آي تاهلل يزدي:

مردم اجازه
نمي دهند ارتباط
مذهبي ايران و
عراق قطع شود

2

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :مردم اجازه نمي دهند ارتباط مذهبي ايران و عراق قطع
شود.به گزارش خبرگزاري رسا ،آيتاهلل محمد يزدي در ديدار رئيس و اعضاي کميسيون امنيت ملي با
بيان اينکه مسئله زائران ايراني و عراقي غير از اينکه در ابعاد سياسي مسئوليت هايي را ايجاد مي کند،
گفت :موضوعي صددرصد مردمي ،عاطفي و مذهبي است .تاريخ نشان داده که هيچ قدرتي نتوانسته جلوي
اين روابط را بگيرد.وي با بيان اينکه اگر روابط دو کشور قطع باشد ،مردم نمي گذارند اين ارتباط مذهبي
منقطع شود ،اظهار داشت :به بيان ديگر رابطه ديني مردم به دليل روابط حکومت ها قطع نمي شود.وي
افزود :حکومت موظف است به هر مقداري تسهيالتي را براي زائران فراهم کند ،اگر قوانيني وجود دارد
که موانع را زياد مي کند ،مجلس بايد اين قوانين را بررسي و زمينه تسهيل را فراهم کند تا مردم بتوانند
به راحتي رفت و آمد کنند.عضو فقهاي شوراي نگهبان با بيان اينکه براي دشمنان ما موضوع مذهب
مطرح نيست و آنها منافع خود را دنبال مي کنند ،گفت :متاسفانه برخي از کشورهاي اسالمي با رژيم

سياسي
» نقدو نظر

آيا جامعه معنوي تر شده است؟

»

محسن مهديان

در پاسخ به اين سوال چند نکته حائز اهميت است.
يکم .خطاي مشاهده
يکي از اشکاالت اصلي در ارزيابي سطح معنويت در جامعه،
توقف در مظاهر فساد است .فساد في ذاته برورش بيشتر است،
اما عمق ندارد .اين گزاره هم به تجربه ثابت شده است و هم
در معارف ما تاکيد خاص دارد .تعبير قرآن از باطل ،کف روي
آب است (رعد آيه  )17کف اوال طفيلي آب است و بعد هم
ظهورش بيشتر است؛ اما کف است و ماندگار نيست.
قدرت رسانه جديد در يک جمله ،همين است که باطل را با درشت نمايي گمراه
کننده اي جلوي چشم مي آورد .اما اين حقيقت جامعه ما نيست.
براي تماشاي حق نياز به چشم مسلح داريم .چشمي که تربيت يافته است .چشمي که
قدرت تماشاي زيبايي اهل حق را داراست.
اما حقيقت جامعه را چطور ببينيم؟
دوم .ديدن خوبي ها
يکي از اشکاالت ما اين است که خوبي هاي جامعه و بروز و ظهور معنوي جامعه را توجه
نمي کنيم .زيبايي هاي جامعه را بايد در بزنگاه ها مالحظه کرد .يکي از نمايش هاي
معنوي جامعه همين ايام محرم است .همين مناسک است.
عبادات امروز جامعه ما ،يک تفاوت بسيار کليدي با گذشته کرده است و آن هم فراتر
رفتن از عبادت فردي به عبادات جمعي است .جمع همواره به خدا نزديک ترست .از
عزاداري ها گرفته تا اعتکاف ها تا گروه هاي جهادي تا  ....کار خير.
يکي ديگر از ظهورات معنوي جامعه ،کار خيرست .کار خير را دست کم نگيريم .کار خير
امروز ،نسبت به گذشته هزاران برابر رشد يافته تر و مترقي تر است .کار خير در گذشته
تنها در اختيار بزرگان بازار بود.
امروز کار خير ،کامال مردمي و همگاني و عمومي شده است .از همه طيفي نيز در آن
حضور دارند .کار خير يک پيام بسيار جدي دارد و آن هم عبور از انانيت و منيت است.
خيرخواهي يعني از خودگذشتن .از خود گذشتن قدم اول در سلوک و معنويت است.
به تعبير عرفا اولين گام بعد از يقظه از خود گذشتن است.
از خود گذشتن يک روز در خيرخواهي براي محيط زيست و کمک به حيوانات است.
رشد يافته ترش مي شود خيرخواهي براي مردم مستضعف و پابرهنهها .و همين
طور سطوح تعالي اش تا آنجا مي رسد که در شهر به ظاهر پليدي ها ،جواناني يافت
مي شوند که جان به کف مي گيرند و براي دفاع از حريم اهل بيت و امنيت مردم از
خود و خانواده شان گذر مي کنند.تالش کنيم درست ببينيم.
ممکن است بگوئيد اين حرفها قبول ،ولي اينها براي بخشي از جامعه است .اکثريت
جامعه درگير معصيت اند .نمونه اش رونق بي حجابي.
پاسخ به اين سوال بسيار مهم وکليدي است.
سوم .تقوا در حرکت است
يک اشتباه اساسي بين من و شما اين است که تصور مي کنيم ارزيابي تقوا نقطه اي
است .يعني چي؟ يعني تقواي آدم ها را اوال در ظاهرشان و بعد هم بصورت نقطه به نقطه
مقايسه مي کنيم ،در حالي که تقوا را بايد در حرکت سنجيد .چه حرکتي؟
ميزان ورود انسان به دنيا .کمال تقوا به ميزاني است که به دنيا ورود مي کنيم و در مقابل
معصيت و انحراف مقاومت مي کنيم .دنياي امروز ،دنياي هجمه هاي بي امان شيطاني است.
ايستادگي در اين دنيا به مراتب سخت تر از گذشته است و صدالبته که مقاومت در برابر
گناه ،دهها برابر انسان را معنوي تر و روحاني تر مي سازد .نيامدن به دنيا و گوشه گزيني،
بي قدر و بهاست .مرد آن است که پاي به ميدان بنهد...
معنويت جامعه امروز را در حرکت و مقاومتش ببينيد .اين طور تحليل کنيم خواهي ديد
که از هر منظر نسبت به گذشته جلوتريم و متعالي تر.

