
 تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی 
مهار می شود

نایب رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: 
رئیــس جمهور قول داده که تورم ناشــی از حذف 
ارز ترجیحی در چند ماه آینده کاهش پیدا می کند 

و مهار می شود.
ولی اســماعیلی در گفتگو با مهــر درباره عملکرد 
دولت ســیزدهم، اظهار داشــت: هنوز یک سال از 
تشــکیل کابینه دولت ســیزدهم نمی گذرد و الزم 
است به دولت فرصت دهیم تا کارش را انجام دهد.
وی بیان کرد: پس از آنکه یک ســال از عمر دولت 
سیزدهم گذشت، ما می توانیم ارزیابی های خود را 
درباره عملکرد وزرا انجــام دهیم تا در صورتی که 

الزم شد، تغییراتی در کابینه اتفاق بیفتد. 
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســامی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما معیشــت 
مردم اســت و همه باید به دنبال رفع مشــکات 
مردم باشــیم، تصریح کرد: ارزیابی ما نســبت به 
عملکــرد وزرا بایــد دقیق باشــد و در صورتی که 
وزیری عملکرد مطلوبی نداشته باشد، هیچ ایرادی 
ندارد که در کابینه تغییراتی اتفاق بیفتد و آن وزیر 

تغییر کند.
سخنگوی فراکسیون انقاب اسامی مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به اقدامات مهم دولت سیزدهم، 
گفت: بنده عضو ستاد مقابله با کرونا هستم و یکی 
از اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم آن بود که به 
خوبی بیماری کرونــا را کنترل کرد. این در حالی 
است که در دولت سابق ما حتی نمی توانستیم یک 

واکسن برای مقابله با این بیماری وارد کنیم.
وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت ســیزدهم آغاز به 
کار کرد، هم واردات واکســن کرونا رونق گرفت و 
هم شــاهد افزایش تولید واکســن در داخل کشور 
بودیم. عملکرد دولت در این زمینه بسیار خوب بود 
و تجربه ای بســیار عالی برای دولت جهت مدیریت 
بحران های دیگر شــد و دولــت گام مثبتی در این 
زمینه برداشت که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.

اســماعیلی متذکر شــد: عضویت دائــم ایران در 
سازمان شانگهای و شــرکت در اجاس اکو هم از 
جمله اقدامات مثبتی اســت که منجر به باز شدن 
پنجره های اقتصادی به روی کشورمان شد. دولت 
رئیســی در عمل نشان داده اســت که دنیا را در 
پنج کشور غربی خاصه نمی کند و حجم مناسبات 
اقتصادی ایــران از زمان روی کار آمدن این دولت 

افزایش چشمگیری داشته است.
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به اقدامات دولت برای مدیریت 
ارز ترجیحی، گفت: مدیریت ارز ترجیحی به خوبی 
در حال انجام است. علی رغم اینکه در اجرای این 
کار یکسری مشکات وجود دارد و قبول داریم که 
مردم در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند و تورم 
افسارگســیخته است، اما همین که دولت وارد این 
میدان شــد، بسیار مهم است. نماینده مردم گرمی 
در مجلس شورای اسامی یادآور شد: ارز ترجیحی 
حق همه مردم اســت که در ســال های اخیر فقط 
متعلق به چند نفر بود و بین آنان دســت به دست 
می شــد و الزم بود تغییراتی در شــیوه اختصاص 
ارز ترجیحی ایجاد شــود. رئیس جمهور قول داده 
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی در چند ماه آینده 
کاهش پیدا می کند و مهار می شــود که امیدواریم 

این مسئله هر چه زودتر محقق شود.

 وزیر سابق از پاسخگویی 
شانه خالی می کند

نماینــده مردم تهــران در مجلس اظهار داشــت: 
وزیر ســابق ارتباطات و فناوری بــا فرار رو به جلو 
می خواهد از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود در 

