
به بهانه حکم رهبر انقالب برای عباس صالحی؛
  سه دهه حمایت رهبری 

از چند صدایی در سیاست و اجتماع
رهبر معظم انقالب در حکمی ســید عباس صالحی را به 
مدیریت روزنامه اطالعــات منصوب کرد. بعد از پیروزی 
انقالب تا 15 خرداد امسال، مرحوم حجت االسالم دعائی 
با حکم امام راحــل و تمدید این حکم در دوران رهبری 
آیت اهلل خامنه ای، سرپرستی موسسه اطالعات را برعهده 

داشت. 
به گزارش تســنیم، فوت مرحوم دعایی مشخص نبود که 
مشــی و روش روزنامه به لحاظ نوع نگاه سیاسی به کدام 
سمت کشــیده می شود؟ اما شب گذشته با انتصاب سید 
عباس صالحی وزیر فرهنــگ دولت آقای روحانی که به 
لحاظ سیاســی و مشی عملکرد خود شــبیه به مرحوم 
دعائی است، مشخص شد که فارغ از ایرادات بعضا مهمی 
که می توان به مواضع روزنامه اطالعات داشت، اما تاکید 

رهبر انقالب حفظ چندصدایی بوده است.
آیت اهلل خامنه ای در حکم انتصاب خود برای آقای صالحی 
آورده است: »روزنامه ی کهنسال اطالعات در دوران نظام 
جمهوری اســالمی همواره نماینده و نمایشــگر یکی از 
اضالع نظام و انقالب و سخنگوی قشرهائی از مردم عزیز 
بوده که غالباً ســخن آنان بیــش از هرجای دیگر در این 
روزنامه انعکاس می یافته است. چند وجهی بودن نگاه ها 
و سالیق سیاســی در میان نخبگانی که در اعتقاد راسخ 
به انقالب و نظام اســالمی مشترکند، وجود روزنامه ئی با 
این خصوصیت را مفید و شاید الزامی می کرده، و اکنون 

نیز آن چنان است.«
متن حکم سید عباس صالحی و همچنین نگاهی به روش 
و منش آیت اهلل خامنه ای در انتخابات ها و انتصاب ها، نشان 
می دهد رهبری همواره قائل به حفظ چندصدایی در میان 
جریان هایی بوده که به نظام و انقالب فادار باشــند. برای 
مثال در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در طول 
ســال های رهبری آیت اهلل خامنه ای شــخصیت هایی از 
جناح های مختلف بســته به توانمنــدی و تجربه در کنار 

هم قرار می گرفتند. 
عالوه بر مســئله انتصابات، راهبرد سی ساله رهبر معظم 
انقالب در انتخابات های گوناگون تأکید بر مشارکت مردم 
و حضور پای صندوق های رأی بوده است و بیش از آنکه 
نتیجه چه باشد، نفس مشــارکت مردم در نظام اسالمی 
و حفظ چندصدایی برای ایشــان حائــز اهمیت بود. این 
مســئله را پیش از این، افراد مختلفی به زبان آورده بودند 
و به خالف برخــی دیگر که به مشــارکت پایین با روی 
کارآمدن گزینه مطلوب تأکید داشتند، آیت اهلل خامنه ای 
دقیقاً بر اصل مشــارکت باال همراه با انتخاب اصلح تأکید 

می نمودند.
آقای موسوی خوئینی ها در مصاحبه جنجالی که در سال 
97 به مناسبت سالروز فوت مرحوم هاشمی با خبرگزاری 
رسمی دولت )ایرنا( داشت، با بیان خاطره ای از ایام پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری سال 76 به دیدگاه هاشمی 
رفسنجانی درباره انتخابات اشاره کرده و گفته بود: من و 
آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشــمی، گفتیم »آقای 
هاشمی، ظاهراً آنچه می فهمیم بنا نیست انتخابات روال 

