
روسری تکانی
 در خیابان حجاب چه معنایی داشت؟

زمستان سال 1398 و پس از اطفای آتش فتنه بنزینی در کشور یکی 
از مراکز مطالعاتی نزدیک به دولت وقت با طرح یک س��ؤال عجیب به 
آمایش مسئله حجاب در کشور پرداخت. در این پروژه مشکوک از طیفی 
از افراد پرسیده شده بود که ش��ما در روز با زنان چادری بیشتر روبه رو 
می شوید یا بی حجاب؟ این سؤال با هدف دو قطبی سازی در جامعه و 
کشاندن زنان چادری پاکدامن محجبه و نیز زنان بدحجاب در دو سریک 

طیف، جواب خاصی داشت!
هدف طراحان سؤال آن بود تا پاس��خ هرچه داده می شود به پای زنان 
چادری نوشته شود. در این پرسشنامه حتی اگر فردی یک تار مویش 
نیز بیرون بوده و به اصطالح ش��ل حجاب محس��وب  می ش��د در برابر 
چادری  ها قرار می گرفت. هدف تحلیلی پرسش��نامه ترسیم وضعیت 
جامعه به صورت دو قطبی بود. بعد ها مشخص شد که این پروژه سویه 
انتخاباتی داشته و هدفش عادی سازی داده های مربوط به بی حجابی 

و نرمال سازی آن بود. 
اما چرا برای دولت وقت پروژه عادی سازی بی حجاب  ها اهمیت داشت؟ 
برای پاسخ به این سؤال باید به سال 1392 رفت، درست یک ماه پس از 
تحوالت سیاسی و انتخاباتی در ایران هفته نامه فارن پالیسی که خروجی 
اندیشکده های نزدیک سازمان سیا را منتشر می کند، در گزارشی با طرح 
این سؤال که آیا انقالب جنس��ی می تواند به تضعیف رژیم منجر شود، 
نوشته بود: »ویژگی ایران به نسبت سایر کشورهای مسلمان در منطقه 
این است که جوانان این کش��ور تغییر در زندگی خصوصی و از جمله 
سالیق و عادات جنس��ی خود را یک نوع مقاومت پنهان در برابر رژیم 
تلقی کرده و با این نوع سرکشی سعی می کنند مشروعیت حکومت را 
زیر سؤال ببرند. شکی نیست که تداوم انقالب جنسی در ایران تسلط 

رژیم حاکم بر کشور را تضعیف خواهد کرد. «
 در انتهای این گزارش آمده بود که اولین قدم برای این انقالب مدرن، 
تغییر در ذائقه ایرانی  ها در بحث پوش��ش و حجاب است. در آن روز ها 
برخی در مرکز مطالعات استراتژیک ریاس��ت جمهوری و نیز معاونت 
حوزه زنان گمان می کردند که برای به دست آوردن رأی خاکستری  ها 
باید روی مس��ئله حجاب مانور اساس��ی داده و گشت ارش��اد را سوژه 
سیاس��ی کرد، زیرا اگر دامنه بحران جنس��ی باال برود، احتمال امتیاز 

گرفتن از حکومت نیز افزایش خواهد یافت!
دو سال پس از تالش نفوذی  ها برای دوقطبی سازی حجاب در جامعه، 
در خیابان حجاب تعدادی از زنان به بهانه سوگواری برای مهسا امینی 
روس��ری از س��ر برداش��ته و تعدادی دیگر از این صحنه فیلمبرداری 
می کنند، آن سوتر یکی دیگر از همین افراد روسری خود را آتش می زند 
و مردی با زاویه سینمایی از آن فیلمبرداری می کند، این عملیات خیلی 
سریع به دست رسانه های ضد انقالب می رس��د و اکانت های جعلی و 
ربات  ها آن را در شبکه های اجتماعی توزیع می کنند. کد این عملیات 
میدانی و ادراکی ژینا اس��ت! هدف این دوپینگ رس��انه ای با چاشنی 
تحرکات خیابانی آن اس��ت که معدود روس��ری تکانی در شهر باعث 
اختالل محاسباتی در جامعه ش��ود، اختالل ادراکی روی حجاب و دو 
قطبی سازی در خیابان امتداد همان خطی بود که دولتی  ها در سال 98 
سودای آن را داشتند. روسری تکانی در تهران اگرچه نتوانست با طیف 
خاکستری ارتباط کامل برقرار یا آنها را با خود همراه کند، اما در خود 
فرکانس های اجتماعی خاص دارد که اثر آن در آینده می تواند تکانه های 

