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»علی ربیعی« سخنگوی دولت شد
علی ربیعی، دس��تیار ارتباط��ات اجتماعی رییس 

جمهور و سخنگوی دولت شد.
علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پس از یک سال به کابینه بازگشت. در همین باره یک 
منب��ع آگاه نزدیک به ربیعی از برگزاری احتمالی اولین 

نشست خبری ربیعی در هفته آینده خبر داد.

مهلت اندک کاندیدا های انتخابات مجلس 
برای استعفا از مشاغل دولتی

سخنگوی کمیس��یون امور داخلی کشور و شوراها 
اظه��ار ک��رد: کاندیداه��ای انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی برای ثبت نام در انتخابات باید از مشاغل دولتی 
استعفا دهند و با توجه به زمانبندی صورت گرفته این 

فرصت تنها سه روز است مگر اصالحاتی انجام شود.
اصغرسلیمی با اشاره با زمانبندی پیش بینی شده 
برای انتخابات مجلس یازدهم  شورای اسالمی گفت بر 
اساس این زمانبندی کاندیدا ها فرصت دارند از 10 تا 
16 خرداد استعفا داده و ستاد انتخابات را از این موضوع 
مطلع کنند اما با توجه به اینکه تعطیالت رسمی با این 
مهلت قانونی هم زمان ش��ده است عمال فرصت زیادی 
در اختیار کاندیدا ها برای استعفا و پذیرش آن و سپس 

اعالم به وزارت کشور وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به تعطیالت عید سعید فطر و ایام 
ارتحال امام خمینی روزها 14 تا 17 خرداد تعطیل رسمی 
است و کاندیداها حدود 4 روز فرصت دارند تا استعفا داده 
واستعفای آنان توسط مقام باالتر پذیرفته شود لذا  برای 
اینکه مش��کلی در روند ثبت نام ایجاد نش��ود باید توجه 
داشت که کاندیدا ها پیش از تاریخ 10 خرداد استعفای 
خود را تقدیم مقامات کنند تا پذیرش آن و اعالم به ستاد 

انتخابات بر اساس زمانبندی صورت پذیرد.
براساس جزء الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، 
برخی  اشخاص از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه 
سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل 
از ثبت نام از سمت خود استعفا  نموده و به هیچ وجه در 

آن پست شاغل نباشند.  خانه ملت

اخبار

امروز عده ای خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد که امروز عده ای خواس��ته یا ناخواس��ته با 
فش��ار بر مردم در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، معیش��ت و ایجاد ناامیدی در 

زمین دشمن بازی می کنند.
حجت االس��الم غالمحسین محسنی اژه ای اظهار کرد: امروز عده ای خواسته یا 
ناخواسته با فشار بر مردم در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، معیشت و ایجاد ناامیدی در 
زمین دشمن بازی می کنند؛ این افراد با احتکار اجناس، تقلب، توزیع دیرهنگام و گرفتن ارز 
دولتی و واردات نکردن کاال، چوب الی اقتصاد کشور می گذارند. ما نباید در مقابل این افراد در 

حالت انفعال قرار گیریم؛ زیرا اگر ما عقب نشینی کنیم آنها لحظه به لحظه جلوتر می آیند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید 
کرد و گفت: برخی از هنجارشکنان به صراحت قانون شکنی می کنند و به تهدید و استهزاء 

پلیس و آمران به معروف می پردازند.

میزان
وحدت و همدلی رزمندگان اسالم موجب پیروزی خرمشهر شد

مشاور رهبر معظم انقالب در نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: وحدت و همدلی 
موجب پیروزی رزمندگان اسالم در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر شد.

امیر غالمحس��ین دربندی افزود: در عملیات فتح خرمش��هر همه نیروها اعم از 
ارتش، سپاه، بسیج، روحانیت و جهاد سازندگی با وحدت و یکدلی خود ارتش صدام 
بعثی را که از حمایت اس��تکبار برخوردار بود، شکست دادند. وی اضافه کرد: عملیات 
بیت المقدس و فتح خرمشهر شکست صدام و ارتش صدام نبود بلکه شکست استکبار بود.

دربندی گفت: به خاطر این حماس��ه بزرگ حضرت امام راحل )ره ( فرمودند که ما 
در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم و در جنگ ابهت ۲ ابر قدرت شرق 
و غرب را شکستیم. وی اظهار داشت: ارتش صدام آمده بود در خرمشهر بماند و روی در 
و دیوار این ش��هر نوش��ته بودند که آمده ایم بمانیم و این نیروی ایمان رزمندگان اسالم 

بود که توانست ارتش بعث عراق را از خرمشهر بیرون کند.

دیدگاه
»الیحه جامع انتخابات« در این دور از مجلس نهایی نخواهد شد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: تصویب نهایی الیحه جامع انتخابات 
مانند اصالح قانون انتخابات مجلس به این دور از پارلمان نخواهد رسید.

