
حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب روز گذشــته – دوشــنبه - در دیدار 
نــور و جمعــی  دســت اندرکاران راهیــان 
از ســرداران و رزمنــدگان دفــاع مقــدس، 
دوران هشت ســاله دفــاع مقــدس را یکی 
از ثروت هــای فرهنگــی نــاب و ارزشــمند 
کشــور دانســتند و با تأکید بر اینکه راهیان 
نــور، ابتــکاری بســیار بزرگ و مهــم و یک 
فنــاوری نویــن بــرای اســتفاده از ثــروت و 
معدن طالی دفاع مقدس است، گفتند: 
تنهــا راه مقابلــه با طراحی هــای فرهنگی 
بدخواهــان، تولیــد فرهنگی و اســتفاده از 
ثروت غنی و سرچشــمه قوی دوران دفاع 

مقدس در همه عرصه ها است.
 به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظــم رهبری، حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای رهبــر معظم انقالب با تشــکر 
از دســت انــدرکاران راهیــان نور، با اشــاره 
بــه تأکیــد خداونــد در قــرآن کریــم مبنی 
بــر یــادآوری ایــام اهلل و روزهــای بــزرگ و 
تأثیرگذار، دوران دفاع مقدس را از جمله 
ایــام اهلل و روزهــای تاریخ ســاز ملت ایران 
خواندنــد و افزودنــد: بــه هیچ وجــه نباید 
گذاشت که دفاع مقدس و درس های آن 

به فراموشی سپرده شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، راهیان 
نــور را عاملی برای جلوگیــری از فراموش 
شــدن ارزش هــا و درس هــای دوران دفاع 
مقــدس خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
بــرای پیشــرفت و اعتــالی هــر کاری بایــد 
به طــور مســتمر از آن مراقبــت کــرد تا آن 
اقدام از مسیر اصلی منحرف نشود و البته 
پیشــرفت و اعتال نیز با گفتــن و آمار دادن 
محقق نمی شــود بلکــه بایــد محصول و 

نتیجه کار را روی زمین مشاهده کرد.
ë روحیه اعتقاد به مجاهدت

ایشــان با اشــاره به ثروت های طبیعی 
و انســانی ملت هــا و کشــورهای مختلــف 
گفتند: ملت و کشــور ایران دارای ثروت ها 
و نقــاط قــوت فــراوان طبیعــی و انســانی 
اســت امــا یکــی از مهم تریــن ثروت هــا و 
ارزش های فرهنگی، »وجود روحیه اعتقاد 
به مجاهدت و انگیزه حرکت در راه دین« 

در میان اکثریت مردم است.
رهبر معظم انقالب افزودند: »اعتقاد 
به ایستادگی در مقابل زورگو« و همچنین 
اعتقاد به اینکه »اگر ایستادگی کنیم بدون 
تردیــد بر دشــمن غلبه خواهیم کــرد«، از 
دیگر ثروت ها و ارزش های فرهنگی ملت 
ایران اســت کــه اگر زنــده نگه داشــته و به 
میدان آورده شوند، منشــأ کارهای بزرگی 
خواهنــد بــود هماننــد آنچــه در پیــروزی 
انقالب اسالمی و در دوران دفاع مقدس، 

اتفاق افتاد.
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
درخصوص جنــگ تحمیلی به یک نکته 
کلیدی و مهم اشاره کردند و گفتند: علت 
شــروع جنگ تحمیلی این بود که دشمن 
بعثی و حامیانش در ما احســاس ضعف 

کردنــد و اگــر از تصــرف چنــد روزه تهران 
مطمئــن نبودنــد، قطعــاً جنــگ را آغــاز 

نمی کردند.
ایشــان تأکیــد کردند: این، یــک قاعده 
کلی اســت که »احســاس ضعف موجب 
تشــویق دشــمن بــه حمله خواهد شــد«، 
از  را  دشــمن  می خواهیــد  اگــر  بنابرایــن 
تهاجم منصرف کنید، باید از نشان دادن 
احســاس ضعف بپرهیزیــم و نقاط قوت 
فراوانی را که در اختیار داریم، آشکار کنیم.

