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امیر خانزادی:
دریادالن نیروی دریایی آماده تر از گذشته 

هستند
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دریادالن نیروی 
دریایی هم اکنون آماده تر و مس��تحکم تر از گذشته در 
حال مجاه��دت و دفاع از آرمان های اس��الم، انقالب و 

میهن اسالمی مان هستند و این موجب افتخار است.
امی��ر دری��ادار حس��ین خان��زادی ضم��ن اب��راز 
خرس��ندی از پیش��رفت های حاصل ش��ده در نیروی 
دریایی راهب��ردی ارتش که یک نی��روی تخصصی و 
تجهیزات محور اس��ت بیان داش��ت: اص��ل ارتباطات 
در نی��روی دریایی بس��یار حائز اهمیت اس��ت و این 
به علت گس��تردگی عملیات های ب��رون مرزی، بوی ژه 
حض��ور ناوگروه های نیروی دریای��ی در مأموریت های 

بین المللی و آب های آزاد است.
وی در یک ارتباط تصویری با فرماندهان و کارکنان 
ناو پش��تیبانی خارگ گفت: دری��ادالن نیروی دریایی با 
اقتدار، ایثار و از خود گذش��تگی همانند سال های دفاع 
مقدس که نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در ایجاد 
امنیت صادرات و واردات داشتند و در عرصه دفاع ضربات 
س��همگین و جبران ناپذیری را بر پیکره ی دشمن وارد 
کردند، هم اکنون نیز آماده تر و مستحکم تر از گذشته در 

حال مجاهدت و دفاع کشورمان هستند.  میزان

وزیر اطالعات :
پیوند میان ملت و روحانیت باید حفظ شود

وزیر اطالعات با بیان اینکه باید پیوند میان ملت و 
روحانیت حفظ شود، گفت: علما پرچم دار دین اسالم 

و اهل بیت در جامعه بوده اند.
حجت االسالم سید محمود علوی اظهار کرد: ینکه 
خدمت رس��انی به مردم نعمت الهی است محبوبترین 
بندگان کسی است که نفعش به بندگان خدا بیش از 
دیگران برس��د. مس��ئوالن باید از این نعمت در جهت 

خدمت رسانی به   مردم استفاده کنند.
وی ب��ا بیان اینکه روحانیت در ط��ول تاریخ ایران در 
راستای احیا، حفظ و کرامت اسالمی تالش کرده  است،یادآور 
شد: در این مسیر به هیچ قدرت داخلی وابسته تکیه نکرده و 

در برابر هیچ قدرت خارجی نیز سر خم نکرده اند.
 عل��وی با بیان اینکه علما پرچم دار دین اس��الم 
و اه��ل بی��ت در جامعه بوده اند، گف��ت: برای حفظ و 
ش��کوفایی علوم اس��المی، فقه، رجال و احکام از جان 
خود نیز گذش��ته اند. وی اضافه ک��رد: امروز نیز حوزه 
علمیه از س��رمایه علمای گذشته خود برای صیانت از 

اسالم و اهل بیت بهره می برد. ایسنا

فالحت پیشه مطرح کرد؛
تالش عربستان برای تأثیرگذاری بر اوپک

رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با توجه به 
رایزنی های عربستان با برخی کشورها برای تولید بیشتر 
و تأثیرگذاری بر قیمت نفت، اظهارکرد: معتقدم در بازار 
نفت و در میادین و س��رمایه گذاری های نفت و گاز باید 
در قالب منافع ملی خودمان عمل کنیم. عربستان هم 
تالش کرد بازی ای را در اوپک ش��کل دهد که بخشی 
از آن به هم خورد. اینگونه حرکات نش��ان می دهد هر 
کشوری که دچار مشکالت شود، نگاه دیگران به منابع 

آن منفعت طلبانه و غنیمت گونه خواهد بود.
حشمت اهلل فالحت پیشه با تأکید بر حفظ جایگاه 
نفت��ی ای��ران، تصریح ک��رد: باید ت��الش کنیم دچار 
مش��کالت نش��ویم. معتقدم اگر یک ش��خصی مانند 
ترامپ و ن��ه کل آمریکا، در موضع دش��منی کامل با 
ایران قرار گرفت، به معنای آن نیست که کل سیاست 
تنش زدایی خ��ود و نگاه مش��ارکت جویانه بین المللی 