عادی و طبیعی خود را طی کند«.
البته ما هــم آن موقع اطمینان خاطر جدی نداشــتیم 
که حتمــاً آقای خاتمــی رأی دارد؛ ولی می خواســتیم 
هرکس به همان میزان که رأی دارد شناخته شود و یک 
انتخابات آبرومندی برگزار شــود، برای همین به ایشان 
گفتیــم »پرس وجو کنید ببینید اگــر تمایل به یک فرد 
دیگری هست، از آنجا که آقای خاتمی هم دنبال پست و 
مقام نیســت، کنار بکشد«. آقای هاشمی در پاسخ گفت: 
اتفاقاً من با آقای خامنه ای اینجا اختالف نظر دارم. آقای 
خامنه ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور 
باشــد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشــتر بیایند 
بیشتر تأیید نظام است. اما من می گویم »آقا، شما بگویید 
نظرتان چه کسی است، ما همه می رویم کار می کنیم که 
همان بشــود«. آقای هاشــمی معتقد بود »باالخره یک 
رئیس جمهور الزم داریم، آقای خامنه ای بگوید چه کسی 
بشــود یا با هم توافق کنیم که چه کسی بشود، ما تالش 
می کنیم که همان بشــود.«، تعبیر عملگرا برای ایشــان 
خیلی تعبیر درســتی بود. همچنین حساب کاربری دفتر 
رهبر انقالب در اینســتاگرام و توییتر سال 99 با انتشار 
ویدئویی از یک دیدار رهبری در سال 88 با برخی علمای 
حوزه علمیه قم، جمله ای از ایشــان درباره ســیدمحمد 
خاتمی منتشــر کرده اند که رهبری طی آن با اشــاره به 
دیداری که ظاهراً در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
هفتم مطرح شده است، گفته اند: یک وقتی به خود آقای 
خاتمی هــم گفتم که »اگر امروز یــک جریان چپی در 
کشور وجود نداشت، من الزم می دانستم یک جریان چپ 
به وجــود بیاورم تا برآیند این دوتا حرکت ـ حرکت آقای 

هاشمی و او ـ یک برآیند معتدل شود«.
رهبــر انقالب عالوه بر تأکید بر مشــارکت حداکثری، بر 
صیانت از آرای مردمی نیز تأکید وافر داشتند، برای مثال 
در زمان انتخابات مجلس ششــم، شورای نگهبان خبر از 
تخلفات گســترده در این انتخابات می داد و بازشــماری 
آرای برخی صندوق ها در تهران موجب شد تا آرای اکبر 
هاشــمی رفســنجانی که در اعالم اولیه نتایج نفر سی ام 
تهران بود، به رتبه بیستم ارتقا پیدا کند. حرف و حدیث 
درباره انتخابات مجلس ششم موجب شد برخی گروه های 
سیاســی زیر بار نتیجه نروند و خواستار برگزاری مجدد 
انتخابات باشــند که با ورود مقــام معظم رهبری و نامه 
ایشــان به دبیر شورای نگهبان که تنها »صندوقهایی که 
مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده 
اســت و با معیارهای شــورای نگهبان قابل تأیید نیست، 

باید ابطال گردد«، صحت انتخابات تأیید شد.
در زمــان انتخابــات 88 نیز که برخــی کاندیداها عماًل 
صحبت از ابطــال انتخابات و دهن کجــی به رأی مردم 
می کردند آیــت اهلل خامنه ای یک تنه بــه صیانت از رأی 
مــردم پرداختند و مانع از خدشــه  وارد شــدن به اصل 
انتخابات شــدند، مسئله ای که ایشــان در سال 96 نیز 
به آن اشــاره فرمودند: »هرکس بخواهــد با نتیجه  آرای 
ملت دربیفتد، بنده در مقابلش می ایســتم. در سال های 
گذشــته و انتخابات های گذشته هم همین جور بوده؛ در 
سال 76، در سال 84، در سال 88 و در سال 92؛ بعضی 
مقابل چشــم مردم بوده و مردم مطلع شده اند؛ بعضی را 
هم مردم مطلع نشــده اند اما این حقیــر در جریان قرار 
گرفته ام...، در همه  این ســال ها بنده ایســتادم و گفتم 
نتیجه  انتخابات مردم هرچه هست باید تحقق پیدا کند؛ 
این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می کنم 
و در مقابــل مخالفان و معارضان انتخابات می ایســتم«. 

