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 نقل قول از وزیر اطالعات درباره مذاکره
 با امریکا تکذیب شد

روابط عمومی وزارت اطالعات خبر منتش��ر شده 
در برخی رس��انه ها ب��ه نقل از وزیر اطالع��ات درباره 

مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد.
روابط عمومی وزارت اطالعات خبر منتشر شده در 
برخی رسانه ها به نقل از وزیر اطالعات مبنی بر اینکه " 
اگر مقام معظم رهبری این اجازه را صادر کنند مذاکره 
میان ایران و آمریکا انجام خواهد شد" به شدت تکذیب و 
اعالم کرد: چنین مطلبی به هیچ وجه در سخنرانی وزیر 

اطالعات در مسجد جامع قائمشهر بیان نشده است.
روابط عمومی وزارت اطالعات تصریح کرده است: 
متأسفانه برخی رس��انه ها با فهم نادرست از سخنرانی 
وزیر اطالعات در مراسم یادواره شهید آیت اهلل قاسمی 
س��وادکوهی از ش��هدای مازندرانی هفت��م تیر و فرزند 
ش��هیدش حجت االس��الم محمد صادق قاس��می در 
مسجد جامع قائمش��هر، با تقطیع و جابجایی کلمات، 
آنچ��ه را که به هیچ وجه در س��خنرانی وزیر اطالعات 
نبوده، به ایش��ان منتس��ب و منعکس کردن��د. روابط 
عمومی وزارت اطالعات افزوده اس��ت: وزارت اطالعات 
وظیفه خود می داند اینگونه موارد را که باعث تشویش 
اذه��ان عمومی و دس��تاویز تبلیغاتی رس��انه های ضد 
انقالب و بیگانه می شود از مراجع قانونی پیگیری کند.

مراسم گرامیداشت شهید مجید ریاضتی و 
10 شهید تازه تفحص شده ارتش برگزار شد

مراسم بزرگداشت سهید سرلشکر مجید ریاضتی 
و ده شهید تازه تفحص شده ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با حضور فرماندهان، کارکنان و مردم شهید پرور 

در حسینه حضرت علی اکبر)ع( چیذر برگزار شد.
حج��ت االس��الم والمس��لمین بحرین��ی رییس 
عقیدتی سیاس��ی س��ازمان حفاظت و اطالعات ارتش 
در این مراسم گفت: ش��کوفایی انسان های مومن نیاز 
به آموزش های مطلوب دارد که در این بین، شهدا در 
پرتو تربیت شکوفا شده اند. وی با بیان اینکه انسان در 
فضائل اکتسابی به جایگاهی می رسد که از فرشتکان و 
مالئکه بر تر می شود گفت: انسان ها معدن های گنجی 
هس��تند که با وجود و حضور پیامب��ران و امامان این 

سرمایه های معنوی بیرون می آید.
رئیس عقیدتی سیاسی سازمان حفاظت اطالعات 
ارتش در ادامه اظهار کرد: ش��هید سرلش��کر ریاضتی 
و تع��داد ده ش��هید ت��ازه تفحص ش��ده خصوصیات 
اخالقی زیادی داش��ته اند که مهمترین آن ها به بیان 
همرزمانش��ان، ش��هادت طلبی و سلحشوری بود، این 
ش��هدا راه و مس��یر خود را انتخاب کرده بودند، آن ها 
خود را ش��یفته جه��اد در راه خدا می دانس��تند و به 

آرزوی خود رسیدند.
حجت االس��الم بحرینی خاطرنش��ان کرد: بنا بر 
فرمایش امان علی )ع(، باالترین و برتریت حالت مرگ 
برای انسان شعادت است، زیباترین شکل رفتن از دنیا 
شهادت است و انس��ان باید از خدا بخواهد که لیاقت 

شهادت را پیدا کند.  روابط عمومی ارتش

 خروج تفنگداران انگلیس
از نفتکش توقیف شده ایران

مقامات جبل الطارق از خ��روج تمامی تفنگداران 
نیروی دریایی انگلیس از نفتکش توقیف ش��ده ایرانی 

خبر دادند.
»فابیان پی��کاردو« رئیس منطقه جبل الطارق در 
ای��ن خصوص اعالم کرد که نفتکش مذکور مظنون به 

حمل نفت خام برای سوریه بود که توقیف شد.
وی اعالم کرد که این اقدام در س��اعات اولیه روز 
پنجشنبه توسط پلیس جبل الطارق و نهادهای گمرکی 
و با کمک نیروی دریای انگلیس صورت گرفته است.