ë اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی
رهبر معظم انقــالب با تأکید بر اینکه 
ایــن قاعده کلــی در عرصه هــای فرهنگی 
و اقتصــادی نیــز صــادق اســت، افزودند: 
اشــتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی 
که کشــور اکنون دچار آن است، این بود که 
در زمینــه اقتصــادی اظهار ضعف شــد و 
دشــمن دید که اینجا می توان فشار آورد و 

فشار را زیاد کردند.
ایشــان بعد از بیان این نکتــه بار دیگر 
به موضوع دوران دفاع مقدس بازگشتند 
و با طرح این ســؤال که »آیا ایران واقعاً در 
زمان آغــاز جنگ ضعیف بود«، به تبیین 
شــرایط آن روزها پرداختند و خاطرنشان 
کردنــد: ایــران در روزهــای آغــاز جنگ به 
صورت بالفعــل ضعیف بود زیــرا نیروی 
نظامی منسجم و منظم و تجهیزات کافی 
وجــود نداشــت و برخی ازتجهیــزات هم 
هنوز ناشناخته بودند و مهمتر اینکه، ملت 

ایران تا آن زمان تجربه جنگ نداشت.
رهبــر معظــم انقــالب گفتنــد: نتیجه 
شــرایط آن روز، ایــن شــد کــه دشــمن تــا 
حدود ۱۲ کیلومتری اهواز پیشروی کرد اما 
با نهیب امام بزرگوار که یکی از معجزات 
دهــر و از آیات بزرگ الهی بــود، نیروهای 
مســلمان و انقالبی اعم از ارتش، ســپاه و 
بســیج به میدان آمدند و ضمن استفاده 
از امکانــات موجــود، از نقاط قــوت خود از 
جملــه مدیریــت و ســازماندهی و ابتــکار 
عمــل، بخوبــی بهــره گرفتنــد و بــا ایمان 
و شــجاعت توانســتند صحنــه جنــگ را 

دگرگون کنند.
ایشــان با اشاره به فاصله زمانی اندک 
یک ســال و نیم از شــهریور ســال ۱۳۵۹ تا 
فروردین ســال ۱۳۶۱، خاطرنشان کردند: 
نیروهــای مؤمــن و انقالبــی در این مدت 
توانستند پیشروی دشمن تا نزدیکی اهواز 
را به عملیات فتح المبین و اسارت حدود 
۱۲ هزار نفر از نیروهای دشمن تبدیل کنند 
و ایــن، یک ثروت بزرگ و ارزشــمند برای 

همه دوران ها است.
ë  دفــاع مقدس همچــون نفس کشــیدن

برای ملت ایران بود
رهبر معظم انقالب با انتقاد از افراد و 
جریان هایــی که تالش دارنــد دوران دفاع 
مقــدس را در جامعــه کمرنــگ کنند یا بر 
ضــد آن ســخن می گوینــد، افزودنــد: این 
افراد همانند کسانی هستند که کتاب های 
خطــی نفیس یک ملــت را آتش بزنند یا 

ثروت نفت یک ملت را به دریا بریزند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بی توجهی 
به دوران دفاع مقدس یا حرکت در جهت 
مخالــف آن را از بیــن بــردن ثــروت ملــی 
تاریخ ســاز ملت خواندنــد و تأکید کردند: 
مســئوالن بایــد در این خصــوص مراقب 
باشــند و نگذارند فیلم یا کتاب یا مطالب 
دیگر بر ضــد ارزش ها و گنج عظیم دفاع 

مقدس، تولید شود.
ایشــان با اشــاره بــه اینکــه برخی ها دو 
مقوله را با یکدیگر اشتباه می گیرند، گفتند: 
در اینکه جنگ خشن و خسارت بار است، 
شــکی نیســت اما ســؤال مهم این اســت 
که اگر ملتــی مورد تهاجم قــرار گیرد ولی 
نیــرو و قدرت خود را به میدان نیاورد، چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ رهبر معظم انقالب 
افزودنــد: دوران دفــاع مقــدس در واقــع 
مقوله ای حیاتی و همچون َنَفس کشیدن 
برای ملت ایران بود و اگر این َنَفس کشیده 

نمی شد، ملت می ُمرد.
ë استفاده از ثروت عظیم فناوری

حضرت آیت اهلل خامنه ای، خاطرات 
دفــاع  دوران  گویــای  و  پرمغــز  فــراوان، 
مقــدس را ثروتی عظیم و ملی دانســتند 
و تأکیــد کردنــد: آن رزمنــده همدانــی که 
در دوران دفــاع مقــدس ۲0 ســال بیشــتر 
نداشت، در خاطرات خود به ما می آموزد 
که »اگر می خواهی از سیم خاردار رد شوی 
ابتدا باید از ســیم خاردار َنفس خود عبور 

کنــی« یعنی تــا هنگامــی که گرفتــار خود 
هستیم نمی توانیم کاری انجام دهیم.