ابوالفضل ابوترابی با اش��اره به ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح اصالح 
قانون انتخابات مجلس گفت: این ایرادات آنچنان اساس��ی و بنیادی اس��ت که 
دیگر کمیس��یون حس��ی برای ادامه مس��یر ندارد، زیرا با تغیی��رات مصوبات هم 
نمی توان ایرادات را برطرف کرد. وی با بیان اینکه رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت 
به این طرح اکنون در دستور کمیسیون قرار ندارد، افزود: نمایندگان هم از روز یکشنبه 
جاری تا 1۹ خردادماه برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود می روند لذا در مجموع 

انگیزه ای برای ادامه مسیر و رفع ایرادات شورای نگهبان در حال حاضر وجود ندارد. 
ابوتراب��ی تاکید کرد: اصالحیه قانون انتخاب��ات مجلس قطعا به این دور از انتخابات 

پارلمان نخواهد رسید حتی اگر شورای نگهبان نسبت به آن ایراداتی هم نمی گرفت. 

پارلمان

کالسی به وسعت خرمشهر و دزفول
ادامه از صفحه اول

نم��ود عین��ی پیامده��ای مثب��ت ظرفیت ه��ای 
موش��کی کشور را در مقابله با تهدیدات نظامی آمریکا 
و صهیونیس��ت ها م��ی توان مش��اهده ک��رد آنجا که 
ش��خصیت های نظامی و حتی سیاس��ی آمریکا اذعان 
کرده اند ک��ه تهدید نظامی علیه ای��ران یک دیوانگی 
محض اس��ت چراکه با توان موش��کی ک��ه ایران دارد 
شاید بتوان آغازگر جنگ بود اما قعطا پایان دهنده آن 
آمریکا نخواهد بود. بر همین اساس هرگونه مذاکره در 
باب توان موش��کی کش��ور مغایر با امنیت ملی کشور 
خواهد بود و شاید بتوان گفت که اصرار آمریکا و اروپا 
بر مذاکره موش��کی نیز برای تکرار س��ناریوی دوران 
صدام باش��د که هدف از آن تضعیف س��ازی ایران در 

برابر تهدیدات منطقه ای و جهانی است. 
داش��تن توان موشکی برای آن اس��ت که از تکرار 
دزفول ها و خرمشهرها جلوگیری شود، از موشک باران های 
دیوانه هایی همچون صدام جلوگیری و استقالل و امنیت 

کشور در برابر هر تجاوزی حفظ شود. 
س��وم و چهارم خرداد در حالی یادآور رشادت ها و 
مقاومت مردم بزرگ خرمشهر دزفول است که یک اصل 
را نیز با خود به همراه دارد و آن اینکه برای جلوگیری 
از تک��رار دزفول ها یک گزینه بیش��تر وجود ندارد و آن 
توجه به توان دفاعی و بویژه موشکی کشور است. چراکه 
دنیای امروز دیگر دنیای جنگ با شمشیر و یا تن به تن 
نیست بلکه این توان موشکی است که حرف نخست را 

می زند و می تواند مصونیت کشور را تضمین نماید.
 ب��ر همین اس��اس توجه به توان موش��کی اصلی 
اس��ت مهم و کلیدی که هرگز قاب��ل مذاکره نبوده و 
نخواهد بود و دش��من باید این توهم را از س��ر بیرون 
کند که می تواند با فش��ار اقتص��ادی ایران را پای میز 
مذاکره برای دس��ت کشیدن از توان موشکی اش وادار 
سازد. ملت ایران همان مردم دزفول و خرمشهر است 
که 8 س��ال با دس��تان خالی در برابر تمام تجاوزات و 
جنای��ات ارتش بعثی ایس��تاد و حاضر به ترک خانه و 
کاش��انه اش نشد و با مقاومت پاس��خ آن همه موشک 
باران ها و جنایات دش��منان این س��رزمین را داد و در 

نهایت نیز دشمن را تسلیم اراده خویش ساخت. 
امروز نیز خرمش��هرها و دزفول های دیگر در پیش 
اس��ت که مح��ور آن را نه تهاجم نظام��ی بلکه جنگ 
اقتصادی دشمن تشکیل می دهد. دشمنی که می داند 
ت��وان مقابله نظامی را ندارد و ل��ذا جنگی اقتصادی را 
به پا کرده اس��ت مان��دن همگان در می��دان و هراس 
نداش��تن از رجزخوانی های دشمن، تکیه بر داشته های 
درون به جای چشمداش��ت به خ��ارج، میدان دادن به 
جوان��ان در عرصه های مدیریتی، دلنبس��تن به راهکار 
بی حاصل مذاک��ره، راهکار پیروزی بر دش��من در این 

جنگ اقتصادی است. 

