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سید حسین نقوی حسینی

اولویت رفع فقر در خانه ملت

مرور انقالبه��ا و خیزشهای مردمی در دنیا نش��ان میدهد که ظلم و
پایمال کردن حقوق طبقه فرودس��ت و نیازمندان ،این قش��ر از جامعه را
به تأثیرگذارترین اهرم در پیروزی و پیش��برد اهداف قیامهای مردمی در
جهان بدل ک��رده و به فراخور ایدئولوژی انقالبی��ون ،نظامهای مختلف
سیاس��ی مثل مارکسیسم و کمونیسم ش��کل گرفتند .آنچه اما در بهمن
 57رخ داد ،چی��زی فرات��ر از نمونههای جهانی ب��ود ،چراکه محرومین و
مس��تضعفین باهدف سرنگونی نظام فاس��د پهلوی و حفظ هویت ایرانی
– اس�لامی خود دست به قیام زدند و آن حماس��ه باشکوه را خلق کردند.
در همه ادوار س��خت و گردنههای دش��وار انقالب ،این طبقه ضعیف و به
تعبیر امام راحل(ره)« ،پابرهنگان» بودند که در صف اول دفاع از ارزشها
بدون هیچ چشمداشتی ایس��تادند و امروز هم بار نهضت آرمانخواهی و
عدالتطلبی بر دوش همانهاس��ت .بر همین مبناست که از صدر تا ذیل
کارگزاران جمهوری اسالمی ،وامدار و مرهون ضعفا و مرهون ضعفا هستند
و توجه و رس��یدگی به این طبقه شریف و عزتمند ،فراتر از یک مسئولیت
اجتماعی به س��بک انقالبهای غیر اس�لامی ،یک وظیف��ه انقالبی در
چارچوب دیدگاههای دینی به ش��مار میآید .در این میان ،برخی بهجای
اولویتبخشی به ولینعمتان انقالب ،شبهه وارد میکنند که رسیدگی به
فقرا و نیازمندان گرچه الزم است اما کارهای مهمتری نیز هست که باید
آنها را در صدر قرار داد! این جماعت ازقضا همانهایی هستند یکرنگی
باالترین س��طوح جامعه با پایینترین قشر کش��ور در دهههای نخست
انقالب را در س��خن و عمل برنتافته و امروز لباس تجمل بر تن کردهاند.
هرچند فقرا و محرومین هیچگاه خود را از انقالب طلبکار ندانس��ته و بی
مدعا و بعض ًا پنهانی به خدمت به کش��ور و نظام مش��غول بوده و هستند
اما مجلس ش��ورای اس�لامی به عنوان یکی از س��ه رکن اصلی کشور و
نمایندگانی که باید «عصاره همه فضایل ملت» باش��ند ،نقش محوری و
سنگینی در حمایت از ضعفا بر عهدهدارند .تالش طبقه مرفه برای جابجا
کردن ارزشها با مسابقهای که برای اشرافی گری و تبرج به راه انداختهاند،
در حالی اس��ت که رهبر حکیم انقالب در کسوت راهنما و مرجع انقالب،
در مناسبتها و مواقف گوناگون نسبت به جابجایی ارزشها هشدار داده
و همه متصدیان امر را به رعایت حال فقرا و محرومین توصیه کردهاند.
بنابراین ،توصیه اخیر رهبر انقالب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی
مبنی بر اینکه «اولویت قوانین بر رفع مش��کالت طبقات ضعیف باشد»،
تنها یک رهنمود نیست ،بلکه بازخوانی فرمایشات ایشان نشان میدهد
نمایندهای که دغدغه رفع فقر و بهبود معیشت مردم را نداشته باشد ،اعتبار و
شایستگی مسئول تراز انقالبی را نیز از دست داده است« :بهترین کیست؟
بهترین ،آنکسی است که درد کشور را بفهمد ،درد مردم را بداند ،با مردم
یگانه و صمیمى باشد ،از فساد دور باشد ،دنبال اشرافیگری خودش نباشد.
آفت بزرگ ما اشرافی گری و تجملپرستی است؛ فالن مسئول اگر اهل
