
عشق جانم! امام زمانم! و وظیفه ما!

اجتماع یکصد هزار نفری دهه نودی و هشــتادی های 
مردم عزیز تهران در ورزشگاه آزادی و سرود امام زمانی 
سردادن آنان صحنه بسیار زیبا، غرورآفرین و ماندگاری 
را ایجاد کرد که از کنار آن نمی توان به سادگی گذشت.
از چند هفته پیش که این نســیم مهدوی از مســجد 
مقدس جمکران وزیــدن گرفت بحمدهلل به لطف امام 
زمان )عج( با اقبال شــایان توجه کودکان و نوجوانان 
کشــورمان در مــدارس و تجمعات بزرگــی در مراکز 

استانها وشهرهای مختلف کشورمان همراه بود.
واقعاً کسی فکر نمی کرد یک سرود مذهبی که نجوایی 
ملتمسانه با حضرت حجت ارواحنا فداه دارد اینچنین 
در ذهن و جان نونهاالن نفوذ کند و آنها را در نمایشی 
وجــدآور به صحنه آورد. گویا نــام مقدس آن حضرت 
بایستی بر زبانها و جانهای پاک و مطهر جاری می شد 
و کــودکان و نونهاالن ما که هنــوز گرفتار آلودگیهای 
دنیا نشــده اند بهترین افراد برای این منظور بودند تا 
بلکــه به پاکی قلب آنها آن منجی عالم توجه و عنایتی 
فرماید و به لطف ایشان موانع ظهور آن حضرت برطرف 
شود و مشکالت جهان تشیع و اسالم وکل بشریت حل 
و فصل شود و شهد شــیرین عدالت را به عالم هستی 

عطا بفرماید.
از حــدود دو دهه پیــش که اجتماعــات عظیم علی 
اصغــری هــا در اولین جمعه ماه محرم در شــهرهای 
مختلف کشورمان و حتی بسیاری از کشورهای جهان 
برگزار می شــود و مادران عاشقانه فرزندان شش ماهه 
شــان را به پاسداشــت علی اصغر امام حسین )ع(  نذر 
ســربازی حضرت مهدی )عج( می کنند باید به انتظار 
چنین اســتقبال عظیم و زاید الوصفی ازسوی نونهاالن 
و کودکان کشــورمان از یک ســرود امــام زمانی می 
بودیم چرا که آنها از شــش ماهگــی در حقیقت این 
ســرود مهدوی را آغاز کرده اند و اکنون شاهد بروز و 
ظهور همان شش ماهه ها هستیم و انشاء اهلل روز بروز 
طنین صدای آنها قویتر و رســاتر وگامهای استوار آنها 
در پیمــودن راه علی ابن مهزیارهــا، بهجت ها و حاج 
قاسم ها را شاهد باشیم. در دورانی که تهاجم فرهنگی، 
رسانه ای و تبلیغاتی دشمنان بسیار سنگین است و در 
حالی که مفاسد زیادی به جامعه ما تحمیل شده است، 
ناگهان نسیمی الهی بوزد و بچه هایمان به ما درس یاد 
امام زمان )ع( بودن را بدهند، بسیار مبارک و ارزشمند 
است و امیدواریم طلیعه ای برای پاکسازی میهنمان از 

تمامی مفاسد باشد.
اما رسالت ما بزرگترها چیست؟! آیا همین تماشا کردن 
است! این ماجرا نشان داد که اگر کار فرهنگی خوب و 
مثبت و خالصانه ای انجام شود،  برکت پیدا می کند و بر 
دلها و جانها می نشیند و هر کس باید سعی کند در این 
دورانی که دشمن یأس و ناامیدی را پیوسته در جامعه 
پمپاژ می کند،  در ســالم سازی فضا تالش کند تا بلکه 
دلدادگی جامعه به معنویات بیش از پیش نهادینه شود. 
مردم عزیز ما همواره سعی کرده اند به خون شهدایشان 
وفادار باشند و این وفاداری و تأدب آنها به اهل بیت )ع( 
و شهدای عزیزی چون حاج قاسم سلیمانی نباید مورد 
سوء استفاده کسانی شود که وظیفه شان مبارزه جدی 
و بی امان با بی عدالتی ها و تبعیض ها و رانتخواری ها 

