سرانجام گزارش تحقیق و تفحص

رئیس هیئت «تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها» با بیان اینکه
«افراد بس��یاری» به دنبال آن هستند تا گزارش این هیئت را ساقط کنند،
گفت :برخی دس��تهای پش��ت پرده درباره این تحقیق و تفحص اقدام به
فرافکنی میکنند و از سویی تالش دارند ما کوتاه بیایم.
جبار کوچکینژاد با اشاره به سرانجام ارائه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان
هدفمندی یارانهها گفت :فش��ارهای ما باعث ش��د تا باالخره گزارش این تحقیق و
تفحص به صحن علنی مجلس ارائه ش��ود .وی افزود :بس��یاری از افراد تمایل دارند
که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نش��ود .عضو فراکس��یون نمایندگان
والیی مجلس گفت :حتی رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور هم با ما تماسی داشت
و میگفت ما این گزارش را میخواهیم که ما هم به ایشان گفتیم شما این گزارش
میزان
را میتوانید از کمیسیون اقتصادی دریافت کنید.

دولت ارادهای برای دل کندن ازغرب ندارد

عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :در مجلس
آین��ده طیف مقاب��ل دولت که دارای تفک��ر انقالبی ،جه��ادی و طرفداران
محرومان و مستضعفان هستند ،روی کار خواهند آمد.
اکبر ترکی در مورد تفاوت نگاه مدیریت در صنایع دفاعی و مدیریت صنعت و
اقتصاد کش��ور که منجر به پیشرفت در بخش دفاعی و عدم پیشرفت در بخش
صنعت و اقتصاد شده است ،اظهار داشت :در بخش دفاعی ،اراده مدیریت بر پیشرفت
است و مدیریت بر عهده افراد مبتکر ،فنی و انقالبی است اما در بخش اقتصاد و صنعت،
کار به دست مدیران رانتی و انحصارگر است .عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس افزود :متأسفانه در بخش صنعت ما ،بروکراسی فلجکنندهای وجود دارد
که اگر شخصی قصد تولید داشته باشد ،باید فقط دو سال به دنبال اخذ مجوز باشد که
طی این دو سال سرمایه خود را از دست خواهد داد .مهر