وزارت ارتباطات وقت شانه خالی کند.
زهره الهیان در گفت وگو با فارس، درباره نشست هم 
اندیشی مدیران کل زنان وخانواده استانداری های 
سراسر کشور اظهار داشت: در این نشست بحثی را 
در خصوص حقوق کودک بــه ویژه حقوق کودک 
درفضــای مجازی مطرح کردم بــا این موضوع در 
ایام کرونــا تبلت و تلفن های هوشــمند زیادی را 
در اختیار کــودکان و نوجوان قرار دادیم. اما، هیچ 
امکانی اعم از ســیم کارت پاک و یا اینترنت پاک 
برای آن ها ندیدیم. خانواده ها و کودکان و نوجوانان 
را نیز در جهت اســتفاده صحیح از فضای مجازی 
آموزش ندادیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ 
قاعده ای برای اســتفاده صحیح کودکان از فضای 
مجازی لحاظ نشده بود، آنان با ذهن کنجکاو خود 
بعضاً به هر ســایت و درگاه اینترنتی وارد می شدند 
که در برخی از آن ها مطالب و تصاویر نا مناســب، 
غیر اخاقی و پرخطری برای آن ها وجود داشــت، 
این مطالب و تصاویر مستهجن روح و روان کودکان 

ما را به شدت مورد آسیب قرار داد.
نماینــده مردم تهران در مجلــس تصریح کرد: در 
بسیاری از کشور ها حتی آمریکا شبکه پاک اینترنت 
در سطح ملی لحاظ شده است که جلوی سایت های 
ضد اخاقی و پرخطر وبدافزار ها را می گیرد. چرا که 
متاسفانه باید گفت بخش زیادی از فضای اینترنت 
را ســایت های ضد اخاقی و پرخطر اشــغال کرده 
اســت. وی افزود: متأسفانه مشــاهده می کنیم که 
هیچ سالم سازی برای فضای مجازی مورد استفاده 
کودکان انجام نشده اســت، به دنبال صحبت های 
من که همه مبتنی بر اســناد معتبر از جمله مرجع 
ملی حقوق کودک بود وزیر ارتباطات دولت ســابق 
مطالبی را در واکنش به اظهارات بنده منتشر کردند. 
وی افزود: اینترنت پاک برای کودکان مطالبه جدی 
خانواده ها است که متأسفانه وزیر سابق ارتباطات با 
ســطحی نگری وبی مسئولیتی هیچ اقدامی در این 

زمینه انجام نداده است.

اخبار

رئیس جمهور با بیان اینکه حمایت جمهوری اســامی ایران از محور مقاومت و به ویژه سوریه تداوم خواهد داشت، گفت: 
ایران حامی استقرار صلح و ثبات و مخالف هرگونه مداخله خارجی در سوریه است.

سید ابراهیم رئیسی رئیس  جمهور شامگاه شنبه در تماس تلفنی با »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه با تبریک فرارسیدن 
عید ســعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر سوریه گفت: امیدوارم خداوند به برکت این عید سعید، رحمت و نعمات 

خود را بر ملت های مسلمان و به ویژه ملت های مقاوم ایران و سوریه نازل کند.
وی ضمن اشــاره به لزوم اجرایی شدن توافقات ســابق میان دو کشور، سفر چندی قبل رئیس جمهور سوریه به تهران را 

موفق توصیف و تاکید کرد: در این سفر توافقات خوبی حاصل شد که اجرای آنها باید به شکل جدی دنبال شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه حمایت جمهوری اســامی ایران از محور مقاومت و به ویژه سوریه تداوم خواهد داشت، اظهار 

داشت: ایران حامی استقرار صلح و ثبات و مخالف هرگونه مداخله خارجی در سوریه است.
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت ایران، 
از حجت االســام والمسلمین رئیسی درخواســت کرد که صمیمانه ترین تبریکات و تهنیات وی را به امام خامنه ای رهبر 

معظم انقاب اسامی برساند.
رئیس جمهور ســوریه با بیان اینکه دشــمنان ما نه سال به سال، که روز به روز در برابر محور مقاومت ضعیف تر می شوند، 
گفت: ایران و سوریه در یک سنگر واحد قرار دارند و امیدوارم عید سال آینده را در حالی جشن بگیریم که ملت های ایران 

و سوریه شاهد موفقیت های روزافزون داخلی و خارجی باشند.

