنان بپردازند و حضرت حق 
وعده نصرت و پيروزي به مؤمنين در اين مبارزه داده است. »َوال تَِهنوا َوال تَحَزنوا 

َوأَنُتُم األَعلَوَن اِن ُکنُتم ُمؤِمنيَن«.
خداوند صحنه  نبرد حق و باطل و فرجام اين نبرد را اينگونه توصيف مي نمايد: 
ِ َوالَّذيَن َکَفروا يُقاتِلوَن في َسبيِل الّطاغوِت  »الَّذيَن آَمنوا يُقاتِلوَن في َسبيِل اهللَّ

يطاِن کاَن َضعيًفا«. يطاِن  اِنَّ َکيَد الشَّ َفقاتِلوا اَولِياءَ الشَّ
2- امریكا مصداق عيني و كامل استكبار جهاني

اگر در دوره اي فرعون و در زماني نمرود مصداق استکبار بودند، در عصر حاضر 
امريکا مصداق عيني و کامل استکبار جهاني اس��ت. نظام سياسي امريکا و 
س��ردمداران اين نظام، داراي تمامي ويژگي هاي مطرح شده براي استکبار 

در قرآن هستند.
در زمان   ما، آن کشور و آن نظام سياسي که مي خواهد قدرت برتر جهان باشد 
و مديريت بين المللي را در اختيار بگيرد و تمامي دولت ها و ملت ها را تابع خود 
سازد، دولت اياالت متحده امريکاست. امريکا براي رسيدن به اين سلطه، در 

دهه هاي گذشته، دست به هر کاري که توانسته زده است.
امريکايي ها همانند تمامي مستکبران در طول تاريخ، تمامي شعارهاي زيبا را 
مصادره کرده و بر اين اساس، خود را پرچمدار حقوق بشر، مدافع صلح و ثبات 
و امنيت جهاني، طرفدار دموکراسي و نظام هاي دموکراتيك، طرفدار حقوق 
ش��هروندي و آزادي هاي مدني معرفي مي کنند، لکن در عمل، عامل اصلي 
بيشترين جنايت هايي هستند که در اقصي  نقاط جهان و خصوصاً در منطقه 
راهبردي غرب آس��يا رقم مي خورد. امريکا تنها کش��وري است که از سالح 
هسته اي عليه انسان هاي بي گناه، بي دفاع و غيرنظامي استفاده کرده است. 
امريکايي ها با طراحي بيش از 100 کودتا، دولت هاي مس��تقل و مردمي در 
ديگر کشورها را ساقط و دولت هاي دست نشانده را بر ملت ها تحميل کرده اند. 
امريکايي ها کشورهاي متعددي را به اشغال نظامي خود درآورده و در هر اشغال، 
هزاران نفر بي گناه را به خاك و خون کشيده و سرزمين هايي را نابوده کرده اند. 
اشغال نظامي افغانستان و عراق از نمونه هاي نزديك به زمان کنوني است. اکنون 
امريکايي ها، عامل اصلي کشتار انسان هاي بي گناه و خصوصاً مسلمانان در 
جهان هستند. کيست که نداند پشت سر تمامي فعاليت هاي رژيم کودك کش 
اسرائيل غاصب، امريکا قرار دارد کيست که نداند در پشت صحنه شکل گيري 
گروه هاي تروريس��تي در منطقه راهبردي غرب آسيا، امريکايي ها هستند. 
کيست که نداند در پشت صحنه جنگ در سوريه، جنگ در عراق و جنگ عليه 

ملت مظلوم يمن، امريکايي ها هستند.
بنابراين امريکا در عصر حاضر سرکرده نظام و شبکه استکبار جهاني است و 
از همين روي مصداق کامل استکبار جهاني و طاغوت اعظم است. »شيطان 
بزرگ« ناميدن امريکا از س��وي حضرت امام خميني)ره(، يك نامگذاري بر 
مبناي آموزه هاي قرآني است. بنابراين مبارزه با امريکا، يعني مبارزه با شيطان و 

مبارزه با ظالم و ستمگر و اين مبارزه، مبارزه با استکبار است.
3- امریكا ستيزي عالوه بر وظيفه قرآني، وظيفه ملي هم هست

مبارزه با امريکا به عنوان مصداق برجسته اس��تکبار در زمان کنوني، عالوه 
بر اينکه يك تکليف ديني و وظيفه قرآني تمامي مس��لمانان و از جمله ملت 

مسلمان ايران است، يك وظيفه ملي هم براي تمامي ايرانيان است.
امريکا به دنبال سلطه بر ايران است و تالش مي کند سلطه از دست رفته اش 
با انقالب اسالمي را مجدداً بازيابد. امريکا به اين سلطه براي حفظ برتري اش 
در جهان نياز دارد. امريکايي ها سلطه بر جهان در قرن بيست و يکم را اساس 
سياست خود قرار داده اند. بر همين مبنا، امريکايي ها با نگاه کارشناسي معتقدند 
سلطه بر جهان نخواهند داشت مگر از طريق سلطه بر غرب آسيا و سلطه بر 
غرب آسيا )خاورميانه( تنها و تنها از طريق سلطه بر ايران ممکن خواهد بود. 
بنابراين جداي از مباحث ديني و انقالبي، استقالل و حاکميت ملي ايران در 
معرض خطر و تهديد جدي از سوي امريکا و سلطه گران اين کشور قرار دارد. 
در چنين شرايطي وظيفه ملي چه حکم مي کند، تن به سلطه دادن يا در مقابل 
امريکا ايستادن و از استقالل کشور دفاع کردن؟ پاسخ براي هر انسان صاحب 