اخبار

ناگفته ای از شکار پهپاد آمریکایی 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: بیش از ۳۰۰ میلیون دالر قیمت پهپاد ساقط 
شده آمریکایی اس��ت که گران قیمت ترین هواپیمای جهان و پیشرفته ترین نوع 

برای اقدامات نظامی محسوب می شود.
س��ید امیرحسین قاضی زاده هاش��می رئیس فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه 
تهدیدات آمریکا با اش��اره به بازدید اعضای فراکس��یون متبوعش از الش��ه پهپاد 
منهدم شده آمریکا و تقدیر از فرماندهان سپاه گفت: آمریکایی ها اعالم کردند پهپاد 
منهدم شده rq۴ است ولی »کدینگ« روی بدنه هواپیما mq۴ ترایتون ثبت شده است.  
وی افزود:این اطالعات با به دس��ت آوردن الش��ه هواپیما مش��خص و ثبت شد.هاشمی 
گفت: دو نفر از پاسداران برای جمع آوری الشه پهپاد عازم می شوند اما در هوای طوفانی 
قایق آنها واژگون می ش��ود که به مدت ۸ ساعت، ۱۶ کیلومتر شنا می کنند تا به ساحل 

برسند.  مهر

دولت دست از خودتحریمی بردارد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت:اگر اروپا به تعهدات خودش عمل کرد و 
پایبندی خودشان را نشان دادند، ایران هم می تواند به همان میزان به تعهداتش 

عمل کند اما یکطرفه بودن تعهدات برجام به ضرر کشور است.
حمیدرضا ترقی با بیان اینکه اینستکس گام مثبتی در جهت حل مشکالت مالی و 
بانکی به حساب نمی آید و قادر نیست تحریم های آمریکا را دور بزند، گفت: اروپایی ها 
نمی خواهند بیش از این به تعهدات خودشان در برجام عمل کنند.  ترقی با بیان اینکه 
تحریم های خارجی نقش چندانی در حل مشکالت داخلی ندارد و مشکالت بیشتر ناشی از سوء 
مدیریت است، گفت: حل مشکالت داخلی و اقتصادی ۸۰درصدش به مسائل داخلی ما برمی گردد 

و سهم کمی به تحریم ها مرتبط است. وی از دولت خواست دست از خودتحریمی بردارد.
ترقی افزود:دولت اگر در روش های حل مشکالت تجدیدنظر کند و رهنمودهای رهبری 

را عملیاتی کند، بسیاری از مشکالت حل می شود.  تسنیم

دولت روحانی همچنان قابل دفاع است
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: حتما عیوبی در دولت هست، اما من معتقدم 

دولت بعد از ۶ سال همچنان قابل دفاع است.
برنامه تلویزیونی »چهل 57« ش��امگاه پنج ش��نبه با محوریت اس��تان البرز و با 
حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس ش��ورای اسالمی 
به روی آنتن شبکه »شما« رفت. محجوب در ابتدای این برنامه، به بیان خاطرات 
خ��ود از دوران نوجوانی و جوانی و مبارزات انقالب اس��المی پرداخت.  وی در ادامه 
درباره عملکرد ۶ س��اله دولت حسن روحانی گفت: هیچ چیزی را نباید به صورت مطلق 
و محض تعریف کنیم یا بکوبیم؛ حتما عیوبی در دولت هست، اما من معتقدم دولت بعد 

از ۶ سال همچنان قابل دفاع است.
این نماینده اصالح طلب مجلس تصریح کرد: ما یک معضل داش��تیم و آن سایه ناشی از 

قطعنامه های شورای امنیت بود که این دولت توانست این سایه را از کشو.  فارس

عباسی:
 اشراف کافی به بیانات رهبر انقالب 
الزمه ساختن تمدن اسالمی است

رئیس اندیش��کده یقین با بیان اینکه برای س��اختن تمدن اسالمی باید ۳ حرکت اصلی 
ص��ورت بگیرد، گفت: یکی از الزامات گام دوم این اس��ت که به بیانات ۳۰ س��ال اخیر 