و ویژه خواری ها است!
جای تأسف است که عده ای به اسم خودرو ملی سالها 
ملت را سرکار بگذارند و سرمایه های کشور را بی حد و 
حصر مصرف کنند و بعد از چهل و سه سال یک مشت 
آهن پاره و آلت قتاله و ارابه مرگ را تحویل مردم شهید 
پرور بدهند و به اندازه بیش از پنج برابر شهدای جنگ 
از آنها کشــته و تلفات بگیرند! ایــن رفتار و کردار آنها 
مربوط به هر دولتی باشد خیانت به خون شهیدان و این 

ملت وفادار به اسالم و قرآن و شهیدان است!
مســئوالن باید رصد کنند که از چه راههایی به مردم 
ظلــم می شــود و جلــوی آن ظلم هــا را بگیرند! در 
جمهوری اســالمی نباید به کسی ظلم شود، مخصوصاً 

رعایت حال محرومین و ضعفا باید بشود.
حفظ پشــتوانه مردمی جمهوری اسالمی باید همیشه 
مدنظر باشــد و از هر کاری که موجب نارضایتی عموم 
مردم می شــود پرهیز شــود، در توجیه سیاست ها و 
تصمیمات حکومتی برای افکار عمومی تالش شــود و 
هــرگاه اکثریت جامعه آمادگی الزم را کســب کرد، با 

رعایت دقیق حق و عدالت رفتار شود.
روزی برای گرفتن خودرویم که به یکی از پارکینگهای 
بیابانی منتقل شــده بود، رفتم و با کمال تعجب دیدم 
که هزاران موتور در آن بیابان پارک اســت که بخاطر 
تخلف از موتورســواران گرفته اند و این موتورها در زیر 
برف و باران و آفتــاب از بین می رود و حتی بعضی از 
آنها بخاطر هزینه هایی که برای آزاد ســازی موتورشان 
وجود دارد و یا شــرایط سختی که وضع نهاده شده از 
خیر موتور خود می گذرند و پس از چندی موتور آنها 

عماًل اسقاطی شده و از بین می رود!
هیچ دقت کرده ایم که اســتفاده کننــدگان از موتور 

بیشتر چه کسانی هستند؟
معمــوالً افرادی که توانایی مالــی ندارند و نمی توانند 
ماشــین بخرند، ناچاراً برای تردد و یا حتی برای کسب 
و کار خود از یک موتور استفاده می کنند، حاال اگر آن 
موتور سوار گواهینامه همراه ندارد و یا از مسیری یک 
طرفه عبور می کند و یــا تخلفی دیگر انجام می دهد 
آیــا روش تأدیب و مجــازات او باید گرفتن کل دارایی 

او باشد؟!
خالصه مطالبات دین و دنیای مردم با هم اســت، نمی 
توان از مــردم انتظار دینداری داشــت ولی در مقابل 
ضعیف تر شــدن اقتصادشان و ســفره تغذیه شان بی 

تفاوت بود!
ایجاد قســط و عدل و ارتقاء سطح خدمات به مردم و 
جامعه باید هدف اول باشد و در صورت موفقیت در این 
عرصه، بطور طبیعی مردم دیندار می شوند و تحصیل 
رضایــت عمومی از عوامــل دوام و بقاء نظام جمهوری 
اســالمی خواهد بود. البته قطعاً و مســلماً مفسرین و 
اختالســگران و محتکران به جایی نمی رسند چرا که 
معتقدیم خدا، خدای شهیدان است و خدای محتکرین 
و مختلســین و مفسدان نیست و آنان در مقابل ظلمی 
که به مردم می کنند برای خود شعله های آتش را در 

جهنم و دوزخ الهی فراهم می نمایند.