عقلي روشن است.
4- استكبارستيزي و امریكاستيزي جزو ذات انقالب اسالمي است

امام خميني)ره( قيام کرد تا ملت مسلمان و دربند طاغوت ايران و استکبار 
جهاني را رهايي بخشد و به استقالل برساند. سخنراني تاريخي امام)ره( که 
منجر به تبعيد ايش��ان در 13 آبان سال 1344 شد، س��خنراني افشاگرانه و 
مبارزه جويانه عليه سلطه امريکا در ايران بود که از طريق اليحه کاپيتوالسيون 
دنبال مي شد. مبارزه ملت ايران در جريان انقالب اسالمي، مبارزه توأمان عليه 
استبداد داخلي و استعمار خارجي بود، شاه با تکيه بر قدرت امريکا بود که عليه 
ملت ايران ستم مي کرد. به خاك و خون کشيدن ملت ايران در جريان مبارزات 
دوران انقالب و از جمله کشتار دانش آموزان در 13 آبان 1357 از سوي مزدوران 
پهلوي تحت حمايت و هدايت امريکايي ها انجام گرفت. پس از پيروزي انقالب 
اس��المي، امريکا با تمام توان به مقابله با انقالب ملت اي��ران پرداخت و براي 
شکست انقالب اسالمي، سفارتخانه اش در تهران را به کانون توطئه و جاسوسي 
عليه جمهوري اسالمي تبديل کرد. به همين خاطر بود که دانشجويان مسلمان 
پيرو خط امام، در 13 آبان س��ال 1358 اين النه جاسوسي را تسخير کردند. 
با اين حال طي 37 سال گذش��ته امريکايي ها، به دليل همان خلق و خوي 
استکباري و دشمني با انقالب اسالمي، استقالل طلبي و عزت خواهي ايرانيان، 
براي يك لحظه هم از شيطنت و توطئه عليه ملت ايران دست برنداشته اند. 
از همين روي 13 آبان به دليل ماهيت حوادث تاريخي سه گانه اش »روز ملي 
مبارزه با استکبار جهاني« نامگذاري شده تا راهنمايي براي جهت گيري هاي 

ملت ايران و آيندگان باشد.
5- برجام و استكبارستيزي ملت ایران

عده اندك در ايران همانند کثيري در غرب و خصوصاً در امريکا، مي پنداشتند 
که با برجام، فتيله استکبارس��تيزي در جمهوري اس��المي پايين کشيده 
خواهد شد. بديهي بود که براساس آنچه ذکر شد، اين پنداشت ها با واقعيت 
همخواني نخواهد داشت. اکنون روحيه استکبارستيزي در فضاي پسابرجام،  
به دليل بدعهدي و نق��ض پيمان امريکايي ها در برجام که ريش��ه در همان 
خلق و خوي استکباري آنان دارد، به مراتب بيشتر از قبل شده است. تجربه 
برجام، بر اطمينان ملت ايران مبني بر »شيطان بزرگ« بودن امريکا، غيرقابل 
اعتماد بودن امريکا و زياده خواه بودن امريکا افزود. تجربه برجام ثابت کرد که 
امريکايي ها به چيزي کمتر از نابود ساختن هويت مستقل ديني ايرانيان رضايت 
نخواهند داد. همان هويتي که قدرت تمدن سازي اش آشکار شده و نفس هاي 

غرب را در منطقه راهبردي غرب آسيا به شماره انداخته است.
6- فرجام استكبارستيزي ملت ایران

حال اين سؤال هم مطرح است که فرجام اين استکبارستيزي ملت ايران که با 
انقالب اسالمي شروع شده، چه خواهد بود. باور و اعتقاد بر اين است که فرجام 
روشن است. با ثبات قدم ملت در اين راه، پيروزي نهايي از آن مستضعفين است. 
ترديد به خود راه ندهيم و تحت تأثير سبك س��راني که مي گويند مشکالت 
کشور ناشي از مبارزه با امريکا بوده، قرار نگيريم. همان خدايي که امر به مبارزه 
با مستکبرين کرده، وعده نصرت داده است: »ان تنصروا اهلل ينصرکم و يثبت 
اقدامکم«. روي اين نصرت حساب کنيم که فرمود: »ان ينصرکم اهلل فال غالب 
لکم.« امام راحل)ره( با اعتقاد و اعتماد به نصرت الهي قيام کرد و امور به ظاهر 
غيرممکن را ممکن ساخت و براساس همين باور به وعده هاي الهي فرمود: 
»امريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند« و »ما امريکا را زير پا له مي کنيم« و اکنون 
مقام معظم رهبري هم با همين باور و اعتماد، پرچم استکبارس��تيزي را در 
دست دارند و با صالبت جبهه مستضعفين عليه مستکبرين را رهبري کرده و 

به نتيجه بخش بودن اين مبارزه همانند امام)ره( ايمان دارند.