رهبری اشراف کافی داشته باشیم.
حس��ن عباس��ی رئیس اندیشکده یقین در نشس��ت » تبیین بیانیه گام دوم در راستای 
تحقق تمدن نوین اسالمی« که در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد با اشاره به نوع 
طرح ریزی اس��تراتژیک در بین قدرتهای جهان گفت: در گذش��ته طرح ریزی مس��ائل 
اس��تراتژیک بر پایه اصولی صورت می گرفت ولی اکنون آنچه در دنیا اصالت پیدا کرده 

ترند گذاری یا به تعبیر دیگری آینده نگاری است.
وی ادامه داد: ترندگذاری بدین معنا است که مثال در بحث جمعیت یک کشور، با توجه 
به ش��رایط و تعداد کنونی و میزان رش��د و جوان بودن جمعیت و ... میزان جمعیت آن 

کشور را در چد سال آینده پیش بینی می کنند.
عباس��ی در ادامه با بیان جایگاه تعمق علمی در گام دوم تصریح کرد: ۴ مرجع اصلی با 
عنوان موسس��ه DCDC، موسسه ترودوک، موسسه ترندبان و اندیشکده یقین در دنیا 

وجود دارند که در حیطه ترندگذاری فعالیت می کنند.
 رئیس اندیش��کده یقین گفت: موسس��ه DCDC در انگلس��تان مس��تقر است و طرح 
های آن در انگلستان، اتحادیه اروپا وسازمان ملل مورد استفاده قرار می گیرد. موسسه 
ترودوک هم در آمریکا مس��تقر اس��ت و به مثابه حوزه علمیه بوده که خروجی های آن 
در قالب رساله با موضوعات سیاسی، فرهنگی و مخصوصا نظامی که مورد استفاده کلیه 
ارتش��های جهان قرار می گیرد. این موسسه مستشاری تا کنون ۴۳۰۰ رساله اراده داده 

که آیین نامه های سازمان ملل نیز بر اساس رساله های این موسسه تنطیم می شود.
وی یادآور ش��د: موسسه ترندبان هم در آلمان مس��تقر است و مبنای طرح ریزی خود 
را فضای س��ایبر قرار داده و مبتنی بر آن فضا یک نظام حاکمی را تعریف می کند همه 
طرح های استراتژیکی که از موسسات فوق صادر می شود بوسیله آقای ریچارد داستون 
در همدیگ��ر ادغام می ش��ود و به تعبیری یک پارچه س��ازی صورت می گی��رد که غالبا 

سازمان ملل متحد این طرح ها را مبنای خود قرار می دهد.
عباس��ی با بیان اینکه برای ساختن تمدن اسالمی که هدف نهایی بیانیه گام دوم است 
باید ۳ حرکت اصلی صورت بگیرد، اظهار داشت: شناختن آینده نگاری که در کشورهای 
غربی به خصوص انگلستان و آمریکا طرح ریزی می شود. باید به این نکته توجه کرد که 
چشم انداز 2۰ ساله کشور به دلیل مورد توجه قرار ندادن آینده پژوهی نتوانست برنامه 
عملیاتی ای را طراحی کند و تاکنون نیز به هدف مورد نظر خود نرسیده است. بنابراین 
یکی از الزامات گام دوم این است که بدانند کشورهای دیگر در بحث آینده شناسی چه 

نظری دارند و گام دوم آنها چیست.
رئیس اندیشکده یقین اضافه کرد: اشراف کافی به بیانات ۳۰ سال اخیر رهبر هم حرکت 
دیگری اس��ت که باید مورد توج��ه قرار گیرد. رهبر انقالب در ای��ن مدت ۳۶۰ ترند را 
معیین کرده اند. فرق نگاه رهبری در ترندگذاری با غربی ها در این اس��ت که آن ها فقط 

ترندگذاری می کنند اما رهبر انقالب عالوه بر ترند گذاری، تراز گذاری نیز می کنند.
عباسی گفت: نش��ناختن این ترازهایی که رهبر انقالب مشخص کرده اند یکی از خألها 
ب��رای اجرایی کردن گام دوم اس��ت. لذا برای اجرایی ک��ردن گام دوم نیازمند مطالعات 
ترکیبی هستیم که عبارت اند از این که اوال غربی ها چه کردند و دوما این که رهبر انقالب 