اقدامات دســتگاه قضایی در برخورد بــا عوامل اخال در 
امنیت روانی و بازداشــت برخی سرشــبکه های گروه های 
رادیکال سیاســی و نیز عوامل خط دهنــده به گروه های 
مرجع اجتماعی و هنری اقدامی در جهت صیانت از حقوق 

عامه است.
آبان ســال ۱۳۸۱، درست یک ماه پس از ارائه یک الیحه 
جنجالی از ســوی دولت اصاحات به مجلس )موسوم به 
لوایح دوقلو( جنجال بزرگی در کشــور به پا شــد. ابراهیم 
یزدی دبیرکل گروهک نهضت آزادی در اردوی تشکیاتی 
دانشجویان طیف تندرو در دفتر تحکیم وحدت اعام کرد 
که اگر این لوایح در مجلس تصویب شــود، جمهوری دوم 

در کشور راه خواهیم انداخت.
وزیر خارجه دولت بازرگان ادامه داد که اصاحات با تکیه 
بر این دو الیحه اختیار عمل فراوانی یافته و می تواند برای 
همیشــه قدرت را قبضه کند. یکی از دانشجویان حاضر در 
جلســه پرسید اگر شورای نگهبان این دو الیحه را رد کند 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یزدی بدون مکث پاسخ می دهد، 
ایــن اتفاق روی نخواهــد داد! در دولت خاتمی افرادی در 
نهادهای مهم پست گرفته اند که مانند »ضد ضربه« عمل 
می کنند، پس از پایان سخنرانی یزدی، محمد ملکی عضو 
گروهــک منافقین به دانشــجویان گفته بود که جمهوری 
دوم در ایــران ماننــد انقاب در فرانســه همواره »خون« 

می خواهد.
دو هفته پــس از این ســخنرانی، چند تجمــع به ظاهر 
دانشــجویی در تعدادی دانشــگاه های تهران برپا شــد و 
اطاعیه ای در میان آشــوب گران پخش می شود که چون 
۱۸ تیر باید به خیابان ها آمد. در یکی از این اغتشاشــات 
مصطفی تاج زاده معاون سیاســی وزارت کشور نطقی تند 
علیه شــورای نگهبان کــرده و می گوید در صورت رد این 

لوایح در شورای نگهبان، کشور دچار آشوب خواهد شد!
در آن زمان اتاق فکر دوم خردادی ها پیش بینی کرده بود 
که اصاح طلبان با تکیه بر برخی عناصر خط شکن چون 
تاج زاده توانایی تغییر در اتمســفر سیاسی کشور را داشته 
و می توانند با ایجاد فشــارمصنوعی )هر ۹ روز یک بحران( 
شــیب تحرکات را به ســوی تصویب این دو الیحه تنظیم 
کنند.  بــا وجود غائله آفرینی ســریالی اصاح طلبان این 
دوالیحه پس از تصویب در مجلس توســط شورای نگهبان 
رد شــد. پس از شکســت جناح چــپ در تحمیل این دو 
الیحه به نظام، ســعید حجاریان مغز متفکر بحران سازی 
کشــور طی یادداشــتی در روزنامه شرق نوشت که میزان 
توان خاتمی محدود اســت و اگر بداند خط شکنی برایش 
هزینه خواهد داشت، ادامه نخواهد داد. این یادداشت کوتاه 
چون آب ســردی بر پیکره جبهه اصاحات و ضد انقاب 
ریخته و پروژه بحران ســازی با هــدف بر هم زدن امنیت 

روانی در آن مقطع شکست خورد.
بعــد از ختم ایــن ماجرای عجیــب تعــدادی از فعاالن 
دانشجویی به دیدار میرحســین موسوی رفته از او درباره 
حــوادث پیش آمده کســب تکلیف کنند، در آن جلســه 
موســوی یک ُکد قابل توجــه داده و گفته بود که خانواده 
هاشمی رفسنجانی ســوخت ماشین بحران زایی در کشور 
را تامین می کنند. موســوی در آن جلسه اعام کرده بود 
که هر جا نــام گروهک نهضت آزادی وجــود دارد، قطعا 
یک توطئه آمریکایی در جریان اســت. یکی از حاضران از 
نخست وزیر سابق خواســته بود مواضع خود را به صورت 

آشکارا بیان کند، موســوی با طفره رفتن از آن گفته بود 
االن حرف زدن من فریاد در بازار مسگرهاست! البته هشت 
سال پس از آن اعام موضع خفیف، موسوی در هم دستی 
با اصاح طلبان رادیکال علیه نظام قیام کرده و هشــت ماه 