)اول فروردین 1396، حرم مطهر رضوی)ع((

یادداشت

رئیس جمهور درباره جلسه اخیر شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفت: ما در مســیر خود استوار هستیم 

و آنها با قطعنامه راه به جایی نخواهند برد.
رئیس جمهور در بیســت و چهارمین سفر استانی خود به 
چهارمحال و بختیاری ســفر کرد تــا از نزدیک در جریان 
مســائل و مشکالت این استان باشــد. رئیسی در این سفر 
ضمــن دیدار با مردم، از مناطق محروم و برخی پروژه های 
نیمه تمام چهارمحال و بختیاری بازدید کرد و در پایان نیز 

به سواالت خبرنگاران استانی پاسخ داد.

 ظرفیت های ارزشمند چهارمحال و بختیاری
 باید مورد توجه قرار گیرد

حجت االسالم والمسلمین رئیســی در ابتدای این سفر و 
پس از ورود فرودگاه شهرکرد، ضمن ادای احترام به 2500 
خانواده شهید استان چهارمحال و بختیاری، 7000 جانباز 
و ایثارگر این اســتان و مفاخر و نام آوران این استان گفت: 
این اســتان ظرفیت های بســیاری دارد، از جمله طبیعت 
بکری که در این اســتان وجود دارد، همچنین زمینه های 
بسیاری در کشــاورزی، دامداری و گردشگری که در این 
اســتان وجود دارد، از همه باالتر نیروی انســانی مستعد 
کارآمد به ویژه تحصیل کرده ها  که در این استان کم نداریم.
رئیسی در ادامه سفر خود ضمن بازدید هوایی از طرح های 
آبی استان، با توضیحات وزیر نیرو و استاندار چهارمحال و 

بختیاری از روند فعالیت آنها آگاه شد.
وی همچنین از مناطقی که در زلزله اندیکا خسارت دیده 
بود بازدید کرد و به روســتایی در یکی از دورافتاده ترین و 
محروم ترین مناطق اســتان چهار محال و بختیاری به نام 
لبد در منطقه بازفت رفت تا از نزدیک با مردم این منطقه 

دیدار و گفتگو کند.
وی در حضور مردم عشــایر منطقه بازفت، اظهار داشــت: 
با همه گزارش های داده شــده در خصوص مشــکالت این 
منطقــه، بنده ضروری دانســتم به این منطقــه بیایم و از 

نزدیک با مردم حرف بزنم.
رئیس جمهور به مشکالت این منطقه محروم اشاره کرد و 
گفت: این مسائل و مشکالت پیگیری و ان شاءاهلل با کمک 

دولت و خود مردم حل و رفع می شود.
رئیسی در ادامه سفر، به درخواست عشایر محلی از مدرسه 
موجــود در منطقه بازدید کــرد. رئیس جمهور در جریان 
بازدید دســتور داد که به وضع این مدرسه رسیدگی شود 
و هم ساختمان مدرسه برای مقطع تحصیلی باالتر توسعه 

پیدا کند.
رئیس جمهور همچنین خطاب به استاندار گفت: کشیدن 
راه روستایی در این مناطق از همین امروز باید شروع شود.
وی در ادامه سفر خود از کشتارگاه صنعتی جونقان بازدید 

و شرایط فعالیت این مجمتع را بررسی کرد.
این کشــتارگاه قرار بود بزرگترین کشتارگاه منطقه باشد 
کــه در آن روزانه 200 راس دام ســنگین و 2 هزار راس 
دام ســبک کشتار شوند و در بخش محصوالت تبدیلی نیز 
پوســت و بخش های دیگر این دام ها نیز تبدیل به چرم و 

کود شود.
رئیســی در ادامه سفر یک روزه خود به استان چهارمحال 
و بختیاری از مجتمع نســاجی حجاب شهرکرد،بزرگترین 

کارخانه تولید پارچه چادر مشکی کشور هم بازدید کرد.
رئیس جمهور در جریان بازدید از بخش های مختلف و در 
گفتگو با کارگران، مهندسین و مدیران این واحد صنعتی، 
از زحمــات و تالش های آنان برای تولید انواع پارچه های با 
کیفیت چادر مشــکی در طرح های متنوع قدردانی کرد و 
گفت: اجرای برنامه های توسعه ای، افزایش تولید و ارتقای 

کیفیت تولیدات این کارخانه می تواند کشــور را از واردات 
پارچه چادر مشکی بی نیاز کند.

