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رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات 
تعدادی از محکومان موافقت کردند

رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت حلول ماه ربیع 
االول و فرا رس��یدن میالد با س��عادت حضرت ختمی 
مرتب��ت محمد مصطف��ی )ص( و ام��ام جعفر صادق 
)ع(، با پیش��نهاد عفو و تخفیف مج��ازات ۳۵۵۲ نفر 
از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی 

نیرو های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به مناسبت حلول ماه ربیع االول و فرا رسیدن میالد با 
س��عادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( 
و ام��ام جعفر صادق )ع( رهبر معظم انقالب اس��المی 
با پیش��نهاد عف��و و تخفی��ف مج��ازات ۳۵۵۲ نفر از 
محکوم��اِن محاکم عمومی و انقالب، س��ازمان قضایی 

نیرو های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حج��ت االس��الم و المس��لمین رئیس��ی، رئیس قوه 
قضائی��ه ب��ه مناس��بت می��الد پیامبر اعظ��م )ص( و 
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( طی نامه ای ب��ه رهبر انقالب 
اس��المی پیش��نهاد عفو و تخفیف مجازات ۳۵۵۲ نفر 
از محکومان را که در کمیسیون مربوط، واجِد شرایط 
الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
 مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت. 

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

وزارت اطالعات عناصر اصلی تحرکات 
اخیر اهواز را دستگیر کرد

اداره کل اطالعات خوزس��تان ب��ا صدور اطالعیه ای از 
دس��تگیری عناصر اصلی تحرکات ساختارشکن اخیر 

اهواز خبر داد.
روابط عمومی اداره کل اطالعات اس��تان خوزس��تان 
در ط��ی اطالعیه ای اع��الم کرد: با هم��کاری جامعه 
اطالعات��ی و قضایی اس��تان خوزس��تان عناصر اصلی 
تحرکات ساختارش��کن اخیر در اهواز به ویژه عامالن 
اهانت به پرچم مقدس کش��ور عزیزمان شناس��ایی و 

دستگیر شدند.
در این اطالعیه تاکید ش��د: عناصر موثر این اقدامات 
دارای سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیالتی با 
خارج کشور هس��تند. همچنین از دو مکان متعلق به 
این افراد چندین قبضه سالح جنگی به همراه مهمات 

جنگی کشف و ضبط گردید.

چاپ 142 میلیون جلد کتاب درسی کشور 
را دچار کمبود کاغذ می کند

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون آموزش مجلس گفت: 
چ��اپ 14۲ میلیون جلد کتاب درس��ی، س��ال آینده 

کشور را دچار مشکالت کمبود کاغذ خواهد کرد.
قاسم احمدی الش��کی عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
حج��م زیاد چاپ کتاب های مدارس در آغاز هر س��ال 
تحصیلی، گفت: برای س��ال جاری 14۲ میلیون جلد 

کتاب چاپ شده است.
وی اف��زود: بای��د فکری ب��رای هزینه ه��ای چاپ این 
کتاب ها داش��ته باشیم و نباید هر ساله به سمت چاپ 
آنه��ا برویم. عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون آموزش 
مجل��س تصریح ک��رد: تذک��ری را به وزی��ر آموزش 
و پ��رورش در این ب��اره داده و به وی پیش��نهاد دادم 
که این وزارتخانه باید در راس��تای کاهش استفاده از 
کاغذ و صرفه جویی در این بخش مکاتبات اداری را به 

صورت مکتوب ممنوع کند.
احمدی الشکی خاطرنشان کرد: باید به دلیل شرایط 
خاص کشور بخشنامه های صادره در وزارت آموزش و 

پرورش و نامه نگاری های اداری کمتر شود.
وی گفت: با ش��رایطی ک��ه این وزارتخان��ه در میزان 
مص��رف کاغذ و چ��اپ کتاب ه��ا دارد، آین��ده دچار 