روحاني تأیيدیه وزراي مردودي را از مجلس دهم گرفت

آمد، منتقدان را  نفهم ناميد  رفت 

 روز گذش�ته مجلس ش�وراي اس�المي مهمان 
رئيس جمه�ور و وزراي پيش�نهادي دول�ت 
ب�راي تص�دي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارش�اد 
اس�المي، ورزش و جوانان و آم�وزش و پرورش 
بود؛ جلس�ه اي كه در نهای�ت پایاني خوش براي 
دول�ت داش�ت و س�ه وزیرپيش�نهادي راه�ي 
پاس�تور ش�دند؛ وزرایي ك�ه البته ب�ا توجه به 
نزدیک بودن انتخابات ریاس�ت جمهوري عماًل 
مهلت چنداني ب�راي وزارت نخواهند داش�ت. 

   روحاني از همه چيز گفت، اال برنامه وزرا
س��رآغاز جلس��ه علني ديروز مجلس، حضور حسن 
روحاني، رئيس جمهور اسالمي ايران براي دفاع از سه 
وزير پيشنهادي در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
بود. حضوري که گرچه با تأخير نيم ساعته همراه بود، 
اما با اس��تقبال نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
روبه رو شد و بازار مطرح کردن تقاضاها از رئيس جمهور 
و همچنين وزراي همراه با وي حسابي داغ بود. برخالف 
انتظارات بخش اعظم نطق روحاني به ارائه ليستي از 
دستاوردهاي دولت گذشت تا دفاع از وزرايي که وي 
به مجلس معرفي ک��رده بود؛ دس��تاوردهايي که در 
سخنراني هاي قبلي رئيس جمهور نيز بيان شده بود. در 
اين ميان روحاني حتي به جلسه شب گذشته شوراي 
اجتماعي کشور با مقام معظم رهبري و تأکيد ايشان 

براي مقابله با آسب هاي اجتماعي نيز اشاره کرد. 
   انقالبي نماهاي نفهم، تعبير جدید روحاني 

درباره منتقدان
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود نيز به مسئله 
برجام اشاره کرد و با شمردن برخي مزاياي آن، آزادي 
انتخاب را بزرگ تري��ن آورده برجام عنوان کرد. البته 
روحاني در ادامه نتوانس��ت اشاره اي به بدعهدي هاي 
صورت گرفته از س��وي غرب در موضوع برجام نکند 
و از تالش دولت براي وادار کردن اين کش��ورها براي 
اداي وظايف خود خبر داد. در اين ميان رئيس جمهور 
تعريضي نيز به نيروهاي انقالبي داشت و گفت: امروز 
به رغم اينکه يك عده انقالبي نمايي که مسائل کشور را 
نمي فهمند و درك نمي کنند، همه دنيا و سازمان هاي 
بين المللي به اين نکته اعتراف دارند که ايران بهترين 
کشور و امن ترين کشور براي سرمايه گذاري خارجي 
اس��ت و اين اعتراف نهادهاي مالي و بين المللي پولي 
و بانکي است. سخناني که با واکنش برخي نمايندگان 
روبه رو ش��د. حس��ينعلي حاجي دليگان��ي، نماينده 
مردم شاهين شهر طي تذکري آيين نامه اي سخنان 
رئيس جمهور را غيرمرتبط با دس��تور جلسه عنوان 
کرد. موضوعي که در جلسه عصر ديروز نيز مورد انتقاد 
قاضي پور، نماينده اروميه قرار گرفت که چرا روحاني در 

دستور نطق نکرده است. 
   انقالبي ها نفهم نيستند

پس از اينک��ه روحاني صحن علني مجلس ش��وراي 
اس��المي را ترك کرد، روند بررسي صالحيت وزراي 
انتخابي آغاز شد و در ابتدا اين مخالفان وزير پيشنهادي 

آموزش و پرورش بودند که شروعي طوفاني داشتند. 
نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين به عنوان مخالف 
وزير پيشنهادي با اشاره به تالش برخي براي انتساب 
دانش آشتياني به خانواده علما و وزرا گفت: بعضي ها 
منسوب به شهيد رجايي شدند، بعضي ها ايشان را به 
خانواده علما منسوب کردند، من اينجا مطرح مي کنم 