چه می خواهد. فارس

یک کارشناس اقتصادی:
نشانه های کم اثر شدن 

تحریم ها بزودی برای مردم 
آشکار خواهد شد

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی تاکید ک��رد: آمریکا 
ه��ر چه در توان داش��ت به کار برده اس��ت، ولی 
خوش��بختانه اثر گذاری تحریم ها کمتر ش��ده و 
اگر مقاومت و پایداری خود را ادامه دهیم، شاهد 

شسکت تحریم ها نیز خواهیم بود.
بانک جهانی در هفته گذشته در گزارشی با عنوان 
چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران 
در س��ال جاری را منف��ی ۴.5 درصد پیش بینی 
کرد و نوش��ت: انتظار می رود که اقتصاد ایران در 
س��ال آینده از رکود خارج شده و رشد اقتصادی 
۰.۹ درصد را تجربه کند و اثر تحریم های کنونی 
آمریکا در س��ال آین��ده تخلیه ش��ود، همچنین 
فعالیت اقتصادی در ایران طی س��ال 2۰2۰-2۱ 

افزایش یابد.
جعفر قادری عضو هیئت علمی دانش��گاه ش��یراز 
درباره گزارش بانک جهانی، اظهار کرد: تحریم ها 
ممکن اس��ت در کوتاه مدت مش��کالتی را برای 
اقتصاد کش��ور ایجاد کند، ول��ی در میان مدت و 
بلندم��دت باعث مقاومت اقتصادی خواهد ش��د؛ 
زیرا با توجه به توانمندی کشور، می توانیم دانش 

فنی برای تولید را بومی کنیم.
وی افزود: ریشه مسائل و مشکالت کشور به سوء 
تدبیرها و س��وء مدیریت ها برمی گردد و منشا آن 
داخلی اس��ت؛ در حقیت سیاست خارجی تعیین 
کننده نیس��ت؛ البته ع��ده ای وانمود می کردند و 
می کنن��د که همه مس��ائل و موضوعات به خارج 
وابس��ته اس��ت و با توپ و تش��ر خارجی، اقتصاد 
ما ف��رو می ریزد؛ در حالی که حت��ی در خود اروپا 
و آمریکا هم کس��ی برای تهدید ها و خط و نش��ان 
کشیدن های ترامپ هم تَره خورد نمی کنند، چه 

برسد به اینکه در کشور ما اثر گذار باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد شکست 
تحریم ه��ا خواهیم بودتصریح ک��رد: آمریکا از هر 
روزنه ای که می ش��ناخت، استفاده کرد و هر چه 
در توان داشت به کار برد، ولی خوشبختانه امروز 
به جایی رسیدیم که اثر گذاری فشار های آمریکا 
کمتر شده و مس��ائل و مشکالت ما در حال حل 
ش��دن است؛ اگر مقاومت و پایداری خود را ادامه 

دهی��م، حتما نش��انه های شکس��ت تحریم های 
آمریکا که بر خواص روش��ن ش��ده، بر مردم نیز 
مش��خص خواه��د ش��د و می تواند امی��دواری و 
اعتم��اد به نفس را در فع��االن اقتصادی، جوانان 

و دولتمردان تقویت کند.
نماین��ده ادوار مجلس ادام��ه داد: یکی از دالیل 
پافشاری آمریکا برای مذاکره همین موضوع است 
ک��ه دیگر تحریم ها اثر ندارد و نخواهد داش��ت و 
اگر با اقتدار برخورد کنیم، مطمئنا عقب نش��ینی 
خواهند کرد؛ زیرا آنها در یک اتاق شیشه ای قرار 
دارن��د و منافع ش��ان در تیررس جبه��ه مقاومت 
و رزمن��دگان م��ا قرار دارد و ش��اهد فرس��تادن 

نمایندگان و واسطه هایی از سوی آمریکا بودیم.
قادری تاکید کرد: غرب امروز در ش��رایط ضعف 
ق��رار گرفته و دلیلی برای عقب نش��ینی نداریم. 
آنها به تعهدات ش��ان عم��ل نکردند و می خواهند 
مقاومت ما را بشکنند تا امتیاز بگیرند و مسئولین 
پاس��خ دادند که اگ��ر آمریکا و اروپ��ا به تعهدات 
برجامی خود عمل نکردند، ما هم تعهدات خود را 
کاهش می دهیم و شرایط را به جایی می رسانیم 