وسیع و عمیق ایجاد کند. 
 اجرای پروژه روس��ری تکانی عالوه بر تیز کردن چاقوی قطبی سازی 
جامعه، یک هدف دیگر نیز داش��ت: ضربه به توانایی فراجا و در نهایت 
خلع سالح پلیس از جمله اهداف دشمن در این ماجرا بود. گشت ارشاد 
به صورت کنونی یک اقدام الزم، اما ناکافی، است و برای کاستن از بار 
خیابانی بی حجابی الزم است توانایی آن افزایش یابد، فراجا در ماجرای 
مهسا امینی مظلوم واقع شده است، در حالی که مخاطب گشت ارشاد، 
ولنگاران و عموماً ساختارشکنان خیابانی است، برخی سعی کردند با 
ایجاد روایت تحریفی نیروی انتظام��ی را در برابر عموم مردم تعریف و 
تضعیفش کنند. گرفتن سپر دفاعی از مردم هوش��مندانه  ترین اقدام 

برای ضربه به آنهاست!
 روایت تحریف پیش از این ت��الش می کرد مانند ماج��رای درگیری 
اتوبوس��ی به دس��ت یکی از سرش��بکه های بی حجاب��ی در ماه قبل 
)ماجرای سپیده رش��نو( زنان ش��ل حجاب را با افراد محجبه رودر رو 
کند، پروژه  هایی چون چهارشنبه های س��فید، دوربین ما اسلحه ما و 
دیگر مواردی از این دس��ت با این هدف طراحی و اجرا ش��د، اما پروژه 
روسری تکانی با اسم رمز ژینا، دشمن سعی در ایجاد اختالالتی دارد که 
با مصلحت اندیشی، گشت ارشاد )پلیس( را در برابر افکار عمومی دچار 

عقب نشینی و خلع سالح کند. 
در این وضعیت الزم اس��ت قانون گذار، گش��ت ارش��اد را داخل طرح 
جامع »امنیت اجتماع��ی« و همزمان با برخورد ب��ا اوباش، معتادان و 
سگ گردانان بگنجاند تا با سرمایه اجتماعی حداکثری به پیش حرکت 
کند. در حالی که اروپایی  ها در آستانه زمستان سخت باید بیشتر لباس 
پوشیده تا خودش��ان را بدون س��وخت گرم نگه دارند، در تهران یک 
سرویس اطالعاتی دشمن، پروژه روسری تکانی راه انداخته است، اگر 
هوشمندانه و با صبر و نیز زاویه درست به حوادث نگاه کنیم در ساعت 

صفر، مچ رقیب را در منطقه می خوابانیم. 

جایگاه فرهنگ دفاع مقدس 
در تقابل با نظم نوین جهانی

مهم  ترین ویژگی نظم موج��ود جهانی )با قدمت۴۰۰س��اله( بی 
عدالتی و تالش برای انهدام اخالق و معنویت است و از این رو مردم 
جهان امروز تشنه عدالت و معنویت هستند. نظام سلطه طی چهار 
قرن و به ویژه در سده اخیر بر بستر لیبرال سرمایه داری، با استفاده 
از جادوی هنر سینما و رسانه و همه ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و...  در مسیر نابودی بنیان های اخالقی و معنوی 
بشریت قدم برداشته و اساس حکومت را بر پایه نفی اراده خداوند در 
زندگی بشر استوار ساخته و فقر و بیماری و صد ها مشکل زیستی 
را به ملت های تحت س��تم جهان هدیه کرده و کاخ ظلم و ستم و 

چپاولگری را بر دوش ملل مستضعف جهان برپا نموده است. 
دنیای ام��روز دنیای چپاول ثروت ملت  ها توس��ط مس��تکبران و 
جهانخواران با تکیه بر ساختار سازمان ملل و قواعد و نظامنامه های 
تحمیلی این سازمان است. در دنیای امروز همه چیز بر پایه تضمین 
منافع اجانب سلطه گر قانونمند شده و کشور ها ملزم به تبعیت از 
قوانین نظام سلطه هس��تند. طبق تعاریف نظام سلطه، مسلمانان 
مظلوم فلسطین که سرزمین ش��ان توسط رژیم سفاک و خونخوار 
صهیونیستی اشغال شده مصداق تروریست بوده و هر کشوری که 
از مظلومیت فلسطینی  ها دفاع کند به عنوان حامی تروریزم مورد 
بازخواست قرار می گیرد. اژدهای هفت سر نظام سلطه همه شئون 
زندگی ملت  ها را در چنگال  خود گرفت��ه و در حقیقت نوعی نظام 