بحران سوزان را به مردم تحمیل کرد. ]۱[

فن بدلی که روی سر اصالحات خراب شد!
ماموریت چپ های ستادی در سال ۸۱ آن بود که آنچنان 
فضای کشــور را ملتهب کنند تا نهادهــای نظارتی چون 
شــورای نگهبان زیر بار فشــار خارجی مجبور به تصویب 
یک الیحه ضد اسامی شــوند. اما در پروژه بحران سازی 
ذیل »لوایح دوقلو« تیر اصاحات به سنگ خورد و شورای 
نگهبان زیر بار قلدرمآبی چپ ها نرفته و فن بدل اصاحات 
بای جان خودش شد؛ تا جایی که آتش اختافات درونی 
و محفلــی به بیرون زبانه کشــیده و در میان روزنامه های 

زنجیره ای بازتاب یافت.
طاها عبدخدایی یکی از مدیران ســابق خاتمی در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی در توصیف اصاح طلبان )شاخه 
هسته سخت( می گوید]۲[ : »خاتمی چی ها در دهه شصت 
تخم نارضایتی در کشــور را کاشتند و در دهه هفتاد آن را 
برداشت کردند« عبدخدایی که سال ها با این گروه سیاسی 
و محفلی حشــر و نشر داشــته اعتقاد دارد که افرادی در 
میــان اصاح طلبان رادیکال چون تاج زاده با چهره ای چند 
وجهی غبار در فتنه ها انداخته تا حق از باطل به درســتی 

شناخته نشود.
البته فشار از پایین برای چانه زنی از باال سابقه ای طوالنی 
تر از ماجراهای سیاســی در پاییز سال ۸۱ دارد، پیش از 
این اصاح طلبان در حادثه کوی دانشــگاه در ســال ۷۹ و 
نیز تحرکات خرم آباد ســعی کرده بودند با آشــوب سازی 

امتیاز بگیرند.
 در نیمه تیر ســال ۱۳۷۸ و با اعــام دو تهدید هم زمان 
یکــی در صبح ۱۷ تیر از ســوی روزنامه نشــاط مبنی بر 
اینکــه »ناظران پیش بینی می کنند که طی روزهای آینده 
دفتــر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعــی مدافع جناح چپ 
وارد صحنه شوند«و پس از آن تهدید دوم در بیانیه حزب 
منحله مشــارکت که در آن گفته بود که »اصرار به توقیف 
سام می تواند عواقب و پیامدهای زیان باری را در پی داشته 
باشــد« اصاحات وارد فاز عملیاتی شده و پیاده نظام این 
گروهک مســتقر در چند خوابگاه دانشگاه تهران در امیر 

آباد به خیابان ریختند.
در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۸ حدود بیست الی سی نفر 
از اعضــای افراطی تحکیم وحــدت، در خیابان های داخل 
کوی دانشگاه شروع به راهپیمایی نموده و شعارهایی را در 
اعتــراض به تصویب کلیات طرح و توقیف روزنامه متخلف 
ســام ســردادند. این عده که پس از حدود یک ســاعت 
راهپیمایی، تعداد آنان به ۱۵۰ نفر می رســید، شعارهایی 

ساختارشکنانه  را فریاد می کردند.
یکی از حاضران در آن آشــوب ها دربــاره ماجرای آن روز 
نوشــته است: حدود ساعت ۱۲ شــب تعدادی از سربازان 
نیروی انتظامی جهت هدایت آشوبگران به داخل کوی، به 
ســمت آنان حرکت کردند. در این هنگام یکی از سربازان 
به دســت آشوب طلبان اسیر شــده و از ناحیه سروصورت 
مورد ضرب و شــتم قرار گفت اما با وساطت چندتن دیگر، 
پس از دقایقی آزاد شد. پس از این حادثه سربازان نیروی 

انتظامی از مقابل کوی دور شدند و هم زمان، سنگ پراکنی 
و سردادن شعار از سوی آشوب طلبان طرفدار دفتر تحکیم 
وحدت آغاز شــد؛ که اوضاع با پرتاب شیشه های آتش زا از 

