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نهمین اجالســیه رسمی مجلس 
خبــرگان رهبــری در دوره پنجم 
از صبح دیروز به ریاســت آیت اهلل 
احمد جنتی در محل مجلس قدیم آغاز به کار کرد؛ 
اجالســیه ای که گفته می شود مهم ترین دستورکار 
آن، اصالح طرح قانون انتخابــات مجلس خبرگان 
رهبری اســت. ســخنرانی رئیس  مجلس خبرگان 
رهبری، تحلیف ۶نفر از اعضای جدید و ســخنرانی 
تعــدادی از اعضــا و همچنیــن رئیس جمهوری از 
مهم ترین برنامه های روزگذشــته این اجالسیه بود. 
همچنین براساس برنامه از قبل تعیین شده، قرار است 
اعضای مجلس خبرگان رهبری فردا )19اسفندماه( 
در دیــداری حضوری با مقام معظــم رهبری حاضر 
شوند. پیش از این ســخنگوی هیأت  رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری از فعالیت کمیسیون های مختلف 
این مجلس طــی ماه های اخیر خبــر داده و تأکید 
کرده بود که فعالیــت این کمیســیون ها با وجود 
محدودیت هــای کرونایی همچنان ادامه داشــته 
اســت. با توجه به این موضوع، طی ماه های گذشته 
کمیسیون های »سیاســی، اجتماعی و فرهنگی«، 
»اقتصادی« و »بررسی راه های حراست و پاسداری از 
والیت فقیه« با برگزاری جلسه های مختلف و دعوت 
از مسئوالن و وزرای مربوط، عالوه بر طرح دیدگاه های 

خود، به تبادل نظر پیرامون موضوع های مورد بحث 
پرداخته اند.

نخستین وظیفه حکومت اسالمی
ســخنرانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در آغاز 
اجالســیه ازجمله برنامه های دیروز بود که طی آن 
آیت اهلل احمد جنتی با ابراز امیدواری از اینکه همه 
اعضا و ارکان دولت در مسیر رئیس جمهور حرکت 
کنند، ســیدابراهیم رئیســی را مقید به حمایت از 

محرومان دانست.
وی با بیان اینکه نخستین وظیفه حکومت اسالمی، 

سیر کردن گرسنگان است، اما لباس و وسایل زندگی 
و بهداشت هم الزم است و حداقل آن برخورداری از 
آب و نان اســت، گفت: در روزهای پایانی سال باید 
برای افــراد فقیر فکری کرد و به جــز حرف زدن به 

نتیجه عملی برسیم.
جنتی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قشــر محروم 
جامعه، به ســیره حکومتی حضرت علی)ع( اشاره 
کرد و گفت: حضرت علی)ع( طاقت نداشت گرسنه 
و فقیر ببیند و ما هم هرچه می توانیــم باید به آنها 
کمک کنیم تا در پایان سال کسانی پیدا نشوند که 
شب عید غذای مناسبی نداشته باشند. البته کمیته 

امداد کمک می کند و خداوند به آنها اجر دهد، اما این 
کمک ها خیلی کم است.

مذاکرات عزتمندانه برای رفع تحریم ها
نخســتین روز نهمین اجالســیه رســمی مجلس 
خبــرگان رهبــری در دوره پنجــم با ســخنرانی 
رئیس جمهور نیز همراه شــد و سیدابراهیم رئیسی 
درجمع اعضا به تشریح مهم ترین اقدام های دولت در 
ماه های اخیر پرداخت. یکی از مهم ترین محورهای 
ســخنان دیروز رئیسی به تشــریح روند مذاکرات 
برجامی در وین اختصاص داشــت و رئیس جمهور 
تأکید کرد مذاکره کنندگان کشورمان از هیچ یک از 

خطوط قرمز عقب نشینی نخواهند کرد.
رئیسی با تشــریح راهبرد دولت دراین حوزه گفت 
که دولت در گام نخســت، خنثی ســازی تحریم ها 
را بــا جدیت پیگیــری کــرده و در گام دوم هم در 
جریــان مذاکراتی کامال عزتمندانــه، به دنبال رفع 
تحریم هاست. وی براین موضوع نیز تأکید کرد که 
دولت سیزدهم مذاکرات هسته ای را کامال براساس 

اصول و چارچوب تعیین شده 
ازســوی مقام معظم رهبــری 

دنبال می کند و دراین مســیر از هیچ یک از خطوط 
قرمز اعالم شده عقب نشینی نمی کند.