ایشــان با تأکید بر اینکه اســتفاده از هر 
ثــروت و گنجــی نیازمنــد فنــاوری اســت، 
خاطرنشــان کردنــد: راهیــان نــور در واقع 
فناوری اســتفاده از ثروت عظیم و معدن 

طالی دوران دفاع مقدس است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید 
بــر لــزوم اســتفاده از محتوای غنــی دفاع 
مقدس در کتاب های درسی و دانشگاه ها و 
همچنین کارهای هنری، گفتند: مسئوالن 
بویژه مســئوالن دولتی و دانشــگاه ها باید 

خود را موظف به این کار بدانند.
رهبر معظم انقالب دســت اندرکاران 
راهیان نــور را نیز توصیه کردند به گونه ای 
برنامه ریــزی کنیــد کــه بازدید کننــدگان از 
مناطــق عملیاتــی دفاع مقــدس، بعد از 
بازگشت، پیوندی ناگسستنی با این حادثه 

مهم و ارزش های آن پیدا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
ترویــج کتاب هــا و فرهنگ دفــاع مقدس 
در قالب های مختلــف هنری و همچنین 
قدرشناســی از یــادگاران و ســرداران دفاع 
مقدس گفتند: اگر در زمینه دفاع مقدس، 
کار فرهنگی و تولید فرهنگی مستمر وجود 
داشته باشــد، کشور در مقابل طراحی ها و 

توطئه های فرهنگی، قوی خواهد شد.
ایشــان الزمــه دســتیابی به بنیــه قوی 
در اقتصــاد و سیاســت را هــم، بنیــه قوی 

فرهنگــی دانســتند و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
سرچشــمه قــوت فرهنگــی کشــور، دوران 
دفــاع مقــدس اســت، افزودنــد: فرهنگ 
نیــز همانند اقتصاد اســت و اگر در عرصه 
فرهنگــی تولید نداشــته باشــیم، نیازمند 
واردات خواهیم شــد و نتیجه واردات هم 
»کمر راست نکردن تولید داخلی« خواهد 

شد.
همیــن  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
خصــوص بــه برخــی مســائل اقتصــادی 
کشــور اشــاره کردند و گفتند: امروز یکی از 
مشکالت کشــور، واردات فراوان و تا حدی 
بی حســاب و کتاب در مقابل تولید ناقص 

داخلی است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نتیجــه 
پایین بودن تولیدات فرهنگــی را، واردات 
فرهنــگ  بخــش  در  قاچــاق  و  رســمی 
اکنــون  کردنــد:  خاطرنشــان  و  خواندنــد 
واردات فرهنگــی زیــاد اســت و همــه این 
موارد در چارچوب طراحی دشمنان برای 
تغییر دادن نســل جوان از نســلی عاشــق 
انقــالب و امــام و ارزش هــا بــه یک عنصر 
وابســته به فرهنــگ غــرب و بی خاصیت 

برای کشور است.
را  فرهنگــی  طراحی هــای  ایشــان 
خطرناک تر از توطئه هــای امنیتی و حتی 
تهدید نظامی دانستند و افزودند: حرکت 
نظامــی دشــمن، ملــت را مســتحکم تر و 
منســجم تر می کنــد امــا حملــه فرهنگی 

اراده هــا را تضعیف می کند و نســل جوان 
را از کشــور می گیــرد. رهبر معظم انقالب 
در پایــان یک توصیه هم به گزارشــگران و 

راویان راهیان نور داشتند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: 
گزارشــگری برای راهیان نور با گزارشگری 
برای گردشگران معمولی بسیار متفاوت 
است زیرا در راهیان نور، محتوا باید مملو 
از تبییــن و بیان حقایــق، معرفت و نقاط 

برجسته دوران دفاع مقدس باشد.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: البته این 
موضوع بــه معنای اغراق گویــی در مورد 
دفاع مقدس نیست بلکه باید دشواری ها 
و برخــی ناکامی هــا در کنــار موفقیت ها و 
نقاط قــوت فــراوان دوران دفــاع مقدس 