» خبر

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

اصالح قوانين مدنظر هيئت عالي نظارت
مجمع تشخيص است نه رد آنها
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،با انتشار مطلبي در صفحه اينستاگرام
خود ،به برخي انتقادات نسبت به عملکرد هيئت عالي نظارت مجمع پاسخ داد.
به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،محسن رضايي با انتشار
مطلبي در صفحه اينستاگرام خود ،به برخي انتقادات نسبت به عملکرد هيئت
عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داد.وي در يادداشت خود
آورده است :اخيرا عدهاي با لحن مناسب و نامناسب از هيئت عالي نظارت
مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرده و ايراد گرفتهاند .اين هيئت که از
يک سال پيش در اجراي اصل  ۱۱۰قانون اساسي فعال شده است ،جمعي
 15نفره از اعضاي مجمعاند که بر اجراي سياستهاي کلي نظام نظارت
دارند .اين هيئت مطابق قانون اساسي ميتواند قوانين و مقررات مغاير با
سياستهاي کلي را براي اصالح به مجلس و دولت برگرداند و از آنها بخواهد
که آن را اصالح کنند .منتقدان گفتهاند هيئت عالي نظارت ،قوانين مجلس را
رد کرده است ،درحالي که رد قوانين مطرح نيست بلکه اصالح و انطباق آنها
با سياستهاي کلي مورد نظر است.

آيت اهلل صاف يگلپايگاني:

توجه سپاه به حفظ مقاصد ديني
و اسالمي باشد
استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :توجه سپاه به حفظ مقاصد ديني و اسالمي
باشد.به گزارش خبرگزاري رسا ،آيت اهلل لطف اهلل صافي گلپايگاني در ديدار
حجتاالسالم والمسلمين عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه با
بيان اينکه بايد تمام توجه سپاه به حفظ مقاصد ديني و اسالمي باشد ،گفت:
اگر مقاصد اسالمي و ديني و واليت اهل بيت(ع) را پياده کنيم ،تمامي مقاصد
ديگرمان تامين مي شود.وي ادامه داد :اوضاع و احوال امروز به نفع اسالم است
و ما هميشه اميدوار بوده و مي دانيم که خداوند متعال هم کمک مي کند .همه
بايد در راه واليت حضرت ولي عصر(عج) ،تاييد اسالم و دفع دشمنان تالش کنند
و بدانند پيشرفت حقيقي در دين اسالم است.استاد برجسته حوزه علميه قم با
تاکيد بر اينکه همه چيز ما از عزاداري امام حسين(ع) است و بايد پررونق باشد،
افزود :بايد مراقب باشيم تا هويت ديني ما محفوظ بماند .اگر مقاصد اسالمي و
ديني را دنبال کنيم ،مقاصد ديگر هم تامين مي شود.همه بايد فکرشان اين باشد
که دين و اسالم جلو برود و مسلمانان دنيايشان پررونق و عظمت باشد.

دبير شوراي نگهبان:

بيثباتي بازار ارز و سکه
به صالح مملکت نيست
دبير شوراي نگهبان گفت :بيثباتي بازار ارز و سکه به صالح مملکت نيست.
به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،آيتاهلل احمد جنتي در
جلسه هفتگي شوراي نگهبان ،با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم و ايام سوگواري
سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين(ع) افزود :امام حسين(ع)
هدف از قيام خود را اصالح امت جدش پيامبر اسالم (ص) اعالم کرد.وي احياي
امربهمعروف و نهي از منکر را از ديگر اهداف عالي قيام امام حسين(ع) برشمرد و
اضافه کرد :در صورت احياي اين فريضه الهي ،جامعه به سوي فالح و رستگاري
رهنمون خواهد شد.جنتي با برشمردن بعضي از معضالت اقتصادي و اجتماعي
جامعه ،بيثباتي بازار ارز و سکه ،احتکار کاالهاي ضروري و ايجاد بازار سياه
را غيرقابلقبول دانست و تأکيد کرد اين روند به هيچ عنوان به صالح مملکت
نيست.دبير شوراي نگهبان وجود شرکتهاي کاغذي جعلي و کشف انبارهاي
وسيع کاالهاي احتکاري را نشانهٔ ضرورت توجه و فعاليت بيشتر دستگاههاي
نظارتي و اطالعاتي دانست و گفت :افراد سودجو در مدتي کوتاه پولهاي ميلياردي
از اموال مردم را غارت کردند.جنتي در پايان ،توزيع هر چه سريعتر کاالهاي
احتکاري در بازار را خواستار شد و ابراز اميدواري کرد با تالش نيروهاي انقالبي
و مؤمن ،اوضاع اقتصادي به زودي به سامان برسد.

صهيونيستي ارتباط دارند و گاو شيرده آمريکا شده اند و هدف سران اين کشورها صرفاً حفظ منافع خود
است.رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه در عراق پس از قرن ها شرايطي به وجود آمده
که براي دشمن مشاهده اين شرايط سنگين است ،گفت :دشمنان تالش مي کنند تا در متن حکومت
عراق تغييرات اساسي ايجاد کنند.وي با اشاره به تالش دشمنان جمهوري اسالمي عليه نظام جمهوري
اسالمي بيان کرد :هدف دشمن از راه اندازي جنگ هاي رواني ،تبليغاتي و اقتصادي براندازي حاکميت
اسالمي است و ما وظيفه داريم به هر مقداري مواظبت داشته باشيم و در اين راستا عمل کنيم.عضو
فقهاي شوراي نگهبان با بيان اينکه موضوع تنش زدايي که کميسيون امنيت ملي به دنبال آن است،
در روابط با ساير کشورها خوب است ،گفت :بايد توجه داشت که امنيت ملي مفهوم وسيع تري است و
تنش زدايي يکي از ابزارهاي تامين منافع ملي است.يزدي گفت :لوايح معروفي که اکنون بحث آنها مطرح
است در شوراي نگهبان بر مبناي مسائل شرع و قانون اساسي بررسي مي شود.