سوی غوغاگران متشنج تر گردید. ]۳[
نکتــه قابل توجــه در ماجرای کوی دانشــگاه آن بود که 
چپ هــا برای اولین بار از مامور ویــژه عملیات روانی خود 
پــرده برداری کرده و مصطفی تاج زاده را همراه با چند نفر 
از عوامل نشــان دار چون ملی- مذهبی ها و برخی اعضای 

گروهک جبهه ملی به میدان فرستاند.
وزرات اطاعــات پس از فرو نشســتن این آشــوب ها در 
بیانیه ای نوشــت که برخی از افراد و گروهک هایی که در 
آشوب های کوی دانشــگاه نقش فعالی داشته اند از خارج 
از کشــور پشتیبانی و هدایت میشــدند و بطور مستمر به 
شماره حساب های مشخصی برای آنان پول واریز می شده 

است! ]۴[
با دستگیری آشــوبگران در آخرین روزهای سال ۱۳۷۹، 
اســرار پشت پرده این وقایع آشــکار گردید. دادگاه انقاب 
اســامی پس از دستگیری عوامل آشــوب، در قسمتی از 
اطاعیه خود چنین آورده اســت: »متهم دیگری اعتراف 
می کنــد که برای بدبین کردن مــردم به حاکمیت دینی، 
فردی را در نیروهای منتســب به حــزب اهلل نفوذ داده تا 
برای ایجاد تشنج، به اقدامات تهدیدآمیز و حمات فیزیکی 

تحریک نماید«.]۵[
چند روز پس از انتشــار بیانیه وزرات اطاعات مشــخص 
شــد که این متهم کسی نیســت جز عزت اهلل سحابی! در 
نامه هایی که ســحابی از زندان به دختر خود نوشته بود و 
توســط نیروهای امنیتی کشف گردید وی اعتراف می کند 
کــه »اگر مردم بفهمنــد که من به یک جــوان به ظاهر 
حزب اللهــی پول دادم تا در جهت مقاصد و نیات من عمل 

کند... آیا برای من آبرویی باقی می ماند؟«]۶[

تغییر در استراتژی چپ های رادیکال در میدان
تجربه ثابت کرده اســت که چپ های ســتادی برای آنکه 
میــدان را فراخ کرده و فضای سیاســی را به ســود خود 
رقم بزنند، همواره از یک ترفند خاص اســتفاده می کنند. 
از جمله آن اســتفاده از تاکتیک »ســنگر شکنی« است، 
مصطفی تاج زاده یکی از نیروهای ویژه اصاح طلب در این 

مدل سیاسی است.
تاج زاده با اســتفاده از روابط فرا تشکیاتی )غوطه ور میان 
دو گروهک منحله مشارکت و سازمان مجاهدین( همواره 
نقــش یک مامور عملیاتی با تِــم چریکی را بازی می کند. 
تاج زاده با اســتفاده از خصلت های فردی همواره ارتباطات 
وســیع با طیف های مختلف سیاســی و اجتماعی برقرار 
کرده و به رادیکالیســم خاکســتری دامــن می زند، داماد 
محتشــمی پور این ماموریت خاص را سنگرشــکنی و باز 

کردن معابر توصیف کرده است.
لیدر اصاحات در فتنه ۸۸ طی دوران گذراندن محکومیت 
پیشــین خود در زندان به این نتیجه رسید که اصاحات 
پارلمانتاریســتی )صندوق محور( بی نتیجه بوده و تنها راه 
حاکمیت لیبرال ها در کشور آن است که مرگ اصاحات با 
رهبری خاتمی را اعام کرده و به ســوی اصاحات سخت 

)به تعبیر خودش اصاحات ساختاری( حرکت کرد.
البته منشاء این ســرگیجه تئوریک سعید حجاریان است 
که بارها بیخ گوش چپ های ســتادی خوانده بود که تنها 

راه قبضــه کردن کامل و دائم قدرت آن اســت که لیبرال 
دموکراسی ناب آمریکایی  در کشور حاکم شود.