کشور را کنار بگذاریم.
وی خاطرنش��ان کرد: باید از هر امکان منطقه ای، 
بین المللی و مناس��بات دو جانبه ب��رای تنش زدایی و 

حفظ منافع ملی استفاده کنیم.  آنا

اخبار

نباید به برجام دل  خوش می کردیم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اداره کشور نباید به آمریکا 

اعتماد می شد و در حال حاضر هم نمی توان معطل چند کشور اروپایی ماند.
سعید جلیلی در نشست بررسی راهکار های مقابله با تحریم و چگونگی اداره 
کشور، اظهار کرد:  طرف مقابل اذعان دارد که در برجام ، ایران به تمام تعهدات 
خود عمل کرده است، اما همگان مشاهده کردند که بخشی از طرف مقابل رسما 
از تعهدات خود شانه خالی کرد. وی ادامه داد: شبیه تجربه امروز در حوزه تحریم ها 
و فشار های خارجی را پیش از این در سال های ۹۰ تا ۹۲ هم داشتیم و بر اساس همین 

تجربه باید گفت که قطعا می توان امروز هم کشور را به نحو شایسته ای اداره کرد.
جلیل��ی  گفت: تحریم های فلج کننده که ادعای دش��من اس��ت وقتی می تواند آثار 
خود را نش��ان دهد که قبل از آن تحلیل های فلج کننده اثر خود را در جامعه گذاش��ته 

باشد.  جهان نیوز

مصلحت
تغییر رویکرد رئیس جمهور واقعی باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: امیدواریم تغییر 
رویکرد رئیس  جمهور اساسی و واقعی باشد و روحانی به باور و اعتقاد رسیده باشد.

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم با اشاره به اظهارات اخیر 
رئیس جمهور درباره تغییر رویه دولت با توجه به فضای کنونی کشور گفت: این 

اظهارت نشان از این دارد که وی از کدخدا رنجیده که به خدا پناه آورده است.
وی افزود: رئیس جمهور گفت که دولتی ها باید یک ساعت کار خود را به صورت 
داوطلبانه و بدون دریافت حقوق انجام دهند. ما به رئیس جمهور نمی گوییم یک س��اعت 
اضافه بماند و کار کند، ما می گوییم رئیس جمهور لطف کند زودتر از ساعت ۹ و 1۰ سر 
کار تش��ریف بیاورند و زودتر از س��اعت ۲ بعدازظهر هم از س��ر کار نروند و به اندازه یک 
کارمند برای مس��ئولیتی که دارند وقت بگذارد و ب��ا روحیه جهادی کار کند و این گونه 
نباشد که وقتی برف می آید رئیس جمهور در خانه خود بماند و بیرون نیاید.  فارس

پارلمان 
راه برون رفت از همه مشکالت وجود دارد 

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: ب��ه رغم تلقین ناتوان��ی و ناکارآمدی و 
تهدیدات مختلف دش��منان علیه نظام اسالمی، راه برون رفت از همه مشکالت 

وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی تصریح کرد: یکی از نکات بسیار 

مهمی که دشمن از ابتدای انقالب اسالمی در آن دمیده، القای ناکارآمدی بود.
وی اف��زود:  امام)ره( پرچم »م��ا می توانیم« را برافراش��تند و رهبر معظم انقالب 
همواره به ما آموخته اند که همت این ملت و جوانان آن می تواند کشور را مبتنی بر دین 
و آموزه های دینی اداره کند و به پیش ببرد. وی با بیان اینکه در حوزه هایی چون هوا و 
فضا و صنعت هسته ای جوانان ما تالش کردند، ارزش هایی آفریدند و به توانایی این کشور 
افزودند، تاکید کرد: در مقابل این توانمندیها، در هر حوزه ای که افراد و مدیران احساس 