که ناچار به عقب نشینی شوند.
وی در این خصوص که با خروج آمریکا از برجام 
و اینکه اروپایی ها تعهدات خود را انجام ندادند و 
با اقدامات ایران براساس برجام، ممکن است این 
توافق کمرنگ و به نوعی از بین برود، آیا می تواند 
بر اقتصاد ای��ران اثر گذار باش��د، گفت: قبال هم 
گفته و اعالم شد که برجام نه اثر مثبت بر اقتصاد 
ما گذاش��ت و نه اثر منف��ی  روی  آن می گذارد، 
برجام صرفا یک شوی تبلیغاتی بود، ولی عده ای 
آن را برای استفاده سیاسی بزک و بزرگ کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: از ابتدا قابل 
پیش بینی بود که طرف های مقابل ایران به تعهدات 
خود پایبند نخواهند بود و فقط دنبال گرفتن امتیاز 
به صورت گام به گام بودند. در شرایط فعلی، وقتی 
برجام کامال منتفی ش��ود و ش��اهد خ��روج از آن 
باشیم، تاثیر آنچنانی روی اقتصاد ایران نمی گذارد، 
زیرا به مرحله ای رسیدیم که تهدیدات و فشارهای 
غیرواقعی که ترس��یم کردند، نمی تواند مشکالت 

جدی را برای ما ایجاد کند.
قادری با بیان اینکه روزبه روز تمایل و انگیزه برای 
انجام مبادالت تجاری با ایران بیش��تر می ش��ود، 
گفت: همه اظهار نظرهایی  که می ش��ود، نش��ان 
می دهد ک��ه اوضاع به نفع ای��ران در حال تغییر 
اس��ت و می توانیم تاب آوری و مقاومت اقتصادی 
کش��ور را بیش��تر کنیم به ش��رطی که بخواهیم؛ 

خوش��بختانه خیلی از دولتمردان ما که تا دیروز 
چشم امیدشان به غربی ها بود، اکنون از همراهی 

و کمک غرب ناامید شدند.
ب��ه گفت��ه وی، اقتصاد متن��وع ایران و ش��رایط 
انعطاف پذیری که در کش��ور داری��م این امکان 
را فراهم می کند تا بتوانیم خودمان را با ش��رایط 
تحریمی، منطبق و نیاز مان به خارج از کش��ور را 
کمتر کنیم، ممکن است تکنولوژی که در کشور 
بومی می شود در بعضی از حوزها بروز نباشد و با 
اس��تاندار جهانی فاصله داشته باشد، ولی ما را در 
وضعیتی قرار می دهد ک��ه بتوانیم نیازهای خود 

را تامین کنیم.
عضو هیئت علمی دانش��گاه ش��یراز گفت: چین 
و روس��یه و برخ��ی کش��ورها به دنب��ال کاهش 
وابس��تگی ب��ه دالر و کاهش نق��ش آن در اقصاد 
جهانی هستند و این موضوع فرصت هایی را برای 
ما ایجاد می کند که باید استفاده کنیم و از سوی 
دیگر توان نظامی کش��ور باعث ش��د کشورهای 
منطق��ه به ای��ن جمع بندی برس��ند ک��ه ایران 
کش��وری نیس��ت که تسلیم ش��ود و با فشارهای 
آمریکا صحنه را خالی کند و دس��ت تسلیم را باال 

ببرد و این موضوعات نگاه به ایران را تغییر داد.
این نماینده م��ردم در مجلس نهم در مورد نگاه 
به ش��رق، بیان کرد: برخ��ی از دولتمردان هنوز 
به ش��رق نگاه اس��تراتژیک و بلندمدت ندارند، به 
همین دلیل روس��یه و چین ب��ه ما به عنوان یک 
شریک اس��تراتژیک نگاه نمی کنند و این نگاه در 
کش��ور باید اصالح ش��ود. باید از غرب قطع امید 
کنیم، البته به آن مفهم نیست که ارتباطامان را با 
غرب قطع کنیم ولی باید همکاری های راهبردی 
و استراتژیک با چین و روسیه و کشورهای شرقی 
داشته باش��یم؛ و تغییر نگاه و زاویه دید می تواند 
کم��ک کند ت��ا ای��ران را به صورت ج��دی وارد 
تعامالت دو یا چن��د جانبه کند و از ظرفیت این 