یادداشت

رئیســی با بیان اینکه منظور از بیان جمله »تصمیم ســخت«، رشد اقتصادی بود، گفت: تالش 
کردیم بودجه امســال در راســتای محرومیت زدایی باشــد و به همین علت برمبنای آمایش 

سرزمینی تدوین شد.
سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به بودجه سال 
۱۴۰۱ گفت: تالش کردیم بودجه امســال در راستای محرومیت زدایی باشد و به همین علت 

برمبنای آمایش سرزمینی تدوین شد.
رییسی با اشاره به سهم صندوق توسعه ملی تصریح کرد: این اولین سالی است که بودجه بدون 
۲۰درصد صندوق توســعه ملی بود، در ســالیان مختلف یکی از درآمدهایی که دولت روی آن 
حساب می کرد ۲۰ درصد صندوق بود که ما امسال سهم صندوق را همان ۴۰ درصد که قانون 
تعیین کرده بود، تنظیم کردیم. این نشان می دهد که دولت می خواهد صندوق را تقویت کند. 
وی ادامه داد: ما ۳۷ محور را به عنوان مهمترین مسائل کشور را به عنوان محور تحول منتشر 
کردیم و همه به آن دسترســی دارند، همه می توانند مطالعه کنند و نظری هم داشتند مطرح 
کننــد. بیش از ۶۰۰ متخصص در مورد ایــن برنامه نظر دادند و در حال حاضر ما ۳۷ برنامه و 

مسأله کشور را مطرح کردیم.
رییس جمهور با اشــاره به اصالح اقتصادی کشور، گفت: کاری که شروع شده به عنوان اصالح 

اقتصادی، دولت کار سختی دارد و گام هایی باید برداشت شود.
وی افزود: در جلسه خصوصی سازی گفتم تصمیمات سخت، دوستان عنایت نکردند، رسانه های 
خارجی شــیطنت کردند و داخلی ها اصل مطلب را  متوجه نشــدند. تصمیمات سخت دولت 
چند موضوع اســت نخست رشــد اقتصادی، در کشور حتمی اســت چطور حاصل می شود با 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دوم افزایش بهره وری، یکی از مشکالت کشور بهره وری است. 
اگر کسی در جایگاهی حضور دارد که این موضوعات برایش اهمیت ندارد باید از چرخه برنامه 
ریزی و تصمیم گیری خارج شــود البته نمی گوییم از چرخه اداری کشــور خارج شود. رییس 
جمهور با اشاره به موضوع شرکت های دانش بنیان تاکید کرد: امر دانش بنیان بسیار مهم است 
اما فقط شــرکت دانش بنیان مهم نیســت اینکه شرکت داشته باشیم و تعداد آن را زیاد کنیم 
بلکه این شــرکت ها باید صنعتی شــده و نتیجه فعالیت شــان به تولید و اشتغال منتهی شود. 
حضرت آقا فرمودند تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین یعنی این ســه تا کنار هم است.پس 

شرکت دانش بنیان باید در کنار دانایی و علم و توانایی داشته باشد.
وی در رابطه با بحث مبارزه با فساد گفت: اجرای عدالت باید با مبارزه با فقر و فساد و تبعیص 
همراه باشــد. بدون اصالح نظــام بانکی و پولی اقدامات تحقق نمی یابــد و این از برنامه های 

دولت است .
رئیــس جمهور در مورد راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بیان داشــت: باید در این 
رابطه بیشــتر کار کرد و این اقدامات تاکنون انجام شــده، جای تشکر دارد . رئیسی در رابطه با 
تقسیمات کشوری هم تصریح کرد: در سفرهایی که در شهرستان های تهران داشتم، تقسیمات 
کشــوری چندین بار مطرح شد و این را قبول دارم و باید کارشناسی های الزم در مورد ان در 
وزارت کشور انجام شود و باید این تصمیم برای شمال و جنوب تهران، تصمیم پخته ای باشد. 