که نخست وزير دوران دفاع مقدس عامل و سرفتنه بود 
و عامل امريکايي ها در فتنه شد و حال بعضي ها فکر 
مي کنند که فالني در پش��تيباني جنگ بوده، معيار 
اس��ت. آقاي منتظري فقيه بود و فاسد ش��د. وي در 
بخشي ديگر از سخنان خود نيز تصريح کرد: ما حرف 
مردم مان را مي زنيم. مگر مردم به ما رأي ندادند؟ به رأي 
مردم احترام بگذاريد. آيا ما انقالبي نفهميم؟ حرف مان 
را گوش دهيد. آقاي رئيس جمهور اقدام شما در تغيير 
وزرا ترميم نيست و در جهت مطالبات مردم هم نيست. 
مردم امروز با مشکل بيکاري مواجهند و رونق اقتصادي 
مي خواهند.  نقوي حسيني در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به برخي سوابق دانش آشتياني در جريان 
فتنه 88 گفت: آقاي دانش آشتياني، وزير پيشنهادي 
براي تصدي وزارت آموزش و پرورش، مؤسس حزب 
منحله مشارکت و عضو ش��وراي مرکزي اين حزب 
غيرقانوني، عضو شوراي سياست گذاري ستاد انتخابات 
معين، امضا کننده بيانيه هاي مختلف در دوران فتنه 88 
و حامي تحصن هاي غيرقانوني در مکان هاي مختلف 
است. اسداهلل عباسي، ديگر نماينده مجلس در مخالفت 
با دانش آشتياني گفت: سؤال بنده از آقاي روحاني اين 
بود که چرا باز هم طبق معمول مشکالت کشور را به 
گردن دولت قبل مي اندازد، توضيحات آقاي روحاني 
درباره مسائل صندوق ذخيره فرهنگيان کافي نبود. 
در طرف مقابل داوود محمدي، نماينده مردم تهران 
و ابوالفضل سروش ديگر نماينده مردم تهران نيز در 

موافقت با وزارت دانش آشتياني سخن گفتند. 
   دانش آشتياني: من اهل فتنه نيستم

در نهايت دانش آشتياني نيز پشت تريبون قرار گرفت 
و در پاسخ به بخشي از سخنان نقوي حسيني گفت: 
آقايان اگر مدرك بازداشت شده من را دارند به هيئت 
رئيس��ه ارائه کنند و اگر مدرك نداش��تند از همين 
تريبون به مردم اعالم کنند که فالني بازداشت نشده 
است. من وفادار به انقالب هستم. وفادار به توصيه ها 
و منويات مقام رهبري هس��تم؛ من اعتقاد دارم مقام 
رهبري دقيقاً با تيزبيني مسائل آموزش و پرورش را 
دنبال مي کند. وي در ادامه هرگونه سابقه حضور در 
فتنه سال 88 و حمايت از تحصن در مجلس ششم را 
منکر شد. جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده مردم رشت 
نيز در حمايت از سخنان دانش آشتياني گفت: کجاي 
مطالبي که ام��روز در صحن علني مطرح مي ش��ود، 
اخالق مدارانه است؟ داستان فتنه کي قرار است تمام 
شود؟ افراد يا فتنه گر هستند يا ساکت فتنه يا کاسب 
فتنه، اگر فتنه گر هستند بايد محاکمه شوند، اگر آقاي 
دانش فتنه گر بود به عنوان وزير به مجلس پيشنهاد 
نمي شد، چرا از تريبون مجلس دروغ مي گوييم و تهمت 
مي زنيم، ما بررسي کرديم آقاي دانش هرگز بازداشت 
نشده است. با پايان سخنان دانش آشتياني جلسه صبح 
مجلس شوراي اسالمي به پايان رسيد تا ادامه بررسي 

به بعدازظهر موکول شود. 
   شب نامه اميدي ها در صحن علني مجلس

در اين ميان برگه اي درباره سوابق مديريتي مسعود 
سلطاني فر به صورت غيرقانوني در جلسه علني مجلس 
منتشر شد که براي بار نخست الهوتي، نماينده مردم 
لنگرود آن را مطرح کرد. گرچه الريجاني در جلسه بعد 
از ظهر انتشار چنين شب نامه اي را به شدت تکذيب 
کرد. با اين حال به درستي مشخص نشد که انتشار اين 

شب نامه واقعي است يا بنا بر برخي شايعات از سوي 
برخي اعضاي فراکسيون اميد در جلسه علني مجلس 

شوراي اسالمي صورت گرفته است. 
   سيدرضا صالحي اميري یا سيدرضا فالح

جلسه بعدازظهر مجلس ش��وراي اسالمي با بررسي 
صالحيت سيدرضا صالحي اميري، وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش آغاز ش��د. محور تمامي س��خنان 
صالحي اميري سوابق وي در فتنه سال 88 و همچنين 

حضور يك مسئول امنيتي در عرصه فرهنگ بود. 
سيدقاضي زاده هاشمي، نماينده مردم فريمان با اشاره 
به سوابق صالحي اميري در حوزه امنيتي گفت: اگر شما 
ميان تحصيل در رش��ته هاي مديريت دولتي و علوم 
سياسي با حوزه فرهنگ ارتباط يافته ايد، من از اين کار 
ناتوانم؛ من نمي توانم ميان عضويت در دادگاه ارتش و 
فرهنگ نسبتي پيدا کنم، شگفت از رئيس جمهوري که 
از سرهنگ بودن تبري مي جست حاال سرهنگي را براي 
حوزه فرهنگ انتخاب و معرفي کرده اس��ت. نماينده 
مردم فريمان در مجلس ش��وراي اسالمي خطاب به 
صالحي اميري گفت: شما چند مورد سابقه براي خود 
نوشته ايد، اما آيا سربازي گمنام امام زمان)عج( باعث 
خجالت شما بوده است که آن را از نمايندگان مجلس 
پنهان کنيد؟ برادر »سيدرضا فالح«! اين اسم مستعار 
شماس��ت، ديگر ما در اين مملکت دس��ت سربازان 
گمنامي را که براي امنيت مردم تالش کنند مي بوسيم، 
مخصوصاً اگر قصد ورود ب��ه حوزه هاي ديگر ازجمله 
فرهنگ را نداشته باشند. قاضي زاده هاشمي گفت: آيا 
اين مورد را از قلم انداختيد يا خيال کرديد نمايندگان 
مردم حواس شان نيست؟ اگر از نمايندگان مردم رأي 
اعتماد گرفتيد در مواجهه با هنرمندان سرزمينم چه 
کسي خواهيد بود؛ سيدرضا صالحي اميري يا سيدرضا 
فالح؟ وي اظهار داشت: وقتي يك سينماگر براي باز 
کردن گرهي در فيلمش يا نويسنده اي براي گرفتن 
مجوز براي کتابش به شما مراجعه کرد، در ذهن تان 
دنبال پرونده پرسنلي و حفاظتي اش مي گرديد يا برنامه 
کاري اش را مرور مي کنيد؟ حجت االسالم رحمت اهلل 
نوروزي ني��ز در مخالفت با وزير پيش��نهادي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي سخن گفت و برنامه هاي وي 
را براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نافع ندانست. 
همچنين قاسم احمدي الش��کي، نماينده چالوس و 
محمد بيرانوندي، نماينده مردم خرم آباد نيز در موافقت 