توانایی نکردند ما دچار مشکل شده ایم. حوزه مشکل ما بود.  باشگاه خبرنگاران

احزاب 

 واکنش های جریان های سیاسی
 به سخنان روحانی
ادامه از صفحه اول

آیا شرایط کش��ور که خود شخص آقای زیباکالم 
و امثاله��م می دانند چگونه اس��ت، ایجاب می کند که 
چنین واکنشی به سخنان وحدت  جویانه رئیس  جمهور 
صورت بگیرد؟ اکنون بدنه اصالح   طلبان خاصه آنهایی 
که در فرایند سیاست های این جریان نقش دارند باید 
کینه های گذشته که از فتنه 88 نشأت می گیرد کنار 
بگذارند و خود را در همان کش��تی ببینند که ظریف 
وزیر امور خارجه به آن اش��اره کرد که اگر غرق شود 

همگان با آن به زیر آب خواهیم رفت.
تنها کافی است که اصالح  طلبان از کینه  ورزی های 
سیاس��ی به خاطر فتنه 88 دست بردارند و تن به سازش 
و بازگشت واقعی به نظام اسالمی بدهند و اشتباه خود را 
بپذیرند آن گاه هواداران آنها هم به تبعیت دست از آشوب 
و بلوا برخواهند داشت. اگر آنها در فکر مردم و انقالب باشند 

باید چنین تصمیمی بگیرند هر چند سخت و دشوار.

سرمقاله

گروه رویداد   س��خنان اخیرا رئیس جمهور گ���زارش دو
نکات مختلفی را در بر داش��ت ام��ا یکی از نکاتی 
که ایشان در این سخنان به آن اشاره کردن طرح 

موضوع استفعای رئیس جمهور بود .
روحان��ی  اظه��ار داش��ت: دولت می ایس��تد 
اگر کس��ی فکر می کند دولت می ترس��د و استعفا 

می دهد و کنار می دهد اشتباه می کند.
روحانی خاطرنشان کرد: همه ما در کنار هم در 
آخرین روز دولت دوازدهم به عهدمان وفا می کنیم 
ما به مردم وعده دادیم و امانتدار مردم هس��تیم و 
من تا پای جان و آبرو و حیثیت با افتخار می ایستم. 
هیچ ترس و هراس��ی هم نداریم اما شرط این کار 
این است که اول ما دولتی ها فشار را تحمل کنیم. 
اگر می خواهم بگوییم روز فش��ار و سختی است اما 
برای دیگران، حتماً ما شکس��ت می خوریم و حتماً 

ما باید اول فشار را تحمل کنیم.
این سخنان این سوال را به میان می آورد که 
چه گروهی تالش می کند که رئیس جمهور برای 

استعفا را تحت فشار قرار دهد.
با بررس��ی موضع گیری ه��ای اخیر جناح های 
سیاسی آنچه که بیش از هر واکنش دیگر به چشم می 

خورد واکنش های اصالح طلبان در این باره است.

موضوعی که  ریشه در گذشته دارد. نارضایتی 
و ناامی��دی این گ��روه از اینکه روحانی نتوانس��ته 
اهداف آنان را محقق کند از یک سو و حمایت این 
گروه از روحانی از س��وی دیگر نشان می دهد که 
ح��اال آنها به دنبال انتق��ام گیری از رئیس جمهور 
به دلیل عدم تعبیت از خواسته های آنان هستند. 
دراین میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
که رئیس  جمه��ور در ایام انتخابات وعده هایی به 
اص��الح طلبان داد که که آن وع��ده ها تحقق پیدا 
نکردو اینک زمان تسویه حساب فرار رسیده است 

اصالح طلبان 
نگاه��ی ب��ه رویکردهای اخیر اص��الح طلبان 
حاکی از آن اس��ت که این گروه تالشهای بسیاری 
را بر کنار گذاشته شدن روحانی از دولت دوازدهم 
دارد و در حقیقت به دنبال طرح پروژه ناکارآمدی 

است.  