رئیس جمهور در نهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری:

ایرانازخطوطقرمزبرجامیعقبنشینینمیکند
خبرگان

حاشیه های روز نخست اجالسیه نهم
نهمین اجالسیه رسمی دو روزه مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم با تأخیری یکساله آغاز به کار کرد. 
برخی حواشی روز نخست اجالسیه را که توجه رسانه ها را نیز به خود جلب کرد در ادامه می خوانید.

  نخستین دستورکار تحلیف ۶نفر از اعضای جدید شامل آیت اهلل اعرافی، آیت اهلل پیش نمازی، 
آیت اهلل دانش زاده، حجت االسالم ســعدی ، حجت االسالم سعیدی گلپایگانی و آیت اهلل مدرسی 

یزدی بود.
  جلسه با حضور نزدیک به ۶۰نفر از نمایندگان آغاز شد و در ترکیب اعضای حاضر در صحن، حضور 

حجت االسالم حسن روحانی توجه عکاسان و خبرنگاران را به خود جلب کرد.
   غیبت آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در ترکیب هیأت رئیسه که مدتی است به دلیل کسالت ، 

کمتر در جلسه ای حاضر می شود، از دیگر حواشی آغاز این اجالس بود.
   این اجالســیه عصر امروز با قرائت بیانیه به کار خود پایان می دهد و روز پنجشــنبه اعضا با 

مقام معظم رهبری دیدار می کنند.

مکث

 یک نمایش مضحک و تیری
 که به سنگ خورد

گفت وگوی اخیر کاترین پرز شکدم با شبکه بی  بی سی فارسی، 
آب سردی بود بر جنجالی  که در روزهای اخیر با دروغ پردازی 
قصد تخریب چهره های انقالبی نظام  را داشت. یکی از افرادی 
که آماج تهمت و تخریب قرار گرفت، ســردار یداهلل جوانی، 
معاون سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه بود که برخی در داخل 
و خارج از کشور سعی داشتند با دروغ پردازی، به تخریب چهره 
وی بپردازند. اکنون با برمال شدن این تخریب ها، سردار جوانی 
در دلنوشته ای تظلم خواهانه خطاب به مردم ایران که در اختیار 
همشهری قرار گرفت، به ابعاد و اهداف مختلف این عملیات 

روانی اشاره کرده  است که در ادامه می خوانید:

ملت عزیز و بزرگوار ایران، از روز دوشنبه نهم اسفند تا روز دوشنبه 
شانزدهم اسفند1400به مدت یک هفته، مطالبی در فضای مجازی 
رهاشده با تمرکز بر نام این خادم شما انتشار یافت که به طور قطع، 
آزمون بزرگی برای همگان بود. هدف اصلی دراین داستان سرایی های 
ساختگی و خارج از قواعد اخالقی و انســانی، گمراه کردن مردم و 
بی اعتماد کردن آنان نسبت به نظام و مسئوالن کشور بود؛ نقشه ای 
شیطانی که در راستای جنگ شــناختی علیه ملت ایران، انقالب 
اسالمی و نظام والیی طراحی شــده بود و پرده هایی از این نمایش 

مضحک در فضای مجازی اجرا شد.
مصاحبه شــبکه بی بی سی فارســی با خانم پرز شکدم، به صورت 
خواسته یا ناخواسته، راه را برای نمایش پرده های دیگر این نقشه 
شــیطانی مســدود کرد. حال که خداوند متعال، مکر شیاطین را 
به خودشان برگرداند و تیر آنان به سنگ خورد، خدمت شما مردم 

شریف ایران که هزاران بار جانم فدای شما باد، عرض می کنم:
 خداوند متعال را به خاطر نعمت آرامشی که دراین روزها بر 

قلب من و همســر و فرزندانم جاری کرد، هزاران بار شکر 1
می کنم.