در سال های اخیر اصاح طلبان تندرو با تاطم حاد روحی 
و فکــری این بار به این نتیجه رســیده اند که برای رفورم 
اساسی )اصاحات ساختاری( باید قوانین حقوقی را تغییر 
و برخی احکام اســامی تضعیف شود؛ تا بتوان بر پایه های 
حفظ انقاب اسامی سوار شده و براندازی کرد. حجاریان 
در مقاله ای با عنوان »بازگشــت به نقطه صفر« به شــکل 
شــگفت انگیزی از ایده خودکشــی آنومیــک دورکیم در 
»بی هنجاری« و »نا به سامانی« استقبال کرده است. ]۷[

نتیجه این بوالهوســی تئوریک آن شده است که تاج زاده 
پس از پایان محکومیت از زندان به صورت علنی به چهره 
مقاومــت مردمــی در منطقه چنــگ زده و اصاح طلبان 
رادیکال پس از تســت کردن آســتانه تحمــل در تحریم 

انتخابات به رحم اجاره ای روحانی روی آوردند.
ارتباط معنادار اصاح طلبان رادیکال با پروژه آلوده دختران 
بدنام و کشف حجاب)معروف به دختران خیابان انقاب(، 
همکاری با عناصر داعشی در دو عملیات خیابانی در سال 
۹۶ و ۹۸، کلید زدن طرح نافرمانی مدنی )دوشــنبه های 
اعتراضــی(، ثبت نــام فلــه ای و اتوبوســی در انتخابات، 
اسپانســری و نیز حمایت مالی از چند ده کانال تلگرامی 
و صفحات مجازی و نیز یارگیری در میان برخی گروه های 
مدنی؛ هنــری و ســینمایی و اجرای پروژه مشــترک با 
سلبریتی ها از جمله دســتورالعمل هایی است که با عنوان 

»اصاحات ساختاری« تهیه و تدوین شده است.
 مصطفی تاج زاده، آل احمد، رســول اف و ... از جمله افراد 

کلیدی در اجرای نقشه هسته سخت اصاحات بودند.

همکاری مشترک و آشکار چپ ستادی با دو پروژه 
براندازی با هدف اخالل در امنیت روانی جامعه

اخیرا رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار با مســئوالن 
عالی در قوه قضائیه به یکی از مطالبات مهم مردمی اشاره 
فرمــوده و بیان کردند که امنیت روانی مردم برای مردم از 
حقوق عامه است و الزم است به دقت پیگیری شود، معظم 
له در تعریف امنیت روانی آن را تشریح و فرمودند: امنیت 
روانی یعنی هر روز یک شــایعه ای، یک دروغی، یک حرف 

هراس افکننده ای در ذهن ها پخش نشود.
اقدامات اخیر دســتگاه قضایی در برخورد با عوامل اخال 
کننده در امنیت روانی و بازداشــت برخی سرشــبکه های 
همــکار در میان گروه های رادیکال سیاســی و نیز عوامل 
خــط دهنده به گروه های مرجع اجتماعی و هنری اقدامی 
در جهــت صیانت از حقوق عمومی بوده اســت، ضربه به 
ســتون فقــرات این شــبکه عنکبوتی نخســتین پرده از 
تحوالتی اســت که قوه قضائیه با همکاری ســربازان گم 
نام امام زمان)عج( آن را عملیاتی کردند؛ به زودی دســت 
پنهان برخی سفارت خانه های اروپایی نیز در این ماجرا رو 

خواهد شد!

[۱] https://www.irdc.ir/fa/news/۵۰۳۴
[۲] https://www.mashreghnews.ir/news/۱۲۵۰۸۷۵
[۳] https://www.irdc.ir/fa/news/۶۹۷۴

]۴[ روزنامه کیهان، یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۷۸، صفحه دوم
]۵[ بررسی روزنامه های زنجیره ای/ مهدی حق بین
]۶[ هشت سال بحران آفرینی/ سامان عولی نیک

[۷] https://www.mashreghnews.ir/news/۱۲۸۷۸۱۸
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گزارش
گفتگوی تلفنی »رئیسی« و »بشار اسد« 

حمایت ایران از محور مقاومت و سوریه تداوم خواهد داشت

حجت االسام جاج علی اکبری گفت: در زمینه عفاف و حجاب که گره خورده به 
هویت، خانواده و ایمان است و قوانین الزم موجود است و اجرای کامل این قانون 

با همت و همراهی مسئولین مطالبه جدی ما است.
بــه گزارش مهر، نماز عید ســعید قربــان به امامت حجت االســام محمدجواد 
حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران 
و با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و غامحسین محسنی اژه ای رئیس 