با وزير پيشنهادي سخن گفتند. 
   معتقد ب�ه ولنگاري و ليبراليس�م فرهنگي 

نيستم
سيدرضا صالحي اميري نيز در دفاع از برنامه پيشنهادي 
خود براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: بنده 
در بحث فرهنگي به صورت فش��رده يك جمع بندي 
و تحليل از آسيب شناس��ي و تحليل شناسي از نظام 
فرهنگي از وزارت ارشاد ارائه خواهم کرد. قريب به 20 
سال از عمر خود را صرف مطالعات فرهنگي و اجتماعي 
کرده ام، در دوران پرافتخار خدمت در دستگاه امنيتي 
پنج سال معاون بررسي هاي استراتژيك بودم. مطالعات 
فرهنگي، اجتماعي، رسانه اي، افکارسنجي از وظايف 

دائمي ما بود. 
وي افزود: مق��ام معظم رهب��ري در عرصه فرهنگي 
دغدغه هايي را مطرح کردند که از جمله آن مي توان 
به موضوع ولنگاري و نفوذ فرهنگي و مقاومت فرهنگي 

اشاره کرد که بنده واهلل باهلل و تاهلل معتقد به ولنگاري و 
ليبراليسم فرهنگي نيستم، ليبراليسم فرهنگي مبتني 
سکوالريسم، اومانيسم، فمنيسم در حالي که انديشه 

ديني ما مبتني بر وحدانيت، شريعت و فقاهت است. 
   توزیع نامه با مجوز الریجاني

يکي از مهم ترين حاش��يه هاي بررسي جلسه ديروز 
مجلس ش��وراي اس��المي توزي��ع نامه اي ب��ود که 
صالحي اميري خطاب به وزارت اطالع��ات در دوران 
فتنه 88 تهيه کرده بود و مجتبي ذوالنوري، نماينده 
مردم قم آن را در مجل��س توزيع ک��رد. در نهايت با 
اعتراض تابش، نماينده مردم اردکان به هيئت رئيسه، 
هشت صفحه از اين نامه 9 صفحه اي در بين نمايندگان 
توزيع ش��د. همچنين مصطفي کواکبيان، نماينده 
مردم تهران ني��ز در تذکري از مرتب��ط کردن برخي 
وزراي پيشنهادي به فتنه انتقاد کرد و خواستار روشن 
شدن برخي شب نامه هايي شد که در مجلس شوراي 

اسالمي توزيع شد. 
    مدیر 2 ساله براي وزارت ورزش و جوانان!

بررسي صالحيت مسعود سطاني فر آخرين بخش از 
بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي سه گانه بود.

محمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني ش��هر  در 
مخالفت با وزارت سلطاني فر خطاب به رئيس جمهور 
گفت: اظهارات شما را درباره مديريت کشور با مسائل 
غيرجناحي تحسين مي کنيم، اما در عمل مي بينيم که 
سه وزير از يك جناح انتخاب مي شوند. اين سه وزير در 
همين صحن و در همين ساختمان زماني رأي اعتماد 
نگرفتند و رد ش��دند. آيا وزرا در اين چند سال تغيير 
کردند؟ وي افزود: در برزيل پله، اسطوره فوتبال را به 
عنوان وزير ورزش معرفي مي کنند، اما در اينجا آقاي 
سلطاني فر را براي وزارت ورزش معرفي مي کنند که 
فقط دو س��ال از خدمات مديريتي خود را در پس��ت 
مديريت اداري و مالي سازمان تربيت بدني گذرانده اند. 