چندی پیش در همین زمینه بود که »س��عید 
حجاری��ان«، تئوریس��ین جری��ان اصالح��ات ب��ا 
سناریوس��ازی درباره پیش بینی تشدید مشکالت 
کش��ور گف��ت: »در صورت��ي که وضعی��ت گفته 
شده تشدید ش��ود، راست ها چهار س��ناریو پیش 
روي دول��ت روحاني قرار خواهن��د داد. اولین آنها 
پیش��نهاد استعفاس��ت؛ یعني روحاني را به استعفا 

داللت کنند.«
ازصحبت های حجاریان به خوبی می توان دریافت 
که ریشه این بحث ها از کجا شکل گرفته است و اصالح 

طلبان چه جنگ روانی را عملیاتی می کنند. 
از س��وی دیگر  اخیراً ص��ادق زیباکالم، فعال 
اصالح طلب و از حامی��ان روحانی در توئیتر خود 
نوشت: جناب آقای روحانی برای شما نه، اما برای 
من شرم آور است. چون خیلی ها که امروز برایشان 
بدون درنگ خواهان س��رکوب و مجازات زندان و 
اعدام ش��دید همان هایی هستند که ۲۹اردیبهشت 

پارسال صادقانه و باهزاران امید بپای صندوق های 
رای رفته و به حضرتعالی رای داده بودند.

 جن��اب آقای رئی��س جمهور اگر قرار ش��ود 
بجرم "نامید س��اختن مردم" کسانی تحت پیگرد 
ق��رار گیرند، با ع��رض معذرت خ��ود حضرتعالی 
مته��م ردی��ف اول هس��تید. چون بنح��و حیرت 
انگیز و باورنکردنی و بحول و قوه الهی توانس��تید 
۲۴میلی��ون نفری را که بش��ما رای داده بودند را 
در کمتر از چندماه س��رخورده، پش��یمان و ناامید 

سازید.
علی جنتی، وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی نیز در این باره ب��ا تکرار ادعای حجاریان 
گفت: »روحانی اهل استعفا نیست.رییس جمهوري 
نظامي رویاي برخي جریان ها اس��ت.ادعاي پررنگ 
ش��دن واعظي و کمرنگ شدن جهانگیري ناشي از 

توهم است.«
س��ید حس��ین موس��ویان، دیپلمات طرفدار 
دولت، نس��بت به ادامه وضعیت کنونی در صحنه 
سیاس��ی جاری هش��دار داده اس��ت و از مقامات 
جمهوری اس��المی خواسته اس��ت برای خروج از 
بن بس��ت به »اس��تعفای دولت فعل��ی و برگزاری 

انتخابات زودرس« تن دهند.
وی در این باره گفت: »»بزرگان نظام باید قبل 

از هرچیز دراین مورد چاره اندیشی کنند؛ حتی به 
قیم��ت یک خانه تکانی اساس��ی در دولت یا حتی 
استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، 
زیرا اس��تمرار وضع فعلی تا ۲ س��ال دیگر، ممکن 

است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.«

در نهایت 
به نظر می رس��د، اصالح طلب��ان در حال جدا 
کردن حساب خود از دولت هستند . اصالح طلبان 
که نتوانس��تند سهمش��ان را از روحانی بگیرند  و 
مخالف خوانی می کنند که پای حس��اب این طیف 
نوش��ته نش��ود تا خودش��ان را به عن��وان قهرمان 

ذخیره کنند.
 اصالح طلبان با طرح این مسئله عالوه اینکه 
س��عی می کنند تا  از زیر بار مسئولیت حمایت از 
روحان��ی کنار روند بلکه با جو س��ازی علیه دولت 
دوازدهم برای در صحنه نگه داش��تن خود. تالش 
می کنن��د. آنها  به هر صورت ب��رای آنکه بتوانند 
فضا را به دس��ت بگیرند باید در میدان باش��ند لذا 
این مباحث مس��یری است که می تواند آنها را در 
کانون توجهات نگه دارد. آنها اگر بخواهند سکوت 
کنند دیده نمی ش��وند و این دیده نشدن به زعم 

خودشان آنها را به سمت حذف شدن می برد.

اصالح طلبان به دنبال استعفای رئیس جمهور 

راه اندازی پروژه ناکارآمدی 

گروه رویداد  رئیس دفتر رئیس جمهور  ن با س��فر به قم، ضم��ن دیدار ب��ا مراجع، گ��فتم��ا
آخرین مسائل کشور را بررسی و نظرات آنان را جویا شد. 