سرمقاله

زینب رازدشت

در س��ال ۹۲ فضای جامعه و  خصوص��ا کارنام��ه دو س��ال گ���زارش دو
پایان��ی دولت به گونه ای بود که هر ش��عاری برای 
تغییر و اصالح می توانست کورسوی امیدی باشد.

روحانی در س��ال ۹۲ همچون دیگر نامزدهای 
انتخاباتی از وعده های رنگینش با مردم سخن گفت. 
وعده هایی که امید بس��یاری را بر دل های مردمی 
ایجاد کرد که در آن سال به او اعتماد کردند و رأی 
ش��ان را درون صندوق ها انداختند. او در آن س��ال 
وعده های بس��یاری را داده ب��ود ازجمله در یکی از 
وع��ده هایش با حضور در برنامه تلویزیونی و مقابل 
دوربی��ن در خرداد س��ال ۹۲ اعالم ک��رد: »برنامه 
م��دون من عالوه بر راه حل ه��ای ]بلندمدت[ برای 
رفع این مشکالت؛ راه حل های کوتاه مدت یک ماه و 
100 روزه برای حل مشکالت و معضالت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ت داخلی و خارجی پیش بینی 
ش��ده اس��ت که ما می توانیم در یک فرصت کوتاه 

شاهد تحول اقتصادی باشیم.«
دوره اول ریاست جمهوری روحانی گذشت و 
او در انتخابات س��ال ۹6 هم مج��ددا بدون توجه 
ب��ه عدم تحقق وعده های��ش در دوره اول، مجددا 
وعده ه��ای جدیدی را اعالم کرد که به چند نمونه 

آن اشاره می کنیم:
 در میان مردم ساری: مردم باید بین قاضی 
و وکیل انتخاب کنن��د. قاضی حکم صادر می کند 
و حکم��ش را ابالغ می کند. وکی��ل از مردم دفاع 

می کند. انتخاب با خودتان است.
 در می��ان مردم همدان: اگر این ملت پیروز 
ش��ود، آن وقت در سفره تان نانی را خواهید خورد 

که حاصل دسترنج کشاورز ایرانی است.
 در میان مردم قزوین: روحانی اگر شایسته 
اعتم��اد مجدد ش��ما بود و بار دیگر مس��ؤولیت را 

مج��ددا برعهده گرفت برای اجرای خواس��ته های 
ملت ایران از هیچ کس و هیچ چیز نمی هراسد.

مق��ام معظم رهبری در جری��ان تفویض حکم 
رئیس جمهور، مشکالت معیشتی مردم را مهمترین 
مس��أله توصیف کردند و از روحانی خواس��تند این 
موضوع را تا چهارس��ال دیگر ب��ه نقطه قابل قبولی 
برس��اند. همچنین روحانی در مجلس س��وگند یاد 

کرد که به وعده هایش جامه عمل بپوشاند.
دو س��ال از وعده ه��ای روحان��ی در دوره دوم 
انتخابات ریاست جمهوری درحالی گذشت که او روز 
شنبه ۲1 اردیبهشت ماه در دیدار با فعاالن سیاسی به 

طور جدی از کم بودن اختیارات خود سخن گفت.
او در این دیدار در پاس��خ ب��ه انتقادات اظهار 
داشت: وقتی از دولت س��ؤال و مطالبه ای می شود 
باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار 
در حوزه های مورد سوال دارای اختیار بوده است؟

روحان��ی در ادامه از حوزه سیاس��ت خارجی، 
فرهنگ و فضای مجازی به عنوان نمونه یاد کرده و 
گفت: »باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه ها 
اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات 

رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.«
البته روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که 
از میزان اندک اختیاراتش سخن می گوید، پیش تر 
محمد خاتمی رئی��س دولت اصالحات نیز در این 

باره سخن گفته بود.
خاتمی اصطالح مشهور »تدارکاتچی« را برای 
توصیف جایگاه ریاس��ت جمهوری به کار برد. پس 
از او محم��ود احمدی ن��ژاد نیز بار ه��ا از اختیارات 
اندک رئیس جمهور س��خن گفت و نس��بت به آن 
معترض بود. او همیش��ه در پاس��خ به انتقادات به 
اختیارات اندکش اش��اره کرده اس��ت، البته تأکید 
او بیش��تر این بوده که اج��ازه نداده اند که کارش 

را انجام دهد.
مصطف��ی کواکبیان نماینده م��ردم تهران در 
مجلس ش��ورای اس��المی در نطق میان دس��تور 
خ��ود در نشس��ت علن��ی مجلس)روز سه ش��نبه 
۲4 اردیبهش��ت ۹8( درخص��وص ای��ن بخش از 
صحبت ه��ای روحان��ی مبنی بر ع��دم اختیاراتش 
گفت: امروز از ش��ما پذیرفتنی نیس��ت که بگویید 
چندان اختیاری ندارم به هر حال ش��ما به عنوان 