سید ابراهیم رئیسی همچنین با اقشار مختلف مردم استان 
چهارمحال و بختیاری دیدار کرد.

وی در این دیدار اظهار داشــت: یکی از جلوه های کرامت 
بخشش اســت که گاهی افراد جان، مال و آبرو می بخشند 
و اســتان چهارمحال و بختیاری به کرامت 2 هزار و 500 

شهید داده است که این نشان از صدق و راستی است.
رئیس جمهور گفت: شــناخت دقیق و داشــتن بصیرت، 
شــناخت راه و راهبر و شــناخت شــاخص های مسیر از 
ویژگی های بارز این خطه اســت، معاندین در این 40 سال 
مــردم غیور لر و بختیــاری را آزمودند اما دیدند که این ها 
پایبند به انقالب هســتند و برای چندمین بار دشــمن را 

ناکام گذاشتند.
رئیســی مطرح کرد: برخی با پول دشــمن در ناز و نعمت 
هســتند که مردم این ها را خوب می شناسند، دلسوزان در 
جای جای کشور در جایگاه یک انسان مولد و تولیدکننده 
هســتند، زن و مرد عشــایر، لر و بختیاری و ترک و فارس 
دغدغــه مردم را دارند که امروز می دانند ســنگر مبارزه با 

دشمن تولید است.
وی افزود: دشــمن نمی خواهد کشــور پیشرفته باشد و به 
صنعت پیشرفته هســته ای، نظامی، خودرو سازی و غیره 
دســت پیدا کند اما در این جنگ اراده هــا ملت ایران به 
دنبال پیشــرفت اســت و ادامه خواهد داشت، در این 40 
سال دشمن نمی خواست و ما می خواهیم قطعا ملت ایران 

فرهنگ "ما می توانیم" دارد.

رئیسی با تاکید بر اینکه ملت ایران متوقف نمی شود، اظهار 
داشت: مگر چندبار الزم است سخن حق ملت ایران نشنیده 
گرفته شود، سخن ایران جدی است و هرگز از مواضع خود 
عقب نشــینی نمی کند. ملت ایران متوقف نمی شود و هرگز 

توسعه کشور با لبخند و اخم بیگانگان متوقف نمی شود.
رئیس جمهور بیان داشــت: تمامی برنامه ریزی ها در جهت 
کاهش مشــکالت از زندگی مردم است، در این کشور در 
دوران کرونا روزی 700 خانواده داغدار می شــد اما امروز 
شرایط متفاوت شــده اســت. تراز تجاری کشور نشان از 
موفقیت دارد و تمامی شاخص ها نشانگر آینده روشن برای 

اقتصاد کشور است.
سیدابراهیم رئیسی در ادامه در جلسه شورای اداری استان 

چهارمحال و بختیاری حضور یافت.
وی در این جلســه اظهار داشــت: اســتان چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت هــای زیادی دارد و اگر این ظرفیت احیا 
شــود دغدغه های زیادی را برطرف می کند، ان شــاءاهلل با 
همت واالی مسئوالن و مشــارکت مردم کارها با موفقیت 

پیش می رود.
وی عنوان کرد: ظرفیت های زیادی در اســتان چهارمحال 
و بختیــاری وجود دارد که با احیــای این ظرفیت ها فقر و 
بیــکاری کاهش پیدا می کند لذا مدیران باید بدانند که در 

این محیط فعال شوند.
رئیســی مطرح کرد: اگر مدیری انگیزه و کارآمدی ندارد با 
احترام او را در حاشیه قرار دهید چرا که احترام و تعهد به 
مردم باالتر است، احترام به همه اما اعتماد به خواص مهم 
است، نباید دستگاه و کشوری معطل فردی ناکارآمد شود.