برده داری نوین بر جهان را حاکم نموده است. 
ظهور انقالب اسالمی در ایران و استقرار جمهوری اسالمی به عنوان 
مدافع و مروج عدالت، اخالق و معنویت خیلی زودتر از آنکه نظام 
سلطه تصور می کرد در قلوب مردم عدالت خواه و تشنه معنویت و 
اخالق در جهان جای خود را باز کرد و غرب که تمام رشته های خود 
را پنبه شده و نقشه  هایش را بر آب رفته می دید، با ترغیب و تشویق 
صدام، چراغ جنگی نابرابر و تمام عیار را ب��رای نابودی جمهوری 
اسالمی روش��ن کرد. اما با هنر، نبوغ و هوش��مندی امام خمینی 
س��الم اهلل علیه، جنگ تحمیلی با همه تهدید ها و آسیب هایش به 
دفاع مقدس ملت ایران تبدیل ش��ده و منش��أ خیر و برکت گشته 
و برای مس��یر پر فراز و نشیب ش��کل گیری تمدن بزرگ اسالمی 
ریل گذاری شد. دفاع مقدس ملت س��ربلند ایران اسالمی برکات 
زیادی در حوزه های سیاس��ی، اقتصادی، امنیتی، علمی، نظامی، 

نوآوری، داخلی و خارجی و...  با خود به ارمغان آورد. 
»خودباوری و اعتماد و تکیه به توان خودی«، »شناخت دشمن و 
روش های دشمنی دشمن«، »شکوفایی استعدادها«، »اعتماد به 
توان، خالقیت، استعداد، نبوغ، اخالص، پش��تکار، ایثار، شجاعت 
و...  جوانان«، »مدیریت تخصصی و اخالق محور اسالمی«، »رشد 
خالقیت  ها و پیشرفت های دفاعی مدرن«، »افشای چهره امریکای 
جنایتکار«، »افش��ای چهره تزویر جهانخواران«، »تثبیت و صدور 
انقالب اسالمی«، »رش��د اخالق و معنویت«، »باور به پیروزی در 
عین همه تحریم  ها و فش��ارها«، »بسط انس��جام و وحدت ملی و 
اسالمی«، »هم افزایی و هم گرایی اقوام و مذاهب کشور«، »هموار 
کردن مس��یر خودکفایی«، »ایس��تادن روی پای خود و تکیه به 
مردم ایران«، »اعتماد و اتکال به قدرت خداوند«، »تحول معنوی 
ملت ایران«، »بس��یج عمومی ملت به عنوان الگوی موفق در برابر 
جهانخواران سلطه گر«، »حفظ استقالل و تثبیت تمامیت ارضی«، 
»شناساندن مقاومت ملت ایران به جهان«، »الگوسازی دفاعی در 
برابر زیاده خواهان و مستکبران جهانی«، »بازدارندگی دشمنان از 
تعرض به ملت ایران«، »تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی ایران « تنها 
بخش بسیار کوچک از آثار و برکات دفاع مقدس ملت ایران است. 

جنگ تحمیلی الگوی مقاومت و ایس��تادگی را به ملل مستضعف 
و تحت س��تم جهان ارائه نمود. س��خنان پیر فرزان��ه و امام راحل 
درباره برکات جنگ همواره طراوت و تازگی دارد: »ما انقالبمان را 
در جنگ به جهان صادر نموده ایم«، »م��ا در جنگ پرده از چهره 
تزویر جهانخواران کنار زده ایم«، »ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت 
را شکستیم«، »ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ 
ثابت نمودیم«، »جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت«، 
»جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت«، »جنگ باعث 
شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس 

ذلت کنند«. 
در میان همه آث��ار و برکات دفاع مقدس، احیای اس��الم انقالبی و 
ایجاد فرهنگ ایس��تادگی، مقاومت و مقابله با نظم نوین جهانی و 
یکجانبه گرایی غرب، مهم  ترین برکت دفاع مقدس شناحته شده 
است. ما اگر دفاع مقدس را نداشتیم دفاع از حرم را هم نداشتیم. بی 
تردید هم گرایی ملت ایران و عراق از برکات جنگ تحمیلی است. 
آنچه که امروز در مفاهیم سیاسی از آن تحت عنوان محور مقاومت 
در برابر نظم نوین جهانی یاد می شود از آثار و برکات جنگ تحمیلی 