رئیس ش��ورای امنیت ملی و ریاست دهها شورای 
جورواجور دارای اختیارات گس��ترده ای هستید و 
اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل 
ب��ه تصویب و نظ��ر مقام معظم رهبری برس��د در 
عمل و در طول این چند سال مشخص شده است 
که ایش��ان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و 
متخصص��ان تصمیم می گیرند و ج��ای هیچگونه 
تعل��ل و درنگی ب��رای تحق��ق وعده هایتان وجود 
ندارد بخصوص که برخالف نظر ما مجلسیان شما 
شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید. 
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو فراکسیون 
نماین��دگان والیی مجلس درخصوص صحبت های 
اخیر رئیس جمهور گفت:" ش��ما اختیار مذاکره در 
برجام را داشتید، شما ذخایر اورانیوم، آب سنگین 
و س��انتریفیوژها را محدود کردید و یادتان هست 
که ارز 4۲00 تومانی توس��ط دولت شما ایجاد شد 
و ذخایر کشور بر باد رفت؟ یادتان هست که حدود 

60 تن طالی کشور را بذل و بخشش کردید؟"
او در ادامه صحبت هایش گفت: "در دور اول از 
اختیارات رئیس جمهور خبر نداش��تید، در دور دوم 

خبر داشتید یا نه، اگر خبر داشتید که وای بر ما".
حسین ش��ریعتمداری مدیرمس��ئول روزنامه 
اخی��ر  صحبت ه��ای  درخص��وص  ه��م  کیه��ان 
رئیس جمه��ور از ع��دم اختیاراتش یادداش��تی را 
منتش��ر کرد که در بخشی از این یادداشت نوشته 
اس��ت: مگ��ر جنابعالی نبودی��د ک��ه در تبلیغات 
انتخاباتی خ��ود می فرمودی��د: »واهلل العلی العظیم 
)قس��م جالله( اگر مش��کالت این کشور که بسیار 
و بس��یار و بس��یار پیچیده اس��ت، راه حل نداشت 
کاندیدا نمی شدم. بدانید برادران و خواهران عزیز، 
همه آنهای��ی که کلید را تکان دادی��د، واقعاً برای 
ای��ن قفل ها کلید وجود دارد«! آن قس��م جالله با 

اظهارات ش��نبه شب شما که ریشه مشکالت را در 
نبود اختیارات کافی می دانی��د چگونه قابل جمع 

است؟!
او در ادامه یادداش��تش نوش��ته است: جناب 
آقای روحانی س��خن جنابعالی که آن را با قس��م 
جالله همراه کرده و می فرمودید؛ همه مش��کالت 
راه حل دارد، سخن قابل قبولی است و حضرتعالی 
برای پیم��ودن این راه »اختیار الزم« را داش��تید 
ولی با عرض پوزش این س��ؤال در میان اس��ت که 

آیا »توان الزم« را هم داشتید!
البت��ه فقط روزنامه اصولگرای کیهان نیس��ت 
که از س��خنان روحانی انتقاد کرده است، روزنامه 
آفتاب یزد نیز دلخوش��ی از سخنان روحانی ندارد. 
روزنامه آفتاب یزد به کنایه تیتر زده اس��ت "گالیه 
از حدود اختیارات پس از 6 سال!". این روزنامه در 
ادامه نوشته است که روحانی پس از شش سال به 
این نتیجه رس��یده که مطالبات با حدود اختیارات 
باید همخوانی داشته باشد، "پس به راستی تکلیف 

شعار ها و وعده ها چه می شود؟!"
همچنین حسن اسدی زیدآبادی، فعال مدنی 
در این باره نوشته است: "آقای روحانی می فرمایند 
محدودیت های دولت را درک کنید. بس��یار خب! 
شما که با نظام غریبه نبودی؛ شرط انصاف این بود 

که این حرف ها را موقع انتخابات می گفتید."
روحان��ی دوره چهارس��اله ریاس��ت جمه��وری 
را گذران��د و ب��ا همه بخش های آن آش��نا بود، حال 
امروز پس از ش��ش س��ال به این نتیجه رسیده است 
ک��ه اختیارات ندارد، کمی به دور از انصاف اس��ت. او 
در مراس��م تنفیضش قسم خدا را یاد کرد تا به وعده 
هایش عمل کند و حاال پس از دو سال از دومین دوره 
ریاستش از عدم اختیاراتش صحبت می کند، باید قدری 
به عملکردش توجه کند که با وجود همه اختیاراتی 
که در مذاکره برجام، محدود کردن ذخایر اورانیوم، آب 
س��نگین و سانتریفیوژها و دیگر مسائل داشته است، 