رئیسی گفت: شرمنده لطف مردم بختیاری در منطقه لبد 
شــدم، مدرسه، جاده و آب مشکل اصلی آنها بود، بچه های 
آن منطقه بســیار با استعداد هستند چرا نباید یک مدرسه 

داشته باشند. 
وی با اشــاره به مسئله آب اســتان، تصریح کرد: نگرانی ها 
در خصوص آب شــرب و مســائل صنعتی وجود دارد، آب 
به میزانی که قبال بود نیســت که بایــد دعا و همت کرد، 
اینجا مسئله مدیریت آب است که برای موفقیت باید مردم 

همکاری کنند.
وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در استان، گفت: دو 
پایه اساسی رشد اقتصادی کشور افزایش سرمایه گذاری و 
بهره وری است که باید همه خود را مسئول جذب سرمایه 
این استان بدانند، این استان ظرفیت باالی گردشگری دارد 
کــه باید با برنامه کارها پیش رود. حتما باید تا آخر ســال 

جاری کار سد بابا حیدر تمام شود.
وی با اشــاره به زیرساخت های ورزشی و فضاهای آموزشی 
استان، بیان داشت: تاکید می شود به زیرساخت های ورزشی 
این استان رسیدگی شــود، اگر گردشگری فعال شود نرخ 
بیکاری کاهش پیدا می کند، مســئله زاگرس نشینان کار و 

ایجاد اشتغال است.
رئیســی در بخش پایانی سفر دولت به استان چهارمحال و 
بختیاری در نشستی با خبرنگاران نتایج و دستاوردهای این 

سفر را تشریح کرد.
رئیس جمهور گفت: در این ســفر آشــنایی دقیق تری با 
ظرفیت های چشــمگیر چهارمحــال و بختیاری در زمینه 
گردشگری پیدا کردم و با اطمینان می گویم که فعال شدن 
حداکثری ظرفیت های گردشــگری استان حتما می تواند 
بخش قابل توجهی از مشــکل بیکاری در استان را برطرف 
کند. رئیس جمهور گفت: اعتبارات الزم برای مصوبات سفر 
دولــت مردمی به چهارمحال و بختیاری تصویب شــده و 
مســئولین مربوط به این موضوع در استان و در تهران باید 
تالش خــود را متمرکز بر تخصیص هر چه ســریع تر این 
اعتبارات و رســاندن آنها به پای طرح هــای مورد نظر در 

استان قرار دهند.
رئیس جمهور در ادامه پاسخ به این سوال که برنامه دولت 
برای حل مشــکالت چهار محال و بختیاری درباره کم آبی 

چیست، اظهار داشت: 
باید با کمک و همکاری خوِد مردم و همه کســانی که در 
طول ســالهای متمادی از منابع آبــی این منطقه بهره مند 
می شــدند مصرف منابــع آبی موجود را بــر محور عدالت 

مدیریت کرد.
رئیس جمهور در پاســخ به ســوال دیگری درباره تصویب 
قطعنامه علیه کشورمان در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اظهار داشــت: معتقدیم اســاس این اتفاق با 
تحریک رژیم صهیونیســتی انجام شــده اســت اما در هر 
صورت همــواره اعالم کرده ایم که چنیــن اقداماتی هرگز 
جمهوری اســالمی ایران را وادار به توقف و عقب نشــینی 

نخواهد کرد.
رئیس جمهــور افزود: همچنان بر مواضع اصولی جمهوری 
اســالمی ایران و اســتیفای حقوق حقه ملت ایران تاکید 
می کنیم و یادآور می شــویم که هرگــز نمی توانیم حقوق 

مردم کشورمان را مورد اغماض قرار دهیم.
رئیسی تصریح کرد: چنین اقداماتی هرگز نمی تواند مسیر 
ملت ایران به ســوی پیشــرفت را متوقف کند و زورگویان 
باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند. بارها تاکید 
کرده ایم که ملت ایران حرفF حق خود را به شکل منطقی 
دنبال می کند و هیچ کس نمی تواند با زبان زور با ملت ایران 

سخن بگوید.
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گزارش
گزارش سفر به استان چهار محال و بختیاری 

رئیسجمهور:باقطعنامهراهبهجایینمیبرند

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ای کاش اسراییل جرئت کرده و  یک غلطی 
بکند و بهانه ای به دست ما بدهد تا ما او را از روی زمین محو کنیم.