اصل مسئله تقسیمات کشوری در استان تهران را قبول داریم.
وی افزود: باید به جوانان میدان داد، مشی رهبری و امام هم این است، باید به جوان ها اعتماد 
کــرد و به آنها میدان داد، این ها دارای روحیه نوآوری و خالقیت هســتند، از میدان دادن به 

جوانان،  ضرر نخواهیم کرد .
رئیس جمهور با بیان اینکه فرمایشــات رهبری، صرفا توصیه به عنوان مرجع تقلید نیســت و 
حرف ایشــان الزام آور است، بیان داشت: ایشان فرمودند که آقایان نماینده از هرکجای کشور 
که آمده اید باید کشــوری فکر کرد و تصمیم ســازی کرد ، باید کشور را مدیریت کرد .فرمایش 
رهبری را باید اجرایی کرد. بعد از فرمایش رهبری در جلسه دولت به وزرا می گویم باید این ها 

را اجرایی کنیم. باید مسائل را ، مسائل کشوری ببینیم نه صرفا شهری.
رئیسی تصریح کرد: ما دنبال نام نیستیم،  دنبال گره گشایی هستیم ، باید کار ها را حل کنیم، 
به دنبال این نیســتم که بگوییم این کار را به نام دولت خود ثبت و تمام کنیم، ما می خواهیم 

مشکالت مردم را حل کنیم باید هدایت های رهبری را عملی کنیم. 
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی در استان تهران ادامه داد: حمل و نقل ریلی 
از مســایل مهم تهران است. به آقای زاکانی کمک می کنیم. آلودگی تهران قابل تحمل نیست 
و این باید  به عنوان یک مســئله محوری مورد توجه قرار بگیرد، بخشــی از این آلودگی منشا 
خارجی دارد که وزیر خارجه و رئیس ســازمان محیط زیست را مامور کردم تا پیگیری کنند و 

باید کشور های همجوار اقدام کنند . 
رئیس جمهور با اشــاره به زمین خواری ها تاکید کرد: مســئله زمین ، مسئله مهمی است.در 
مســئله زمین باید اصالحات ســاختاری شود تا به زمین خواری برســیم و با آنها برخود شود . 
تقدم اصالح ســاختاری است. وی در مورد ســاماندهی اتباع خارجی در کشور گفت: نسبت به 
مســئله اتباع خارجی اعالم شده است که سازمانی در این ارتباط تاسیس شود و در مجلس در 
حال پیگیری است و کار در وزارت کشور هم با سرعت در حال پیگیری است اولین اقدام تهیه 

شناسه برای کلیه اتباع در کشور است تا هویت آنها شناخته شود.

رئیس جمهور:

 منظور از »تصمیم سخت«
 رشد اقتصادی بود

چرا مجلس یازدهم انقالبی است؟
مجلــس یازدهم تالش می کنــد در دو بُعد نظــارت و قانون گذاری 
در ریل »انقالبی گری« حرکت کند، بخصوص که فرمایشــات اخیر 
 رهبر انقالب بعنوان »مانیفست انقالبی گری« پیش روی نمایندگان 

قرار دارد.
مقام معظــم رهبری در جریان دیدار رئیــس و نمایندگان مجلس 
شــورای با اشــاره به تعبیر ســابق خود از مجلس یازدهم به عنوان 
»مجلس انقالبی«، فرمودند: بعضی ها از این تعبیر خوش شان نیامد 
اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این 

مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهت گیری ها آنها انقالبی بود.
به گــزارش مهر پیش از این نیز رهبر انقــالب در ارتباط تصویری 
بــا مجلــس شــورای اســالمی )۲۲/۰۴/۹۹( از مجلــس یازدهم 
بــه عنوان مجلــس »امیــد و انتظار« یــاد کرده بودنــد، مجلس 
 یازدهم چه ویژگی ها و عملکردی داشــته اســت که می توان آن را 

»انقالبی« دانست؟
برای پاسخ به پرسش به چند محور زیر می توان اشاره کرد:

۱- »الوعــده وفا«؛ یکی از شــعارهای اصلی اکثریــت نمایندگان 
مجلس یازدهم، حاکم شدن شــفافیت بر آرا و امور مجلس شورای 
اســالمی بود. بر همین اساس، »طرح شــفافیت آرای نمایندگان« 
در همــان ســال اول مجلــس یازدهم تدوین شــد و در اواســط 
بهمن ماه ۹۸ به واســطه اینکه نتوانست دوســوم آرای نمایندگان 
را به دســت بیاورد، تصویب نشــد. البته ناگفته نماند که بالفاصله 
بعد از رد این طرح، اعالم شــد کــه ۵۰ نماینده مجلس در نامه ای 
 به هیئت رئیســه خواســتار بررســی مجدد طرح شــفافیت آرای 