رویداد
سرمقاله
ادامه از صفحه اول

محافل رس��انه ای غربی همچون رویترز ادعا کرده اند
که غرب به دنبال اجرای مکانیزم ماشه است .با توجه به
این شرایط این سوال مطرح است که چرا آمریکا و اروپا
چنین رویکردی را در مقطع کنونی در پیش گرفته اند
و چه اهدافی را دنبال میکنند؟
هر چند که دش��منی دش��من امری طبیعی است و
خ��ارج از این نیز انتظار دیگری نمیتوان داش��ت اما
تحرکات اخیر صورت گرفته میتواند برگرفته از چند
هدف باشد از جمله آنکه :اوال غرب در این تصور است
ک��ه ناآرامیهایی که پ��س از اصالح قیمت بنزین در
ای��ران صورت گرفته ،اس��تمرار دهد تا ش��اید بتواند
سیاست تغییر نظام در ایران اجرایی سازد ،لذا تشدید
فشارها و جوسازیهای ضدایرانی را مولفههای در این
چارچوب میتوان دانست،چنانکه حتی دو قاضی ایرانی
را که در بررسی پرونده مفاسد اقتصادی نقش دارند را
نیز در لیست تحریمها قرار داده است .در اصل فشارها
و مواضع اخیر اروپا و آمریکا برگرفته از عصبانیت آنها
از بصیرت ملت ایران در مقابله با اختش��اش و آشوب
اس��ت که با ب��از کردن پرونده ایران در س��ازمان ملل
به دنبال این عقده گش��ایی هس��تند .دوم آنکه هفته
گذش��ته تهران میزبان نشس��ت منطقه ای در حوزه
امنیت با محوریت مس��اله افغانستان بود که با حضور
مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان برگزار
ش��د .نشستی که از یک سو اعتماد منطقه به جایگاه
ایران در مبارزه با ترویسم و ناامنی را آشکارتر ساخت و
از سوی دیگر همگرایی سایر کشورها با طرحهای ایران
برای امنیت منطقه به ویژه در افغانس��تان را آشکارتر
کرد .بر این اساس میتوان گفت که آمریکا با حاشیه
سازی به دنبال پنهان سازی ابعاد این نشست و جایگاه
ایران در امنیت منطقه است .سوم آنکه هفته گذشته
حوزه سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی دو رخداد
بزرگ را ش��اهد بوده است .بخشی از آن حضور حسن
روحانی و رئیس جمهوری اس�لامی ایران در نشست
کشورهای اسالمی در مالزی بوده است و بخش دیگر
آن سفر روحانی به ژاپن در جهت توسعه روابط است.
نشست مالزی در حالی بیانگر جایگاه ایران در معادالت
جهان اسالم است که عدم دعوت از عربستان به دلیل
نقش منفی آن در امنیت جهان اسالم ،خشم آمریکا و
سعودی را به همراه داشته است .براین اساس آمریکا،
فرانسه و انگلیس که از هر ابزاری برای سرکیسه کردن
عربستان بهره میگیرند ما موضع گیری علیه ایران به
دنبال حاشیه راندن نشست مالزی و نوعی دلجویی از
سعودی هستند تا بهانه ای تازه برای سرکیسه کردن
عربستان داش��ته باش��ند .نکته مهم دیگر آنکه سفر
روحانی به ژاپن در حالی در چارچوب توس��عه روابط
اس��ت که آمریکا سعی دارد آن را به برجام و مذاکرات
ایران و آمریکا نس��بت دهد .آمریکا و اروپا با تش��دید
جوسازیهای ضدایرانی همزمان با سفر روحانی به ژاپن
برآنند تا ایران را به امتیاز دادن به غرب در قالب پذیرش
طرحهای ژاپن در قبال برجام و مذاکره با آمریکا سوق
دهند در حالی که تاکید ایران بر عدم ارتباط این سفر
به مذاکره با آمریکا عمال این س��ناریو را ناکام ساخت.
چهارم آمریکا رفت��ار غربیها در قالب ادعای مکانیزم
ماشه ،تاکید بر لزوم مذاکره بر سر موشکها و ادعای
افزایش اعضاء اینستکس را میتوان در یک چارچوب
دانست و آن سیاست چماق و هویج است که هدف آن
نیزمتوقف کردن روند تعلیق تعهدات برجامی ایران در
برابر بدعهدیهای طرف مقابل است و اقدامات آمریکا
در سازمان ملل علیه ایران و مواضع ضدایرانی پومپئو و
مقامات اروپایی را ادامه این راه میتوان دانست.
نکته قابل توجه آنکه برخی مواضع مطرح ش��ده در
داخل ایران مبنی بر لزوم پیوس��تن به اف.ای.تی.اف،
س��ی.اف.تی ،پالرمو برای آنچه انجام م��راودات مالی
همچون پرداخت دستمزد مربیهای خارجی تیمهای
فوتبال نامیده اند ،این توهم را برای غرب ایجاد کرده که
با فشار بیشتر میتواند ایران را به امضای این تعهدات
س��وق ده��د در حالی که چنانکه دبیر ش��ورای عالی
امنیت ملی تاکید کرده ،در شرایط تحریم پیوستن به
این تعهدات یعنی بستن راههای دور زدن تحریم و این
یک خود تحریمی است.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد میتوان گفت
که اقدام این روزهای اروپا و آمریکا نه برگرفته از قدرت
آنها بلکه از عصبانیت آنان از ناکامیهایش��ان در برابر
بصی��رت ملت ایران در مقابله با آش��وب و فتنه و نیز
دستاوردهایی همچون برگزاری نشست امنیت منطقه
ای در ایران و حضور فعال جمهوری اسالمی در نشست
مالزی است .این روند نشان میدهد که اگر برجام بازی
برد ـ برد بوده ،اما شکست آن باخت ـ باخت نخواهد بود
چرا ملت ایران هرگز تسلیم باج خواهیها نخواهد شد و
شکست برجام را به پیروزی برای خود و شکست طرف
مقابل مبدل خواهد ساخت .اصلی که راهکار تحقق آن
چشم داشت مس��ئوالن به داشته های درون کشور و
خودداری از دلبستن به وعدههای بی عمل خارجی و
رویکرد همه جانبه به اقتصاد مقاومتی است.