و دفاع مقدس ملت ایران است. 
عجز و ناتوانی صهیونیس��ت های یاغی و اشغالگر در برابر حماس و 
جنبش جهاد اسالمی ملت فلس��طین از مواهب تفکر مقاومت در 
جنگ تحمیلی است. به بن بست رسیدن ائتالف وهابیون در برابر 
جهادگران و انصاراهلل یمن حاصل تربیت انسان های مؤمن به هدف 

در مکتب جنگ تحمیلی است. 
جمهوری اس��المی به عن��وان پرچم��دار دیپلماس��ی عمومی و 
گفت وگوی با ملت  ها به جای ش��رکت در گفت وگوهای یکس��ویه 
و قلدرمآبانه نظام س��لطه، به مقابله با نظام اهریمنی و چپاولگران 
جهانخوار پرداخته و مراحل پنجگانه تمدن س��ازی و شکل گیری 
نظم جدید جهانی بر پایه تمدن نوین و بزرگ اس��المی را با اقتدار 

دنبال می کند. 
امروز ملت های جهان تش��نه عدالت، معنویت و اخالق هستند و 
انقالب اس��المی را به عنوان کانون مهر و محب��ت و مروج عدالت، 
اخالق و معنویت می شناس��ند. موج دعوت ب��ه عدالت و معنویت 
در سایه جنگ تحمیلی 8 ساله آنقدر س��نگین بوده که نظام های 
سلطه گر را به این میدان کش��انده و برای فریب ملت ها، منافقانه 
ندای عدالت خواهی را سر داده اند. »همبستگی تمدنی«، »حرکت 
به س��مت امنیت و اقتدار تمدنی«، »هم��کاری و تعاون ملت ها«، 
»برافراشته ش��دن پرچم عدالت خواهی« و »رشد بی نظیر اخالق 
و معنویت« از نقاط اشتراک تاریخ دفاع مقدس با مسائل تمدنی و 

نظم جدید جهانی است. 
آن چیزی که نظم نوین امریکایی و راهبرد لی لی پوتی غرب مبتنی 
بر تجزیه کشور ها به کشورک های کوچک و کوتوله های ضعیف در 
برابر گالیور غرب را به شکست کشانده، تفکر مقاومت و ایستادگی 
در برابر زیادخواهی آنها به عنوان میراث جنگ تحمیلی 8ساله به 
ملت مقاوم و قهرمان ایران اس��ت، اینک که جهان در پیچ تاریخی 
مهمی قرار گرفته و در عین حالی که کاخ تمدن سلطه گر غربی در 
حال فروپاشی اس��ت، نظم جدید جهانی بر پایه چند جانبه گرایی 
در حال تکوین و شکل گیری اس��ت و جمهوری اسالمی همانگونه 
که با الگوگیری از دانشگاه و گنجینه عظیم جنگ تحمیلی و دفاع 
مقدس ملت ایران برای توسعه عمق راهبردی خود بهره گرفته و با 
شکل گیری محور مقاومت خواب سلطه گران را آشفته و به کابوس 
تبدیل ساخت اینک نیز باید با اس��تفاده از تجارب ارزشمند دفاع 
مقدس به تثبیت زیرساخت  ها پرداخته و با برجسته سازی نقش و 
سهم جمهوری اسالمی در نظم جدید جهانی بر شتاب حرکت به 

سمت تمدن نوین و بزرگ اسالمی بیفزاید. 

سیدعبداهلل متولیانمرتضی سیمیاری

رئیس جمهور کش�ورمان ک�ه برای ش�رکت در هفت�اد و هفتمین 
نشس�ت مجمع عمومی س�ازمان ملل متحد، به نیوی�ورک رفته 
است، در نخس�تین برنامه خود در اجالس تحول آموزش در محل 
سازمان یونسکو ش�رکت کرد و طی سخنانی با بیان اینکه ایران به 
قرائت نهاده�ای بین المللی از تاریخ معاصر جه�ان و صورت بندی 
مس�ائل آن نقد بنیادی�ن دارد، تصریح ک�رد: فرهنگ س�لطه، با 
ایج�اد نظ�ام جهان�ی ناعادالن�ه و سوءاس�تفاده از س�ازمان های 
بین المللی مانع رش�د و پیشرفت کش�ورهای دیگر ش�ده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، رئیس جمهور با 
بیان اینکه معتقدیم تحول در آموزش بدون توجه به »خانواده، عدالت و 
معنویت« میسر نخواهد بود، گفت: جمهوری اسالمی ایران سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلسفه تربیِت ایرانی- اسالمی 
و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدِی س��کوالرِ موجود در سند 2۰3۰ 