در ای��ن دی��دار مرج��ع تقلید ش��یعیان گف��ت: دولت به 
دغدغه های اصلی مردم همانند ایجاد اش��تغال بیشتر و مبارزه 
ب��ا قاچاق، مفاس��د اقتص��ادی و گرانی اقالم اساس��ی، اهتمام 

بیشتری داشته باشد.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با بیان اینکه نمی توان منکر شد 
که در همه جا و از جمله دولت ضعف هایی وجود دارد، تصریح 
کردند: با این اوصاف اما در شرایط فعلی هرگونه تضعیف دولت 
امری کاماًل خالف اس��ت و همه باید از دولت حمایت کرده و 
در زمانی که دش��من همه توان خود را بکار گرفته تا به نظام 

جمهوری اسالمی ضربه بزند، باید دولت را تقویت کنیم.
 ای��ن مرج��ع تقلید تش��یع افزود: ام��روز زمان تس��ویه  
حس��اب های ش��خصی و حل اختالفات انتخاباتی نیست و اگر 
ه��م دولت در جایی ضع��ف دارد، همه باید کمک کنیم تا این 

ضعف ها برطرف شود.

مهار آثار فشارهای دشمن 
عض��و مجلس خب��رگان رهبری گفت: با توجه بیش��تر به 
نیازه��ا و مطالب��ات مردم و ت��الش برای مهار آثار فش��ارهای 
دشمن بر زندگی مردم، وحدت ملی را بیش از پیش تقویت و 

توطئه های دشمن را خنثی کنیم.
حضرت آی��ت اهلل ابراهی��م امینی در دی��دار رئیس دفتر 
رئیس جمهور  گفت: امروز دشمنی آمریکا آشکارتر از هر زمان 
دیگری ش��ده و دیگر کسی نیس��ت که در خباثت و خصومت 

آمریکا با جمهوری اسالمی و اصل نظام تردید داشته باشد.
وی افزود: تنها راه مقابله با دش��منی های آمریکا وحدت، 

همدلی و انسجام مردم است. 
ای��ن مدرس برجس��ته ح��وزه علمیه قم اظهارداش��ت: با 
رس��یدگی مناس��ب به مطالبات مردم آنه��ا را در صحنه نگه 
داش��ت، هیچ نگرانی از توطئه های دش��منان وج��ود نخواهد 

داشت.
 

اجازه تفرقه افکنی به دشمن ندهیم
دیدار رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با آیت اهلل شبیری 

زنجانی
مرجع تقلید ش��یعیان با بیان اینکه اخت��الف نظرها اگر با 
حسن نیت باشد بسیار سازنده است، گفت: اگر این اختالف نظرها 

به سمت تفرقه پیش برود، بسیار مضر خواهد بود.
آیت اهلل العظمی ش��بیری زنجانی در دیدار محمود واعظی 
رئی��س دفت��ر رئیس جمهور گف��ت: وحدت، هم��واره یکی از 
اصولی تری��ن و اساس��ی ترین نیازهای جامعه اس��المی بوده و 
اس��ت و امروز با توجه به تشدید هجمه های دشمنان بیش از 

پیش به انسجام و همدلی نیاز داریم.
ای��ن مرجع تقلید  با بی��ان اینکه یقینا اگ��ر در کنار هم 

باش��یم از همه مش��کالت هم عبور خواهیم کرد، افزود: وجود 
اختالف نظر در جوامع امری کامال طبیعی است و اگر با حسن 
نیت و حس��ن نظر همراه باش��د، بسیار هم س��ازنده است، اما 
اگر این اختالف نظرها به س��مت تفرقه پیش برود، بسیار مضر 

خواهد بود.

دولت اقدام جدی تر 
در مقابله با جنگ روانی دشمن انجام دهد

از س��وی دیگر اس��تاد حوزه علمیه گف��ت: دولت باید در 
عرص��ه تبلیغ��ات، جدی ت��ر از گذش��ته عمل کن��د و ضمن 
اطالع رس��انی درباره موفقیت ها، امید و اعتماد مردم را افزایش 