پیشنهاد استعفا «پوست خربزه» انداختن زیر پای روحانی است

عض��و هیئ��ت مؤسّ ��س ح��زب کارگزاران ب��ه پیش��نهاد عب��اس عبدی از
تئوریس��ینهای جریان اصالحات مبنی بر اس��تعفای روحانی واکنش نشان
داد و گفت که این کار پوست خربزه انداختن زیر پای رئیسجمهور است.
سید مصطفی هاش��می طبا افزود :آنها که میگویند روحانی استعفا دهند چرا
نمیگویند که استعفا دهد که چه بشود؟ وی تاکید کرد :میگویند روحانی استعفا
کند در حالی که میدانند اگر حسن روحانی استعفا کند نخست در کشور تالطم سیاسی
ایجاد میشود و دوم اینکه به نظر من هر کسی بیاید فرقی نخواهد داشت .وی در پاسخ
به اینکه «هر کسی بیاید تفاوتی ندارد ،یعنی چه ؟» گفت :منظور من این است که
هر کس��ی که بیاید آنچ��ه در مملکت میگذرد تغییر نخواهد کرد چون مش��کل ما
سیاستهای اجرایی در مملکت است .با یک باران اهواز و آبادان و بوشهر را آب برده
است .این به این معنی است که ما به فکر مردم و مملکت نبودهایم .فارس
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رهبر معظم انقالب اسالمی:

جوان عالقهمن ِد فرهنگی کم نیستند
امروز در سرتاسر کشور عناصر
ِ

رهبر معظ��م انقالب اس�لامی گفتند :خوش��بختانه امروز
در سرتاس��ر کش��ور ،عناصر جوانِ عالقهمن ِد فرهنگی ،کم
نیس��تند ،خیل��ی زیاد اس��ت؛ از وجود اینها باید اس��تفاده
بشود.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران
کنگره بزرگداشت مرحوم آیتاهلل هادی تألهی که در تاریخ
 ۸مهر  ۹۸برگزار شده بود ،روز پنجشنبه  28آذر در محل
این همایش در همدان منتشر شد.
متن بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار به شرح
زیر است.
خیلی متش�� ّکریم از ب��رادران همدانی که ب��ا همّ ت واالی
خودش��ان الحمدهلل دس��تاندرکار این کار شایسته شدند:
بزرگداش��ت مرحوم آق��ای تأل ّهی (رحم��ةاهلل علیه) .خب
ش��خص ّیتهایی مثل آقای تأل ّهی در همدان یک گوهرهای
ناشناختهای هستند که در یک کُنجی قرار گرفتهاند .حاال
م��ردم همدان و جوانهای همدان و حزباللهیهای همدان
خیلی از ایش��ان و مرحوم آقای آقانجفی استفاده میکردند،
لکن ظرفیّت استفادهی از این بزرگوران و امثال اینها خیلی
بیش��تر از اینها است .واقعاً یکی مثل مرحوم آقای آقانجفی
یا مثل مرحوم آقای تأل ّهی در همدان میتوانست منشأ یک
حرکات عظیمی باشد.
البتّ��ه هم��دان همینطور ک��ه آقایان اش��اره کردند ،یک
ن جوری اس��ت؛ از [قبیل] مرحوم
خاک عارفخیز دارد ،ای 
آخوند ملاّ حسینقلی همدانی و شاگردهای ایشان و مرحوم
آش��یخ محمّ د بهاری؛ که خود این مرحوم آقا آس��یّد علی
عرب ،شاگرد مرحوم بهاری و جزو شاگردان مرحوم آخوند
ملاّ حسینقلی همدانی است .البتّه آقای تأل ّهی درک نکردند
اینها را؛ یعنی مرحوم آقای آش��یخ محمّ ��د بهاری با اینکه
از نج��ف آمده همدان و در هم��دان از دنیا رفته و مقبرهی
ایش��ان االن در بهار اس��ت ،امّا در عین حال -والدت آقای
تأل ّه��ی در دههی دوّم قرن چهاردهم اس��ت ،یعنی ۱۳۱۷
یا [ ۱۳۱۸قمری] باید باش��د -ایش��ان درک نکرده مرحوم