قوه قضائیه در مصای امام خمینی )ره( تهران برگزار شد.
محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه های نماز عید با تبریک عید ســعید قربان 
به همه مسلمانان جهان اظهار داشت: امتحان بزرگ حضرت ابراهیم )ع( آغازگر 
مرام عشق بازی با حضرت حق بود. وی با اشاره به امتحان الهی حضرت ابراهیم 
در زمان به قربانگاه بردن حضرت اسماعیل )ع( گفت: حضرت ابراهیم )ع( در این 
زمان برگزیده در مســیر امامت و در حال گذراندن امتحان های بزرگی است زیرا 
رسالت و ماموریتی که در محور امامت امت قرار گرفته، مسئولیت عظیمی است.
خطیب نماز عید قربان همچنین با اشــاره بــه امتحان الهی حضرت ابراهیم )ع( 
زمان عبور از آتش تصریح کرد: این انســان برگزیده که از امتحان های ســختی 
بیرون آمده وقتی او را وسط آتش قرار دادند، جان خود را به کف گرفت و تسلیم 
فرمان الهی شد و از آن امتحان هم سربلند بیرون آمد. اکنون امتحان سخت تری 

پیش روی او بود و این امتحان قربانی کردن فرزند است.
وی اضافه کرد: این فرزند دلبنِد قد کشــیدِه خوش ســیما که پدر هر وقت به او 
نگاه می کند از او دل می برد، حاال به موقعیتی رسیده که در تاش های الهی یار 
و همراه پدر است. اکنون اسماعیل یار و یاور پدر در پیگیری ماموریت های الهی 
است. اینجا امتحان بزرگ پیش می آید و پیش روی او قرار می گیرد. حاال حضرت 
ابراهیم در رویای وحی گونه و صادقه به فرزندش گفت عزیز دلم دیدم که تو را در 
راه خدا قربانی می کنم. این امتحان فقط امتحان من نیســت آیا تو هم آماده ای؟ 
نظرت چیســت؟ بافاصله این پاسخ را از فرزندش شنید که پدرم آنچه به تو امر 
شده انجام بده و از ناحیه من خیالت راحت باشد. چرا که به لطف و مشیت الهی 

خواهی دید که بر این امتحان صبر خواهم کرد.
وی عید ســعید قربان را روز احترام به خانواده شــهدا دانست و افزود: امروز روز 

عرض ارادت به پدران و مادران شهدا است و تمام مجالس به نام عید قربان و در 
روز عید قربان روز عرض ارادت به پدران و مادران شهدا است.

حاج علی اکبری با اشاره به عید سعید غدیر گفت: دهه والیت را در پیش داریم و 
باید قدر بدانیم. ان شاءاهلل مومنین این دهه را گرامی بدارند و در کنار درس های 
عید غدیر، والیت فقیه که شعبه ای از والیت امیرالمومنین است را دریافت کنیم. 
حــج بیت اهلل الحرام انجام شــد و از خداوند می خواهیم مــا و آنها را در دعای 

یکدیگر سهیم کند.
خطیب نماز عید ســعید قربان در رابطه با عفــاف و حجاب بیان کرد: در زمینه 
عفــاف و حجاب که گره خورده به هویت، خانواده و ایمان اســت و قوانین الزم 
موجود است و اجرای کامل این قانون با همت و همراهی مسئولین مطالبه جدی 
ما اســت. نهادها، مســئولیت اول را در این زمینه دارند و مــا نیز در این زمینه 

مسئولیت هایی داریم.
حــاج علی اکبری با تاکیــد تقویت اجتماعات ایمانی افــزود: تقویت اجتماعات 
ایمانی یکی از بهترین راه های حفظ ایمان و حجاب و عفاف از آن جمله اســت و 
بانوان محجبه ما باید با حضور در اجتماعات ایمانی گوناگون با این پرچم حضور 
پیدا کنند. این حضور به لطف پروردگار کمک کننده است و برای حفظ ارزش ها 

توجه به این امر بسیار کمک کننده است.

حاج علی اکبری در خطبه های نماز عید قربان:

 تقویت اجتماعات ایمانی 
بهترین راه حفظ ایمان و عفاف است

بازداشت موتور محرک کانال های تلگرامی زنجیره ای

ضربه به ستون  فقرات برهم زنندگان »امنیت روانی« کشور