عمده نگرانی ام دراین روزها، آلوده شدن عده ای از هموطنان 
به گناه از طریق قضاوت های نادرســت و نشر اکاذیب در 2

فضای حقیقی و مجازی بود. تا آنجا که به اینجانب برمی گردد، دراین 
موضوع به جز شــیادان دســت اندرکار طراحی و اجرای این نقشه 
شیطانی و راهزنان عقیده و باورهای مردم، همه را بخشیده و حالل 

می کنم.
 به برخی از فعاالن سیاسی که همواره در انتظار پدیدآیی یک 

رخداد، برای چنگ زدن بر چهره مظلوم نظام و نهاد انقالبی 3
سپاه هستند، توصیه می کنم تا قبل از رسیدن به پایان عمر دنیایی و 
ورود به روز حساب، از قصه خانم پرز شکدم و آنچه به نام ایشان در 

فضای مجازی به دروغ مطرح شده؛ عبرت بگیرند.
 از ســران قوای ســه گانه عاجزانه درخواست می کنم در 

راستای حفظ و تأمین حقوق مردم، برای مدیریت صحیح 4
فضای مجازی فکری اساسی کنند.

 سرباز والیت و فدایی ملت، یداهلل جوانی

منطق راستی آزمایی و معضل نفوذ

ادامه از  اما بخش دیگری از وظایف بر عهده افراد، 
محافل، احزاب و گروه های سیاسی است صفحه اول

که اوال در برابر این معضل هوشمند، حساس بوده و ثانیا برای 
عضوگیری و ارتباط گیری مبنا و معیاری داشــته باشند تا هر 
کسي نتواند به راحتی به درون سیســتم نفوذ کند. خواه این 
سیستم یک محفل یا تشکل کوچک باشد یا یک حزب بزرگ! 
برای این امر معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و اعتبارسنجی 
ادعاهای افراد طرح ریزی شده اســت تا پس از راستی آزمایی 
ادعاها، امکان ارتقا و افزایش دسترســی به اطالعات و میزان 

رفت وآمد فراهم آید!
این روزها داستان »کاترین شــکدم« به ابزاری برای هجمه به 
نیروهای انقالب بدل شده است و از او به عنوان یک نفوذی یاد 
می کنند که توانسته اعتمادهایی را درون نیروهای انقالب جلب 
کند! تورق مطالب منتشره در مورد وی حکایت از آن دارد که 
این ماجرا بیش از آنکه مبتنی بــر واقعیت های رخ داده اظهار 
شده باشد، ساخته و پرداخته قصه پردازی هایی است که توسط 
یک یا چند مغز بیمار طراحی شــده است. اما به هرحال چنین 
شخصی توانسته خود را به جریان انقالبی در رسانه ها نزدیک 
کرده و با برخی شــخصیت های سیاسی شناخته شده مالقات 
کرده و عکس بگیرد. جریان اصولگرا باید در مواجهه با این ماجرا 
درس بگیرد و هوشــمندی خود را روزافزون کند تا مجددا از 

ماجراهایی مشابه ضربه نخورد.
در این میان اصالح طلبان نیز فرصت را فراهم دیده و توپخانه 
خود را برای حمله به رقیب سیاســی خود فعــال کرده اند. در 
این بین، فضای مجازی نیز به کمکشــان آمده و روزی نیست 
که شاهد شایعه جدیدی در این باره نباشیم که توسط جریان 
رسانه ای نزدیک اصالح طلبان به طور خاص منتشر می شود! این 
وضعیت در حالی است که کافی است مروری بر پیشینه اردوگاه 
اصالح طلبان داشته باشیم تا لیســت بلندباالیی از نفوذی ها 
را بازخوانی کنیــم که اینک به آغوش بیگانــگان گریخته اند! 
از قلم به دســتانی که در مطبوعات و رسانه های اصالح طلبان 
تا عالی ترین ســطوح نفوذ کردند، تا نفوذی هایی که در قالب 
نماینده وارد مجلس ششم شدند و در مسیر ساختارشکنی گام 
برداشتند! متأسفانه اصالح طلبان با کمرنگ کردن مرزهای خود 
با اپوزیسیون، به شدت بستر را برای نفوذ نفوذی ها فراهم آوردند 
و در طول قریب به دو دهه حکمرانی آنان، ضربات سهمگینی 
بر پیکره جمهوری اسالمی و اعتماد افکارعمومی وارد شد که به 