قالیباف:

اتفاقات آبان ماه در بستر
ناکارآمدی دولت
شکل گرفت
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه
اتفاقات آبان ماه در بس��تر ناکارآمدی دولت شکل
گرف��ت ،گفت :برخی ت�لاش داش��تند در چنین
ش��رایطی پیون��د بین امام و امت و م��ردم و نظام
را از بین ببرند.
محمدباقر قالیباف در نشس��ت مسئوالن ،دبیران
استانها و ش��ورای بانوان ائتالف نیروهای انقالب
اس�لامی که در س��الن همایشهای صدرا برگزار
ش��د به تشریح وضعیت کنونی کشور و برنامههای
ش��ورای ائتالف نیروه��ای انقالب ب��رای عبور از
شرایط فعلی کشور پرداخت.
قالیب��اف به تش��ریح اتفاق��ات آبان ماه گذش��ته
پرداخت و اظهار داش��ت :جنس اتفاقات آبان ماه
با همه حوادث گذش��ته متفاوت بود؛ از یک س��و
ش��اهد فضایی تند ،خش��ن و انتحاری بودیم و در
س��وی دیگر صدای مطالبات و خواستههای مردم
قرار داش��ت .عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب
ب��ا تاکید ب��ر اینکه اتفاق��ات آبان ماه ،در بس��تر
ناکارآمدی دولت ش��کل گرفت��ه بود ،تصریح کرد:
برخی تالش داشتند در چنین شرایطی پیوند بین
امام و امت و مردم و نظام را از بین ببرند.
وی ب��ا بیان اینکه نمیت��وان گفت که رویدادهای
ال ش��بیه حوادث سیاس��ی امنیتی
آب��ان ماه ،کام ً
دهه  ۶۰یعنی درگیری با منافقین یا حتی ش��بیه
ح��وادث اقتصادی دهه  ۷۰ب��ود ،تاکید کرد :این
حوادث برآیند همه این حرکتها و مبتنی بر یک
ناکارآمدی اشباع شده بود.
قالیب��اف در ادام��ه به معضل دوقطبی س��ازی در
ح��وزه فرهنگی و اجتماعی اش��اره ک��رد و گفت:
پررنگ ش��دن این مس��ائل حتماً ب��ه دلیل ضعف
عملک��رد ما به عن��وان فرزندان انق�لاب نیز بوده
است؛ لذا باید به روش درست چالشهای فرهنگی
را حل و فصل کنیم.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی ادامه
داد :در س��الهای اخیر برخی مس��ئوالن ،مردم و
جامعه را شرطی کردهاند و آنها را در بحث مربوط
به مذاکره نگه داشتهاند.
وی ضمن انتقاد از متوقف کردن کش��ور توس��ط
دول��ت با بهانههای مختلف ،یادآور ش��د :وضعیت