اخبار برگزيده »

وعده چند به يک نماينده در قبال
پس گرفتن امضاي استيضاح

»

پنج شنبه  22شهريور 1397
 3محرم  13-1440سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9311

آي تاهلل جواديآملي:

عزاداران ،حسيني بينديشند و زينبي قيام کنند
استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :عزاداران ،حسيني
بينديشند و زينبي قيام کنند.به گزارش خبرگزاري
حوزه ،همزمان با آغاز ماه عزاي سيد و ساالر شهيدان
حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم ،عباسيه
روستاي نياک با پيام آيت اهلل جوادي آملي فعاليت
خود را آغاز کرد.در بخشي از اين پيام آمده است:
حسينيهها ،عباسيهها ،اباالفضليهها و هر مکاني که به
نام مقدس و منزه اينها بنيانگذاري ميشود ،مسئوليت
ي آن تبيين حق و آثار پُر برکت عدل ،تبيين باطل
اساس 
و آثار مشئوم ظلم است و کساني که در عباسيهها،
اباالفضليهها ،حسينيهها تالش و کوشش ميکنند ،بايد
نموداري از حق و نموداري از عدل باشد.در ادامه اين
پيام تاکيد شده است :جامعه اگر جامعه جاهل باشد
ميشود باطل را به صورت حق نشان داد .کاري که
معاويه کرد ،طبق نقل ابوريحان بيروني و ديگر بزرگان
اين بود؛ بعد از موفقيت ظاهري جنگ صفين و مانند
ات هَّ
اللِ َو َسال ُم ُه
(صلَ َو ُ
آن و شهادت علي بن ابيطالب َ
َعلَ ْيه) و استقرار حکومت باطل شام ،کاري که معاويه
کرد ،اين بود پيروزيهايي که در غرب ديار اسالمي
زرين
نصيب اينها ميشد ،آنها بتپرست بودند ،بتهاي ّ

مرصع ميکرد و مزيّن ميکرد و با کشتي
آن قسمت را ّ
به هند ميفرستاد و از راه فروش بت و انتشار تفکر
بتفروشي درآمد سنگيني را به دست آورد .کسي که
با بتفروشي در انتشار اين تفکر ،درآمد فراواني به
دست ميآورد ،اين داعيه اسالم دارد ،داعيه خالفت
مسلمين دارد ،داعيه حقانيت دارد.اين پيام در ادامه
مي افزايد :اين است که وجود مبارک حسين بن علي
فرمود مگر نميبينيد که به حق عمل نميشود؟ بنابراين
دستگاه شام ا ّولين کاري که کرد يک شبيخون فرهنگي
يا تهاجم فرهنگي در جوانها و مانند آنها ايجاد کرد
که حق را باطل و باطل را حق نشان دادند و حکومت
انسان فريبکار فاسد را به عنوان دين ارائه کردند و
اگر کسي مخالف حکومت يزيد بود ،او را به عنوان
مهدورالدم .وجود مبارک
مرتد معرفي ميکردند و
ّ
ات هَّ
اللِ َو َسال ُم ُه َعلَ ْيه) آمد ،حق
(صلَ َو ُ
حسين بن علي َ
را تبيين کرد ،سخنراني روشنگر و فرهنگي و ديني
و الهي را در مکه ايراد کرد ،هدف خود را ،راه خود را
مشخص کرد ،دودمان ننگين اموي را رسوا کرد .علي
ات هَّ
اللِ َو َسال ُم ُه َعلَ ْيه) در
بن الحسين زين
العابدين(صلَ َو ُ
َ
شام وقتي از حضرتش پرسيدند در اين صحنه مبارزه

چه کسي پيروز شد؟ فرمود اگر خواستيد ببينيد چه
کسي پيروز شد« :إ ِ َذا أَ َر ْد َت أَ ْن تَ ْعلَ َم َم ْن َغلَ َب َو َدخَ َل
َو ْق ُت الصَّلاَ ِة َف َأ ِّذ ْن ث َُّم أَقِم»؛ اگر خواستيد بفهميد در
جريان کربال چه کسي پيروز شد؟ هنگام نماز اذان و
اقامه بگو! ببين در اذان و اقامه نام چه کسي را زنده
کردي؟ ما توحيد را زنده کرديم ،ما نبوت را زنده کرديم،
خالفت را ،رسالت را زنده کرديم و برگشتيم آنها درصدد
محو توحيد ،محو خالفت ،محو رسالت بودند.در بخش

پاياني اين پيام عنوان شده است :بنابراين آنچه از اين
ِ
هيئت مسئول اين حسينيه و عزاداران اين
حسينيه و
سيد حسن ولي
حسينيه و عباسيه که به نام مبارک ّ
ان هَّ
اللِ تَ َعالَي َعلَ ْيه) متو ّقع است آن است که اينها
( ِرضْ َو ِ
حسيني فکر کنند ،عباسي بينديشند ،زينبي قيام بکنند
و به هر حال اهل بيتي باشند .علم اينها و عمل اينها
همه حسينيهها و همه ابوالفضليها و همه مراکز مذهب
البته ّ
موظف هستند ،چنين باشند.