نمایندگان شده اند.
۱-۱- اخیراً نیز »طرح شــفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی 
و ســایر نهادها« در مجلس شورای اسالمی بررسی شد و به تصویب 
رســید که جامع تر از طرح شفافیت آرای نمایندگان است. هر چند 
کــه فرآیند تصویب این طــرح مراحل قانونی خــود را طی نکرده 
اســت، اما اجرای داوطلبانه شفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در 
فضای رســانه ای و در منظر عموم جامعه اقدام بســیار خوبی است 
 و به تحقق شــعار مجلس انقالبی برای شــفافیت و مبارزه با فساد 

کمک می کند.
۲- روحیه جهــادی و حضور در میــدان و موقعیت های مورد نیاز 
مردم، رویکرد جدیدی اســت کــه نمایندگان مجلــس یازدهم را 
نســبت به دوره های ســابق مجلــس متمایز کرده اســت. رئیس 
مجلس شــورای اســالمی و نماینــدگان بارهــا در دورافتاده ترین 
نقاط کشــور حضور یافته و از نزدیک مشــکالت مردم را مشاهده 
 کردنــد که قطعاً این اقدام باعث می شــود مشــکالت مردم زودتر 

حل و فصل شود.
۱-۲- همچنین تالش نمایندگان برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر 
بــا مردم و اعالم مواضع و ارائــه گزارش به آنان در فضای حقیقی و 
مجازی از جمله اقداماتی است که باعث شده مردم بتوانند مطالبات 

خود از نمایندگان را راحت تر از گذشته پیگیری کنند.
۳- پیگیری مســائل اصلی کشور نیز در این دو سال از سوی شاکله 
مجلس مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است؛ در این راستا می توان 
به مهمترین مصوبات مجلس در حوزه اقتصاد و سیاست اشاره کرد. 
تدوین طرح های بســیار مهم در حوزه اقتصادی، به وضوح نشــان 
دهنده انگیزه و تحرک بســیار زیاد مجلس یازدهم در حل مســائل 
اقتصادی اســت. محمدباقر قالیباف در این مورد، می گوید: »دغدغه 
امروز کشــور اقتصاد اســت و مشــکالت مردم نیــز در بخش های 
معیشــت، اشــتغال و نگرانی آنها از بی ثباتی اقتصاد و گرانی است. 
ما در مجلس شورای اســالمی با اولویت به این مسائل پرداختیم و 
مهمترین قوانینی که در مجلس تصویب شــده است عمدتاً متمرکز 

بر اقتصاد بوده است.«
۱-۳- از سوی دیگر تدوین »طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانــت از منافع ملت ایران« هم مصوبه ای دیگری اســت که در 
مجلــس یازدهم مطرح و با تأیید شــورای نگهبان بــه عنوان الزم 
االجرا شــد. این قانــون تأثیر مثبتی در فضــای مذاکرات و احقاق 
 حقوق هســته ای ایران دارد و توانسته است قدرت چانه زنی ایران را 

افزایش دهد.
۴- طـرح صیانـت از حقـوق کاربـران در فضـای مجـازی از جملـه 

طرح هایـی محسـوب می شـود کـه روی میـز مجلـس یازدهـم قرار 
گرفـت امـا هنـوز ُمهـر تأیید به آن زده نشـده اسـت، ایـن درحالی 
اسـت کـه طـرح مذکـور سـوژه ای بـرای رسـانه های اپوزیسـیون و 
ضـد انقـالب فراهـم کـرده تا بـه نـام »فضـای مجـازی« مجلس را 
تخریـب کنند. رسـانه های فارسـی زبـان معاند کارویـژه اصلی خود 
را تخریـب مجلـس به بهانه بررسـی طرح صیانـت از فضای مجازی 