چگونه امروز به این جمله می رسد.  فارس

وعده هایی که به بهانه عدم اختیارات تحقق نیافت

 هیچ رئیس جمهوری
 به اندازه روحانی

اختیارات نداشته است
جمعیت  مرکزی  شورای  عضو 
رهپویان ضمن اشاره به گالیه مندی اخیر 
رئیس جمهور مبنی بر نداشتن اختیارات 
به  رئیس جمهوری  هیچ  گفت:  کافی، 
نداشته  اختیارات  روحانی  آقای  اندازه 
نماست که وقتی  نخ  امر  این یک  است. 
تحقق  برای  الزم  توانایی  جمهور  رؤسای 
نمی توانند  و  ندارند  را  شعارهایشان 
دوره دوم  در  کنند  دنبال  را  مسیرشان 
موضوع عدم اختیارات را مطرح می کنند.

اگر  حال  افزود:  زاکانی  علیرضا 
در  چرا  نداشته  اختیارات  رئیس جمهور 
نشد  متوجه  را  موضوع  این  اول  دور 
کارزار  وارد  هم  باز  دوم  دور  در  چرا  و 
امروز  که  اختیاراتی  شد؟  انتخابات 
همین  به  توجه  با  دارد  رئیس جمهور 
جلسه سران سه قوا و اختیارات ویژه ای 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  در  که 
به وی داده شده، هیچ رئیس جمهوری تا 

به امروز نداشته است.  مهر

نمای نزدیک

سردار رمضان شریف: 
یم صهیونیستی سست تر  وز پایه های رژ  امر

از هر زمان دیگری است
رئیس س��تاد انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  گفت: آمریکا با ایجاد داعش تالش کرد که افکار عمومی مق���اوم�ت
را از مس��ئله اس��رائیل منحرف کند اما پیروزی جبهه مقاومت و نابودی تفکر 

داعش بار دیگر مردم مظلوم فلسطین را به آرمان فلسطین امیدوار کرد.
سردار رمضان شریف در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با 
اشاره به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: امروز ما برای قدرتمند 
ش��دن لحظه ای را از دست نداده ایم و با س��ربلندی و افتخار درپیشگاه ملت 
ای��ران به عنوان عضو کوچکی از نیروهای مس��لح اعالم می کنیم امروز از هر 
زمانی در ط��ول دوران انقالب با انگیزه تر، آماده تر و مهیاتر برای رویارویی با 

دشمن هستیم.
وی اف��زود: آمریکایی ها با س��روصدا و تبلیغات تالش می کنند در عرصه 
افکار عمومی حضور داش��ته باشند؛ اعزام فالن ناو از یک نقطه جغرافیایی به 
جای دیگر زمزمه  اعزام نیرو از جایی به جای دیگر مسائل نیست که ملت ما 
را به عقب براند. شما داشته های بسیار بزرگی را در این منطقه داشتید که از 
دست دادید و با همه این دارایی ها به جایی نرسیدید. شما صدام را با آنهمه 
انگیزه و با کمک گرفتن از ثروت های قارونی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
داش��تید، حمایت های تسلیحاتی، لجستیکی و تبلیغاتی غرب و اروپا را پشت 

صدام داشتید ولی راه به جایی نبردید. 
سردار شریف خاطرنشان کرد: مردم و رزمندگان و فرماندهان عزیز ما در 
فتح خرمشهر به شما نشان دادند که پیروزی از آن ملت غیور ایران اسالمی 
اس��ت. امروز ما سربازان شما آمریکایی ها را در خلیج فارس در حالی مشاهده 
می کنیم که با دس��تانی لرزان، رنگ های پریده در پشت کوهی از تسلیحات 
و تجهی��زات در مقابل اراده پوالدین جوانان این ملت مثل آدم آهنی زندگی 
می کنن��د. م��ا در میدان رزم با کس��انی که هم انگیزه بیش��تر و هم اقتدار و 
تسلط منطقه ای بیشتری داشتند دست و پنجه نرم کردیم، حال شما با اعزام 

نیروهایی از هزاران کیلومتر دورتر چه کسی را می ترسانید. 
رئیس ستاد انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه اگر در 
عملیات بیت المقدس هزاران نفر از سربازان بعثی اسیر شدند و یا هزاران نفر از 
آنها به خاک عراق فرار کردند از شما سوال می کنیم در صورتی که خطایی که 
از سوی شما سر بزند آیا راهی برای بازگشت خواهید داشت؟، تاکید کرد: همه 
جغرافیای جهان اسالم و توده مردم، عقبه ملت انقالبی ایران اسالمی هستند. 