آي تاهلل نوريهمداني:

مردم ميخواهند ارزاني را در سر سفره خود ببينند

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :مردم ميخواهند
ارزاني را در سر سفره خود ببينند..به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا،
آيتاهلل حسين نوريهمداني در ديدار رؤساي کميته هاي کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي ضمن عرض تسليت
فرا رسيدن ايام عزاي حسيني اظهار داشت :خداوند در قرآن کريم
ي فرمايد «هرکس در مسير ما خالصانه گام بردارد ما هميشه يار و
م
ياور او خواهيم بود».وي با بيان اينکه امام راحل فرمود «مجلس در
رأس امور است» به همين جهت عزت مملکت و عزت اسالم و نظام
اسالمي در دست نمايندگان محترم به ويژه کميسيون مهم شما است
و به همين جهت بايد تالش کنيد که اقتدار نظام اسالمي محفوظ
بماند عنوان کرد :اوال اين که تصويب کردن يک قانون مهم است ولي
وکالي مردم بايد در فکر اجراي آن هم باشند ،نظارت براي اجراي
ي شود هم بسيار مهم است بنابراين شما عالوه بر
قانوني که مصوب م 
تصويب قوانين سالم نظارت سالم و جديت کامل در اجراي آن قانون
داشته باشيد.وي با اشاره به قسم سوگند به عنوان يکي از موضوعات
مهم در دنياي اسالم ابراز داشت :براي اين که مردم اطمينان داشته
باشند که مسئوالن در مسير درست گام برمي دارند از آنها خواسته
شده که پيش از شروع کار سوگند ياد کنند ،که خداوند هم در
قرآن کريم تصريح کرده نسبت به پيمان و قسمي که داشتيد وفادار

باشيد.آيت اهلل نوريهمداني با تاکيد بر اينکه هر شغلي يک امانتي
بر دوش انسان است؛ حضرت اميرمؤمنان(ع) نسبت به يکي از ياران
خود فرمودند« ،شغل نه طعمه بلکه امانتي از سوي مردم در دست تو
است که نبايد در آن خيانت صورت گيرد» عنوان کرد :کار شما در
کميسيون امنيت ملي نيز بسيار حساس مهم است چون دو موضوع
مهم امنيت و سياست خارجي به دست شما سپرده شده است؛ چراکه
امنيت تنها امنيت مالي نيست ،بلکه شامل عزت و عظمت و شايستگي
نظام مي شود.وي با بيان اين که ما در نظامي اسالمي برگرفته شده
ي کنيم ،ابراز کرد :مسئله اقتصاد
از فرهنگ اهل بيت(ع) زندگي م 
که امروز بيشتر مدنظر است مسئله اي بسيار مهم و در عين حال در
کشور ما ضعيف است ،اقتصاد از جمله اموري است که سريع ضعف
ي دهد.وي ابراز داشت :با نشستن و جلسه گرفتن و
خود را نشان م 
ي خواهند ارزاني و فراواني
حرف و بيانيه کار درست نمي شود ،مردم م 
و از بين رفتن بيکاري را در سفره و زندگي خود ببينند که تا امروز
نديده اند ،نبايد اقتصاد را به تحريم و برجام گره بزنند چرا که بيشتر
آن مربوط به داخل و خود مملکت است.آيت اهلل نوريهمداني عنوان
داشت :مردم براي اين نظام جوانان خود را داده اند و از زندگي خود
گذشته اند به همين جهت توقع دارند که به امور آنها رسيدگي شود.
وي با تأکيد بر اين که در مجلس شوراي اسالمي نبايد اختالف ديده

شود ،ابراز داشت :بعد از بحث و مناظره و گفت و گو در مورد يک
مسئله ديگر نبايد مشاجره و اختالفي ديده شود که اين مسئله ضربه
ي زند؛ مجلس مجمع افراد نخبه است ولي حتي اگر يک نفر فاسد
م
ي کند.اين مرجع تقليد
در اين جمع باشد به کل آن خدشه وارد م 
عنوان کرد :امام حسين(ع) هم در طول سفر خود از مدينه به مکه
ي کرد که همراهان خود را غربال
و از مکه تا کربال هميشه سعي م 
ي شد
کند ،چراکه اگر حتي يک نفر در روز عاشورا تسليم دشمن م 
ي رفت ،به همين جهت است که
جريان نهضت عاشورا زير سؤال م 
در نهايت تعداد بسيار کمي با سيدالشهدا(ع) ماندند.وي با اشاره به
اين که مجلس بايد تماما افراد نخبه را درون خود ببيند ،خاطرنشان
کرد :از نظر امنيت و سياست خارجي چشم ها به شما دوخته شده
است و مردم هم از شما توقع دارند؛ اين را هم بدانيد که فرهنگ ما با
فرهنگ غرب فرق دارد و به همين جهت نمي توانيم با امثال ترامپ
و آمريکا مذاکره کنيم.آيت اهلل نوريهمداني تأکيد کرد :شنيده ايم که
دوباره قرار است قرارداد  FATFرا به مجلس بفرستند ،شما در اين
زمينه بايد بسيار هوشيار باشيد و بدانيد ما نظامي سلطه پذير نيستيم،
انقالب اسالمي ما روز به روز در حال پيشرفت و قدرت است و مردم
ي دانند که نظام ما برگرفته شده از اهل بيت(ع) و عاشوراست
هم م 
که نمي تواند با بيگانگان و بدخواهان کنار بيايد.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور:

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت :پيوستن به  FATFخدمت به دشمن
است.به گزارش حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،غالمرضا جاللي
در همايش آگاهسازي حفاظتي کارکنان سازمان پدافند غيرعامل کشور به شرايط
فعلي کشور اشاره کرد و گفت :امروز مقام معظم رهبري خودشان وارد ميدان
شده و پرچم مبارزه با دشمن را در دست گرفتهاند پس ما هم به عنوان بخشي
از حافظان انقالب اسالمي بايد شرايط فعلي را خوب درک کنيم و وظيفه خود را
به درستي انجام دهيم.وي گفت :ما در چهلمين سالگرد انقالب اسالمي هستيم،
انقالب اسالمي به بلوغ و امنيت کامل رسيده است و در استحکام و پايداري کامل
به سر ميبرد فلذا طبيعي است که در اين شرايط دشمنان ما برنامهريزي کردهاند
تا برخورد جدي را با نظام اسالمي داشته باشند .بنابراين ما وارد يک جنگ و
رويارويي جدي با دشمنان شدهايم پس بايد شرايط فعلي و داليل اين رويارويي و
البته نحوه آن را به خوبي بشناسيم .نظام اسالمي پيشرفتهاي بسيار خوبي داشته
و توانسته تا حدودي اهداف واالي انقالب را محقق کند البته در برخي حوزهها
کمبودهايي وجود دارد که ميتوان با تالش آنها را برطرف کرد.رئيس سازمان
پدافند غيرعامل کشور ادامه داد :نظام اسالمي ايران توانست تهديدي به نام داعش