آيا اين شايسته ساالري است؟
همچنين شهاب نادري با انتقاد از برنامه هاي سلطاني فر 
در حوزه ورزش گفت: برنامه هاي آقاي سلطاني فر براي 
حوزه جوانان مشخص و رسا نيس��ت و اين حوزه در 
برنامه ها تا حدود زيادي مغفول مانده اس��ت. از زمان 
تأسيس وزارت ورزش و جوانان بخش جوانان به شدت 
مورد غفلت بوده اس��ت. به نظر مي رسد با برنامه هاي 
ارائه شده توسط آقاي سلطاني فر در اين بخش تغيير 
جدي و تأثيرگذاري را شاهد نباشيم. محمود شکري، 
نماينده مردم تالش در مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
ديگر نماينده اي بود که در مخالفت با اميري صحبت 
کرد. در ادامه پروانه سلحشوري نماينده مردم تهران در 
مجلس شوراي اسالمي، سيدابوالفضل موسوي بيوکي، 
محمد نعيم اميني فرد نماينده مردم ايرانشهر و سرباز و 
سيدمهدي مقدسي نماينده کميجان نيز در موافقت با 

وزير پيشنهادي ورزش و جوانان سخن گفتند. 
    اميدوارم در ورزش موفق باشم

سلطاني فر، وزير پيشنهادي ورزش وجوانان نيز در 
دفاع از برنامه هاي خود براي اي��ن وزارتخانه گفت: 
اميدوارم بتوانيم زمين��ه الزم براي حرکت جديد در 
وزارت مه��م ورزش و جوانان را فراه��م کنيم. وي با 
اشاره به سوابق خود در حوزه هاي گوناگون مديريتي 
و ارائ��ه برنامه ه��ا در ح��وزه ورزش و جوانان گفت: 
من همواره طي 30 س��ال گذش��ته به عنوان سرباز 
کوچك نظام، به خدمتگزاري مشغول بود. هر زمان 
مسئوالن تصميم گرفتند آماده انجام وظيفه بودم. 
اميدوارم اين بار نيز ب��ا رأي اعتمادي که نمايندگان 
مجلس به من مي دهن��د، بتوان��م همانگونه که در 
مسئوليت هاي گذش��ته موفقيت هايي داشتيم؛ در 

ورزش هم موفقيت هايي را به ثبت برسانم. 
   رأي ناپلئوني براي سه وزیر

پس از پايان سخنان موافق و مخالف در خصوص 
وزراي پيش��نهادي و دف��اع آن��ان رأي گي��ري از 
نمايندگان مجلس آغاز شد و در نهايت هر سه وزير 
پيشنهادي توانستند رأي اعتماد مجلس شوراي 
اسالمي را به دس��ت آورند.  رضا صالحي اميري، با 
180 رأي موافق، 89 مخالف و ش��ش رأي ممتنع 
به وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اس��المي راه يافت. 
فخرالدين دانش آش��تياني نيز با 157 رأي موافق، 
111 مخالف و ش��ش ممتنع راهي وزارت آموزش 
و پرورش ش��د. همچنين با 193 رأي موافق، 72 
مخالف و 9 ممتنع مسعود س��لطاني فر از سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري به 
سئول رفت.  گرچه تحليل رفتار نمايندگان مجلس 
دهم در رأي اعتماد به وزراي پيش��نهادي نيازمند 
گزارشي جداگانه است، ليکن مي توان ادعا کرد که 
آراي خاکستري يا به تعبير ديگر رأي نمايندگان 
مستقل در فرآيند رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي 

دولت حائز اهميت و تعيين کننده بود. 

 روحاني: ريشه مشكالت منطقه 
مداخله هاي خارجي است

رئيس جمه�ور با اش�اره به وج�ود جاذبه ه�اي گوناگ�ون فرهنگي، 
تاریخ�ي و طبيع�ي در ای�ران و قب�رس و ل�زوم اس�تفاده از آنها در 
راس�تاي توس�عه رواب�ط گردش�گري، گس�ترش رواب�ط مردم�ي 
و همكاري ه�اي پارلماني ای�ران و قب�رس را حائز اهميت دانس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني روز گذشته 
در ديدار ديميتريس سيلوريس، رئيس مجلس قبرس با اشاره به جايگاه، 
ظرفيت ها و توانمندي هاي ايران در منطقه گفت: گس��ترش همکاري ها 
و روابط ايران و قبرس مي تواند موجب اتص��ال خاورميانه، اروپا و آفريقا با 
يکديگر شود. روحاني با اشاره به وجود جاذبه هاي گوناگون فرهنگي، تاريخي 
و طبيعي در ايران و قبرس و لزوم استفاده از آنها در راستاي توسعه روابط 
گردشگري، گسترش روابط مردمي و همکاري هاي پارلماني ايران و قبرس 
را حائز اهميت دانست و گفت: با توجه به سوابق خوب و مثبت مناسبات دو 
کشور، هيچ مانعي در مسير ارتقاي سطح روابط و همکاري ها وجود ندارد. 
رئيس جمهور ريشه مشکالت منطقه را مداخله خارجي براي بهر ه برداري از 
شکاف هاي منطقه اي دانست و تأکيد کرد: براي دستيابي به آينده روشن و 
رفاه و پيشرفت در کشورهاي منطقه، راهي جز استقرار صلح و امنيت پايدار 
نداريم و همه بايد در اين راستا کمك و مشارکت کنند. روحاني افزود: جاي 
تأسف بسيار دارد که امروز ميليون ها انسان بي گناه در کشورهاي منطقه 
مانند عراق، سوريه، يمن و ليبي آواره شده و در تنگنا و دشواري هاي فراوان 
به سر مي برند. ديميتريس سيلوريس، رئيس مجلس نمايندگان قبرس 
نيز در اين ديدار گسترش مناس��بات و همکاري هاي تجاري، اقتصادي و 
فرهنگي ايران و قبرس را در مسير کمك به توسعه ثبات و امنيت در منطقه 
دانست و افزود: قبرس آماده و مصمم به ارتقاي سطح همکاري ها و روابط با 
ايران در راستاي توسعه مناسبات دوجانبه و حل و فصل مسائل و مشکالت 
منطقه اي اس��ت. رئيس مجلس نمايندگان قبرس، همچنين با اشاره به 
مسائل و مشکالت منطقه اي خاطرنشان کرد: همه بايد بدانند راه حل نظامي 
در منطقه مشکالت جديدي را به وجود مي آورد و تنها بايد به دنبال راه حلي 