مشکالت کمبود کاغذ خواهیم شد.
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون آموزش مجلس گفت: 
برای چ��اپ کتاب های جدید هزینه های زیادی اعم از 
تدوی��ن، طراحی،  چاپ و توزیع ص��ورت می گیرد، لذا 
باید تغییرات اساس��ی برای برون رفت از این مش��کل 

داشته باشیم.
احمدی الش��کی افزود: در کش��ور آلم��ان کتاب های 
مدارس برای ۵ س��ال و در ژاپن برای 10 سال تدوین 
می  ش��ود و آنها به هیچ وجه در طول هر س��ال چاپ 
جدید کت��اب ندارن��د. وی اظهار داش��ت: کتاب های 
درسی مدارس آلمان به صورتی تدوین شده است که 
صفحات آن برای هر مقطع با آغاز ش��ماره مسلسل وار 
مقطع جدید یکس��ان اس��ت، گفت: برای مثال کتاب 
ش��یمی پایه هفتم مدارس آلمان 1۳۲ صفحه است و 
کتاب شیمی پایه هشتم از صفحه 1۳۳ شروع می شود 
و آنه��ا نباید در کتاب ها با م��داد و خودکار چیزی را 
درج کنند و باید در پایان هر سال تحصیلی آن کتاب 

را به مدارس تحویل دهند. 
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون آموزش مجلس بیان 
داش��ت: کتاب ه��ای چ��اپ ش��ده در پایان هر س��ال 
تحصیل��ی از دانش آموزان جمع آوری ش��ده و تحویل 

دانش آموزان جدید در آغاز سال تحصیلی می شود.
احمدی الش��کی خاطرنشان کرد: چاپ کتاب مدارس 
در آغاز هر سال و دور ریختن آن کتاب ها در پایان آن 
س��ال تحصیلی فقط در کشورهای جهان سوم صورت 
می گی��رد و ما باید فکر اساس��ی برای ع��دم این کار 

داشته باشیم.  فارس

اخبار

دانشجویان شورای نگهبان را نقد کنند
قائم مقام دبیر و س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: من ش��خصا از دانش��جویان 
خواسته ام که شورای نگهبان را نقد کنند چرا که ما از نقد نمی ترسیم، بلکه آن 

را راهگشا هم می دانیم.
عباس��علی کدخدایی طی س��خنانی در اختتامیه همایش سراس��ری هیات های 
نظارت بر انتخابات مجلس، ضمن تبریک ایام والدت رس��ول گرامی اسالم )ص( و 
حضرت امام صادق )ع(، با اش��اره به فلسفه تشکیل نظام اسالمی گفت: نظام اسالمی 
در ادامه همان مس��یری اس��ت که پیامبران الهی و پیامبر اس��الم آغاز کردند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی با رهبری امام و با پشتیبانی مردم و ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان در 
همین مسیر حرکت کرده است. کدخدایی با بیان اینکه حمله به شورای نگهبان انتخابات 
را پرش��ور نمی کند، گفت: من ش��خصا از دانشجویان خواسته ام که شورای نگهبان را نقد 

کنند چرا که ما از نقد نمی ترسیم، بلکه آن را راهگشا هم می دانیم.  فارس

سپاه  مدافع مردم در سختی ها است
فرمانده کل س��پاه نوید داد: جای هیچ نگرانی نیس��ت و منازلی بهتر و زیباتر از 

گذشته برای زلزله زدگان ساخته خواهد شد.
س��ردار سرلشکر حس��ین س��المی که برای دیدار با زلزله زدگان شهرستان های 
میان��ه و س��راب و باز دید از روند امداد رس��انی، آوار برداری و بازس��ازی مناطق 
زلزله زده آذربایجان ش��رقی، به  این مناطق رفته بود، افزود: آرزو می کنم وظیفه 
سربازی خود را در امدادرسانی و بازسازی روستا انجام دهیم. وی که در جمع مردم 
روستای ورنکش میانه سخن می گفت با بیان اینکه سپاه نخستین گروه امدادی بود که 
به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی وارد شد و آخرین گروه خواهد بود که از روستا های 
خس��ارت دیده خارج می ش��ود،  با بیان اینکه س��پاه مدافع اصلی و همیشگی مردم در 
س��ختی ها و مشکالت است و همیش��ه در کنار آن ها خواهد بود، گفت: اگر سیاست های 

