سایهروشن

آیتا ...مکارمشیرازی
مرجع تقلید

علی الریجانی
رئیس مجلس
شورای اسالمی

تحریم و فشــار اقتصادی کنونی از شرایط
و ســختیهای جنگ تحمیلی کمتر است.
اگر میخواهیم همچــون جنگ تحمیلی بر
توطئههای دشمنان فائق شویم ،باید به اصول
ابتدای انقالب که موجب پیروزیهای ما شد،
برگردیم( .ایرنا)
مقام معظم رهبری دســتور دادند که ظرف
چهارماه آینده ،اصالح ســاختاری در کشور
صورت گیرد .شاید این اصالح ساختاری به
اصالح بودجه نیز بینجامد؛ بنابراین در شرایط
فعلی کشور ،ما احتیاج به درک بهتر و همت
مشترک تمام مسئوالن داریم( .خانه ملت)

محمداسماعیل کوثری
فرمانده اسبق لشکر۲۷
محمد رسولا(...ص)

هم فرزندان حضرت آیــتا ...خامنهای و هم
فرزندان آیتا ...هاشمیرفسنجانی و مسئوالن
دیگر در جنگ تحمیلی حضور داشتند ،ولی
فرزندان امام خامنــهای زمانیکه در جبهه
حضور پیــدا کردند ،با یــک فامیلی دیگری
آمدند که کســی آنها را نشناســد .از سوی
دیگر آن زمــان امام خامنــهای پیغام دادند
که اگر فرزندانشان شــهید یا جانباز شدند،
ایرادی ندارد؛ فقط ســعی کنید که اســیر
نشوند( .باشگاه خبرنگاران جوان)
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چهره روز :علی مطهری

بسته خبری
گروه ایران

zz

دعوت همگانی برای بزرگداشت چهلمین

سالگرد انقالب مردمی

مســئوالن و نهادهای مختلــف جامعه در
آستانه فرارســیدن 22بهمن ،از عموم مردم
برای حضور در راهپیمایی ایــن روز دعوت
کردند .در این راستا ،رئیسجمهور کشورمان
روز گذشته و پساز جلسه هیئتدولت ،همه
ملت ایران را به حضور گســترده و پرشکوه
در راهپیمایی 22بهمــن فراخواند و گفت:
حضور حماسی و باشــکوه مردم در نیمروز
22بهمن میتواند پاســخی قاطــع به همه
توطئههای یکسال گذشته دشمنان باشد
و این نیمــروز درحقیقت ســاعتهای قدر
ملت ایران است .مجلس خبرگان رهبری با
صدور بیانیهای با گرامیداشت چهلسالگی
انقالب اســامی و تأکید بر دســتاوردهای
انقالب اسالمی ،از اقشار مختلف مردم برای
حضور پرشور در راهپیمایی 22بهمن دعوت
کرد .نماینــدگان مجلس هــم در بیانیهای
که به امضای 191عضو خانه ملت رســیده
است ،از مردم کشورمان برای حضور در این
آیین ملی دعوت کردند .نصــرتا ...لطفی،
قائممقــام شــورای هماهنگــی تبلیغات
اسالمی کشور ،هم در نشســت خبری روز
گذشته با ارائه توضیحاتی درباره راهپیمایی
22بهمن ،سخنران این مراسم در پایتخت را
رئیسجمهور اعالم کرد.
وی همچنین درباره حواشی رخداده درباره
سخنرانان مراسم 22بهمن گفت :اگر قرار بود
در هر استانی رضایت آقایان را درنظر بگیریم،
بسیاری از دعوتها اصال امکانپذیر نبود.
لطفی گفت :اینکه هرکس از اســتانداران و

ائمه جمعه میخواستند ســخنران باشند،
امکانپذیــر نبود .بنــده اصرار داشــتم که
رئیس قوهمقننه حتما سخنران مراسم یکی
از شــهرها باشــند .وی تأکید کرد :اگر خود
آقای الریجانی ،سخنرانیشان را در کرج لغو
نمیکردند ،ما برنامهای برای لغو ســخنرانی
ایشان نداشتیم و امیدواریم اینگونه اتفاقات
تکرار نشود.

zz

هدف ما امنیت کامل در سوریه است

رئیسجمهور ،روابط ایران و سوریه را برادرانه،
صمیمی و مســتحکمتر از همیشه توصیف
کرد و گفت :یکی از اهــداف مهم منطقهای
و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،
ثبات و امنیت کامل سوریه و برقراری شرایط
عادی در سوریه و بازگشت مردم این کشور به
زندگی عادی است.
حجتاالسال موالمســلمین دکتر حســن
روحانی روز گذشــته در دیدار ولید المعلم،
وزیر امور خارجه ســوریه ،بیان کرد :با آغاز
پیروزی انقالب اســامی ،روابط دوستانه و
نزدیک تهران-دمشــق نیز بــا اهتمام ویژه
رهبران دو کشور شروع شــد و این روابط با
سرعت بیشتر و در همه زمینهها درراستای
منافع و مصالح دو ملت ادامه خواهد داشت.
رئیسجمهور با اشــاره به اینکه ســوریه تا
رســیدن به پیروزی کامل ،هنوز با مشکالت
و موانعی مواجه است ،بیان کرد :غلبه بر این
مشــکالت ،اهداف مشــترک بین دو کشور
اســت؛ بنابراین ضرورت دارد همکاریها و
هماهنگیهای خود را در همه زمینهها بیشتر
تقویت کنیم.