منطقي و سياسي باشيم. 

حجت االسالم محمدیان:
عاشقان امريكا به تحريف خط امام 

رو آورده اند
ب�راي كس�اني ك�ه عش�ق امری�كا وجودش�ان را گرفت�ه، ان�گار 
كليد تمام مش�كالت در این كش�ور اس�ت و چاره اي ج�ز ارتباط با 
آن نمي بينن�د. پ�س ناچارن�د خ�ط ام�ام)ره( را تحری�ف كنن�د. 
به گزارش فارس حجت االس��الم محمديان، رئيس نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها عصر ديروز در گردهمايي انقالبيون جوان که 
در حسينيه جماران برگزار ش��د، امام)ره( را ادامه دهنده راه و مکتب انبيا 
دانست و گفت: امام )ره( استمرار اس��الم ناب محمدي بود. برخي با تعمد 
و برخي از روي کم توجهي سعي مي کنند امام را فقط يك چهره سياسي 
معرفي کنند که مانند بقيه سياستمداران وارد مبارزه با رژيم شاهنشاهي 
ش��د. وي افزود: وقتي امام)ره( را به عنوان يك شخصيت سياسي معرفي 
مي کنند پس همان تحليل هايي که در رابطه با سياسيون مي شود در رابطه 
با امام هم مي شود و يك چهره ناقص از امام ارائه مي شود که براي نسل امروز 

از جاذبه اي برخوردار نيست. 
نماينده مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها تأکيد کرد: آن زماني که امام 
مبارزه را آغاز کرد سياستمداران زيادي بودند که سال ها در ميدان سياست 
خاك خورده بودند ولي قدرت آنچناني نداشتند و حتي تهديد هم به شمار 
نمي رفته است. محمديان تأکيد کرد: آنچه باعث شد ملت ما با تمام وجود 
امام را پذيرفته براي پيروي از جان خود مايه بگذارند جنبه الهي و شخصيت 
معنوي امام)ره( بود. محمديان ادامه داد: اخيراً مي گويند امام قبل از انقالب 
با امريکا مسئله اي نداش��ته و بعد از انقالب تحت تأثير جريانات سياسي و 
برخي اتفاقات به امريکاستيزي معتقد شده است يا مي گويند امام معتقد 
به حذف ش��عار مرگ بر امريکا بود. وي تأکيد کرد: الحمدهلل تمام سخنان 
امام ثبت و ضبط شده و با اندك مراجعه اي مي شود همه سخنان امام را پيدا 
کرد. نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها افزود: بعد از انقالب مهم ترين 
سند وصيت نامه امام)ره( است؛ ببينيد در مورد امريکا چه سخناني دارند. با 
اين حال در روز روشن چنين تهمت هايي به امام زدند و اين تهمت ها ظلم 
آشکاري به ساحت اين مرد بزرگ است. وي خاطرنشان کرد: براي کساني که 
امريکا وجودشان را گرفته انگار کليد تمام مشکالت در امريکا يافت مي شود 
و چاره اي جز ارتباط با آنان نمي بينند، پس ناچارند امام را اينگونه تحليل و 
خط ايشان را تحريف کنند. وي گفت: کساني که درگير چربي و شيريني دنيا 
هستند ناچارند خط امام)ره( را تحريف کنند تا اشرافيت خود را توجيه کنند. 
وي افزود: ملت ما در اطراف رهبر عزيزمان در حمايت از راه امام ايستادگي 
کرده و آينده قطعاً روشن تر از گذشته است و اين وعده الهي است و خدا ما را 
ياري خواهد کرد. وي اظهار داشت : ما بايد راه امام را دوباره بازخواني و مکتب 
ايشان را به درستي ترويج کنيم، مبادا برخي رسانه ها باعث شوند که ما فکر 

کنيم دنيا آن گونه است که آنها مي گويند. 