آقای بهاری را؛ امّا آن حرکت را ،آن سلسله را ایشان درک
کرده .یعنی در واقع مرحوم آقای تأل ّهی بقیّةالسّ یف( )۲این
سلس��لهی عرفای بزرگ همدانی است .و من تعجّ ب میکنم
وقتی میبینم همان روحیه در جوانهای همدانی [هس��ت].
خب ش��رح حال این شهید عزیزمان -شهید چیتسازیان-
( )۳را ک��ه انس��ان نگاه میکند ،همان رش��حهی عرفانی را
آنجا هم انسان مالحظه میکند ،مشاهده میکند؛ یعنی واقعاً
این جوری اس��ت؛ یک حرکتی در عال َمِ معنا کأن ّه به وجود
میآی��د که دل پیر و جوان را میلرزاند و به خودش متوجّ ه
میکند؛ مثل یک عمود نوری -که از آس��مان تا زمین ادامه
ّت خودش،
دارد و همی��نطور هر کس��ی به ق��در صالحی ِ
ّت خودش از آن بهرهمند میش��ود -یک چنین
به قدر قابلی ِ
چیزی را انسان مشاهده میکند.
البتّه بنده مرحوم آقای تأل ّهی را در همدان یک بار به نظرم

فعلی کش��ور به دلیل عدم وج��ود ثبات اقتصادی
اس��ت و دولتیها برای هر اقدامی منتظر موضوع
اینستکس و  FATFو امثال آن هستند.
عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اس�لامی با
اش��اره به برخ��ی زمزمههای مش��کوک پیرامون
استعفای رئیس جمهور گفت :رهبر معظم انقالب
در دیدار مسئوالن به صورت صریح فرمودند کسی
که حرف از اس��تعفای رئی��س دولت بزند در پازل
دش��من حرکت میکند؛ اما جری��ان اصالحطلب
اس��تارت اس��تعفای رئیسجمهور را زده اس��ت و
قطعاً طرح چنین مسألهای اتفاقی نیست.
قالیب��اف با اش��اره به تحرک خوبی ک��ه امروز در
ق��وه قضائیه ش��کل گرفته اس��ت ،تصری��ح کرد:
امروز متأس��فانه ضعف عملکرد در حوزه مجلس و
دولت به حس��اب نظام و ناکارآمدی دین در حوزه
اجتماعی گذاش��ته میش��ود تا مردم را از انقالب
اس�لامی جدا کنند .وی در جمع بندی این بخش
از س��خنان خ��ود با طرح این پرس��ش که وظیفه
ما در این ش��رایط چیس��ت ،گفت :بدون شک ما
نیازمند ی��ک خیزش ملی و مردم��ی برای نجات
کش��ور از بی عملی و اج��رای تصمیمات غلط به
روشهای غلط هس��تیم .قالیب��اف تاکید کرد :ما
باید یک دولت نشس��ته و خس��ته را وادار به کار
کنیم چراکه دولت مکلف به خدمت در برابر مردم
است.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با بیان
اینکه ما یک ائتالف صرفاً سیاسی نیستیم ،گفت:
امروز باید یک خیزش برای نجات اقتصاد کش��ور
و جلوگیری از فقیرتر ش��دن مردم ش��کل بگیرد.
وی بر همین اس��اس افزود :ما اجازه نخواهیم داد،
مردم بیش از این تحقیر ش��وند؛ لذا درصدد تغییر
اساس��ی هس��تیم که به جای وعدههای دروغ به
دنبال کار عملی برویم و به ناامیدی و بی تدبیری
پایان دهیم .قالیباف با اش��اره به اینکه این ایده و
تحول باید از مجلس ش��ورای اسالمی شروع شود،
یادآور ش��د :ما باید به سمت یکمجلس نو برویم
که نمایندگان آن مردم��ی و وکیلالمله بوده و از
شفافیت نیز برخوردار باشند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مجلس باید فسادس��تیز،
کارآمد ،مؤمن و انقالبی باش��د ،خاطرنش��ان کرد:
مجل��س یازدهم در پی تحول اساس��ی در زندگی
مردم است.
قالیباف تصریح کرد :امروز انقالبی کسی است که
گره از مشکالت مردم یعنی گرانی ،تورم و بیکاری
باز کند .وی راه نجات اقتصادی و گره گش��ایی از
کار م��ردم در موضوعاتی نظیر بی��کاری ،گرانی و
ت��ورم را در گرو وحدت و پرهیز از اختالف افکنی