قـرار داده اند.
۱-۴- تخریــب ضد انقالب فقط مختص به طرح »مجازی« مجلس 
یازدهم نمی شــود، دشــمن از هر بهانه ای برای تخریب خانه ملت 
اســتفاده می کند، آخرین نمونه آن ســفر خانواده رئیس مجلس به 
یک کشــور همسایه بود؛ انتشــار یک عکس بهانه ای برای معاندان 
ملت و نظام اســالمی فراهم کرد تا به صورت گســترده علیه نهاد 
قانون گذاری کشــور فعالیت کنند. در همین راستا علیرضا سلیمی 
عضو هیئت رئیســه مجلس با بیان اینکه دشمن بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ 
هزار نفــر نیرو را برای تخریب مجلس یازدهــم و ایجاد انحراف در 
افکار عمومی و ایجاد یأس در میان مردم نسبت به عملکرد مجلس 
یازدهم به کار گرفته اســت، می گوید: این تخریب از رئیس مجلس 
شــروع شــده و به کلیت مجلس و »تک تک« نمایندگان نیز ختم 
 می شود که عمده افرادی که در این حوزه فعال هستند در خارج از 

کشور هستند.
۵- گفتمــان مجلس یازدهم »حل مشــکالت بــا رویکرد مدیریت 
جهادی« اســت، بدون شــک این گفتمان به مــذاق غرب گرایان 
داخلی و نیروهای اپوزیســیون خارج نشین خوش نمی آید؛ مشکل 
لیبرال های داخلی با این نسخه وطنی جهت عبور از مشکالت فعلی 
این اســت که این نسخه از یک ســو با نمودار کردن برخی امکانات 
و ظرفیت هــای داخلی و تصویــب قوانینی برای فعــال کردن این 
ظرفیت ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره »نگاه به بیرون به عنوان 
تنها راه حل عبور از بحران معیشــتی« را به محاق می برد و از سوی 
دیگر به واســطه قوانینی مانند »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 
برچســب و اتهام ضدیت این نســخه و نگرش مدیریتی با تعامل با 
بیــرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی اثــر و در وجدان عمومی 

غیرقابل پذیرش می کند.
۱-۵- براین اســاس دشــمن بیرونی بــا هر اقدامــی در ایران که 
کارآمدی ساختار قانونی در کشورمان را اثبات و مردم را به تغییر و 
بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، به این 
علــت که پروژه ایجاد ناامنی در جامعه و جدایی مردم از نظام را به 
شکست می کشــاند. این عامل هم بخشی از دالیل تخریب مجلس 
یازدهم محســوب می شود، از این رو آنها تالش می کنند یک تصویر 
غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشــیه ها از مجلس 

یازدهم به جامعه ارائه دهند.
۶- دیـوان محاسـبات کل کشـور کـه بـه عنـوان بـازوی نظارتـی 
مجلـس شـورای اسـالمی شـناخته می شـود در مجلـس یازدهـم با 
شـعار »دیـوان فناورانـه و مردم پایـه« چتر نظارت خود را گسـترده 
بـاز کـرده اسـت و در ایـن راسـتا نامه هایـی از سـوی رئیـس ایـن 
اجرایـی جهـت  دسـتگاه های  رؤسـای  و  وزرا  بـه  دیـوان خطـاب 
یـادآوری مهمتریـن تکالیـف احصـا شـده هـر دسـتگاه اجرایـی از 
قانـون بودجه سـال ۱۴۰۱ ارسـال و آخرین نامه از سـوی »مهرداد 
بذرپـاش« خطاب به وزیر نیرو نگاشـته شـد و در کارویـژه ای دیگر، 
بررسـی بودجـه بعضـی از شـرکت های دولتی را هم در دسـتور کار 
قـرار داده و ایـن نشـان از جدیـت مجلـس در بُعـد نظـارت اسـت، 
بـه همیـن جهـت ایـن پیگیری هـا و نظارت هـای دیوان بـا تمجید 
رهبـر انقـالب مواجه شـد؛ ایشـان در دیدار بـا رئیـس و نمایندگان 
مجلـس فرمـوده بودنـد: »اخیـراً دیـوان محاسـبات بررسـی بودجه 
بعضـی از شـرکت های دولتـی را نیـز آغـاز کـرده کـه اگـر آن را به 
همـه شـرکت های دولتـی تعمیـم دهیـد از جملـه امتیـازات ایـن 