بیان شود.
رهبر معظــم انقــالب افزودنــد: بیان 
حقایــق دفــاع مقــدس موجب می شــود 
که تأللؤ انســان های ناب و شــهدای دفاع 

مقدس نمایان شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
با اشــاره به اســتان های خوزســتان، ایالم، 
کرمانشــاه، کردســتان و آذربایجــان غربی 
به عنــوان پنج اســتان مقصــد کاروان های 
راهیان نور، خاطرنشــان کردنــد: هریک از 
این استان ها ارزش و جایگاه خود را دارند 
که باید بــرای بازدید کنندگان بیان شــوند 
ضمن آنکه مــردم این اســتان ها نیز باید 
مورد توجه و پشــتیبانی قرار گیرند زیرا اگر 
حمایت های مردم این استان ها نبود، کار 

جنگ پیش نمی رفت.
ë گزارش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

پیش از ســخنان رهبر معظم انقالب، 
سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در گزارشی با اشاره به فعال سازی 
۵۷ یادمــان راهیــان نــور از شــمال غــرب 
کشــور تا خلیج فــارس و ســواحل مکران، 
گفــت: راهیــان نــور نمونــه ای بی بدیل از 
گردشــگری تعالی بخــش قــادر اســت تــا 
عــالوه بر حفــظ هویــت انقالب اســالمی 
و دفــاع مقــدس و جلوگیــری از تحریف و 
فراموشــی هشــت ســال مجاهدت مردم 
ایران، نقش مؤثری در حفظ امنیت پایدار 

فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
سرلشــکر باقری با اشــاره بــه اقدامات 
انجام شــده به منظــور زیــارِت با معرفت 
ارکان  شناســاندن  و  عملیاتــی  مناطــق 
برجســته دفاع مقدس، افــزود: ۱0 قرارگاه 
فعــال در ســتاد مرکــزی راهیــان نــور بــا 
حضــور۱۵0 هــزار خــادم، مبلــغ، راوی و 
عناصــر اجرایــی بــرای خدمت به شــش 

میلیون زائر راهیان نور فعالیت می کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید 
کرد: ما ســربازان انقالب اسالمی با اعتقاد 
به ماهیت مبنایی دشمنی دشمنان بویژه 
امریکای جنایتکار بر این باوریم که دشمن 
در ضعیف ترین موقعیت خود قرار گرفته 
و راهیــان نور می تواند بــا تفکر جهادی در 

عرصه نبرد فرهنگی جریان ساز باشد.

iran-newspaper editorial@iran-newspaper.com  سال بیست وسوم  شماره 6451  سه شنبه  17اسفند  21395
ســـــــیاســی

طراحی های فرهنگی خطرناک تر از توطئه های  امنیتی و حتی تهدید نظامی است

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
رفت وآمدهــای هیأت هــای اروپایــی در 
ماه های اخیر را نشانگر افزایش همکاری 
اروپــا با ایران دانســت. وی اخبار منتشــر 
شــده مبنی بر خواست برخی کشورهای 
اروپایی برای سختگیری امریکا نسبت به 
ایران در موضوعاتی غیر از برجام مطرح 
شــده بــود را موضوعاتی رســانه ای و غیر 
قابــل اتــکا عنوان کــرد و گفــت: »موضع 
روشــن  برجــام  بــه  نســبت  اروپایی هــا 
اســت. آنها -اروپایی ها- حامی و بخشی 
از برجــام هســتند زیرا طیف وســیعی از 
کشــورهای اروپایی در تفاهمات ایران در 

موضوع هسته ای حضور داشته اند.«
به گزارش »ایران«، بهرام قاسمی در 
نشســت خبری روز گذشته با خبرنگاران 
ایجــاد شــده پیرامــون  دربــاره حواشــی 
مصاحبــه وزیــر امــور خارجــه با یکــی از 
خبرگزاری هــا و بحث حضور او در وزارت 
خارجــه دولــت آتــی، گفــت: »بــه علت 
نــوع جمله بنــدی و نــگارش مصاحبــه 
شــاید برخی به طور طبیعی اســتنباطی 
داشــتند و برخــی عالقه منــد بودنــد بــا 
و  کلمــات  شــیب  در  کوچــک  انحــراف 
لغــات، موضــوع و ســوژه جدیــدی برای 
خوانندگان خودشان پیدا کنند.« قاسمی 
با تأکید بر اینکه نکاتی که ظریف مطرح 
کرده اســت، به این شــکل نبــوده، افزود: 
»از ایشــان در مــورد آینــده ســؤال شــده 
بــود و جــواب داده بودنــد که هنــوز برای 
صحبت پیرامون مسائل آینده زود است 