داده و جنگ روانی دشمن را خنثی کند.
حضرت آیت اهلل العظمی س��یدجعفر کریم��ی در دیدار با 
محم��ود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز 
مش��کالت جدی و بزرگی پی��ش روی دولت و نظام قرار دارد، 
افزود: متأس��فانه دس��ت هایی در کار اس��ت که کوشش دارد 
اه��داف مد نظر امام راحل محقق نش��ود. به نظرم عبور از این 
وضعیت و غلبه بر مش��کالت در گرو آن اس��ت که ملت ایران 
همانطور که در س��ال های پیروزی انقالب کلمه واحده بودند، 
هم��دل و یکصدا به میدان بیایند و دولت را در مس��یر حل و 

فصل مشکالت یاری کنند.
این استاد حوزه علمیه اظهار داشت: مشکالت باعث ایجاد 
نارضایتی می شود، اما با توجه به نیت روحانی و تالش دولت وی 

برای حل مشکالت، کمک به وی و حفظ وحدت، امروز از اوجب 
واجب��ات بوده و از نماز و روزه واجب تر اس��ت، آنجا که نظام به 

خطر بیفتد، همه باید جان خود را برای آن فدا کنیم.

تعامل دولت باروحانیت
تفرقه افکنی های دشمن را خنثی می کند

نماین��ده آیت اهلل سیس��تانی در ایران گفت: گس��ترش و 
تعمیق تعامل دولت با مراجع و روحانیت می تواند اثربخش��ی 
تالش ه��ا برای مقابله با توطئه ها و تفرقه افکنی های دش��منان 

را ارتقا دهد.
وی با اشاره به توطئه های دشمنان در منطقه برای معرفی 
چهره ای غلط از مس��لمانان در جهان، ب��ا تأکید بر لزوم اتخاذ 
تدابیر مناسب در مقابل این اقدامات، اظهارداشت: الزم است، 
ضم��ن حفظ و تقوی��ت وحدت و همدلی میان مس��لمانان در 
راستای مقابله با اسالم هراسی و بویژه شیعه هراسی، تالش های 

مؤثر و جدی انجام دهیم.
وی با تشکر از توجه و ارتباط مطلوب دولت با مراجع معظم 
تقلید و حوزه های علمیه، گفت: گسترش و تعمیق تعامل دولت 
با مراجع و روحانیت می تواند اثربخشی تالش ها برای مقابله با 

توطئه ها و تفرقه افکنی های دشمنان را ارتقاء دهد.

باید با تأمین نیازهای مردم رضایت آنها را حاصل کنیم
همچنین یک مرجع شیعیان جهان با تاکید بر لزوم جلب 

رضایت مردم و تامین مطالبات و نیازهای آنها، گفت: مهم ترین 
مسأله تقویت راههای انسجام و وحدت در داخل کشور است.

آی��ت اهلل العظمی عل��وی گرگانی صریح کردن��د: باید با 
تأمین مطالبات و نیازه��ای مردم رضایت آنها را حاصل کنیم 
تا به عنوان مهم ترین پش��توانه نظام و مهم ترین رکن وحدت، 
همچنان حامی و پش��توانه اصلی نظام باش��ند و مسئوالن نیز 
بای��د تحت نظر مقام معظم رهبری و ب��ا همدلی و هماهنگی 

یکدیگر، در این راستا تالش خود را مضاعف کنند.

برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان 
از س��وی دیگ��ر یک مرج��ع تقلید تش��یع در دی��دار با 
رئیس دفت��ر رئیس جمهور بر ضرورت برخورد قاطع با س��وء 
اس��تفاده کنندگان از اوضاع امروز و مفس��دان اقتصادی تاکید 

کرد.
آیت اهلل العظمی س��بحانی گفت: در وضعیت جدیدی که 
برای کش��ور پیش آمده است باید تالش کنیم با حفظ وحدت 
مردم را بیش از پیش به آینده امیدوار کنیم که الزمه این مهم 

تأمین رضایت و مطالبات عامه مردم است.
این مرجع معظم تقلید افزود: باید اختالف سالیق را کنار 
گذاش��ته و اگر مس��أله ای وجود دارد نیز با گفتگو حل و فصل 

شود.
آیت اهلل س��بحانی، اظهار دشت: مشکالت امروز پیش روی 
نظام بیش��تر از مشکالت س��ال های اول انقالب و زمان جنگ 
نیس��ت، یک نکته بس��یار مهم دراین  وضعیت این است که با 
سوء اس��تفاده کنندگان از اوضاع و مفسدان اقتصادی برخورد 

قانونی قاطع داشته باشیم.