مجلـس خواهـد بود.«
چند محور ذکر شــده گوشــه ای از اقدامات و تحرکات نمایندگان 
بود که نشــان می دهــد مجلس یازدهم تالش می کنــد در دو بُعد 
نظارت و قانون گــذاری در ریل »انقالبی گری« حرکت کند؛ اکنون 
که مجلسی ها وارد سال سوم قانون گذاری خود شده اند، باید منتظر 
مصوبات جدید این مجلس در عصر جدیدی که با دولت ســیزدهم 
آغــاز کرده اند ماند، بخصوص که فرمایشــات اخیر رهبر انقالب نیز 
»مانیفســت انقالبی گری« است که پیش روی ســاکنان هرم سبز 

بهارستان قرار دارد.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای تصریح کردنــد: وظیفه پیگرد 
مقصران حادثه آبــادان و مجازات عبرت آموز آنان بر عهده 

همه ما مسئوالن کشور است.
 به گزارش خبرگزاری فارس، در پی حادثه فروریختن یک 

ســاختمان در شهر آبادان، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:

حادثه تاسف بار آبادان عالوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده 

از ظرفیت ها برای کاستن از تلفات که در درجه اول اهمیت 
اســت، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز 
آنــان با همکاری قــوه قضاییه و نیز تالش گســترده برای 
جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشــور بر عهده همه ما 

مسئوالن کشور است. الزم می دانم با تشکر از فعالیت چند 
روزه مســئوالن دولت پیگیری و جدیت کامل در این مورد 
را مطالبه نماییم. به مصیبت دیدگان حادثه تســلیت عرض 

می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می کنم.

مرتضی نجفی قدسی
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گزارش
رهبر انقالب:  

مجازات عبرت آموز مقصران حادثه آبادان بر عهده همه مسئوالن کشور است

خطیـب نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تهـران از نماینـدگان خواسـت رهنمودهـای 
رعایـت  ساده زیسـتی،  و  داده  قـرار  توجـه  مـورد  را  اخیـر  دیـدار  در  رهبـری 

اولویت هـا و پرهیـز از قوانینـی کـه قابـل اجـرا نیسـت را رعایـت کننـد.
حجت االسـالم والمسـلمین شـیخ کاظم صدیقـی خطیب نماز جمعـه این هفته 
تهـران در خطبه هـای نمـاز جمعـه بـا عرض تسـلیت شـهادت امام صـادق)ع( و 
توصیـه همـه نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوا، با اشـاره به سـوم خـرداد و سـالگرد 
فتـح خرمشـهر، اظهـار داشـت: این اتفـاق معجـزه ایثار، شـهادت طلبـی، صبر، 
تـوکل و توسـل و همدلـی و والیت پذیـری بـود و موجـب شـد شـهری که ۵۷۵ 
روز در اختیـار دشـمِن مـورد حمایـت شـرق و غـرب بـود، بـا مقاومـت و صبـر 
و ایثـار زیـر پرچـم والیـت آزاد شـود. وی افـزود: امـام راحـل فرمـود خرمشـهر 
را خـدا آزاد کـرد و بـا خضـوع همه چیـز را در اختیـار خـدا می دانسـت. امـروز 
خرمشـهرهایی در پیـش اسـت و از شـهید حججـی تـا شـهید خدایـی همـان 
روحیـه و اعتقـاد را دارنـد و توجه داشـته باشـید مردمـی که می تواننـد دژ نفوذ 
ناپذیـر را با آن همه اسـیر و کشـته از دشـمن پـس بگیرند و  معجـزه بیافرینند، 