پيوستن به  FATFخدمت به دشمن است
را به يک فرصت تبديل کند و همه تهديدات را با شکلدهي محور مقاومت شکست
بدهد ،اينها همه پيروزيهاي ارزشمندي است که به واسطه استراتژي درست
جمهوري اسالمي به دست آمده است.جاللي با اشاره به مأموريتهاي مستشاري
نيروهاي مسلح کشور ما در سوريه و عراق گفت :ما هيچگاه نيرو و ارتش به کشوري
اعزام نکرديم ،اما با آموزش و انتقال تجارب و فرهنگ انقالب اسالمي مردم آن
کشورها را آماده مقابله با تروريستها کرديم و امروز خوشبختانه بدنه اصلي
نيروهاي مدافع در سوريه و عراق را مردم عادي اين کشورها تشکيل ميدهند.وي
افزود :در سوريه و عراق همه استکبار جهاني از آمريکا و رژيم صهيونيستي گرفته
تا عربستان سعودي ،مصر و ديگر کشورها جمع شدند تا اين کشورها را تجزيه
کنند و ميخواستند اين استراتژي را در کل منطقه گسترش دهند ،اما جمهوري
اسالمي با حمايت از ملتهاي منطقه اين استراتژي دشمنان را با شکست مواجه
کرد.جاللي در ادامه سخنانش به مؤلفههاي جنگ اقتصادي دشمن عليه کشورمان
اشاره کرد و گفت :در جنگ اقتصادي ابزار بسيار متفاوت از جنگ نظامي است،
در اين جنگ از تحريم و فشار اقتصادي استفاده ميشود و ابزار اين جنگ آنچنان
پيشرفته و پيچيده است که به سختي ميتوان آن را تشخيص داد.وي دالر را سالح

دشمن در جنگ اقتصادي دانست و گفت :مردم ما بايد بدانند که دالر برندهترين
سالح دشمن در جنگ اقتصادي عليه کشور ماست و فکر نکنند که دالر کاال يا
اوراق بهادار است.جاللي نظام بانکي را هدف اصلي دشمنان در جنگ اقتصادي
دانست و گفت :مسئوالن بايد بدانند که  FATFخدمت به دشمنان است .برخي
ميگويند  FATFسيستم کنترل آتش دشمن براي شناخت اهداف و هدف قرار
دادن آنهاست اما متأسفانه برخي ميگويند راه تعامل با ديگر کشورهاست براي
اينکه ما بفهميم آيا اين قرارداد بينالمللي ابزاري براي دشمنان است يا راه تعامل
با ديگر کشورها بايد به چند موضوع توجه کرد.وي ادامه داد :رژيم صهيونيستي
و عربستان سعودي عضو ناظر و بازرس  FATFهستند ،اين يک جوک سياسي
است ،عربستان و آل سعود خودشان پدرجد تروريستها هستند اما در قالب
 FATFمسئول بررسي نظام بانکي ديگر کشورها در کمک به تروريسم هستند.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گراني ،بيکاري و کمبودها را نتيجه جنگ
اقتصادي دشمنان دانست و تصريح کرد :در جنگ اقتصادي در کنار عوامل خارجي
کاستيهاي خودي هم تأثير دارد ،همانگونه که در جنگ نظامي اشتباه وجود
داشت در جنگ اقتصادي هم اشتباهات داخلي وجود دارد.

الريجاني:

تعداد سانتريفيوژهاي فعال پس از برجام کاهش پيدا کرده است
رئيس مجلس گفت :تعداد سانتريفيوژهاي فعال پس از برجام کاهش پيدا کرده
است.به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم ،علي الريجاني در نشست با
علماي اهل سنت و تشيع شهرستان الر با بيان اينکه در مسائل بينالمللي و
هستهاي ،ايران استراتژي روشني را دنبال کرده است ،ادامه داد :در موضوع
هستهاي اعالم کرديم که اگر حق غنيسازي را از ما بگيرند مقابل آنها ايستادگي
ميکنيم اما به دنبال سالح هستهاي نيستيم و مقام معظم رهبري در اين
خصوص فتوا صادر کرده و آن را حرام دانستند ،دشمنان به بهانههاي مختلف
اعالم کردند که اطالع داريم شما به دنبال سالح هستيد و قطعنامههايي عليه
ما صادر کردند ،جمهوري اسالمي ايران از زمان بهدست آمده استفاده کرده و
دانش هستهاي را در درون کشور تکميل کرد.رئيس مجلس با تأکيد بر اينکه
جمهوري اسالمي ايران اعالم کرد که اگر حق غنيسازي در ايران را قبول دارند،