زیارت کردم؛ با ایش��ان ا ُنس و نشس��ت و برخاست و مانند
اینها نداشتیم؛ یک بار در یکی از سفرهایی که زمان دوران
دفاع مق��دّ س رفتیم همدان ،ایش��ان را آنجا زیارت کردم؛
لک��ن این را میدانس��تیم که جوانه��ای حزباللهی و مبارز
و اینهای��ی که اهل جبهه و جن��گ و میدان جنگ و مانند
اینها بودند ،با ایش��ان مأنوس بودند .و چیز عجیبی اس��ت:
ال حدود هفتاد [س��ال] یا بیش��تر س��نّش
پیرمردی که مث ً
اس��ت ،دوروبرش تم��ام ،این جوانهای عالقهمند و عاش��ق
جبهه و مانند اینها [بودند] .و اینها اقناع میش��دند؛ ببینید
ن جوری
این مهم است .روحانی خوب ،عالم دینی خوب ،ای 
اس��ت که مثل یک خورش��یدی میدرخشد؛ وقتی میآیند
نزدی��ک او ،بهطور طبیعی نورانی میش��وند؛ و ایش��ان این
جور بود .مرحوم آقای آقانجفی هم همینجور؛ ایشان هم
همینطور واقعاً نورانی بودند و منوّر میکردند فضا را.

عن��وان کرد و اظهار داش��ت :بنده ب��ه عنوان یک
فرزند کوچک انق�لاب میگویم که نه تنها مانعی
برای وح��دت نخواهیم بود بلکه با گذش��ت برای
پیشبرد اهدافمان تسهیل گری خواهیم کرد.
وی با ی��ادآوری این نکته که ام��ام فرمود ما باید
دره��ای نف��ت را ببندیم و تکیه به نفت نداش��ته
باشیم ،گفت :امروز دش��من بزرگترین فرصت را
فراهم کرده اس��ت تا در چاههای نفت بسته شود،
اما برخی آن را تبدیل به تهدید کردهاند.
قالیباف همچنین اظهار داش��ت :امیدوارم در دوم
اسفندماه همزمان با روز انتخابات ،اولین قدم گام
دوم انقالب اسالمی را برای نجات اقتصادی کشور
برداریم و در این مسیر مجاهدت کنیم.
قالیباف در ادامه نشست مسئوالن استانی شورای
ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه فلسفه حضور
ما در این جمع ،گفتوش��نود برای انتخابات پیش
رو است ،اظهار داشت :الزمه این کار ارائه توصیف
از شرایطی است که انقالب اسالمی و نظام مقدس
جمهوری اسالمی امروز با آن رو به روست.
عضو ش��ورای ائتالف نیروهای انقالب اس�لامی با
تاکی��د بر اینکه ما باید درک دقیقی از زمانه فعلی
داشته باشیم ،ادامه داد :اگر ما در یک دیدگاه کلی
ب��ه حوادث نگاه کنیم ،خواهیم دید امروز حوادثی
با سه سطح در دنیا در حال رخ دادن است.
وی ب��ر همین اس��اس اف��زود :یک س��طح از این
ش��رایط ،حرکتهای آمریکاس��ت ک��ه همچنان
میخواهد س��یطره خود را بر دنیا حفظ کند و بی
ش��ک یکی از حرکتهای بزرگ اسالمی و انقالبی
دنیا تش��کیل نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده
است که در مهمترین منطقه دنیا یعنی خاورمیانه
در مقابل اهداف آمریکا ایستاده است.
قالیباف به سطح دوم رویدادهای منطقه اشاره کرد
و گفت :در سطح منطقه از زمان بهار عربی تاکنون
مشخص است حوادث به چه شکلی رقم خورده و
ما روزهای سختی را پشت سر گذاشتهایم که اوج
آن داس��تان داعش ،س��وریه ،عراق ،لیبی ،مصر و
تونس بود.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی با بیان
اینک��ه داعش مانند کفار و منافقان جنگ احزاب تا
آخر فعال بود ،یادآور شد :این موضوع باعث شد حتی
ال
رزمندگان درگیر صحنه عمل هم این فشار را کام ً
احس��اس کنند .وی با اش��اره به ایامی که برخی با
جوسازی شعار نه غزه نه لبنان میدادند ،تصریح کرد:
با وجود تمام مشکالت در آن روزها ،خداوند نصرت
عظیمی را برای قیام کنندگان در برابر ظلم قرار داد.
س�تاد خبری ش�ورای ائتالف نیروهای انقالب
اسالمی