مجریان مشخص شود بضاعت خود را پای کار خواهیم آورد.  سپاه نیوز

گزارش تحقیق و تفحص  از یارانه ها به ضرر روحانی تمام می شود
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گف��ت: رئیس جمهور مدام می گوید 
که همه ما باید در اتاق شیش��ه ای باشیم اما نتیجه تحقیق و تفحص  از یارانه ها 

خالف این ادعا را ثابت می کند و به زیان او تمام می شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: ما می توانیم گزارش هایی چون تحقیق و 
تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها را رو کنیم تا مشخص شود که بسیاری از اعداد 
و ارقام در این دولت غیرش��فاف است. محسن کوهکن تأکید کرد؛ این روزها رفتارهای 

روحانی کاماًل سیاسی است در حالی  که باید در این مقطع پاسخگوی عملکرد خود باشد.
وی در واکنش به بخش دیگری از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه »تندروها جامعه 
را با مش��کل مواجه می کنند« گفت: روحانی باید مشخص کند که منظورش از تندروها 
چه کسانی است؟ اگر تندروها در داخل دولت هستند و نمی گذارند که رئیس جمهور به 

کارهایش بپردازد، آنان را برکنار کند.  مهر

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
مس��ئوالن نظام، مهمانان ش��رکت کننده در کنفرانس وحدت 
اس��المی، سفیران کش��ورهای اس��المی و جمعی از قشرهای 
مختل��ف مردم، عل��ت مصائب امروز دنیای اس��الم بویژه وضع 
تأس��ف بار فلسطین را ضعف اتحاد اسالمی دانستند و با تأکید 
بر اینکه محو اسرائیل به معنای محو رژیم جعلی صهیونیستی 
و حاکم ش��دن دولت منتخب صاحبان اصلی فلسطین اعم از 
مسلمان، مسیحی و یهودی است، خاطرنشان کردند: دشمنان 
اسالم و در رأس آنها آمریکا، با اصل اسالم و همه ی کشورهای 
اس��المی مخالفند و س��الح اصلی آنها در منطق��ه ی ما »نفوذ 
در مراک��ز حس��اس و تصمیم گیر«، »ایج��اد تفرقه در ملتها«، 
و »القای تس��لیم مقاب��ل آمریکا به عنوان راه حل مش��کالت« 
اس��ت که نسخه ی عالج در مقابل این نقش��ه ها، روشنگری و 

ایستادگی در راه حق است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار با تبریک خجس��ته 
میالد باسعادت نبّی مکرم اسالم )صلی اهلل علیه وآله( و حضرت 
امام جعفر صادق )علیه السالم(، پیامبر بزرگوار اسالم را »قرآِن 
مجسم«، »برترین و باعظمت ترین مخلوق پروردگار« و »نور و 
وس��یله ی حیات و روشنایی جوامع انسانی« خواندند و گفتند: 
بش��ریت بتدریج این حقای��ق را درک خواهد کرد و امیدواریم 
شاهد روزی باشیم که در ایام والدت این وجود مقدس، دنیای 

اسالم متبّسم باشد و غم و اندوه بر لبان آن ننشسته باشد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نامگذاری 1۲ تا 1۷ربیع االول 
به عنوان هفته ی وحدت در جمهوری اسالمی، وحدت را نه یک 
حرکت سیاسی و تاکتیکی، بلکه »اعتقاد و ایمان قلبی به لزوم 
اتحاد امت اس��المی« دانستند و افزودند: این اعتقاد ریشه دار، 
حتی قبل از تشکیل جمهوری اسالمی نیز طرف داران مهمی از 
جمله مرجع بزرگ کل عالم شیعه، آیت اهلل بروجردی داشت.