تدوین کرده است. 
رئیس جمهور در ابتدای س��خنان خود با بیان اینکه دانش بش��ری به 
دانشمندان ملت ایران مباهات می کند، تصریح کرد: تاریخ تمدن ایران، با 
علم و دانش آغاز شده؛ فرهنگ اسالمی، آن را اعتال بخشیده و ستون های 
آن را بر اندیشه های آسمانی استوار کرده است. دین مقدس اسالم با هدف 
تحقق عدالت، گسترش معنویت و پیشرفت و آبادانی، بشریت را به پرورش 
و آموزش دعوت می کند. توسعه و پیشرفت، یکی از دغدغه های عمده 
کشورهاس��ت و اگر چه دولت  ها در موارد زیادی توصیه  ها و نسخه های 
نهادهای بین المللی در این زمینه را اجرا کرده اند، اما همزمان چالش های 

جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشور ها نیز پدید آمده است. 
   به قرائت نهادهای بین المللی از تاریخ معاصر نقد جدی داریم

رئیسی اضافه کرد: ما معتقدیم که برای مواجهه با چالش های آموزش، 
نخست باید علل ریشه ای آن را به درستی دریابیم. ما نسبت به قرائت 

نهادهای بین المللی از تاریخ معاصر جهان و صورت بندی مسائل آن 
نقد بنیادین داریم. اگر آرمان ما ایجاد زندگی شایس��ته و جهان امن 
است باید از خوانش های یکسویه اجتناب شود و بر نقش آفرینی همه 
طرف  ها در قالب رویکردهای چندجانبه گرایانه تأکید ش��ود. به طور 

خالصه جمهوری اسالمی ایران معتقد است که:
- پیشرفت، تربیت، خانواده، عدالت و معنویت را نمی توان جدای از 

هم نگریست. 
- هر ایده ای درباره توسعه و رفع نیازهای بشر باید اقتضائات تربیتی 
و ارزش��ی را در خود لحاظ نماید و در عین حال خانواده محور باشد؛ 
البته خانواده به معنای اصیل آن و نه صورت های خودساخته که باعث 

انقطاع نسل بشر خواهد شد. 
- توس��عه  فارغ از معنویت و اخ��الق، موجب تباهی بیش��تر جامعه 

می شود و پایدار نخواهد ماند. 
- سلطه فرهنگی و حبس دانش بد ترین نوع ستم و بی عدالتی است. 

متأس��فانه فرهنگ س��لطه، منفعت خ��ود را در عقب نگه داش��تن 
کش��ورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهان��ی ناعادالنه و با 
سوءاستفاده از سازمان های بین المللی و تدوین منظومه های فکری- 

فرهنگی خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده اند. 
رئیس جمهور خطاب به حضار پرسید: سؤال ما این است: آیا آموزش 
و اساساً انسان باید در خدمت توسعه پایدار باشد یا توسعه پایدار در 
خدمت انسان؟ محور تحوالت آموزش��ی اگر به رشد و تعالی انسان 
منجر نشود، نتیجه ای جز استضعاف انسانیت در پی نخواهد داشت. 
آنچه انتظار می رود این اس��ت که نهادهای بین الملل��ی با احترام به 
حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کش��ورها، از آنان در مقابل تهاجم 
فرهنگی محافظت کنند. ما معتقدیم که تحول در آموزش بدون توجه 
به »خانواده، عدالت و معنویت« میسر نخواهد بود. باید بر ارزش های 
اخالقی همچون بزرگداشت خانواده، احترام به محیط زیست، عدالت، 
رد خشونت و افراطی گری، فراهم سازی فضای مجازی ایمن و اخالقی 
و سالم و مفید به عنوان اولویت های دگرگونی و تحوِل تعلیم و تربیت 

تمرکز کنیم. 
رئیسی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران بر این اساس، سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش خود را با ابتناء به فلس��فه تربیِت ایرانی- 
اس��المی و بدون اتکا به رویکردهای تک بعدِی س��کوالِر موجود در 
سند 2۰3۰ تدوین کرده است. از منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی 
جدید ایران، چرخش از نظام حافظه محور به نظام متکی بر پژوهش، 
 خالقیت، مهارت آم��وزی و تعهد به تربی��ت و ارزش های فرهنگی و 
دینی را هدفگذاری نموده است. جمهوری اس��المی ایران آمادگی 
دارد تا در عین پایبندی به سیاست های اصولی خود، وارد گفت وگوی 
تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های واالی 