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:
دشمنان از ميزان آمادگي ايران خبر ندارند

رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح در پيام�ي تأكيد ك�رد: نيروهاي 
مس�لح كش�ورمان از ورود هر گزندي به كش�ور جلوگيري مي كنند 
و دش�منان از ميزان آمادگي ایران در مقابله با ش�رارت خبر ندارند. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر محمد باقري در پيام��ي به يادواره 
سرداران و 250 ش��هيد اطالعات س��پاه شمالغرب کش��ور تأکيد کرد: 
نيروهاي اطالعاتي سنگرهايي هستند که مي توان با اطمينان کامل در 
آن پناه گرفت. در اين پيام آمده است: منطقه آذربايجان غربي همچنان 
دچار ناماليماتي است ولي با تالش رزمندگان اسالم و کشور هنوز روي 
پاي خود ايستاده است. وي در پيام خود افزوده است: سال هاي بسياري 
مي گذرد که ايران اسالمي در اثر توطئه ها متالطم گشته است و دشمنان 
از اين آگاه نيستند که ايران اسالمي سرزمين مردمان مقاوم و صبور است 
که در همه حال جان خود را براي حفظ دين و کشور خود نثار مي کنند و 
نهايت تالش خود را براي برقراري امنيت به کار مي گيرند. باقري در اين 
پيام مي افزايد: بسياري از نيروهاي ايران اسالمي هدف خود را حفظ دين 
اسالم و آموزه هاي دين قرار داده اند و در همين راه نيز به شهادت رسيده اند 
و همگان تالش مي کنيم با قطره قطره خون خود کشور را حفظ کنيم و آن 
را به نسل هاي بعدي منتقل کنيم و به آيندگان و جوانان امروزي واجب 
است که در مسير آنها گام بردارند و شهدا را س��رلوحه زندگي خود قرار 
دهند. رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در پيام خود تصريح کرده است: 
ملت ايران به لطف باري تعالي به ملتي با بصيرت و پرتالش تبديل شده و 
مردمان کشور افرادي هستند که از ورود هر گزندي به کشور جلوگيري 
مي کنند و نيروهاي اطالعاتي سنگرهايي هستند که مي توان با اطمينان 

کامل در آن پناه گرفت و با آرامش کافي و وافي به معيشت پرداخت. 

 مهدي پورصفا
   گزارش یک  

از مجموع 115 بيانيه ضد ایراني كنگره امریكا

90 بيانيه ضد ايراني امريكا پس از برجام صادر شده است
 اگر كس�ي مروري س�طحي بر رواب�ط ایران 
و امری�كا داش�ته باش�د درخواه�د یافت كه 
سياس�ت هاي دول�ت امری�كا از كودتاي 28 
مرداد به بع�د به ضرر مردم ایران بوده اس�ت. 
فؤاد ايزدي در ميزگرد تخصصي »امريکا دوست، 
رقيب و دشمن« در خبرگزاري فارس افزود: نتيجه 
کودتاي 28 مرداد 1332 حکومت ديکتاتوري شاه 
بود و البته بعد از انقالب امريکايي ها اين فرصت را 
داشتند که سياست غلطي را که قبل از انقالب در 
پيش گرفته بودند که آن حمايت از ش��اه و کودتا 
بود، اصالح کنند،  اما تصمي��م گرفتند اين کار را 

نکنند. اين کارشناس مسائل امريکا با بيان اينکه 
امريکا پس از هشت سال جنگ تحميلي سياست 
مهار دوگان��ه و تحري��م را ادام��ه داد، گفت: آمار 
درستي در دسترس نيست که در سال هاي گذشته 
چند نفر در تهران به دليل نرس��يدن به موقع دارو 
فوت کرده اند، در حالي که اين داروها مي توانست 
به کشور وارد شود، بنابراين اگر دولتي اتباع کشور 
شما را غيرقانوني بکشد، اسم ارتباط با اين دولت 
را بايد چ��ه بگذاري��م؟ رقيب، رفيق يا دش��من؟ 
امريکا دش��مني مي کند و اين چيزي پيچيده اي 
نيست. ايزدي به مايل شدن دولت هاي اصالحات و 

کارگزاران و اخيراً دولت اعتدال براي کاهش تنش 
با امريکا اشاره کرد و يادآور ش��د: در دوره آقايان 
خاتمي، هاشمي و روحاني افرادي مايل به کاهش 
تنش ب��ا امريکا بودن��د و حتي حوزه ه��اي منافع 
مش��ترك را هم تعريف مي کردن��د. وي گفت: در 
دوره جديد يعني در دوران آقاي روحاني نيز همين 
اتفاق )مش��ابه دولت اصالحات( در حال رخ دادن 
است، يعني بعضي ها در داخل ايران هنوز متوجه 
نش��ده اند که امريکا دشمن اس��ت و اگر لبخندي 
مي زند، اين لبخند در راس��تاي هدفش ترس��يم 
ش��ده اس��ت و هر از گاهي تاکتيك خود را صرفاً 

عوض مي کند.    ايزدي در ادامه افزود: در کنگره 
امريکا 110 ال��ي 115 بيانيه و ط��رح ضدايراني 
وجود دارد که 90 بيانيه مرب��وط به بعد از برجام 
است. وي در پايان با بيان اينکه ما لزوماً عالقه اي 
به دعوا با امريکا نداري��م، گفت: طرف مقابل بايد 
عالقه مند به حل مش��کالت باشد. رهبري به اين 
دليل به آقاي روحاني اجازه دادند با امريکا مذاکره 
کنند که ديدند منافع��ي در برجام مي تواند براي 
ايران مفيد باشد، اما باز ايشان تصريح فرمودند آن 
منافع محقق نشد و امريکا بدعهدي کرد، بنابراين 

اين درس است. 

     خبر   