سادگی قابل جبران نیست!
ســخن آخر آنکه »نفوذ« یک معضل ملی اســت که مبارزه با 
آن اجماع عمومی و خواســت و اراده همگانی و هوشــمندی 
و تیزبینی همه گروه های سیاســی کشــور را می طلبد. ضمن 
آنکه دســتگاه های امنیتی نیز در مقطع کنونی و پیش رو باید 
حســاس تر و دقیق تر از گذشــته عمل کنند و حتی ماموریت 
مراقبت از جریان های سیاسی را بر عهده بگیرند و راهنمایی ها 
و انذارهای الزم را به طور مســتمر به گوش ایشــان برسانند. 
مقابله با نفوذ، مقوله ای فراجناحی است که نباید بازیچه دست 
جناح های سیاسی شــود و مواجهه با آن نباید به فرصتی برای 

تسویه حساب سیاسی و تخریب رقیب بدل شود.
نفوذی ها از بین نمی روند! بلکه از حالتی به حالت دیگری بدل 
می شوند! و از سوراخی به سوراخ دیگری می خزند! هرچند که 
مطابق با آموزه های اســالمی، قرار نیست مومن از یک سوراخ 

دوبار گزیده شود!

محسن حیدری
نماینده خوزستان در خبرگان رهبری

کســانی کــه بــه فرهنــگ اشــرافی گری 
و ســازش بــا غــرب روی آورده انــد، 
نمی توانند مدعی فاصله گرفتن مردم 
از آرمان هــای انقــاب شــوند. اینکــه 
رئیس جمهور نخستین روز کاری دولت 
را با سفر به استان خوزستان آغاز کرد، 

جای قدردانی دارد.  / ایرنا

سیدمحمدحسینی شاهرودی
نماینده کردستان در خبرگان رهبری

بایــد براســاس بیانیــه گام دوم انقــاب، 
برنامــه  جامع فضای ســایبر برای کشــور 
تعریــف کنیــم و در ایــن جهــت بایــد 
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و 
مصوبــات شــورای عالی فضــای مجــازی 
اجرایــی شــوند. دولــت اســامی بایــد 
نســبت بــه هدایــت فرهنگــی جامعــه 

احساس مسئولیت کند. / ایرنا

رأی مجلس یازدهم به 
شفافیت حقوق نمایندگان

مجلــس یازدهــم در جریــان بررســی الیحه 
بودجــه1401 مکلف شــد حقــوق نمایندگان 
و مدیران مجلــس را برای نظــارت عموم مردم 
به طور شــفاف و ماهانه در سامانه ســازمان امور 
استخدامی کشور قرار دهد. نمایندگان با ۲00رأی 
موافق، 14رأی مخالف و یــک ممتنع از مجموع 
۲1۵نماینده حاضر در مجلس با این بند پیشنهادی 
موافقت کردنــد. احمد امیرآبــادی، عضو هیأت 
رئیســه مجلس درباره پیشنهاد منجر به تصویب 
خود در الیحه بودجه گفــت: مجلس انقالبی در 
طول ۲ ســال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام 
داد، قانــون راهبــردی رفع تحریم هــا که امروز 
مذاکره کنندگان در وین براساس آن با قدرت در 
مقابل مستکبران ایستاده اند و از حقوق ملت دفاع 

می کنند، در مجلس یازدهم تصویب شد.