با آنها مذاکره ميکند و طرفين مقابل اين موضوع را قبول کرده و بر اين اساس
مذاکرهها آغاز شد ،عنوان کرد :ما به دانش هستهاي دست پيدا کرده بوديم و
نميخواستيم بر مردم فشار اقتصادي وارد شود ،زماني که توافق و اعالم کرديم
که تحقيقات ادامه پيدا کند ،در آن مقطع زماني  9هزار سانتريفيوژ کار ميکرد
که اکنون تعداد آنها به حدود  3الي  4هزار رسيده است.الريجاني با بيان اينکه
رئيسجمهور فعلي آمريکا اوضاع بينالمللي را بههم ريخته ،اما در مورد ايران
تمرکز دارد ،گفت :آمريکا و اسرائيل عليه ايران برنامه دارند و توافقي را که خود
آنها درخواست کرده بودند را بر هم زدند ،بعد از اينکه آمريکا از توافق فارغ
شد ،رهبران اروپايي درخواست کردند که ايران پاسخ فوري به اين اقدام ندهد
و زمان خواستند ،اکنون نيز اين زمان در حال طي شدن است.وي با اشاره به
اينکه از نظر اقتصادي بر روي فروش نفت و صادرات ايران برنامه دارند ،ادامه

داد :اگر به صادرات نفتي وابستگي داشته باشيم ،صدمه ميبينيم ،رهبر انقالب
اعالم کردند که وابستگي به نفت کاهش پيدا کند که اين وابستگي کمتر شده،
اما تا حدودي ادامه دارد.رئيس قوهمقننه با تأکيد بر اينکه نقش فروش نفت در
بودجه ،حدود  30درصد است ،اظهار داشت :در زمان جنگ ،سالح به کشور
ما داده نميشد ،اما از برخي کشورهاي دوست موشک دريافت کرديم که بعد
از مدتي اين کمک آنها نيز قطع شد و مجبور شديم به سمت ساخت سالح
موشکي حرکت کنيم و امروز موشک به نقطه قوت کشور تبديل شده و تراز
دفاعي ايران را ارتقاء داده است.الريجاني با اشاره به اينکه اگر ايران در مقابل
داعش ،داهيانه عمل نميکرد ،ميتوانستند امنيت منطقه را به مخاطره بيندازند،
ادامه داد :اگر امنيت وجود نداشته باشد ،نميتوان کار اقتصادي کرد ،داشتن
امنيت هزينه دارد و ما دشمن را خارج از مرزها سرکوب کرديم.

ي حاميان دولت با هدف به حاشيهراندن واقعيتهاي جامعه
فرافکن 

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت :فرافکنيهاي حاميان انتخاباتي دولت در فضاي
رسانه به اين دليل است که نتوانستند وعدههايي که به مردم داده بودند را عملي
کنند.حجتاالسالموالمسلمين سيدناصر موسويالرگاني در گفت و گو با خبرنگار
حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با اشاره به تالش برخي براي به حاشيه
راندن مسائل اصلي کشور در دولت و مجلس با پرداختن به مسائل بدون اولويت،
اظهار کرد :رهبر معظم انقالب بهطور ويژه در ماههاي اخير چندين مرتبه در توصيه
به کارگزاران نظام ،پرهيز از حاشيهسازيها و پرداختن به معيشت مردم و توجه به
مسائل اقتصادي را گوشزد کردند.وي اضافه کرد :دولت دوازدهم با وعدههاي انتخاباتي
زيادي که به مردم داد و به آنان اينگونه القا کرد که اگر اين دولت روي کار نيايد،
سايه جنگ بر سر کشور قرار ميگيرد ،تحريمها بازميگردد و برجام از بين ميرود،
معيشت مردم را به اينگونه وعدهها متصل کرد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس

داده بودند ،عمل کنند؛ براي همين مباحث انحرافي را مطرح ميکنند که دردي
هم از مردم دوا نميکند و بيشتر بر آالم آنها ميافزايد.نماينده مردم فالورجان
در مجلس تأکيد کرد :اينها ميخواهند ذهن مردم را ازآنچه با آن دستوپنجه
نرم ميکند ،منحرف کنند ،بنابراين مباحث حاشيهاي را مطرح و آن را بزرگنمايي
ميکنند؛ آنهم بهگونهاي که انگار تمام مشکالت عالم اسالم موضوعي است که
آنها مطرح ميکنند.موسويالرگاني خاطرنشان کرد :برخي حاميان دولت در
مجلس طي چند ماه گذشته يک کلمه هم از معيشت مردم و مسائل اقتصادي
سخن نگفتهاند ،اما دائماً فرياد ميزنند که چرا حصر است و چرا آزادي بيان نيست!
اين در حالي است که در سخنانشان کل نظام را زير سؤال ميبرند و مسائلي را
مطرح ميکنند که دشمن هم اينگونه جرأت صراحت بيانش را ندارد و بعد فرياد
ميزنند آزادي بيان نيست!

فراتر از يک دروغ!
ادامه از صفحه اول
در سال  2009ميالدي  ،بيش از 1000كارشناس و متخصص با امضاي
نامه اي ،ضمن زيرسوال بردن روايت رسمي دولت آمريكا از وقايع
 11سپتامبر ،خواستار انجام يك تحقيقات مستقل در اين باره شده
اند.چنين تحقيقات مستقلي تاكنون وجود نداشته است زيرا نهادهاي
امنيتي اياالت متحده آمريكا وسازمان هاي جاسوسي اين كشور مانع
از دسترسي رسانه ها و مردم به اطالعات پشت پرده در اين خصوص
مي شوند.در حال حاضر نيز نيز همان ابهامات(به عالوه ابهامات تازه تر)
به قوت خود باقي است.بديهي است که قرار نيست هيچ گاه پاسخي به اين
سواالت و ابهامات داده شود زيرا «شفاف سازي پرونده انهدام برج هاي دو قلو»

مترادف با يک«انفجار خبري گسترده »در نظام بين الملل خواهد
بود.بي دليل نيست که سران دموکرات و جمهوري خواه در آمريکا از
هيچ گونه اقدامي براي الپوشاني نقش سعودي ها در اين حادثه و آگاهي
قبلي نهادهاي امنيتي آمريکا از انهدام برج هاي دو قلو بر نمي دارند....
کدهايي که در خصوص حادثه انهدام برج هاي دوقلوي تجارت جهاني
در نيويورک وجود دارد به اندازه اي گوياست که پروژه «پيچيده سازي
حادثه  11سپتامبر» و تحريف آن از سوي سران دو حزب سنتي آمريکا
را بي اثر مي سازد .پيچيده سازي پروژه  11سپتامبر ترفندي رسانه اي
از سوي البي قدرت در واشنگتن محسوب مي شود.رسانه هاي وابسته
به دو حزب اصلي آمريكا سعي دارند اين پروژه را پيچيده،بسيار مبهم