دولت با گرانی مقابله کند
آیت اهلل نوری همدانی گفت: دولت باید با نظارت و اشراف 

دقیق با گرانی مقابله کند.
این مرجع تقلید  با اش��اره به ش��رایط پیش آمده به دنبال 
مواضع جدید دولت آمریکا و خروج از برجام، فرمودند: وحدت 
رمز پیروزی و بقاء جمهوری اس��المی بوده و امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیاز داریم که رابطه بین مردم با نظام و مسئولین 

با یکدیگر نزدیک تر و صمیمی تر باشد.
ای��ن مرجع معظم تقلید، افزودند: باید در برابر دش��منان 
کینه توزی که با همه توان در برابر ما ایستاده اند و امروز خباثت 
و کینه توزی خود را بیش از هر زمان دیگری آش��کار کرده اند، 
یکدل و یکصدا بایس��تیم و دش��من را از تأثیر دشمنی اش بر 
جمهوری اسالمی مأیوس و ناامید کنیم و به این واسطه مشت 

محکمی بر دهان آنها بکوبیم.
حض��رت آیت اهلل العظم��ی نوری همدانی ب��ا بیان اینکه 
"رئیس جمهور محترم فرزند حوزه و برخاس��ته از متن انقالب 
هس��تند"، گفتن��د: از دول��ت می خواهم با توج��ه به ضرورت 
مراقبت از وضعیت معیش��ت و زندگی عامه مردم، با نظارت و 

اشراف دقیق با گرانی مقابله کند.

دیدار واعظی با مراجع قم مطرح شد 

تاکید مراجع بر وحدت ملی 
و حل مشکالت معیشتی مردم

حجت االسالم صدیقی :

مشکالت اقتصادی ما 
معلول بی توجهی 

به ندای رهبری است 
خطیب جمعه تهران با اشاره  ن یب����و به خ��ودداری از عرضه برخی تر
اجن��اس در ب��ازار ب��ه م��ردم در ش��رایط خاص 
اقتصادی امروز کش��ور گفت: ش��هدا خون خود را 
برای این کش��ور دادند چرا ب��ا خودداری از عرضه 

کاالها شهدا را از خود ناراضی می کنید؟
حجت االس��الم والمسلمین کاظم صدیقی  در 
خطبه ه��ای نماز دیروز با اش��اره به اینکه  خدا در 
اوضاع و احوال اقتصادی کش��ور برای ما امتحاناتی 
قرار داده اس��ت، اظهار داش��ت: امتحان بعدی در 
مسائل سیاسی است چرا که دنیا ما را مورد هجمه 

همه جانبه قرار می دهد. 

وی اظهار داش��ت: ش��رایط باید هر چه را که 
پیشتر در بازار عرضه نمی شد امروز عرضه شود.

خطیب جمعه تهران از اقشار مختلف مردم خواست 
که در برابر معضالت اقتصادی امروز کش��ور مقاومت 
کنند و در ادامه گفت: چرا با هم بی رحمی می کنید چرا 
اجناس را برخی عرضه نمی کنند؟ وی  همچنین عنوان 
کرد: دشمن شناسی جزو اولویت های اولیه ما در جامعه 
است، همچنین باید به مسئله نفوذ هم توجه کنیم چرا 

که این مسئله همیشه خطر بوده است.
خطی��ب جمعه این هفت��ه تهران با اش��اره به 
س��خنان رهبر معظم انقالب مبنی ب��ر راهبردهای 
دش��من ب��رای نفوذ در کش��ور گفت: یک��ی از این 
راهبردها فشار و تحریم های ظالمانه و دیگری جنگ 
روانی است که در سه جبهه تهمت، شایعه پراکنی و 

ایجاد بی اعتمادی در میان مردم شکل می گیرد.
صدیقی یادآور ش��د: در بخ��ش جنگ روانی 
ش��بکه های مج��ازی و ماهواره ه��ای س��همگین 
دش��منان بین المللی ما وج��ود دارد که با کارهای 
هن��ری و تبلیغاتی کار خود را پیش می برند اما در 
داخل کش��ور ما هم عده ای نفوذی وجود دارند که 