تجمل و اش��رافی گری باشد ،مردم را به س��مت اشرافی گری و به سمت
اسراف سوق خواهد داد 22(.اردیبهشت  ...)88کسى که به مجلس مىآید،
باید باتقوا باشد .اولین شرط تقواست« :ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم» .دیگر
اینکه باید طرفدار محرومین باشد؛ بداند که در کشور محرومیت هست
و س��عى و همت او باشد که رفع محرومیت کند .باید ضد فساد هم باشد و
با فساد مالى و اقتصادى بهشدت و بهجد ،از بندندان و نه به لفظ ،مخالف
باشد ،تا با فساد مبارزه کند 18(».دی )82
بر این اساس ،بدیهیترین وظیفه نمایندگانی که بهحکم اعتماد موکالن
خ��ود به این جایگاه خطیر راهیافتهاند ،مبارزه جدی و بدون اغماض با فقر
و فس��اد از طریق وضع قوانینی است که به هنگام اجرا و نه بر روی کاغذ،
گرهای از مشکالت مردم باز کند .طبیعی است که با مدنظر قرار دادن این
نکته کلیدی ،ریلگذاری سیاس��تها باید بهگونهای باشد که در مباحث
اقتصادی ،عواملی که قاطبه مردم و به ویژه فقرا را متضرر کرده و معیشت
آن��ان را در تنگنا قرار میدهد ،از مجرای تصویب نگذرند .اگر این دقتها
به شکل جدیتری صورت میگرفت ،شاید امروز شاهد مواردی همچون
تبعیت کورکورانه از نسخههای غربی نظیر بازار آزاد ،سرمایهگذاریهای
خارجی و خصوصیسازیهای بیضابطه ،ایجاد شکاف درآمدها و ثروتها
ی به بیتالمال و منابع
در قالب فیشهای حقوقی نجومی و دس��تانداز 
عمومی کشور ،قراردادهای اقتصادی بینالمللی مخل امنیت و تولید داخلی
و عدم اس��تفاده از ظرفیتهای درونی با پیامده��ای فرهنگی ،اعتقادی،
اجتماعی و البته سیاس��ی نبودیم .ش��کاف عمیق و بیعدالتی در معیشت و
دارایی بین دهکهای باال و پایین و پیامدهای آن نظیر مستی اشرافیگری از
یکسو و فقر و محرومیت طبقاتی از مردم از سویی دیگر ،زنگ خطری است
که از تغییر سبک زندگی برخی از طبقات جامع ه خبر میدهد اما درعینحال،
بیماریهاییهستندکهبهطورحتمباپادزهرقوانینشفافوبرخوردارازصبغه
عدالتخواهانه ،درمان میش��وند .در مقابل اگر چنین نشود و قوانینی که به
مصلحت جامعه یا ناظر به مسائل ضروری و اولویتهای حال حاضر کشور
نیستند به تصویب برسند ،اقلیت مرفه ،برای حفظ وضعیت موجود خویش،
نسخههای آمریکایی و مدلهای وابستگی را برای رشد و توسع ه اقتصادی و
رفعفقرتجویزمیکند؛نسخههاییکههضمشدندرهاضمهاقتصادجهانییابه
یداند
تعبیرینظامسرمای هداریآمریکاراراهعالجمشکالتمعیشتیکشورم 
و راهکارهای پوسیدهای که باعث فقر مطلق در بسیاری از کشورها شدهاند را
بزک کرده و به خورد افکار عمومی خواهد داد .و باالخره اینکه قیام برای انجام
اینوظیفهخطیرممکننیستووکالیملتنخواهدتوانستبهمعنایواقعی
کلمه،ملبسبه کسوت نمایندگی باشند مگر اینکه ویژگی «انقالبی گری»
در آنها تبلور داشته باشد .به تعبیر رهبر معظم انقالب« ،رفتار نمایندگان
مجلس باید رفتار انقالبی باش��د؛ برخورد باید برخورد انقالبی باشد .شما
در سوگندی هم که یاد کردید ،این سوگند را یاد کردید که انقالب ،نتایج
انقالب ،فراوردههای انقالب و فراوردههای نظام جمهوری اس�لامی را
حفظ کنید؛ چطور ممکن اس��ت؟ بدون انقالبی بودن که نمیشود حفظ
کرد 30( ».خرداد )97