عجله کار شيطان است

سيد محمد علي ابطحي در کانال شخصي خود نوشت :در سختترين
شرايط اقتصادي و در اوج بحران بيکاري و کارزار بي امان رسانه اي ،دولت
نه وزير اقتصاد دارد و نه وزير کار و نه سخنگو و نه کسي به فکر جايگزين
آنهاست.فقط جهت اطالع عرض کردم.مسئوالن هر چه ندارند ،صبر و
حوصله خوبي دارند .ک ًال معتقدند عجله کار شيطان است و بس.
***

حضور اصالح طلبان در دولت روحاني
از سر ناچاري بود

علي تاجرنيا از متهمين فتنه  ۸۸در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت:
دولت روحاني به نام اصال ح طلبان و به کام اصولگرايان معتدل شده
است .حضور اصالحطلبان در دولت آقاي روحاني کمرنگ و بخش عمده
آن از سر ناچاري و نداري بوده است .در افکار عمومي اين تلقي وجود
دارد که روحاني مورد تاييد اصالحطلبان بوده ،پس عملکرد و مديريت
ي شود .با همه اين توضيحات اگر دولت
او به پاي اين جريان نوشته م 
روحاني شکست بخورد در افکار عمومي شکست جريان اصالح طلب
محسوب ميشود چون حرفهاي روحاني نزديک به اصال ح طلبان اما در
عمل اصولگراست .تاجرنيا در پاسخ به اين سوال که «اين موضوع مستلزم
عبور از روحاني نيست؟» گفت :مشکل اصلي روحاني دولت خودش
است .روحاني بايد خودش دست به تغيير بزند و کاري از جريان سياسي
اصالحطلب که تاکنون همراه بوده برنميآيد .اگر اوضاع به همين شکل
ن گونه منفعالنه طي شود و بر سياستهاي غلط
باقي بماند ،روند همي 
اصرار شود ،طبيعي است که بخشي از همپيمانان روحاني زبان و ادبيات
تندتري در نقد دولت پيدا کنند.
***

هفته اي يک خبر خوش

رئيس پيشين صداوسيما در صفحه توييتر خود از آيتاهلل آملي
الريجاني خواست خبرهاي خوش قضائي را به گوش مردم برساند.
عزت اله ضرغامي در حساب توييتري خود نوشت :اطالع رساني اخير در
مورد بازگشت بخشي از اموال نجومي به بيت المال الزم و خوب بود .بهتر
است رئيس محترم قوه قضائيه در سخنرانيهاي ثابت هفتگي خود ،در
کنار پرداختن به همه رويدادهاي سياسي و بين المللي ،يک خبر خوش
از اين دست به مردم بدهد.
***

يک حرف مضحک

سيد حسين موسوي تبريزي ،فعال اصال ح طلب و دبيرکل مجمع مدرسين
و محققين قم طي اظهاراتي درباره حسن رحي م پور ازغدي و سخنراني او
در تجمع اخير مدرسه فيضيه قم گفته است« :فيلم سخنراني فردي که در
تلويزيون هميشه ديده ميشود و در شوراي انقالب فرهنگي هم حضور دارد
و از قديم هم روي اين فرد شناخت دارم ،براي من فرستادهاند .اين فرد قبل
از انقالب با آيتاهلل خامن ه اي زاويه داشت و بعد از مدتي چهرهاي ديگر از
خود نشان داد ».مشرق نوشت :در اشاره به صحبتهاي موسويتبريزي
الزم به توضيح است که جاي خوشوقتي دارد که مسئله زاويه داشتن با
مقام معظم رهبري براي چهرههاي ستاد جريان سياسي خاص نيز به يک
دغدغه تبديل شده است .از طرفي اين نکته هم نياز به يادآوري دارد که
زاويه داشتن فکري با رهبري نظام ،ذنب اليغفر نيست زيرا اوال واليتمداري
در عمل تعريف ميشود نه لزوما در فکر و ثانيا در ايران اسالمي اجبار فکري
نداريم و آزادي انديشه به مفهوم واقعي کلمه در ايران ،جاري و ساري است.
در عين حال اما بايستي اشاره کرد که آقاي حسن رحيمپورازغدي متولد
سال  43است! به اين معني که او در هنگام وقوع انقالب اسالمي فقط 14
سال داشته است و بنابر اين طرح زاويه داشتن رحي م پور با رهبر معظم
انقالب در قبل از انقالب ،يک حرف مضحک بيشتر نيست.
***

ح طلبان نظارت استصوابي است؟
آيا مسئله اصال 

عضو فراکسيون روحانيت مجلس مطرح کرد:

با بيان اينکه با تمام وعدههايي که روحاني داده بود ،دولت دوازدهم کمکم دچار
نوسانهاي ارز و طال شد ،تصريح کرد :مشکلها روزبهروز افزايش پيدا کرد ،دليلش
هم اين بود که درآمدهاي کشور ريالي است ،اما هزينههاي مردم با ارز محاسبه
ميشود.موسويالرگاني با تأکيد براينکه اين روزها مايحتاج سفره مردم بالغبر  100يا
 200درصد افزايش قيمت داشته ،اظهار کرد :در علتيابي گراني سفره مردم،
برخي افزايش قيمت ارز را مطرح ميکنند درحاليکه در بسياري از موارد ،گرانيها
ربطي به افزايش قيمت ارز ندارد.وي با بيان اينکه بسياري از اقالمي که گراني
آن تابع قيمت ارز اعالم ميشود ،مواد اوليه و توليدش در داخل کشور است و
ربطي به واردات ندارد .موضوع اين است که برخي اين روزها از آب گلآلود ماهي
ميگيرند و مردم را به رنج انداختهاند گفت :بسياري از فرافکنيها در فضاي رسانه
به همين دليل است که دولت و حاميانش نتوانستند به وعدههايي که به مردم