اشخاص قابل توجه مردم را از چشمشان بیندازند، 
دروغ می گویند سندهای دروغین ارائه می کنند و 
می خواهند بگویند همه فسادکار و خرابکار هستند 

این کار نفوذ و جنگ روانی است.
وی با اشاره به جنگ ادراکی و نفوذ دشمن از 
این طریق گفت: یعنی دش��منی شرایطی را پیش 
م��ی آورد تا مردم از تریبون های خود مطلب را دیر 
باور کنن��د اما زمانی که ش��بکه بیگانه نکته ای را 
بیان کرد در جان مردم می نشیند و این خطرناک 
اس��ت فرد از کانال های خود اخبار را جدی نگیرد 

اما از شبکه های دشمن مطلب او را قبول کند.
صدیق��ی با اش��اره به اینک��ه اقتدار هس��ته ای و 
علمی مان جزو مؤلفه های قدرت ماست،  گفت: اگر از آن 
غافل شویم، نمی توانیم هویت دینی مان را حفظ کنیم .

صدیقی با اشاره به اعتراض بازاریان در روزهای 
اخیر برای گرانی گفت: درباره مس��ئله اغتشاشات 
اخیر که جزء جریان های تأسف بار است باید بگویم 
ت��ا کنون فتنه 88 آهنگ  خاص خود را داش��ت و 
مردم هم پس از مدتی قضیه را متوجه شدند و در 
واق��ع توده مردم در برابر قانون و انقالب و ش��عائر 

دینی نبودند بلکه عده خاصی بودند و این ها بودند 
که از خارج الهام می گرفتند.

خطیب جمعه این هفته تهران گفت:  بازاری ها 
خود بانی انقالب هس��تند ومقل��دان مراجع اینکه 
دش��من بگون��ه ای وانم��ود کند که این ه��ا مقابل 
انقالب هستند جزء حوادث بسیار تأسف بار است و 

جای تأمل و مطالعه  دقیق دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: ما مش��کالت اقتصادی 
جدی برایمان پیش آمده معلول تحریم نیست بلکه 
معلول بی توجهی به ندای رهبری است که بیش از 
1۰ سال همه ساله مس��ئله اقتصاد را به بهانه های 
مختلف اولوی��ت اول مظلومان مط��رح می کنند و 
وابستگی به نفت و بیگانگان را به عنوان خطر جدی 
مطرح می کنند و همچنین الگوی مصرف را به عنوان 
شعار اصلی یکسال قرار می دهند اما مسئوالن ما در 
زمان های مختلف نس��بت به این موارد بی توجهی 
کردن��د و در این زمان هم مدتی ب��ه انتظار برجام 
نشستند و کار جدی برای ایجاد یک کار درونی که 

با تکان های جهانی هم جدی نگرفتند.
وی با بیان اینکه مس��ئله فش��ار یک واقعیت 

اس��ت و م��ردم بابصیرت ما هم می دانند فش��ار از 
کجاست گفت: مردم می دانند مدیریت ها کجاست 
بنابر این مسئله تولید ملی و داخلی را باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: در کنار این نارضایتی دردمندی 
و به ه��م ریختگی، از طرف��ی کارگاه های تولیدی 
تعطیل می ش��ود و بازار تعطیل می ش��ود و از یک 
طرف هم انباشت نقدینگی بی سابقه است در هیچ 
دولتی اینقدر نقدینگی متراکم نبوده اس��ت و این 
جزو خطراتی است که این روی هم گذاشته اند  و 

کاری برای این مسئله نکرده اند.
خطی��ب جمعه ای��ن هفته تهران با اش��اره به 
نابسامانی بازار خودرو هم خاطرنشان کرد: مسئله 
ارزی ک��ه خزان��ه مملکت را ح��راج می کنند و به 
اش��خاصی حدود 5۰ میلیارد طال می فروش��ند آیا 
واقعا مردم هستند و یا ریشه در مسئوالن مملکتی 
دارند مس��ئله ارز به دس��ت چه کسی باال و پایین 
می ش��ود این ها مواردی است که مردم می فهمند 
لذا مس��ئوالن بای��د به این دردها برس��ند در غیر 

اینصورت فردا دیر است.
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