ایشان با برش��مردن مراتب وحدت، پایین ترین مرتبه و اولین 
ق��دم در اتحاد دنیای اس��الم را »پرهیز جوامع، دولتها، اقوام و 
مذاهب اس��المی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر« و »اتحاد 
در مقابل دشمن مشترک« خواندند و گفتند: در مراتب باالتر، 
کش��ورهای اس��المی باید با یکدیگر در عل��م، ثروت، امنیت و 
قدرت سیاس��ی در جهت دس��تیابی به تمدن نوین اس��المی 
هم افزایی و تالش کنند که جمهوری اسالمی نیز همین نقطه 
یعنی رس��یدن به تمدن نوین اسالمی را هدف نهایی خود قرار 

داده است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای مصائب موجود در دنیای اس��الم 
از جمل��ه قضی��ه ی فلس��طین و جنگه��ای خونی��ن در یمن، 
غرب آس��یا و ش��مال آفریقا را ناش��ی از پایبند نبودن به اصل 
پرهیز از معارضه و اتحاد در مقابل دش��من مشترک دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: امروز بزرگ ترین مصیبت دنیای اسالم، 
قضیه ی فلس��طین است که ملتی را از خانه و وطن خود آواره 

کردند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مواضع روشن امام بزرگوار 
از آغ��از نهضت اس��المی در اعالم خطر علی��ه نفوذ، دخالت و 
ظلم صهیونیس��م، موضع جمهوری اسالمی ایران در قضیه ی 
فلس��طین را موضع��ی قطع��ی و اصولی خواندن��د و گفتند: از 
ابتدای انقالب اسالمی تا به امروز همچنان بر این موضع باقی 
هس��تیم، یعنی بدون مالحظه و رودربایس��تی به فلس��طین و 
فلس��طینی ها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار را وظیفه ی 

همه ی دنیای اسالم میدانیم.
ایشان با اشاره به تالش دشمنان برای تحریف معنای تأکیدات 
مکرر امام راحل و مس��ئوالن نظام اس��المی درخصوص »محو 
اس��رائیل« گفتند: ما طرف دار فلسطین و استقالل و نجات آن 
هس��تیم و محو اس��رائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، 
چراک��ه ما با آنها هیچ کاری نداریم همچنان که در کش��ور ما 
نیز جمعی از یهودیان در کمال امنیت زندگی میکنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، محو اس��رائیل را به معنای نابودی حکومت 
و رژیم تحمیلی صهیونیس��تی خواندن��د و تأکید کردند: مردم 
فلس��طین چه مسلمان چه مسیحی و چه یهودی که صاحبان 
اصلی آن سرزمین هستند باید بتوانند خودشان دولت خود را 
انتخاب، و بیگانه ها و اراذل و اوباشی مانند نتانیاهو را بیرون و 

کشورشان را اداره کنند که البته این اتفاق خواهد افتاد.
رهب��ر انق��الب اس��المی در ادام��ه، دش��منِی آمری��کا، رژیم 
صهیونیس��تی و دش��منان وحدت اس��المی را متوجه همه ی 
کشورهای اسالمی دانستند و افزودند: ماهیت اسالم، نفی ظلم 
و اس��تکبار و سلطه است، بنابراین آنها با اصل اسالم و همه ی 

کش��ورهای اسالمی مخالفند و این تصور که دشمنی آنها فقط 
با جمهوری اسالمی است، صحیح نیست.