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس از بده بستان ها
براي پس گرفتن امضاهاي استيضاح محمد شريعتمداري وزير
صنعت ،معدن و تجارت خبر داد و گفت :به يک نماينده گفته شده
که اگر امضايش را پس بگيرد  2واحد صنعتي به ارزش چند صد
ميليارد تومان در حوزه انتخابيه اش مستقر مي کنند .حسينعلي
حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در گفت و گو با خبرنگار
الف با بيان اينکه استيضاح محمد شريعتمداري در دستور کار
نمايندگان قرار دارد ،گفت :يک طرح استيضاح شريعتمداري دو
هفته پيش با  70امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد .همچنين
طرح استيضاح دوم اين وزير نيز از سوي  12نماينده تحويل هيئت
رئيسه مجلس شد که هر  2طرح به کميسيون صنايع و معادن
مجلس ارجاع شده است .وي با اشاره به تالش ها براي منتفي
کردن استيضاح وزير صنعت در مجلس گفت :در روزهاي گذشته
شاهد تالش معاونين وزير در اين زمينه بوديم که وعده و وعيد هاي
زيادي به نمايندگان مي دهند .وي اضافه کرد :در همين راستا
يکي از معاونين وزير صنعت به يکي از نمايندگان پيغام داده که
اگر وي امضاي استيضاح وزير را پس بگيرد 2 ،واحد صنعتي به
ارزش چند صد ميليارد تومان در حوزه هاي انتخابيه اش مستقر
مي کنند .وي از نپذيرفتن پيشنهاد مذکور از سوي نماينده خبر
داد و افزود :آقايان بايد وظيفه خود را انجام دهند نه اينکه انجام
وظيفه خود را به امتيازگيري از نمايندگان منوط کنند .وي با طرح
اين سوال که وزير صنعت کجاست ،افزود :وقتي قيمت پرايد به 40
ميليون رسيده ،وضعيت خودرو اين گونه ولنگار و به يک جوک شبيه
شده و هيچ جوابي براي مردم نداريم ،چاره اي جز استيضاح وزير
نداريم .تا زماني که منافع مردم تامين نشده دست بردار نيستيم.
بر اثر ضعف مديريت آقايان ،تنها در حوزه انتخابيه اينجانب 300 ،واحد
صنفي تريکو دوز و واحد توليدي لباس و پوشاک تعطيل و حدود
هزار و  500نفر بيکار شدند.
***

و غير قابل بررسي ارزيابي نمايند ،اين در حالي است كه صورت مسئله
كامالساده و مشخص است! پرواز هواپيماهاي مسافربري در ارتفاع
بسيار پايين،چراغ سبز نيروهاي امنيتي آمريكا به عامالن حمله،سقوط
كنترل شده ساختمان هاي تجارت جهاني و...جملگي مواردي هستند
که همچنان به عنوان نقاط ابهام حادثه  11سپتامبر در اذهان باقي
مانده اند .نوع مواجهه نهادهاي سياسي و امنيتي آمريکا با اين نقاط
مبهم نيز در نوع خود جالب توجه است! بدون شک افرادي مانند جان
بولتون مشاور امنيت ملي فعلي کاخ سفيد ( که خود از بانيان ايجاد حادثه
 11سپتامبر محسوب مي شود ) در آينده اي نه چندان دور ناچار خواهند
شد حقايق زيادي را در اين خصوص بيان کنند...

روزنامه فرهيختگان نوشت :پريشانگويي و بازگشت به ادبيات تند ،دو برو نداد
سياسي و رسانهاي جريان اصالحطلب در شرايط فعلي است؛ عملکرد دولت
در حوزه اقتصاد و آثار اجتماعي و سياسي آن قافيه را براي اين جريان تنگ
کرده است .يکي از مهمترين ادبياتسازيهايي که مدتي است در اين مسير
پيگيري ميکنند طرح موضوع نظارت استصوابي شوراي نگهبان است ،اوج
استدالل هم اين است که اگر نظارت استصوابي نبود ،مديران بهتري در
مصدر امور قرار ميگرفتند و اوضاع اينطور نبود .انتخابات شوراي شهر دوم
بدون نظارت استصوابي برگزار شد ،اما ناکارآمدي دولت خاتمي ب ه حدي
بود که همه ليستهاي حامي دولت شکست خوردند و مصطفي تاجزاده از
ي وفا ،رئيس فدراسيون
مبدعان حمله به شوراي نگهبان پس از محمود خسرو 
جانبازان و معلولين در انتخابات شانزدهم شد و از راهيابي به شورا بازماند...
«بيبيسي» فارسي هم حتي در موفقيت اين پروژه شک دارد و مينويسد:
معلوم نيست پيشنهاد مقابله با نظارت استصوابي در شرايط کنوني چقدر
مورد توجه مردم قرار ميگيرد؟
***

لبنيات در حال خارج شدن از سبد
خانوارهاست

به گزارش ايرنا ،علي احسان ظفري ،رئيس هيئت مديره اتحاديه لبني گفت:
با افزايش قيمت لبنيات در ماههاي اخير مصرف سرانه اين محصول به
شدت کاهش يافته تا جايي که لبنيات در حال خارج شدن از سبد مصرف
خانوارهاست .ادامه روند کاهش مصرف لبنيات خانوار نگرا ن کننده است و
ميتواند زمينه ساز بروز بيماريهاي متعدد ميان مردم و همچنين تعطيلي
کارخانهها و خروج صنعت لبنيات از چرخه توليد کشور شود.
ادامه در صفحه 3