انسانی شود. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در حکمی اعض��ای دوره جدید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، در حکم رهبر معظم انقالب آمده است: با 
هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آغاز می شود. این مجمع از مهم  ترین 
نهادهای قانونی در جمهوری اسالمی و متعهد به دو 
مسئولیت اساسی است: اول تشخیص مصلحت در 
هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم 
نگاه ژرف و مصلحت شناس و احاطه به حقایق کشور 
است، و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست های 
کلی نظام که متضمن راهبردی  ترین تصمیم  ها در 
اداره امور کشور اس��ت. ارائه راه حل برای معضالت 
و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی که 
به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این 

نهاد قانونی افزوده است. 
حضور جمعی از نخبگان مجرب و دارای س��وابق 
اجرایی در این مجمع و تجربیات متراکم از دوره های 
گذشته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن را 

افزون تر می سازد. 
در بیانیه آغاز دوره قبل خواسته  هایی مطرح شده 
که اکنون نیز به علت برآورده نش��دن کامل، باید 
تکرار شود. از جمله: س��امان بخشیدن به مسئله 
نظارت بر اجرای سیاست  ها و نیز پیشنهاد سازوکار 
برای ارزیابی کارآمدی و اثربخش��ی سیاست ها. 
افزون بر آن، اتقان در تشخیص مصلحت، تنقیح 
سیاست های ابالغ شده و بازنگری در آن در صورت 
لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی 
کشور و حضور منظم اعضای محترم در جلسات 
مجمع، مورد تأکید است. اکنون با تشکر از اعضای 
محترم در دوره  قبل و تقدیر از تالش های آنان، و با 

طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ایشان، 
اعضای دوره پنج ساله نهم را به این شرح منصوب 

می کنم:
   رئیس مجمع: آیت اهلل آقای حاج ش�یخ 

صادق آملی
اشخاص حقوقی: رؤس��ای محترم قوای سه گانه، 
فقهای محترم ش��ورای نگهب��ان)در موارد بحث 
تشخیص مصلحت(، رئیس س��تادکل نیروهای 
مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس 
دس��تگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه 
مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع 

بحث در مجلس شورای اسالمی. 
اعضای حقیقی:حجج اسالم: آقای حاج شیخ حسن 
صانعی، آقای قربانعلی دری نجف آبادی، آقای محمود 
محمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای غالمرضا 

مصباحی مقدم و آقای محسن اراکی. 

حض��رات: آق��ای غالمرضا آق��ازاده، آق��ای علی 
آقامحمدی، آقای علی اکبر احمدیان، آقای محمود 
احمدی ن��ژاد، آقای محمدج��واد ایروان��ی، آقای 
محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای س��عید 
جلیلی، آقای غالمعلی حداد عادل، آقای سید کمال 
خرازی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، 
آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای محسن رضایی، آقای 
سیدمحمد صدر، آقای محمدحسین صفار هرندی، 
آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای 
عباس��علی کدخدایی، آقای علی الریجانی، آقای 
حسین محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین 
مظفر، آقای سید مصطفی میرس��لیم، آقای سید 
مرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق 

واعظ زاده و آقای احمد وحیدی. 
 از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسئلت 

می کنم. سّید علی خامنه ای 29 شهریور 1۴۰1

رئیسی در اجالس تحول آموزش در سازمان یونسکو:

نظام جهانی ناعادالنه مانع رشد دیگر کشور ها شده است

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

 اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند

   گزارش 

    دیپلماسی

    خبر یک 

گزارش خبری »جوان« از صف آرایی رسانه ای تروریست ها برای درگذشت یک هم وطن!