ایش��ان با اش��اره به تعابیر توهین آمی��ز آمریکایی ها درباره ی 
س��عودی گفتند: اینکه آنها صریحاً میگویند سعودی ها غیر از 
پول چیز دیگری ندارند، یعنی باید برویم و آنها را غارت کنیم 
که این دش��منی آشکار با یک کش��ور و ملت است و طرفهای 
آنه��ا باید بفهمند ک��ه در مقابل چنی��ن توهینهایی، با غیرت 

عربی و شرف اسالمی چه وظیفه ای دارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حض��ور آمریکا در منطقه را موجب 
ایجاد ش��ر، فساد، ناامنی و تش��کیل گروه هایی از قبیل داعش 
دانس��تند و با تأکید بر لزوم آش��نا ش��دن ملتهای مسلمان با 
چهره ی واقعی و نفاق آلود آمریکا افزودند: امروز س��الح اصلی 
آمریکا در منطقه ی ما »نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر«، 
»ایجاد تفرقه و تزلزل در عزم ملتها«، »ایجاد بی اعتمادی میان 
ملتها و دولتها«، »دس��ت کاری در محاس��بات تصمیم گیران و 
وانمود کردن این مطلب اس��ت که حاّلل مشکالت، رفتن زیر 
پرچم آمریکا و تس��لیم ش��دن« اس��ت که این سالح از سالح 

نظامی و سخت نیز خطرناک تر است.
رهبر انقالب اس��المی راه مواجهه با دشمنان را عمل به فرمان 
پروردگار یعنی ایستادگی در راه حق خواندند و افزودند: البته 
این ایس��تادگی س��ختی هایی نیز خواهد داشت اما تحمل این 
س��ختی ها عمل صالح اس��ت و نزد خداوند اجر خواهد داشت، 
ضمن اینکه تس��لیِم دشمن شدن، سختی های بیشتری دارد و 

خداوند کسانی را که تن به ظلم دهند، مجازات خواهد کرد.
ایشان در بخش پایانی سخنانشان، هر سخن، حرکت و اقدام در 

دنیای اسالم در جهت »استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
ملتهای مسلمان«، »وحدت و اقتدار امت اسالمی«، »کمک به 
مردم و مس��تضعفان«، »تبلیغ حقایق و مقابله با موهومات« و 
»ترویج علم و تحقیقات از جمله انرژی هس��ته ای« را حس��نه 
و عمل صالح دانس��تند و گفتند: انرژی صلح آمیز هسته ای نیاز 
ملتها است اما انحصارطلبان غربی به دنبال آن هستند که این 
انرژی را در انحصار خود نگه دارند و در مقابل شرف و استقالل 

ملتها، آن را قطره قطره به آنها بدهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: غربی ها میدانند ما از لحاظ 
مبنایی و اعتقادی به دنبال س��الح هسته ای نیستیم، بنابراین 
علت مخالف��ت آنها با حرکت هس��ته ای جمهوری اس��المی، 
بازداش��تن ایران از دانش، صنعت و توانایی هس��ته ای اس��ت. 
رهبر انقالب اس��المی، وظیفه ی روش��نفکران و علمای دنیای 
اسالم را بس��یار مهم دانستند و تأکید کردند: با قدرت از حق 
دفاع کنید و از دش��من نترسید و بدانید دنیای اسالم به فضل 
الهی در آینده ی نه چندان دور، تحقق آرزوهای درخشان خود 

را خواهد دید.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المی، حجت االس��الم 
والمسلمین روحانی رئیس جمهور گفت: پیامبر بزرگوار اسالم 
در ش��رایطی پا به عرصه ی وجود گذاش��ت که جهان سراس��ر 

تبعیض، جنگ و خون ریزی بود.
آقای روحانی افزود: پیامبر عزیز با خود کتاب آسمانی، میزان، 
صداق��ت، علم، ایمان و وحدت و یگانگ��ی را به ارمغان آورد و 
بهتری��ن الگو را برای جهان و جامعه ارائه کرد. رئیس جمهور با 
بیان اینکه نفوذ جمهوری اس��المی در منطقه به دلیل دعوت 
انقالب اس��المی اس��ت، گفت: نفوذ انقالب است که دلها را به 
خ��ود جذب کرده و اگ��ر امروز ملتهای س��وریه، لبنان، یمن، 
عراق و بحرین با جمهوری اس��المی احساس نزدیکی میکنند، 