و بــه نوعــی بــه بعــد از انتخابــات احاله 
کرده بودند؛ اینکه چــه اتفاقی می افتد و 
چه پیشــنهادهایی به ایشــان می شود در 
همان هنگام و همان شرایط تصمیماتی 

اتخاذ خواهد شد.«
ë  دیدار روحانی و اردوغان به خواست 

ترکیه بود 
در  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
پاســخ بــه ســؤال دیگــری درخصــوص 
دیــدار رئیــس جمهوری بــا اردوغــان در 
حاشــیه اجالس ســران اکو در اسالم آباد 
بــا تأکیــد بر اینکه ایــن دیدار بــا تقاضای 
طرف ترک صــورت گرفت، آن را مهم و 
مفید توصیف کرد و گفت: »در این دیدار 
بــه صراحــت دربــاره آخرین تحــوالت و 
مباحثی که بین دو کشــور وجود داشــت، 
بحــث و تبــادل نظــر شــد و تفاهماتــی 
حاصل شــد کــه البته بــه معنــای حل و 

فصل مسائل نیست.«
جدیــد  ادعــای  همچنیــن  قاســمی 
مســئوالن بحرینــی درخصــوص ارتباط 
ایــران با مســائل داخلی آن کشــور را بی 

اساس دانست و با بیان اینکه »فرافکنی 
روش مشترک همه نظام های سرکوبگر 
است« به دولت بحرین توصیه کرد: »به 
جای توسل به روش های منسوخ و اصرار 
بر رویکرد امنیتی، تالش کند با صداقت، 
عدالت و رعایت اصول اخالقی با مردم 

خود رفتار کند.«
ë  روابط  باثبات ایران و عراق متأثر از یک 

سفر نیست
سخنگوی دســتگاه سیاست خارجی 
مالــزی-  بیانیــه  موضــع  همچنیــن 
عربســتان علیــه ایــران را آب در  هــاون 
کوبیــدن و فاقــد اهمیــت الزم دانســت 
و توصیــه کــرد مالــزی بــرای همگرایــی 
گرفتــار  و  بکوشــد  اســالمی  کشــورهای 

بدخواهی ها نشود.
قاســمی با اشــاره به تالش عربستان 
بــه  ایــران  علیــه  اجمــاع  ایجــاد  بــرای 
حاکمــان ســعودی توصیه کــرد: »نیازی 
نیست عربستان خزانه خود را خالی کند 
و بــه دنبــال چند بند موضــع علیه ایران 
باشد که ارزشــی از نظر ایران ندارد و آب 

در  هاون کوبیدن است.«
عــادل  ســفر  دربــاره  همچنیــن  وی 
الجبیــر بــه عراق گفــت: »این ســفر بعد 
از مدت هــا و تحــوالت ۲00۳ بــه بعــد، 
نخستین ســفر وزیر خارجه عربستان به 
عــراق بــود. روابط ایــران و عــراق روابط 
باثباتی است؛ عمق روابط دو کشور بیش 
از آن اســت که سفری از کشور خاص، آن 

را تحت تأثیر قرار دهد.«

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اروپا حامی برجام و دنبال همکاری بیشتر با ایران است