کشورها استفاده کنیم.
قادری ادامه داد: خوشبختانه همه اذعان و اعتراف 
دارند که امریکا آن جایگاه و قدرت گذشته را ندارد، 
از س��وی دیگر اروپا هم در مقاب��ل آمریکا  اراده ای 
ندارد؛ وقتی این واقعیت ها جلوی چش��م ماس��ت 
و این س��وال از مس��ئولین وج��ود دارد که چرا در 
م��ورد فعالیت ه��ای راهب��ردی با چین و روس��یه 
نداریم؛ همچنین گذش��ته نش��ان دادند شرق آن 
نگاه اس��تعماری که برخی به آن دامن می زنند، را 
ندارند؛ اما کشورهای غربی خوی تجاوزگری دارند و 

همیشه برای ما مشکل درست کرده اند.  الف

رویاپردازی با نفتکش
ادامه از صفحه اول

 این رفتار یک اصل را آشکار می سازد و آن اینکه غرب 
ب��ه دنبال تعامل ب��ا ایران نخواهد ب��ود و حتی اجرای 
اینستکس نیز نمی تواند مانع از اجرای تحریم های آنها 
شود و مولفه هایی همچون اجرای تحریم های سوریه به 
عراق حزب ا... لبنان، روسیه بهانه های آنها برای اعمال 

تحریم ها خواهد بود. 
ل��ذا دزدی دریایی انگلیس در قب��ال نفت کش ایرانی 
در کنار آنکه یک باج خواهی آش��کار اس��ت این درس 
مهم را دارد که غرب همچنان همان سیاس��ت گذشته 
تحری��م و تهدی��د را اجرا می س��ازد و ادع��ای اجرایی 
س��اختن اینس��تکس صرفا یک ادعای ساختگی برای 
خرید زمان و محروم سازی ایران از حقوق هسته ای و 
برجامی است و اروپا نیز همان مسیر آمریکا را می رود. 
رویکردی که راهکار مقابله با آن اجرایی س��اختن گام 
دوم مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق 
گام به گام تعهدات برجامی است که توهم باج خواهی 

از ایران را از سر اروپا و آمریکا خارج خواهد ساخت. 

سرمقاله

ام��ام جمعه موقت تهران خط��اب به دولت گفت: 
ش��ما می گویید دولت تدبیر و امید هستید؛ کلید 
هم که دارید پس قفل مش��کالت را باز کنید و اگر 

با کلید باز نمی شود، با چکش باز کنید.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی در خطبه های 
نم��از جمعه ای��ن هفته تهران ک��ه در مصلی امام 
خمینی )ره( برگزار شد، با اشاره به آیات و روایات 
قرآن کریم، اظهار داش��ت: قرآن از امتحان به فتنه 
تعبیر می کند، همه ما باید از فتنه بر حذر باش��یم 
و بدانیم که خطر فتنه همواره ما را تهدید می کند. 
فتنه به صورت یک امتحان به سراغ انسان می آید 
و همه ما امتحان می شوی؛ در انقالب اسالمی هم 
برخی امتحان ش��دند، نمره صف��ر آورده و از قطار 

انقالب پیاده شدند.
آیت اهلل موح��دی کرمانی با بیان اینکه اما ش��ما 
ملت وفادار در مس��یر خود، مس��تحکم و ثابت قدم 
هستید، اظهار داشت: رمز وفاداری و آگاهی مردم 

ایران، توسل به والیت است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ملت ما با تمس��ک به امام 
خمین��ی )ره( و مقام معظم رهبری، به راه و هدف 
آنها وفادار هس��تند، می گوید: خدا را ش��اکریم که 
ملت ما نسبت به والیت فقیه و رهبری، ثابت قدم و 

گوش به فرمان آنها هستند.
خطیب موق��ت نماز جمعه ته��ران، رئیس جمهور 
آمریکا را خط��اب قرار داد و گف��ت: آقای ترامپ! 
م��ن اقت��دار آمری��کا را با اقت��دار ایران مقایس��ه 
می کنم. اقتدار آمریکا این است که با وحشی گری، 
مسافران بی گناه یک هواپیما را هدف قرار می دهد 
و در مقاب��ل اقتدار ایران ناش��ی از هوش، اخالق و 

انسانیت است که همه مشاهده می کنند.
آیت اهلل موحدی کرمانی تصریح کرد: ایران پهپاد 
فوق پیش��رفته و رادار گریز آمریکا را در ارتفاع ۶5 
هزار پایی، درحالی که هیچ مس��افر و سرنش��ینی 
نداش��ت، ه��دف ق��رار داد و آمری��کا هواپیم��ای 