بــه گزارش مهر، محســن رضایــی معاون اقتصــادی رییس جمهــور در آیین 
بزرگداشت شــهید محمد بروجردی در دانشــگاه عالی دفاع ملی طی سخنانی 
اظهار داشــت: برای بزرگداشــت مرد بزرگی دور هم جمع شده ایم البته امروز 
بزرگداشت پیشمرگان کرد مسلمان هم هست که در گمنامی جان خود را فدای 

انقالب کردند.
وی شــهید محمد بروجردی را اولین مرد میدان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دانست و گفت: شهید بروجردی مشــتاق حضور در میدان نبرد حق علیه باطل 
بود او مبارزی خســتگی ناپذیر بود ، او قبل از انقالب با بصیرتی که داشت خطر 
گــروه مجاهدین) منافقین ( برای انقالب را تشــخیص داده بود و گوش زد کرد 
برای همین بود که گروه های مســلمان مبارزه برای مقابله با رژیم شــاه و خطر 

اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی کودتایی شکل بگیرد و یا منافقین اسلحه به 
دست بگیرند ، با هم متحد شدند.

معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: شــهید بروجردی دارای یک مکتب 
فکــری و از بصیرت بســیار باالیی برخوردار بود، او معتقد بود کســی که مردم 
کردستان را دوســت ندارد نباید به کردستان بیایید. او صاحب فکر و اعتقاد بود 
و رفتار و کردار او با فکر و اعتقاد بود . بعد از تاســیس پیشــمرگان مسلمان کرد 

بود که سازمان های مبارز مردمی با الگو گیری از تفکر او تشکیل شد گروه های 
مانند حزب اهلل لبنان، سپاه بدر.

رضایی خاطر نشــان کرد: انقالب اسالمی همه ســراب ها را کنار زد و در مقابل 
زورگویان عالم ایســتاد و شــما در این چند روز اخیر مشاهده می کنید که رژیم 
صهیونیســتی، آمریکا و کشــورهای اروپایی مجدد برای شکســتن این مقاومت 
متحد شده اند. وی ادامه داد: دنیا در حال تغییر و پوست اندازی است اگر کشور 

ما در این تحول نقش آفرینی کند می تواند جایگاه خود را حفظ کند.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشــاره به سخنان چند روز اخیر مقامات رژیم 
صهیونیســتی و تهدیداتی که علیه کشــورمان داشــته اند تصریح کرد: مقامات 
اسراییل تهدید کرده اند که فالن طرح که نمی خواهم اسمش را ببرم می خواهند 
اجرایی کنند، ای کاش اســراییل جرئت کرده و یــک غلطی بکند و بهانه ای به 

دست ما بدهد تا ما او را از روی زمین محو کنیم.

محسن رضایی:

 ای کاش اسرائیل غلطی بکند
 تا از زمین محوش کنیم

حجت االسالم خاتمی:  

ایرانبهکسیباجنمیدهد
امام جمعه موقت تهران گفت: هدف طرف مقابل از صدرو 
قطعنامه ضد ایرانی این است که در مذاکرات امتیاز بگیرند 
اما این انقالب به کســی باج نمی دهــد و در دهن زور گو 

می زند.
حجت االسالم سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران 
در خطبه هــای نمــاز جمعه این هفته با اشــاره به بیانات 
رهبر انقالب در ســالگرد ارتحال حضرت امام عنوان کرد: 
پیشــنهاد می کنم برای شناخت درست نسل آینده از امام 
خمینــی مســئوالن بیانات رهبر انقالب در مراســم های 
ارتحال حضرت امام را جزو کتب درســی قرار بدهند. اگر 
امــام خمینی را از انقالب بگیریم ایــن انقالب یک کالبد 
بی روح است و سیره امام نرم افزار گام دوم انقالب است.

خاتمی ادامــه داد: رهبــر انقــالب فرمودند"این انقالب 
خدایی اســت". انقالب اسالمی از مســاجد شروع شد اما 
برخی بدشــان نمی آید این انقالب را به ســمت ســکوالر 
شــدن بکشــانند و نباید گذاشــت دین را از انقالب جدا 
کنند.کسانیکه دلداده غرب هستند مرتجع هستند و نباید 

اجازه داد این افراد در انقــالب نفوذ کنند. فضای مجازی 
که دشــمن به آن خط می دهد، دشــمن ملت ما است ما 
هیچ وقت بــا اصل فضای مجازی دشــمن نبوده ایم اما با 
فضای مجازی که توسط آمریکا خط دهی می شود دشمن 