به دلیل پیام انقالب است.
آقای روحانی با اش��اره به اینکه فرزندان ایران اس��المی در راه 
دف��اع از ملتهای س��وریه و عراق به عنوان مستش��ار جان خود 
را در طب��ق اخ��الص گذاش��تند، تأکید کرد: اگ��ر فرزندان ما 
در س��وریه، عراق و لبنان حضور پیدا کردند، برایش��ان آزادی 
انس��انها و گام نهادن در مس��یر پیروی از رسول اهلل معیار بود 
و ام��روز نیز آنچه میخواهیم وحدت، ب��رادری و پیروی از راه 

پیامبر گرامی اسالم است.
رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه در دنیای امروز تنها راه نجات 
از تفرق��ه، ارتج��اع و تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیس��تی، 
پیروی از رس��ول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( اس��ت، افزود: در روز 
میالد پیامبر عزیز اس��الم میخواهیم که دنیای اسالم، متحد و 
برادرانه در برابر ظلم و تجاوز بایس��تد و به پیروزی دست یابد. 
در پایان این دیدار جمعی از مهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 

از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه موقت تهران گفت: مساله 
بنزین یک تصمیمی است که دولت 
و مجل��س با مش��ورت فرهیختگان 
حوزه اقتصاد گرفتن��د ولی باید به 
اجرای این تصمیم توجه داش��ت تا 

تبدیل به یک بحران نشود.
در  کاش��انی  امام��ی  آی��ت اهلل 
خطبه ه��ای این هفت��ه نماز جمعه 
تهران با بیان اینکه س��الروز والدت 
پیامب��ر اس��المی)ص( و امام جعفر 
صادق علیه الس��الم اس��ت، اظهار 
کرد: پیامبر اعظم مقتدایی معصوم 

بود. پیامبر اکرم قبل از اینکه حاکم اس��المی و پیامبر باشد 
تجل��ی همه اس��ماء الهی بود و تمام وج��ود مبارکش نور و 

اخالق حسنه بود.
امام جمعه موقت تهران اظهار داش��ت: در جامعه ما قلب ها 
و گفتارها و دل ها چگونه است؟ ما باید شبیه پیامبر باشیم. 
متاسفانه تهمت، دروغ، آبرو بردن، کنجکاوی از عیب ها، در 

جامعه ما رواج دارد.
وی در ادامه با اش��اره به افزایش قیمت بنزین گفت: مسئله 
بنزی��ن آنطور که برای بنده نقل کردند تصمیمی اس��ت که 
دولت و مجلس با مش��ورت فرهیختگان و دست اندرکاران 
حوزه اقتصادی گرفتند و اتخاذ کردند ولی باید به ساز و کار 

اجرای این تصمیم توجه کرد.
خطی��ب موق��ت نماز جمعه ته��ران گفت: کس��ی که میوه 
می فروش��د و کس��ی که کاال و جنس می فروشد، باید بداند 
ک��ه گرانی بنزین نباید موجب افزایش قیمت کاالها و میوه 
ش��ود و در قیمت همه کاالها اثر بگذارد، باید انصاف وجود 
داش��ته باش��د. وی تاکید کرد: باید در اج��رای این تصمیم 
دقت کرد. افراد نباید به دنبال این باشند که حال که بنزین 

گران شد، همه چیز گران شود و بحران بوجود بیاید.
آیت اهلل امامی کاشانی با اشاره به هفته وحدت گفت: پیامبر 
اس��الم در حدیثی م��ی فرمایند؛ اگر مس��لمانان از یکدیگر 
کینه نداشته باش��ند و با هم صمیمی باشند دشمن بر آنها 

مسلط نخواهد شد.