نقل قول خبر

مجلس

نگاه

ادامه در 
صفحه 1۰

وزیر خارجه آمریکا: منافع روسیه در احیای برجام است
وزیر امورخارجه آمریکا در اظهاراتی با بیان اینکه تالش های دیپلماتیک برای احیای 
توافق هسته ای ادامه دارد، تأکید کرد روسیه هم در این روند مشارکت دارد و منافع 
آنها نیز در احیای این توافق نهفته است. به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن در جریان 
سفر به استونی، طي اظهاراتی به موضوع احیای توافق هسته ای از طریق مذاکرات وین و موضع اخیر 
مطرح شده توسط روســیه مبنی بر تضمین خواهی کتبی از آمریکا در زمینه عدم تأثیر تحریم های 
مسکو بر روابط تجاری-اقتصادی  تحت برجام با ایران اشاره  کرد و گفت: ما به کارمان ادامه می دهیم 
تا ببینیم آیا می توانیم به پایبندی دوجانبه با ایران در زمینه توافق برجام دست یابیم یا نه. روسیه 
هم به مشارکت در این تالش ها ادامه می دهد و در اطمینان یابی از عدم دست یابی ایران به یک سالح 

هسته ای منافع خود را دارد.
اخیرا سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روســیه درباره تحریم های جدید اعمال شده آمریکا علیه 
روســیه در پی حمله این کشــور به اوکراین گفته بود: »ما تضمینی می خواهیم که این تحریم ها 
به هیچ وجه روابط تجاری-اقتصادی و سرمایه گذاری مقرر در برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( را 
تحت تأثیر قرار نمی دهد.« بلینکن پیش تر در گفت وگو با شبکه سی بی اس درباره تضمین خواهی 

مسکو گفته بود، تحریم های اعمالی علیه روسیه ارتباطی با توافق هسته ای با ایران ندارد.

انتشــار خبر پرتاب دومین 
ماهواره نظامی ایــران با نام 
»نــور۲« توســط ماهواره بر 
»قاصد« نیــروی هوافضای ســپاه، بازتاب 
وســیعی در رســانه های غربــی داشــت. 
خبرگزاری رویترز در گزارشی دراین زمینه 
نوشت که ســپاه با موفقیت دومین ماهواره 
نظامی خود را در مدار قرار داده  اســت؛  قرار 
دادن دومیــن ماهواره در فضا، پیشــرفتی 
بزرگ برای نظامیان ایران به شــمار می رود 
و نگرانی ها دربــاره برنامه های موشــکی و 

هسته ای این کشور را افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
نیز در گزارشــی دراین زمینه نوشت: سپاه 
پاســداران ایران دومین ماهــواره را به فضا 
پرتاب کرد، درســت زمانی کــه قدرت های 
جهــان منتظر تصمیم تهــران در مذاکرات 
هســته ای هســتند. دراین گزارش تأکید 
شده اســت که این پرتاب درحالی انجام شد 

که دیپلمات ارشــد ایران در مذاکرات برای 
رایزنی به کشــورش بازگشــت که نشان از 
افزایش فشــار بر تهران دارد، در شــرایطی 
که به نظر می رســد مذاکرات به پایان خود 

نزدیک می شود.
خبرگزاری دویچه وله نیز با بازتاب خبر پرتاب 
ماهواره نور۲ در گزارشی آورد: سپاه پاسداران 
دومین ماهواره را در مدار قرار داده درحالی که 
آمریکا ادعا کرده است پرتاب های ماهواره ای 
ایران، تخطــی از قطعنامه شــورای امنیت 
سازمان ملل است. خبرگزاری فرانسه هم با 
اشاره به اینکه دومین ماهواره نظامی ایران با 
نام نور۲ با ماهواره بر قاصد به فضا پرتاب شد 
و با موفقیت در مــدار ۵00کیلومتری باالی 
زمین قرار گرفت، نوشت: ایران روز سه شنبه 
اعالم کرد یک ماهــواره نظامی را با موفقیت 
در مدار قرار داده در شــرایطی که مذاکرات 
احیای توافق هســته ای به مرحله حساسی 

رسیده  است.

بازتاب گسترده پرتاب دومین ماهواره نظامی ایران 
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