  ارجاع پرونده های 
 »وطن امروز« 

و »شاخه سبز« به دادگاه
دبیر هیأت نظارت بر مطبوعات 
با اشــاره به مــوارد نظارتــی مطرح 
شــده در جلســه دیــروز ایــن هیأت 
گفت: هیــأت نظارت بر مطبوعات 
تخلف روزنامه »شــاخه سبز« را به 
دلیل انتشــار مطلب طنزی حاوی 
عبارات موهن درباره ســاکنان یک 
منطقــه در قــم، محــرز دانســت و 
پرونــده ایــن روزنامــه را مســتند به 
بنــد ۴ مــاده ۶ قانــون مطبوعــات، 
بــه دادگاه ارجــاع کــرد. بــه گزارش 
ایلنا و بــه گفته ظهوریان همچنین 
روزنامه هــای ۹0 و »وطــن امــروز« 
بــه دلیــل بــی توجهــی بــه اصــل 
وحــدت اســالمی، عطــف بــه بنــد 
۴ مــاده ۶ قانــون مطبوعــات تذکر 
دریافت کردند و پرونــده »روزنامه 
وطــن امروز« بابت انتشــار مطلبی 
بــا عنــوان »پســابرجام و نعل های 
بــه  اهانــت  مصــداق  وارونــه« 
روحانیــت قلمداد شــد و عطف به 
بنــد ۸ مــاده ۶ قانــون مطبوعــات، 
بــه دادگاه ارجاع شــد. ظهوریان از 
صــدور مجــوز انتشــار ۷۸ رســانه و 
تغییر وضعیت ۹۶رســانه مکتوب 
و الکترونیــک در جلســه دیروز این 

هیأت خبر داد.

خبر

 عیادت دستیار ویژه رئیس جمهوری 
و وزیر اطالعات  از امام جمعه گرگان

در پی بســتری شــدن آیت اهلل نورمفیدی، امام جمعه 
گرگان در یکی از بیمارســتان های تهران، حســین فریدون دســتیار ویژه رئیس 
جمهوری از آیت اهلل نورمفیدی عیادت و سالم حسن  روحانی رئیس جمهوری 
را به وی ابالغ کرد. همچنین حجت االســالم والمســلمین ســیدمحمود علوی 
وزیــر اطالعات نیز  با حضور در بیمارســتان، از ایشــان عیادت کــرد. به گزارش 
ایلنا، آیت اهلل نورمفیدی صبح دیروز به دلیل کســالت و فشــار کاری در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری شد.  به گفته پزشکان معالج، حال عمومی وی 

رضایتبخش بوده و بزودی از بیمارستان مرخص می شود.

 ابالغ بخشنامه مرخصی نوروزی زندانیان
آیت اهلل آملی الریجانی  در جلســه مســئوالن عالی قضایی، با اشــاره 
به نامگذاری ســال ۹5 از ســوی رهبــر معظم انقالب به عنوان ســال 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو 
همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد 

و نهادها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. 
به گــزارش روابــط عمومی 
افــزود:  وی  قضائیــه،  قــوه 
در  قضائیــه  قــوه  کارنامــه 
برخورد با مفاسد اقتصادی 
روشــن اســت امــا تبلیغات 
وســیع ضد انقــالب بیرونی 
درون  در  هــم  برخــی  و 

کــه گاهــی بــه فعالیت های بیــرون هم  نقــش می دهند در پــی انکار 
اقدامــات قــوه قضائیــه هســتند، امــا دســتگاه های متعــدد امنیتی و 
حاکمیتــی می دانند کــه قوه قضائیه چه برخورد قاطعی با مفســدان 
اقتصــادی کــرده اســت. آیــت اهلل آملــی الریجانــی گفــت: مــا بــرای 
حمایت از ســرمایه گذاری های سالم در کشور هم ، بخشی را  در همه 
دادگســتری های سراســر کشــور ایجاد کرده ایم. رئیس قــوه قضائیه با 
اشــاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری امریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایــران بویــژه ادعاهای بی اســاس در گزارش وزارت امــور خارجه این 
کشــور درباره انتخابات ریاست جمهوری ســال ۹۲ در ایران، خواستار 
واکنش و پاســخ قاطع دولت به این ادعاها شد. همچنین رئیس قوه 
قضائیــه روز گذشــته بخشــنامه اعطای مرخصــی به زندانیــان واجد 
شــرایط  در ایــام عیــد را بــه واحدهای قضایی و دادســراهای سراســر 
کشــور ابــالغ کرد.  براســاس این بخشــنامه بــه زندانیــان محکوم، ۱5 
روز مرخصی نوروزی داده می شــود که این مرخصی به مدت ۱5 روز 
دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود، البته این بخشنامه شامل زندانیان 

جرایم خطرناک و سنگین نمی شود.