آقازاده مصلح
آقای نماینده آنقدر اظهاراتش عجیب و
خاص است که شاید بهراحتی نتوان
گرایشهای او را توصیف کرد .عدهای او را
در مسائل سیاسی «اصال حطلب» و در
حوزههای فرهنگی «اصولگرا» میدانند.
تکیهاش بر کرسی پارلمان کشور هم
همینقدر عجیبوغریب بوده است.
زمانیکه عزم مجلس هشتم کرده بود ،با
اصولگرایان همراه شد و حتی هدفش را مقابله با
اصال حطلبان بیان کرد .خودش گفته است:
«تصور من در آن زمان ،این بود که ممکن است
افرادی تندرو ،مجلس را به دست بگیرند اما وقتی
رسول رضایی

الیاس حضرتی
نماینده مردم تهران
در مجلس

ما نظام پارلمانی را پذیرفتهایم ،اما نظام حزبی
را خیر .اروپاییها ۳۰۰سال جنگیدند و امروز
۲۰۰سال اســت که راحت زندگی میکنند؛
چون نظام حزبــی را پذیرفتهاند .هنگامیکه
فرد از حزب میآید جایــی وجود دارد که به
مردم پاسخگو باشد .مردم تحت منافع ملی
کار انجام میدهند .با من بمیرم و تو بمیری،
وحدت و اتحاد میان مردم برقرار نمیشود و
هرکس کار خود را بهخوبــی انجام میدهد.
(ایلنا)
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فاطمه (س) پاره تن من است ،هر
كس او را آزار دهد مرا آزار داده
است .با خشــنودى فاطمه(س)،
خدا خشنود مىشود و بهواسط ه
خشم او خدا خشمگين مىشود.

نصیحــت از دشــمن پذیرفتن
خطاست ولیکن شنیدن رواست
تا به خــاف آن کار کنی که آن
عین صواباست.

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک

طرح  :رضا جنگی

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

ی ما ،درحال
ایرانیها ،شامل هموطنان یهود 
جشــن گرفتن 40سال پیشــرفت علیرغم
فشارهای آمریکا هســتند .دونالد ترامپ باز
هم در ســخنرانی ســالیانه 2019خود (در
کنگره آمریــکا) علیه مــا اتهامهایی مطرح
کرد .دشمنی آمریکا ســبب شده این کشور
از دیکتاتورها ،قصابها و تندروهایی که فقط
خرابی در منطقه ما ایجاد کردهاند ،حمایت
کند( .توئیتر)
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وارد مجلس شدم دیدم اصالحطلبان موجود در
مجلس هشتم کبریت بیخطر هستند ».با حضور
در خانه ملت کمکم چرخش سیاسی
سیاستمدار شصتویکساله آغاز شد و مسیر
خود را از خاستگاه سیاسیاش جدا کرد .او برای
این وارد عالم سیاست شد «که افکار
شهیدمطهری بیشتر پا بگیرد»؛ چون احساس
میکرد توجه کافی به آن وجود ندارد و اگر جایگاه
قانونی داشته باشد بهتر میتواند حرفهایش را
به جامعه بزند .شاید خودش بهدنبال آن است که
«مصلح» باشد .تعریفی که خودش ۱6سال پیش
از «مصلح» بیان کرد ،اینگونه بود« :مصلح واقعی

کسی است که با نقاط ضعف مبارزه کند؛ هرچند
از محبوبیت او کاسته شود« ».علی مطهری» که
اکنون سومین دوره نمایندگی مردم را در
بهارستان برعهده دارد ،درباره اظهارنظرهای
خاصش و البته اینکه برخوردی با وی نمیشود،
میگوید« :حر فهای من معموال مستدل و
مبتنیبر مواد قانونی بوده است و حرفی خارج از
قانون اساسی نزد هام .البته خط قرمزهای
مصنوعی وجود داشته که من گاهی آ نها را
شکستهام .این خط قرمزها نباید از ابتدا ایجاد
میشد ،اما فکر میکنم انتسابم به شهیدمطهری
تأثیری در نحوه برخورد نداشته است».