هستیم.
وی افزود: دقیقا در اول انقالب برخی از لیبرال ها می گفتند 
انقالب به بن بست رسیده اســت اما امام فرمودند انقالب 
اســالمی به بن بست نخواهد رســید. امروز هم دشمن در 
صدد تخریب مســئوالن انقالبی است اما باید از مسئوالن 

انقالب قدردانی کرد.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه صدور قطعنامه ضد 
ایرانی شــورای حکام گفت: ســرانجام با گــزارش غلط و 
نادرســت مدیر کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی در شورای 
حکام با حمایــت آمریکا، اروپا و اســراییل علیه ما صادر 
شــد. مدیــر کل آژانس قبــل از صدور ایــن قطعنامه به 
دیدار رئیس رژیم صهیونیســتی رفت و معنای این دیدار 
هماهنگــی کامل آنها با این رژیم برای صدور این قطعنامه 
اســت.همه اطالعاتی که اینها دارند دست پخت اسراییل 
اســت لذا مسئوالن محترم ما با دوســتان این رژیم یعنی 
مدیران آژانس و بازرســان در حــوزه رد و بدل اطالعات 
بخیل باشــند زیرا برخی از این بازرسان چشمان آمریکا و 

اسراییل هســتند و بر اثر گزارش آنها اسراییل دانشمندان 
ما را ترور کرد.

وی گفت: هدف آنها از صدور این قطعنامه این اســت که 
در مذاکــرات امتیاز بگیرند اما این انقالب به کســی باج 
نمی دهــد و در دهن زورگو می زند. نســخه چهل ســاله 
ما نســخه مقاومت اســت قطع تعــدادی از دوربین های 
فراپادمانی آژانس اولین گام ما اســت و اگر این شیطنت ها 
ادامه داشته باشد اقدامات ما هم ادامه خواهد داشت و آنها 
کور خوانده اند که می توانند ما را به موضعی که می خواهند 

بکشند.
خاتمی با اشــاره به درگذشت حجت االسالم دعایی گفت:  
ایشــان پای ثابت نماز جمعه تهــران بود و دلیل این ثابت 
قــدم هم این بود که آمدن به نماز جمعه را نوعی بیعت با 

امام خمینی می دانست.
امام جمعه موقــت تهران اظهار داشــت: حادثه مترو پل 
آبادان و قطار مشهد به یزد جگر هم مردم را سوزاند و تمام 
ملت ایران خودشــان را شــریک غم بازماندگان می دانند. 
مقام معظم رهبری درباره متورپــل فرمودند که مقصران 
شناسایی شــده و مجازات عبرت آموز بشوند تا شاهد این 

وقایع تلخ نباشیم.
وی با بیان اینکه امروز روز شهادت آیت اهلل سعیدی است، 

عنــوان کرد: در فضای اختنــاق دوران طاغوت گفتن این 
حرف که اگر مرابکشــید و خونــم را بر زمین بریزید خون 
مــن هم فریاد خمینــی بر می آورد، خیلــی دل و جرأت 
می خواست که شهید سعیدی این سخن را بر زبان جاری 
کرد. ایشــان از سال 45 با لیبرال ها زاویه داشت و معتقد 

بود آنها امام را قبول ندارند.
خاتمی با اشاره به بازداشت سارقان بانک ملی عنوان کرد: 
از پلیس تشــکر می کنیم که به سرعت سارقان بانک ملی 
را دســتگیر کرد و از قوه قضاییه هم می خواهیم که با این 
سارقان با اشد مجازات برخودر کند. اینها دزد اعتماد مردم 
هستند و جرم آنها از یک دزد معمولی بسیار بیشتر است.
اگر این افراد آزاد باشند امنیت از جامعه رخت بر می بندد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کشور با اعزام زائران 
بیت اهلل الحــرام حال و هوای حج به خود گرفته اســت، 
گفت: زائران ایرانی باید بدانند نماینده ملت شــریف ایران 
هســتند و بازار گردی های آنها در این شــرایط به صالح 
نیســت. حاکمان ســعودی نیز باید بداننــد مکه و مدینه 
متعلق به همه مســلمین است و باید امنیت همه زائران را 
تامین کنند. گران کردن حج نیز توجیهی ندارد و پرداخت 
بهای زیاد برای تبلیغات بی اســاس توسط سعودی ها هیچ 

معنایی ندارد.