خبرکوتاه

رسانه صهیونیستی:

شکار وزیر اسرائیلی
پیروزی اطالعاتی ایران است

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در یادداشتی به بررسی ماجرای جاسوس
اعالم شدن «گونن سِ گِو» وزیر اسبق انرژی رژیم صهیونیستی پرداخته
و نوش��ت :جدای از اتهامات مطرح شده ،شکار یک مقام پیشین اسرائیلی
«پیروزی برای اطالعات ایران» اس��ت .در ابتدای این یادداش��ت با بیان
اینکه استخدام یک عضو پیشین کابینه وزیران و نماینده کنست(پارلمان)،
دستاوردی مهم برای ایران اس��ت ،آمده است :سوای از صحت اتهامات
مطرح شده ،او میتوانست اطالعاتی را به ایرانیان بدهد که نمیتوانستند
از طریق اینترنت بهدست بیاورند .به گزارش فارس ،این روزنامه با اشاره
به اینکه سِ ��گِو حتی تالش کرد اف��رادی را در حوزههای نظامی ،امنیتی
و دیپلماسی رژیم صهیونیس��تی برای ایران به کار بگیرد ،نوشت :ایران و
حزباهلل ،با هم و جداگانه اقدامات پیچیدهتری را در مقایسه با کشورهای
عربی ،علیه اسرائیل اجرا میکنند.

معاون سیاسی وزیر خارجه مطرح کرد

احتمال خروج ایران از برجام
در هفتههای آینده

س�ید عباس عراقچی گفت :انتظار ایران بسر آمده است و
احتم�ال خروج ایران از برجام در هفتههای آینده وجود دارد
و نمیتوانم بگویم چشمانداز ادامه مذاکرات با اروپا روشن
و مشخص است.

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفتوگو با یورونیوز
اظهار داشت :برجام در آی سی یو است ،زیرا مهمترین نقطه تعادل خود
را از دست داده است؛ نقطه تعادل آن خروج آمریکا از برجام است .وی
افزود :حال اگر اروپا و دیگر امضاکنندگان برجام میخواهند این توافق
هستهای را حفظ کنند باید فداکاری بیشتر کنند و خصوصا عدم حضور
آمریکا و تحریمهای دوباره این کشور علیه ایران را جبران کنند .عضو
ارشد تیم مذاکره کننده ایران با  5+1در موضوع هستهای در بروکسل،
گفت :برجام و تحریمها هیچگاه نمیتوانند درکنار هم بنشینند؛ اغلب
مردم ایران امروز به اروپا نیز اطمینانی ندارند و اروپا برای کسب اطمینان
این مردم باید تالش کن��د ،ایرانیها میگویند خروج آمریکا از برجام
تنها بازی پلیس بد و پلیس خوب است ،نقش پلیس خوب را اروپا بازی
میکند .وی درباره خواستههای ایران از اروپا افزود :آنچه که برای ما
اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است ،برای ما اهمیتی ندارد
چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریمهای آمریکا را دور بزند،
آنچه که برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری شرکتهای اروپایی
در ایران است ،آنچه که برای ما اهمیت دارد فروش نفت خام است ،ما
میخواهیم که پولها براحتی به حساب ما واریز شود .به گزارش ایرنا،
عراقچ��ی در کنفرانس همکاری ایران و اروپا هم ب��ا بیان اینکه اروپا
برای ارائه پیشنهادات و بسته تضمینهای خود به ایران وقت زیادی
ندارد ،گفت :تصور ما این است که اروپا تا آخر ماه جاری میالدی بتوانند
این بس��ته را ارائه دهند و بر اس��اس آن ما تصمیم خواهیم گرفت که
نسبت به برجام چه رفتاری داشته باشیم ،آیا در این توافق باقی بمانیم
یا خارج شویم .وی در این کنفراس افزود :البته زمان بسیار کوتاه است.
مهاجمین به مردم ایران بشدت پشیمان میشوند
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان ه��م در واکنش به
ادعای چندی پیش «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و خواستههای
۱۲گانه وی از ایران فهرس��تی از مطالبات ایران از آمریکا را منتشر و
طی یادداشتی تأکید کرد :کشوری که برجام مورد تأیید شورای امنیت
را زیرپا میگذارد ،نباید از ایران انتظار مذاکره مجدد داشته باشد .ظریف
ادامه داد :بزرگترین پشتوانه نظام سیاسی ایران مردم آزاده و صلحطلب
آن است؛ مردمی که ضمن پذیرش تعامل سازنده با دنیا بر اساس احترام
متقاب��ل ،آماده مقاومت در برابر زورگوی��ی و زیادهخواهی و دفاع یک