وی یاد آور شد: عملیات بیت المقدس با رمز علی ابن ابیطالب و با نام الی 
بیت المقدس آغاز ش��د و در این س��ال ها ملت ما و رهبری ما به دنبال آزادی 
قدس شریف بودند. خدا را شکر می کنیم که با نامگذاری روز جهانی قدس و 
تعطیلی سفارت رژیم صیهونیستی در ایران و افتتاح سفارت فلسطین و رویکرد 
سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی در کمک به مردم مظلوم فلسطین برای 
رس��یدن به سرزمینی اجدادی خودشان صفحه جدیدی در موضوع فلسطین 
رقم خورد. عملیات بیت المقدس الهام بخش رزمندگان جبهه مقاومت ش��د و 
خط بطالنی بر سس��تی، به فکر مذاکره بودن و گوش به فرمان س��ازمان های 

بین المللی و رژیم های قدار حاکم بر نظامات بین المللی کشید. 
رئیس ستاد انتفاضه ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تاکید کرد: امروز 
ش��اهد هستیم رئیس جمهور نادان آمریکا با طرح معامله قرن تالش می کند که 
آرمان فلس��طین را به فراموشی بسپارد، اقدامی که در 70 سال گذشته قادر به 
انجام آن نبودند و به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی روح تازه ای به پیکر مردم 

فلسطین دمیده شده و با دوران قبل از انقالب تفاوت های زیادی کرده است.
وی خط��اب به دولتمردان آمریکایی گفت: ش��ما ب��ا طرح معامله قرن و 
انتقال س��فارتتان به بیت المقدس و به رس��میت شناختن اشغال بلندی های 
جوالن پس از 70 سال نمی توانید آرمان فلسطین را نابود کنید.امروز پایه های 
رژیم صهیونیس��تی سس��ت تر از هر روز دیگری است و شما با درست کردن 
داعش در جغرافیای جهان اس��الم تالش کردید که افکار عمومی را از مسئله 
اس��رائیل منحرف کنید اما پیروزی جبه��ه مقاومت و نابودی تفکر داعش بار 

دیگر مردم مظلوم فلسطین و رزمندگان جبهه مقاومت را امیدوارتر کرد. 

آیت اهلل موحدی کرمانی:
 فرش قرمز برای دشمنان فرهنگ 

پهن کرده ایم
امام جمع��ه موقت تهران گفت:  ن یب����و متأس��فانه نه تنها با دش��منان تر
فرهنگ��ی نمی جنگیم، بلکه برای آنها فرش قرمز هم 
پهن می کنیم که تشریف بیاورید و فرهنگ اسالم را 

از این مملکت بگیرید.
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های این هفته 
نماز جمعه تهران، با اش��اره ب��ه ویژگی های حکومت 
امیرالمومنین)ع( خطاب به مس��ئولین کش��ور اظهار 
کرد: نس��بت به مردم مهربان باشید و بار سنگین بر 
روی دوش آنها نگذارید. وی افزود: مس��ئولین کشور 

مشکل گرانی را حل کنند و به داد مردم برسند.
امام جمعه موقت تهران گفت: اگر یک خانواده شهید 
گفت شوهر و سرپرست خانواده مان را از دست دادیم اما 
درآمد نداریم، چه کس��ی باید به آنها رسیدگی و آنها را 
تکریم کند؟ این ها انقالب را حفظ کردند و در جبهه ها 
پیروزی آفریدند. مبادا مس��ئولین از آن عنصر خدومی 
که در انقالب خدمت کرده و در جبهه ها آس��یب دیده 
است، بی خبر باشند. بی توجهی به این مساله حکومت ما 
را می لرزاند. حضرت امیرالمومنین)ع( با زیاده خواهان از 
بیت المال برخورد می کردند حتی با بردارش زیرا اعتقاد 

داشتند بیت المال باید به همه برسد.
وی با اش��اره به اینکه امام علی)ع( مالک اشتر را 
متص��دی حکومت مصر کرد و فرمود که مالیات ها را 
از می��ان مردم جمع آوری کن، گف��ت: ما باید بدانیم 
که مالیات حق اس��ت و حکومت نیاز به مالیات دارد 
ام��ا نبای��د از بیچارگان و بدبختانی ک��ه تملک مالی 
چندانی ندارن��د، مالیات دریافت ش��ود، بلکه باید از 
پولدارها و کسانی که از امکانات کشور استفاده کرده 

و پولدار شده اند، مالیات دریافت شود.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به س��خنی از 
امام علی )ع( مبنی بر اینکه بیشتر از دریافت مالیات 
باید به افزایش درآمدها و آبادی زمین ها توجه شود، 
اظهار داشت: ایشان فرمودند اگر بدون آبادانی زمین، 
صرفاً با دریافت مالیات بر مردم فش��ار آورده ش��ود، 
هم ش��هر خراب و هم انسان ها نابود می شوند که این 