آمانو: به راستی آزمایی فعالیت های ایران ادامه می دهیم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که این ســازمان بر روند انتقال 
سانتریفیوژهای مازاد ایران از تأسیسات فردو نظارت داشته است. به گزارش ایسنا، 
یوکیا آمانو در نشســت شــورای حــکام آژانس به موضوع نظارت و راســتی آزمایی 
فعالیت های هســته ای ایران پرداخت و گفت: »آژانس بیش از یک سال است که 
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک  )برجام( 
را مــورد راســتی آزمایی و نظارت قــرار می دهــد.« وی در ادامه گفــت: »آژانس در 
ژانویــه  رونــد انتقــال ســانتریفیوژها و زیربناهای مازاد ایران از ســایت  غنی ســازی 
ســوخت فردو بــه کارخانه غنی ســازی ســوخت نطنز را راســتی آزمایی کــرد و این 

تجهیزات هم اکنون تحت نظارت پیوسته آژانس ذخیره شده اند.« 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت: »آژانس کماکان به راستی 
آزمایــی عــدم انحــراف مواد هســته ای اعالم شــده از ســوی ایران تحــت توافقات 
پادمانــی ادامــه می دهــد و ارزیابی هــای مربــوط بــه عدم وجــود مواد هســته ای و 

فعالیت های اعالم نشده از سوی ایران ادامه خواهد داشت.«

خبر اعطای تابعیت به اتباع خارجی مدافع حرم تأیید نشد
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اخبار مربوط به موافقت این شورا 
بــا اعطای تابعیــت ایرانی بــه خانواده های درجه یــک اتباع خارجی 
مدافــع حرم را تأییــد نکرد. به گزارش ایرنا،  به نقــل از دبیرخانه این 
شورا پیرو درج برخی اخبار در رسانه های عمومی مستند به مصاحبه 
یکی از مســئوالن بنیاد شــهید و امور ایثارگران درخصوص »موافقت 
شــورای عالی امنیت ملــی با اعطای تابعیت ایرانــی به خانواده های 
درجــه یــک اتباع خارجــی مدافع حــرم«، بــه اطالع می رســاند، این 
اظهــارات غیــر دقیــق بــوده و مــورد تأیید نیســت. دبیرخانه شــورای 
عالــی امنیت ملی همچنین تأکید کرد: مرجع انتشــار هرگونه خبری 
درخصــوص مصوبات و جلســات شــورای عالــی امنیت ملــی صرفاً 

دبیرخانه این شورا است.

احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شدخبر
رهبرمعظم انقالب در دیدار دست اندرکاران »راهیان نور«:
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ë .به هیچ وجه نباید گذاشت که دفاع مقدس و درس های آن به فراموشی سپرده شود
ë .راهیان نور فناوری استفاده از ثروت عظیم و معدن طالی دوران دفاع مقدس است
ë .نتیجه ضعف در تولید فرهنگی، واردات و قاچاق فرهنگی و کمر راست نکردن تولید داخل است
ë .علت شروع جنگ تحمیلی این بود که دشمن بعثی و حامیانش در ما احساس ضعف کردند
ë ».این  یک قاعده کلی است که »احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد شد
ë  اشــتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشــور اکنون دچار آن اســت، این بود که در زمینه اقتصادی

اظهار ضعف شد.
ë  مسئولین باید مراقب باشــند و نگذارند فیلم یا کتاب یا مطالب دیگر بر ضد ارزش ها و گنج عظیم دفاع

مقدس، تولید شود.
ë  حرکت نظامی دشــمن، ملت را مستحکم تر و منســجم تر می کند اما حمله فرهنگی اراده ها را تضعیف

می کند و نسل جوان را از کشور می گیرد.
ë .بیان حقایق دفاع مقدس موجب می شود که تأللؤ انسان های ناب و شهدای دفاع مقدس نمایان شود

نیم نگاه

موسوی الری: فرهنگ اصالحات در اصولگرایان نفوذ کرد
نایب رئیس شــورای  عالی سیاستگذاری اصالح طلبان گفت:  تالش اصولگرایان 
بــرای دســتیابی به اجمــاع از طریق نظرخواهی نشــان دهنده اســتیالی فرهنگ 
سیاســی مدنظر اصالحات در جامعه اســت و توفیــق اصولگرایان در این راســتا 
غیرممکن اســت. به گزارش جماران موســوی الری افزود: محمود احمدی نژاد 

یک مهره سیاسی سوخته و کاندیداتوری حمید بقایی نیز شوخی است. 