خونخواهان دروغین
     زینب شریعتی 

مدعی خون مهس��ا امینی همه ایران اس��ت. از 
مردمی که فوت او غمگین شان کرده تا مقامات 
عالی رتبه دولت و مجلس و س��ایر مسئوالن، تا 
اصحاب رس��انه و فعاالن مج��ازی و هر حزب و 
جناحی که خواس��ته در این موضوع دادخواهی 
کند. آنها ک��ه خ��ود را مدعی ت��ر می دانند و به 
دیگران تهمت قتل و حمای��ت از قاتل می زنند، 
دادخواه نیستند، خونخواهان دروغین اند که موج 
سواری روی نام مهسا امینی برایشان آورده های 
سیاس��ی دارد. وگرنه چه کس��ی تعیین می کند 
اولیای دم امینی کدام جریان سیاسی است، وقتی 
تمام کشور برای همدردی با خانواده او و پیگیری 

نحوه فوتش بسیج شده اند؟
 1، بهانه براندازی

پرتاب سنگ، صدای شعار علیه رهبری، حمایت 
از کومله، رضاش��اه روحت ش��اد، تخریب اموال 
عمومی، صدای گلوله، حمله به ماش��ین نیروی 
انتظامی، اش��ک آور، ماش��ین آب پاش، صدای 
گلوله، باتوم، ناامنی، ناامنی، ناامنی. نام »مهس��ا 

امینی« در این میان گم شده است. 
کسی هم اگر از مهسا می گوید، یک جمله واحد 
اس��ت که همان روز اول تدفین هم روی مزارش 
نوش��ته بودند، »نام تو رمز می شود!« همین قدر 
هماهنگ و سازمان یافته. دروغ هم نمی گویند، 
مهسا برای آنها یک رمز اس��ت برای رسیدن به 
هدف سیاسی، نه یک انسانی که باید برای پرپر 
ش��دنش غمگین بود. غم آنها خیلی زود به شور 
و هیجان براندازی رس��یده اس��ت. مطالبه شان 
دادخواهی و رس��یدگی نیس��ت، مطالبه ش��ان 

براندازی است. به نام مهسا، به کام براندازان. 
     2 ، میدان جدایی طلبی

آن اوضاع تهران بود؛ در ش��هرهای کردس��تان 
ش��عارهای دیگری هم به گوش می رس��د؛ بژی 
کومله، ب��ژی دموک��رات و...  ص��دای گلوله هم 
می آید. خش��ونت بیش��تر است و ش��عار ها هم 

تندتر. 
از اقلیم کردس��تان عراق هم خبر می رس��د که 
مس��عود بارزانی جان تازه گرفت��ه، تلفن زده به 
خانواده مهس��ا و همدردی کرده اس��ت. وزارت 
خارج��ه ما ه��م در س��کوت مانده اس��ت. همه 
می دانند تعفن جدایی طلبی از اقلیم کردس��تان 
بلند است و بارزانی محض دلسوزی و همدردی 
تماس نگرفته است، کمین کرده و بوی دنبه که 

برمی خیزد، بلند می شود!
کومله دروغ نیس��ت، واقعیتی اس��ت که مردم 
کردس��تان و البته همه مردم ای��ران هزینه اش 
را داده اند. هر ب��ار مردم آن منطقه خواس��ته و 
مطالبه ای داشته اند، کومله و جماعت امثال آن 
از دموکرات  ها و پژاک به میدان آمده اند و فضای 
دادخواهی یا اعتراض صنفی و مردمی را به اهداف 
سیاس��ی خود و خش��ونت های تحمل ناشدنی 

آلوده اند و همه چیز بر هم خورده  است. 
    3، مداخله های ضداستقالل

جبهه ای علیه ایران شکل گرفته است و می تواند 
بهانه تحریم  هایی دیگر علیه این ملت شود. دولت 
امریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، کمیساریای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل، همه آمده اند که خونخواه 

یک ش��هروند ایرانی باشند. ش��هروندی که اگر 
یک بیماری خاص داشت، از سر تحریم دارویی 

همین  ها دارو به او نمی رسید!
کسانی وس��ط آمده اند که نگاه ش��ان و مشی و 
موضع شان دلس��وزی برای ایران و ایرانی نیست 
و از بیانیه هایش��ان بوی مداخله می آید، نه آنکه 

نفعی را برای مردمی رقم بزنند. 
   4، تروریست های دلسوز

رضا پهلوی، به قول مریدانش شاه در تبعید اعالم 
دو روز عزای ملی کرده است. فرح پهلوی هم به 
تبعیت از پس��رش چنین می کن��د. ادا هایی که 
البته به خاندان شاه مخلوع ایران نمی آید که اگر 
برای هر مرگ مشکوک که نه، برای هر قتلی که 
عوامل پهلوی در ایران رقم زدند، قرار بود دو روز 

عزای عمومی بگیریم، ایران سال های سال پس 
از پیروزی انقالب اسالمی باید در عزای عمومی 