مسئله نشان دهنده توجه ایشان به تولید است.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم چندین 
س��ال است که به مسئله تولید و اقتصاد عنایت ویژه 
ای دارند، گفت: م��ا باید به بهبود تولید توجه کنیم. 
متأس��فانه در جامعه ما مس��ئله اسراف مغفول مانده 
اس��ت و در بسیاری از مراس��م و به ویژه جشن های 

عروسی غذاهای زیادی حیف و میل می شود.
آی��ت اهلل موحدی کرمان��ی با اش��اره به بخش��ی 
دیگ��ری از بیان��ات حضرت علی)ع( مبن��ی بر اینکه 
»مالک تو باید با دش��منان مردم بجنگی«، گفت: در 
اینجا س��ؤالی پیش می آید که چق��در نظام ما جهاد 
فرهنگ��ی دارد؟ جهاد فرهنگی زیربناس��ت و باید به 
آن توجه زیادی ش��ود اما به واقع چقدر ما با آنها که 

بدخواه فرهنگ و دینمان هستند، می جنگیم؟
امام جمعه موقت تهران افزود: متأس��فانه نه تنها 
با دش��منان فرهنگی نمی جنگی��م، بلکه جلوی پای 
آنان فرش قرمز هم پهن می کنیم که تشریف بیاورید 

و فرهنگ اس��الم را از ای��ن مملکت بگیرید و جوانان 
ما را المذهب کنید.

وی ب��ا بیان اینک��ه فضای مجازی ه��م در این 
راستا حرکت می کند، تصریح کرد: بنده که به فضای 
مج��ازی نگاه نمی کنم اما آنها که می بینند، چیزهای 
عجیب و غریبی درباره فضای مجازی و ترویج جنگ 

فرهنگی دشمن علیه کشورمان می گویند.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی با اش��اره به اینکه همه 
جوان��ان و نوجوانان ما عمیقاً از مس��ائل دینی باخبر 
نیستند و باید آنان را آگاه کنیم، گفت: بنده طرفدار 
کتاب هس��تم و تش��ویق به کتاب خوانی می کنم اما 

اینکه چه کتابی خوانده شود بسیار اهمیت دارد.
امام جمعه موقت تهران متذکر ش��د: بنده زمانی 
نماینده مقام معظم رهبری در س��پاه پاسداران بودم 
که از نمایش��گاه کتاب بازدید کردم که متأسفانه در 
آنجا مش��اهده کردم کتاب های ضد خدا، ضد دین و 
ائمه، ضد انقالب و الحادی وجود داشت و سوال این 
است آیا ش��وخی اس��ت که چنین کتاب هایی را در 

اختیار مردم قرار می دهیم؟
وی ب��ا تأکید بر اینکه حف��ظ کتب گمراه کننده 
حرام اس��ت و باید محو ش��ود، تصریح کرد: بنده به 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی پیشنهاد می دهم اگر 
قرار است سال آینده هم نمایشگاه کتاب برگزار شود، 
از همین حاال دست به کار شوید و به کشورهایی که 
می خواهند کتاب های خود را در نمایش��گاه ما عرضه 
کنن��د، بگویید که نهایتاً تا خردادماه کتاب های خود 

را به دست ما برسانند تا مورد مطالعه قرار دهیم.
آیت اهلل موحدی کرمانی ادامه داد: الزم است افرادی 
مطل��ع و کارش��ناس به کار گرفته ش��وند تا این کتب 
خارجی را مورد مطالعه قرار دهند و در صورتی که در 
این کتاب ها نقطه های انحرافی وجود داش��ته باشد، ما 
جواب این نقاط انحرافی را به آن کتاب ها پیوست کنیم 

و پاسخ درستی به مسائل انحرافی آنان دهیم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه همه مردم یکی 
نیستند و برخی از آنان موافق و برخی مخالف حکومت 
هستند، گفت: ِکی و کجا عقده های مردم باید از دل آنان 
بیرون بیاید؟ مردم چگونه باید با مسئوالن و وزرا دیدار 

کنند؟ چرا در جامعه ما چنین بستری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مردم به ما می گویند 
به مس��ئوالن نامه می نویس��ند اما پاس��خی دریافت 
نمی کنند، گفت: این رویه غلط است و ما باید از درد 
دل مردم باخبر باشیم و بدانیم مشکالت آنان چیست. 
همه مس��ئوالن اعم از مس��ئوالن دولت، قوه قضاییه، 
مجلس، ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام باید ف��ردی را به عنوان نماین��ده خود انتخاب 

کنند تا آن افراد پای درد و دل مردم بنشینند.
آیت اهلل موحدی کرمانی اظهار داشت: در آستانه 
لیالی قدر هستیم و در این شب ها از خداوند بخواهیم 