مسافربری را در ارتفاع 25 هزار پایی و به عمد و با 
تعداد زیادی مسافر، هدف قرار می دهد؛ اینها خود 

گویای اقتدار ایران در مقابل رفتار آمریکا است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با اش��اره به اقدام 
ایران برای افزایش غنی سازی اورانیوم، گفت: ایران 
به غنی سازی خود ادامه می دهد، البته غنی سازی 
م��ا برای بمب اتم نیس��ت چون نه آن را مش��روع 

می دانیم و نه به آن نیازی داریم.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی گفت: کافی اس��ت برای 
آنکه به جنایت های رژیم صهیونیستی پایان دهیم، 
نی��روگاه اتم��ی »دیمونا« را هدف ق��رار دهیم تا با 
انفجار بمب های اتم��ی که در آنجا وجود دارد، این 
سرزمین چندین بار شخم زده شود. وی تأکید کرد: 
ما از ۱۶ تیرماه غنی سازی اورانیوم را در هر اندازه و 
به هر مقدار که الزم باش��د، انجام خواهیم داد و اگر 
شما مایل هستید رنگ آب های خلیج فارس که نیلی 

است، به سرخ تغییر نیابد، به فکر حمله نباشید.

وی در بخش دیگری از س��خنان خود، مس��ئوالن 
کش��ور را خطاب قرار داد و گفت: مسئوالن با مردم 
رابطه داشته و با آنها مالقات کنند و جواب نامه های 
آنها را بدهند. مس��ئوالن نباید در جاهایی در بسته 
زندگی کنند تا مردم به آنها دسترسی نداشته باشند. 
ممکن است مردم گرفتار باشند و درد داشته باشند. 

به درد آنها برسید و ببینید آنها چه می خواهند.
آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به اقدامات اخیر 
قوه قضائیه اظهار داش��ت: من از رئیس قوه قضائیه 
تش��کر می کنم ک��ه خود به میان م��ردم می آید و 
برخ��ورد قاطعی ب��ا مفس��دان دارد؛ از برنامه ها و 
اقدام��ات وی هم تش��کر می کنم. وی با اش��اره به 
گرانی ها و مش��کالت مردم گفت: مس��ئوالن! شما 
ش��اهد گرانی ها هس��تید و می بینید مردم در چه 
شرایط سختی هستند. چه کار می خواهید کنید؟ 
ش��ما هم که می گوئید دولت تدبیر و امید اس��ت؛ 
کلید هم که دارید، قفل مشکالت را باز کنید و اگر 

با کلید باز نمی شود، با چکش قفل را باز کنید.
خطیب موق��ت نماز جمعه تهران اف��زود: اگر هم 
می بینید که تدبیر ش��ما کارساز نیست و کلید هم 
نمی تواند قفل را باز کن��د، با افراد تحصیل کرده و 
صاحبنظران مش��ورت کنید و با مجلس، مشکالت 
مردم را حل کنید. کارد به استخوان مردم رسیده 

و نزدیک است به حلقوم هم برسد.
آیت اهلل موح��دی کرمانی، افزایش بی رویه اجاره بها 
را یک��ی دیگر از مش��کالت مردم دانس��ت و گفت: 
اجاره بها افزایش سرسام آوری داشته است. چه خبر 
اس��ت؟ چرا اجاره بها این قدر باال رفته اس��ت؟ مردم 
ن��ه می توانند خانه بخرند و نه ره��ن و اجاره کنند؛ 
پس چه خاکی به سرش��ان کنند؟ وی خاطرنش��ان 
کرد: آمار طالق هم ب��اال رفته و خانواده های زیادی 
متالشی می شوند. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید 
دست به دست هم دهند و فکری برای این موضوع 

کرده و مشکالت را حل کنند.  مهر

آیت اهلل موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:

قفل مشکالت اگر با کلید باز نمی شود با چکش باز کنید

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
دشمن با ایجاد هراس سعی داشت ملت ایران دست 
از مقاوم��ت بردارد، گفت: ملت ایران سیاس��ت های 