وی اظهار داش��ت: به فرمایش رهبر عزیز 
انقالب در جمع مهمان��ان مجمع تقریب، 
دش��منان کار نظامی نمی کنن��د بلکه در 
مراک��ز تصمیم گی��ری نفوذ ک��رده و کار 
خ��ود را پیش می برد، این س��الح برنده تر 
اس��ت. آیت اهلل امامی کاش��انی ادامه داد: 
دشمن به سراغ حاکمان برخی کشورهای 
اس��المی و عربی می رود و با آنها صحبت 
می کند، دشمن مخالف اسالم است، برای 
آنها س��نی و شیعه مطرح نیس��ت. آنها با 
خدا می جنگند، کش��ور یم��ن را اینگونه 
بمب��اران می کنند و مردم فلس��طین را به 
شهادت می رس��انند. امام جمعه موقت تهران گفت: پیامبر 
اس��الم می فرماید جهان اسالم نباید نسبت به یکدیگر کینه 
داش��ته باشند و باید با یکدیگر صمیمی باشند، پیامبر اکرم 
م��ی خواهند که دلها با هم صمیمی باش��ند، اگر در برخی 
اعتقادات اشتراک وجود ندارد، مهم این است که صمیمیت 
بین مس��لمانان باشد. آیت اهلل امامی کاشانی افزود: یکی از 
نقش��ه های دشمنان نظام این اس��ت که بگویند جمهوری 
اسالمی معتقد است یهودیان نباید وجود داشته باشند، این 
در حالی اس��ت ک��ه در جمهوری اس��المی چنین اعتقادی 
وجود ن��دارد، آیات زیادی در قرآن در مورد یهودیان وجود 
دارد. امام جمعه موقت تهران اظهار داش��ت: مسئله دیگری 
که بین ش��یعیان و اهل س��نت وجود دارد مسئله حضرت 
مهدی علیه الس��الم اس��ت. در حدیثی از پیامبر اکرم نقل 
شده است که فرمودند روزگاری خواهد رسید که مشکالت، 
اضطراب ها و گرفتاری ها آنقدر زیاد می شود که امت اسالم 
را به س��ختی می اندازد. آن زمان اس��ت که جهان اسالم به 
فریاد خواهد رسید و فرزند من حضرت مهدی علیه السالم 
را فریاد خواهد کرد و او همه عالم را خواهد گرفت. بهترین 
انس��انها کسانی هستند که وقتی حجت خدا غایب است به 
آن حضرت اعتقاد داش��ته باشند و امید داشته باشند و فرج 
را بخواهند بنابراین دنیا، دنیای اس��تکبار و تسلط دشمنان 
است ولی آینده روشن است. جهان اسالم باید به این آینده 

نگاه کند و زمینه ظهور حضرت را فراهم نمایند.

امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
مساله بنزین نباید تبدیل به یک بحران اقتصادی شود

رئیس جمهور گفت: افزایش نرخ بنزین 
به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه 
بوده و می تواند در حل مش��کالت آنان 

مفید و موثر باشد.
حس��ن روحان��ی رئی��س جمه��ور در 
دیدار برخی اعضای دولت و مس��ووالن 
کشور به مناسبت میالد پیامبر گرامی 
اس��الم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، با 
اش��اره به اقدام اخیر دولت در افزایش 
نرخ بنزین که از شب گذشته اجرا شده 
اس��ت، گفت: دولت مدت ها به دنبال 
آن ب��ود ت��ا از طریقی بتواند از  اقش��ار 

ضعیف کشور که بواسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، 
حمای��ت و به آنها کمک کن��د، اما به دلی��ل کمبود منابع 

درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه امروز اقش��اری در جامعه 
هس��تند که در زندگی خود با مش��کالت مواجه هس��تند، 
گف��ت: فش��ارهای اقتصادی ش��دید در س��ال 9۷ و 98 به 
زندگ��ی مردم وارد ش��د و دولت می خواه��د در حد تامین 
نیازمندی های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده 
هایی که احس��اس می کنیم در فشار بیشتر هستند کمکی 