به ما حالت تقوا و توبه دهد.
ام��ام جمعه موقت تهران ادام��ه داد: همت مان 
این نباش��د که فقط دعا بخوانیم بلکه ش��رط اصلی 
قرائت ادعیه توجه به مضامین آن اس��ت و از خداوند 
بخواهی��م که ب��ه ما بهترین حالی که دوس��ت دارد، 
عنای��ت کند. وی تصریح کرد: ممکن اس��ت کس��ی 
دعای ابوحوزه ثمال��ی را بخواند اما آن حال خوب را 
نداشته باشد که آن حال عبارت است از توبه و اینکه 

به خود بیاییم و ببینیم چه کس��ی هس��تیم، به کجا 
می روی��م، عاقبت امرمان چه خواه��د بود و آیا برای 

آخرت ذخیره ای داریم یا خیر.
آی��ت اهلل موحدی کرمان��ی بیان ک��رد: ما از ذلت 
می گریزیم و شعار هیات من الذله سر می دهیم ولی 
باید از خود بپرسیم خودمان در چه وضعیتی هستیم 

و نکند خودمان نّزد خداوند ذلیل و مطرود باشیم.
امام جمع��ه موقت تهران اظهار داش��ت: در این 
ش��ب ها باید با خود فکر کنیم تا چه حد اسیر دنیا و 
هوای نفس خود هس��تیم و باید بکوشیم حال توبه و 
رجوع الی اهلل داشته و به دنبال اصالح خویش باشیم.

وی در ادام��ه خطاب به آیت اهلل رئیس��ی رئیس 
قوه قضاییه گفت: کس��انی که اقتصاد کشور را بر هم 
ریخته اند و اوضاع کشور را دچار مشکالت اقتصادی 
کرده اند، چه کسانی هستند؟ الزم است قوه قضاییه 
این مساله را پیگیری کند. زمین خواران، رانت خواران، 
عوامل تولید و توزیع موادمخدر، غارتگران جنگل ها، 
محیط زیست و آب های زیرزمینی، عوامل قاچاق کاال 
به داخل کشور به ویژه مشروبات الکلی که غارتگران 
مال، حیثیت، دین و شرف انسان ها هستند، باید هر 
چه سریع تر مشخص و با آنان برخورد قاطع و انقالبی 

شود.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره به فرا رسیدن 
سوم خرداد روز فتح خرمشهر گفت: سوم خرداد روز 
حماس��ه معجزه آسای فتح خرمشهر، فصل زرینی در 

تاریخ انقالب اسالمی ما به وجود آورد.
وی متذکر ش��د: در آبان ماه سال ۵۹ خرمشهر 
به تصرف بعثی ها درآمد و حدود 1۹ ماه یعنی ۵78 
روز در اشغال آنان بود و دشمنان این شهر را به قلعه 

دفاعی و دژ نفوذناپذیر خود تبدیل کرده بودند.
آی��ت اهلل موحدی کرمان��ی ادام��ه داد: جمعی از 
خبرنگاران جنگی از کش��ورهای مختلف دعوت شده 
و از این مناطق بازدید کردند و صراحتاً اعالم کردند 
نفوذ به این خطوط دفاعی و آزادی خرمش��هر توسط 
ای��ران غیرممکن اس��ت و همچنین ص��دام مغرور و 
ملعون هم با اطمینان اعالم کرد اگر ایران خرمش��هر 
را فت��ح کن��د، کلید بص��ره را به آنه��ا می دهیم و ما 
دیدیم در پرتو مقاومت مردم ش��جاع، غیور و مبارز، 

این غیرممکن ممکن شد.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: مجاهدان جان بر 
کف، بر ارتشی که توسط قدرت های بزرگ دنیا تقویت 
شده بودند غالب شدند و خرمشهر با 1۹ هزار اسیر، 16 
هزار کش��ته و انبوهی از غنایم جنگی به آغوش کشور 
بازگشت. وی متذکر ش��د: این حماسه بهت و حیرت 
کارشناس��ان نظامی را به همراه داشت و حتی آمریکا 
در 8 خرداد از روی ناچاری اعتراف کرد ماشین نظامی 
ایران اعجاب آور بود و باید بدانیم حماسه سوم خرداد 

الگویی برای پیروزی در همه عرصه هاست.
وی با اش��اره ب��ه اینکه جمعه آین��ده روز جهانی 
قدس است، گفت: روز قدس نماد وحدت و اراده ملت 
اسالمی و حمایت از ملتی است که با خون خود به دفاع 
از قبله اول مسلمانان برخواسته و هر جمعه جمعی از 
آنان توسط رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده 
می ش��وند. روز قدس متعلق به یک ملت نیست بلکه 
روز تقابل حق و باطل و ایس��تادگی مظلومان عالم در 

برابر ظالمان و ستیز مستضعفان با مستکبران است.