باقی می ماند!
آنه��ا تنها قاتالنی نیس��تند که خونخواه مهس��ا 
امینی ش��ده اند، مریم رجوی و دارودس��ته اش 
هم وس��ط آمده اند، تش��ویق به حضور خیابانی 
می کنند، از مظلومیت مهس��ا می نویس��ند و از 
خشونت حکومت. چه کسانی؟ کسانی که تمام 
وجودش��ان آلوده به خون مردم ایران است. طی 
کمتر از یک دهه، 16 هزار ایرانی را کشتند و مورد 
حمایت غرب ه��م قرار گرفتند، م��ورد حمایت 
همان دولت  هایی ک��ه اکنون بیانی��ه می دهند 
و برای دخت��ر ایرانی دلس��وزی می کنند. چند 
نفر مثل مهس��ا را گروهک تروریستی منافقین 
س��الخی کرد و غربی  ها چشم بس��تند و بعد ها 

همین گروهک را زیر پر و بال خود گرفتند؟!
   5، یک ایران دادخواه

رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، 
همه مردم و رسانه ها، زیرمجموعه های سه قوه، 
احزاب و جریان های سیاس��ی، و همه و همه پی 
بررس��ی دقیق اتفاق روی داده، روش��ن ش��دن 
ابعاد آن و همدردی با خانواده مهس��ا هس��تند. 
کس��ی برای این خانواده کم نگذاشته است. یک 
ایران دادخواه اوس��ت. پس اکن��ون مطالبه کف 
خیابان برای چیست؟ صدای اعتراض است؟ آن 
هم شنیده ش��د، مگر اینکه مطالبه فراتر از این 
باشد، شعار ها نش��ان می دهد مطالبه فراتر است 
و می خواهند این دادخواهی ملی را به رس��میت 
نشناس��ند. صف خود را از ملت جدا کنند و خود 
را خونخواه و طرف مقابل را متهم و جالد بنامند. 
تالش وافری دارند که مسئله ای ملی را تبدیل به 
موضوعی ضد ملی و امنیتی کنند. شکسته شدن 
اقتدار کش��ور در فضای بین المللی تبعات خوبی 

ندارد و بیگانه را نسبت به ما وقیح می کند. 
   6، تکیه بر اقتدار پلیس

پلی��س معصوم نیس��ت، اش��تباه ه��م دارد، به 
اشتباهش هم باید رسیدگی شود. هیچ چیز در 
جامعه اسالمی محترم تر از جان انسان  ها نیست. 
اگر پلیس تخلف کرده، طبعاً نباید بی مجازات ر ها 
شود. اما تخریب کل نیروی حافظ امنیت مردم 
یعنی تخریب امنیت کشور. می شود حتی با کل 
گشت ارشاد مخالف بود، بیان هم کرد، اما اقتدار 
پلیس را شکسته نخواهیم که روز هایی این اقتدار 

حتماً به کارمان می آید. 

جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار
 ۱۲ مهر برگزار می شود

کار  تع�اون،  پیش�نهادی  وزی�ر  ب�ه  اعتم�اد  رأی  جلس�ه 
12 مه�ر برگ�زار می ش�ود.  و رف�اه اجتماع�ی سه  ش�نبه 
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با ایرنا در مورد جلسه مجلس شورای اسالمی برای رأی اعتماد به وزیر 
پیش��نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلس��ه رأی اعتماد به 
محمد هادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

روز سه  شنبه 12 مهر برگزار می شود. 
محمد هادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵9 ساله، دارای دکترای اقتصاد از 
دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال های گذشته عضو هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، رئیس هیئت مدیره 
هلدینگ صنایع نوین، رئیس هیئت مدیره رایتل و عضو شورای عالی 

الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است. 
در س��وابق مدیریتی زاهدی وفا، مع��اون امور اقتص��ادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در ش��ورا ها و 
کمیس��یون های تخصصی ش��ورای عالی تحقیقات و فناوری )عتف(، 
شورای اقتصاد، کمیس��یون اقتصادی دولت، ش��ورای پول و اعتبار و 

شورای عالی انرژی دیده می شود. 
زاهدی وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی 
توسعه صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 
شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی 
تدوین برنامه پنجم، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای آمایش 
سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه 
تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیر نفت��ی را در کارنامه خود دارد و 
اینک با معرفی رئیس جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به 

مجلس معرفی شده است.
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