کرده باشیم.
روحانی با بیان اینکه برای تعیین اقش��ار ضعیف جامعه نیاز 
به آم��ار و ارقام دقیق داریم ام��ا در همین حدی که امکان 
تشخیص وجود دارد می توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم 
کنیم، گفت: بر این اساس حدود ۷۵ درصد در شرایط فشار 
قرار دارند و حدود ۲۵ درصد هم ش��رایط زندگی شان خوب 
اس��ت و ب��ر مبنای محاس��بات 18 تا 19 میلی��ون خانوار و 
جمعیتی در حدود 60 میلیون نفر مش��مول طرح حمایتی 
دول��ت خواهن��د بود و  این مبلغ هم کم��ک به فرد نبوده و 
کمک به خانوار به ش��مار م��ی رود. وی افزود: تالش ما این 
است بتوانیم این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت 

کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت شود.
رئیس جمهور اظهار داشت: این اقدام برای اقشار مستضعف 
جامع��ه کمک کوچک��ی به ش��مار م��ی رود و در مجموع 

اص��ل این کار ضروری اس��ت. روحانی 
اظهار داش��ت: برخی معتقد بودند که 
قیم��ت انرژی در ایران با قیمت آن در 
کش��ورهای منطقه فاصله زیادی دارد 
ک��ه البته ای��ن موضوع موج��ب ایجاد 
مفاس��دی از جمله قاچاق خواهد بود 
و اگ��ر بخواهیم این معض��ل را از بین 
ببریم باید به گونه ای قیمت را افزایش 
دهیم ک��ه تقریبا با قیم��ت انرژی در 
کشورهای همسایه برابری داشته باشد 

و ما با آن مخالفت کردیم.
وی افزود: البته این اقدام از سوی دولت 
انجام نش��د به خاطر این بود ک��ه معتقد بودیم این افزایش 
قیم��ت به نرخ های��ی مثل ۵ هزار تومان ب��رای هر لیتر بر 
زندگی مردم تاثیر مس��تقیم داش��ته و موجب افزایش تورم 

خواهد بود.
رئیس جمهور با اش��اره به ش��دت مصرف انرژی در کش��ور 
و تاثی��ر آن ب��ر آلودگی هوا ، ادام��ه داد: انرژی که در ایران 
مصرف می ش��ود با سایر کش��ورهای دنیا متفاوت و مقدار 
زیادی اس��ت که اصالح این کار البته نیاز به فرهنگ سازی 

و تولید خودروی خوب دارد.
روحان��ی تصریح کرد: هدف اصل��ی از این اقدام این بود که 
از یک طرف فش��ار زیاد به مردم وارد نشود و از سوی دیگر 
برای کس��انی که مص��رف روزانه معمول دارن��د نرخ بنزین 
گران نشود. به همین دلیل 60 لیتر را با یک نرخ و نرخ آزاد 
را به گونه دیگر تعیین کردیم. وی از وزرا و مسووالن ذیربط 
خواست تا به طور شفاف اهمیت این اقدام را برای مردم به 
خوبی توضیح دهند و افزود: 4 س��ال است که دولت نسبت 
ب��ه تغییر نرخ بنزین اقدامی نکرده اس��ت و امروز بعد از 4 
س��ال این اقدام انجام شده است. رئیس جمهور خاطرنشان 
ک��رد: باید این را برای م��ردم توضیح دهیم که این اقدام به 
نفع آنان خواهد بود و دولت علیرغم مشکالت اقتصادی که 
دارد هرگ��ز قصد برداش��ت از این پول را نداش��ته و هر چه 
درآمد از این محل عاید ش��ود به خانوارها بازخواهد گشت.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:
افزایش نرخ بنزین به نفع مردم است

آمریکا دشمن همه دنیای اسالم است
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