امیدواریم انش��اءاهلل خداون��د متعال این ب��رکات را ادامه
بدهد .خیل��ی خوب کردید این کنگره را تش��کیل دادید و
راه انداختید .بیانات ایشان را و اگر بتوانید ،صدای ایشان را
ال فرض کنید جلس��اتی که ایشان داشتهاند -در اختیار
مث ًآحاد مردم بگذارید؛ و نصایح ایش��ان را ،درس��های اخالقی
مرحوم آقای تأل ّهی را در اختیار [مردم] بگذارید ،به نظر من
خیلی مفید خواهد بود برای کس��انی که مطّ لع میش��وند .و
تجلی��ل از این بزرگواران ،تجلیل از دین و اخالق و عرفان و
معنویّت و حقیقت است؛ هر چه از اینها تجلیل کنید ،واقعاً
از آن معارف حقیقی الهی تجلیل کردهاید که برای کش��ور
ما الزم است .خوش��بختانه امروز در سرتاسر کشور ،عناصر
جوانِ عالقهمن ِد فرهنگی ،کم نیس��تند ،خیلی زیاد است؛ از
وجود اینها باید استفاده بشود ،ا ّوالً برای در معرض استفاده
ق��رار دادنِ این ذخایر معنوی ،و ثانیاً برای نش��ر [معارف] و
تربیت جوانها و تربیت نوجوانها در این صراط مستقیم.
خداوند انش��اءاهلل به ش��ماها توفیق بدهد ،درجات آنها را
عالی کند؛ ش��هدای بزرگ این منطقه را انشاءاهلل خداوند
متعال با بزرگان دین و اولیای دین و ش��هدای صدر اسالم
و شهدای کربال محشور کند؛ ما را هم ان َشاءاهلل خداوند به
اینها ملحق کند.
والسّ الم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
 )۱در ابت��دای ای��ن دی��دار ک��ه در چارچ��وب دیدارهای
دستهجمعی برگزار ش��د -آقای سیّد عباس صالحی (وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی) ،حجّ تاالس�لام والمس��لمین
حبی��باهلل ش��عبانی(نمایندهی ولیّ فقی��ه و امام جمعهی
هم��دان و عض��و ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری) ،و آق��ای
س��یّدمحمّ دکاظم حجازی (دبیر کنگره) گزارش��هایی ارائه
کردند .قرار اس��ت ای��ن کنگره در آذرماه س��ال جاری در
همدان برگزار شود.
 )۲باقیمانده ،بازمانده
 )۳شهید علی چیتس��ازیان (فرمانده اطّ العات ـ عملیّات
لشکر انصارالحسین)

آیتهللا محمّد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:

مسئوالن بیدار باشند ،کسی که «خواب» است
برنامههای دشمن را نمیبیند
امامجمعه موقت تهران با اشاره به حکمتی از نهجالبالغه ،گفت :آدمی که
خواب اس��ت ،دنیا را نمیبیند و برنامههای دشمن را نمیفهمد؛ آدمی که
خواب است ،بلند نمیشود راه بیفتد.
آی��تاهلل محمّ د امامی کاش��انی در خطبههای نمازجمع��ه تهران که در
مصلی امامخمینی(ره) برگزار ش��د ،با اش��اره به آیات ق��رآن و احادیث
اهلبیت(علیهمالس�لام) ،زمین را بهعنوان یکی از ثبتکنندههای اعمال
انسانها دانست و گفت :اینکه پول خود را چگونه خرج کنیم ،چه در راه
خدا و چه در راه گناه ،زمین آن را ثبت میکند.
وی ادامه داد :اگر س��رمایههای خود را در راه تولید کش��ور خرج کردیم و
برای ایجاد اشتغال ،کارخان ه به راه انداختیم و نگفتیم اینجا هزینهاش زیاد
است و سود ما کم ،پس کارگرها را کم کنیم و کارخانه را ببندیم ،بدانید
که همه این تصمیمها توسط زمین ثبت میشود و تنها این مالئکه نیستند
که از اعمال ما خبر میدهند ،بلکه زمین هم فریاد خواهد کشید.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه از امام صادق(ع) سؤال میشود که
«فرَج» چه زمان رخ خواهد داد؟ ایشان میفرماید وقتی حکومتهای بنی
عباس با مشکل روبرو شوند و حاکمان آنها ضعیف شوند ،دیگران به این
حکومتها طمع خواهند کرد به نحوی که تا پیش از آننمیتوانس��تند
چنین کنند .در چنین ش��رایطی ،عرب ،عن��ان را پاره میکند و دیگر به
دنب��ال دولتهای تکفیری نخواهند رفت .در این وقت اس��ت که صاحب
ای��ن امر یعنی مه��دی موعود ارواحنا له الف��داه از مدینه حرکت خواهد
کرد ،با نشانههایی از پیغمبر(ص) که عمامه و زره و شمشیر ایشان است
میگوید «انا بقیة اهلل فی االرضه».
امامی کاش��انی ادام��ه داد :منظ��ور از حکومتهای بنیعب��اس ،همین
حکومت تکفیری و وهابی اس��ت .منظور از طم��ع به این حکومتها نیز
طمعی اس��ت که آمریکا همیش��ه ب��ه جهان اس�لام دارد و در ایران هم
ش��اه ،عامل آن بود .ناشی از همین طمع است که آنها داعش را درست
میکنن��د .اینکه در عراق رژیم تکفیری ص��دام تکفیری را بهم ریختند،
یکی دیگر از نش��انههایی اس��ت که در حدیث امام صادق(ع) مورد اشاره
قرار گرفته است.
امام جمعه موقت تهران گفت :با توجه به این روایات ،وظیفه امت اسالم
بی��داری اس��ت و توجه به اینکه دش��من چکار میکن��د و در عراق چه
خائنان��ی را بر موجها س��واری میکنند و این وض��ع را ایجاد کردهاند .از
طرف دیگر ما چه وظیفهای داریم؟
وی در ادامه با اشاره به حکمت  ۴۱۵نهجالبالغه مبنی بر اینکه «خواب،
عزمها را میشکند و تصمیمهای زمان را از بین میبرد» ،گفت :شارحین
میگویند این س��خن ،اش��اره به یک ضربالمثل دارد .یعنی اگر فردی،
سس��تی و بیحالی کرد و بینظم و بیبرنامه بود ،نتیجه این میشود که
برنامههای او بههم میریزد.
امامی کاشانی با بیان اینکه امروز دنیای استکبار ،برای کشورهای اسالمی
و ایران برنامهها چیده اس��ت ،اظهار داش��ت :آنها اتاق فکر دارند که با
اقتصاد کشور ،فرهنگ جوانان و سیاست ما چه کنند و میگویند چگونه
فارس
ملت را به زانو در بیاوریم.