بـا وحـدت کلمـه و ایثـار می تواننـد گشـایش های اقتصـادی هـم رقـم بزنند. 
صدیقـی بـا اشـاره بـه روز چهـارم خـرداد و یـاد مقاومـت جانانه مـردم دزفول، 
مسـئله دیـدار نماینـدگان بـا رهبـر انقـالب را یـادآور شـدو اظهار داشـت: توقع 
داریـم رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری بـرای انقالبـی ماندن مجلـس جدی 
گرفتـه شـود. ساده زیسـتی، رعایـت اولویت ها و پرهیـز از قوانینی کـه قابل اجرا 
نیسـت را مدنظـر قـرار دهنـد. مرحـوم آیـت اهلل صافـی زمانـی که دبیر شـورای 
نگهبـان بـود، می فرمـود مبـادا قوانینی تصویب کنیـد که در شـورای نگبهان رد 
شـود چـرا که آبـروی مجلـس در میان اسـت و نمایندگان باید متشـرع باشـند. 

همراهـی بـا قوای سـه گانه و سوءاسـتفاده نکـردن از تریبون مجلـس و عصبانی 
نشـدن و داد نـزدن و مسـائل اثبـات نشـده را مطـرح نکـردن از دیگـر مـواردی 

اسـت کـه نمایندگان سـعی در رعایت آن داشـته باشـند.  

امـام جمعـه موقـت تهـران با اشـاره به مسـئله حـذف ارز ترجیحی، گفـت: این 
یـک امتحـان الهـی بـرای مـردم و مسـئولین و قـوه قضائیـه و نیروهای مسـلح 
اسـت که ۴۳ سـال قربانی دادند و خون شهیدانشـان هنوز خشـک نشـده است. 
مـا بـرای خون هـا بـا دنیـا معاملـه نمی کنیـم و یـک تـار مـوی اینها بـا زندگی 
اشـرافی قابـل معاوضـه نیسـت. ایـن امتحـان بزرگی اسـت. ایـن قانونـی بود که 
بایـد دولـت قبـل اجـرا می کـرد و ایـن دولـت نمی خواهـد قانـون شـکن باشـد 
و توزیـع عادالنـه جـز ایـن طریـق نمی شـود؛ نحـوه توزیـع قبلـی ارز ترجیحـی 
پولدارهـا را پولدارتـر کـرد و کاالهایـی وارد کشـور کردنـد کـه در زندگـی آحاد 

مـردم مزمزه نمی شـد.  
وی افـزود: امـروز گرانـی هسـت و گرانـی بـه تعبیـر امام صـادق موجـب آزرده 
اخالقـی  مشـکالت  و  اجتماعـی  مشـکالت  و  افسـردگی  و  مـردم  روح  شـدن 
می شـود امـا امتحـان اسـت؛ اگـر کسـی راهـی بلد اسـت ارائـه کند ولـی من با 
شـناختی کـه از آقـای رئیسـی دارم بـا همـه وجـود در خدمـت مردم اسـت؛ از 
بیـن بردن شـکاف طبقاتـی و توزیـع عادالنه یارانه هـا از برنامه های دولت اسـت 

وهمچنیـن بـا ایـن طـرح، در دالر صرفه جویـی می شـود.
صدیقـی خاطرنشـان کـرد: این شـجاعت و جرئتی بود که دولت داشـت و جلو آمد 
امـا بـرای طبقـات ضعیـف جامعه، هـم رهبـری آزرده خاطر هسـتند و هـم دولت 
در بیـن مـردم اسـت و مشـکالت را لمس می کنـد و خود ما در همه سـخنرانی ها، 
تأمیـن معیشـت و تهسـیل زندگـی مـردم را به مسـئوالن توصیـه می کنیـم. امام 
جمعـه موقـت تهـران در پایـان، بیسـت و دومیـن سـالگرد خروج صهیونیسـت ها 
از جنـوب لبنـان و همچنیـن حضـور مـردم ایـن کشـور پـای صندوق هـا رای را 

علی رغـم کارشـکنی و پولپاشـی های عربسـتان، تبریـک گفت.

صدیقی: 

 گرانی  عامل مشکالت اجتماعی 
و افسردگی جامعه است