مرکب و پیچیده دشمن را متالشی کرده اند.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی در مراس��م معارفه فرمانده جدید 
سازمان بس��یج مستضعفین طی س��خنانی اظهار 
داشت: ما حتماً قادر نیس��تیم ابعاد پدیده باشکوه 
بسیج را توصیف کنیم ولی می توان بسیج را تجسم 
زمینی از آیات قرآن توصیف کرد. وی با بیان اینکه 
بس��یج مجمع مردان و زنانی اس��ت که پاکیزگی را 
دوست دارند، ادامه داد: بسیج محیط حضور مردان 
و زنانی اس��ت که جذابیت های دنیا آنها را ش��یفته 
خود نمی کند. بسیج مولود انقالب اسالمی و معجزه 
ذهنی امام)ره( است که توانستند افق های عظیمی 

را برای دفاع از انقالب اسالمی بگشایند.
س��ردار س��المی افزود: این پدیده مب��ارک امروز 

تغییردهنده همه معادالت در فضای مواجهه نظام 
اسالمی با نظام سلطه است. بسیج کاماًل یک نهاد 
الهی و مقدس و تصویر فضیلت های انقالب است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما می خواهیم با بسیج 
قله های بزرگی را فتح کنیم و با بس��یج مستکبران 
را بش��کنیم و ارزش ه��ای اس��الم را ج��اری کنیم. 
می خواهیم با بسیج روح مقاومت را در جهان اسالم 
احیا کرده و معادالت را تغییر داده و مجد و عظمت 
اسالم را در عصر حاضر احیا کنیم و بر فراز سنگرهای 

کلیدی جهان بیرق های عدالت را برافرازیم.
س��ردار سالمی با اشاره به ویژگی  های بسیج گفت: 
ام��روز ملت ای��ران در حال س��اختن ی��ک تاریخ 
پرش��کوه و باعظمت اس��ت. امروز بس��یج در حال 
تبیین موازنه قدرت اس��ت. شما می بینید که ملت 
ایران چگونه توانس��ته است سیاست های مرکب و 
پیچیده دش��من را متالش��ی کند. مل��ت ایران در 
نگرش و  بینش همه بس��یجی هس��تند اگرچه در 

بسیج ثبت نام نکرده باشند.
فرمانده کل س��پاه اظهار داشت: ملت ایران در حال 
شکس��ت دادن دشمنی است که تالش کرده جنگ 
را به قلب ها و ذهن های ملت ما بکشد و سعی کرده 
جن��گ اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی را علیه ما بر پا 
کن��د. اما ملت ایران در پرتو هدایت های رهبر حکیم 
در برابر تمام این توطئه ها ایس��تاده است. وی ادامه 
داد: نیروی به هم پیوسته امت و امام، جبهه شکست 
و نفوذناپذیری ایجاد کرده اس��ت. ش��ما شکس��ت 
اندیشه های دشمن را می بینید. می خواستند هراس 
از جنگ ایجاد کنند که ملت ایران دست از مقاومت 
بردارد اما امروز هراس از جنگ در دل آنها افتاده است 

و ملت ایران بی اعتنا به تمام این ارعاب ها ایستاد.
سردار س��المی تأکید کرد: نحوه دیدار رهبر انقالب با 
نخست وزیر ژاپن نشان دهنده قدرت ملت ایران بود. وقتی 
امت و امام به عمق می پیوندند این اتفاق رخ می دهد، این 
یعنی همان اندیشه بسیجی است که اندیشه بسیجی 

فرمول شکس��ت دادن قدرت ها اس��ت. وی با تشکر از 
زحمات سردار غیب پرور گفت: از زمان ایشان طرح های 
اعتالی بسیج آغاز شد. اما تغییر در مسئولیت ها امری 
طبیعی است ما امروز می خواهیم ایشان را برای پذیرش 

یک مسئولیت بزرگ تر متقاعد کنیم.
س��ردر س��المی با اش��اره به ویژگی های س��ردار 

س��لیمانی هم گفت: خوش��حالیم که ام��روز این 
پرچم به دس��ت برادری س��پرده می شود که بیش 
از 7۹ ماه سابقه حضور در میدان های سخت دفاع 
مقدس را در کارنامه دارد. امیدواریم ایش��ان قادر 
باشند با کمک همه عزیزان اهداف بلندی را که در 

حکم ایشان ذکر شده عملی کنند.

سردار سالمی:

ملت ایران سیاست های مرکب و پیچیده دشمن را متالشی کرده  است

یم
سن
ت