صدا و یکپارچه از استقالل و سربلندی خود هستند .تاریخ گواه است
که مهاجمین به این سرزمین کهن و متمدن همگی همچون صدام و
حامیانش به سرنوشت ذلتباری دچار شدند ،و ایران همچنان سربلند
و سرافراز و امیدوار به آینده روشن خود به راهش ادامه داده است.
وی ضمن رد اتهامات بیپایه و مستمر رییسجمهور و وزیر امور خارجه
آمریکا ،که مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تهدید غیرقانونی یک
عضو ملل متحد ،نوش��ت :س��ردمداران دولت آمری��کا باید به برخی
جنبههای سیاست خارجی دولتش��ان که برای تمامی جامعه جهانی
خسارتبار است ،توجه کنند .ظریف در تشریح این بخش از یادداشت
خود ،با بیان برخی از سیاس��تهای مخرب آمری��کا در جهان ،افزود:
بیاعتنایی به قوانین و مقررات بینالمللی و تالش برای تخریب هرگونه
قانونمندی در نظام بینالمللی یکی دیگر از وجوه بارز سیاست خارجی
دولت کنونی آمریکا اس��ت .وزیر امور خارجه ادامه داد :خیالپردازی
و تکیه بر موهومات وجه دیگر سیاس��ت خارجی دولت آمریکا است.
اینگونه برخورد آمریکا در سیاست خارجی بهویژه در ارتباط با منطقه
غربآسیا نمود داشته اس��ت .اقدامات غیرقانونی و خطرناک آمریکا
در مورد قدس ش��ریف ،حمایت چشمبس��ته از اقدامات سبعانه رژیم
صهیونیس��تی در غزه و حمله هوایی وموشکی به مناطقی در سوریه
از وجوه بارز چنین سیاس��ت غیر اصولی است .وی دربخش دیگری از
یادداش��ت خود ،تأکید کرد :آیا وزیر امور خارجه آمریکا توقع دارد که
جمهوری اسالمی ایران با دولتی مذاکره کند که رییس آن دولت اعالم

و ک��ودکان ،دامان اس��تکبار را خواه��د گرفت و
دش��من بداند دیر یا زود عواق��ب چنین کارهایی
را خواهد دید.
انتق�اد از سس�تی ع�دهای در براب�ر
استکبار
آیتاهلل موحدی کرمان��ی با انتقاد از ابراز ضعف و
سستی برخی در داخل مقابل فشارهای استکبار
و با این هشدار که مبادا فریب دشمن را بخوریم،
گفت :چنی��ن انس��انهایی تص��ور میکنند در
ایس��تادگی کار به جایی نمیرسد در حالیکه این
ن��گاه به ذلت ختم میش��ود و چنی��ن نگاههایی
هیچگاه کمک کننده نیس��ت بلک��ه باید با همه
وجود از آمریکای جنایتکار که وجودش ظلم و ستم
اس��ت ،تنفر و انزجار باشد .وی تأکید کرد :خطاب
به رییسجمهور فعلی آمری��کا میگویم به همه
اهانتها ،فشارها و تحریمهای خودت ادامه بده،
اما بدان که سرنوشت هستی دست پروردگار است
و برای تو چیزی جز رسوایی عاید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،وی در ادامه
خطبهه��ای نمازجمعه ته��ران با اش��اره به نامه
تعدادی از چهره ها به مس��ئولین ب��رای مذاکره
مس��تقیم با آمریکا اضافه کرد :اف��رادی که هنوز
میگویید شاید با مذاکره با آمریکا بشود مشکالت
را حل کرد ،آیات قرآن را بشنوید .باید از آمریکا با
تمام وجود متنفر و منزج��ر بود .آمریکا جز ظلم و
ستم ،کاری نکرده اس��ت .آمریکا به هیچ کدام از
وعدههای خود عمل نک��رده و مدام در پی منافع
خود است.

میکند در صورتیکه ش��ش ماه دیگر متوجه شوم که اشتباه کردهام
بهانهای پیدا میکنم؟ آیا چنین دولتی میتواند برای ایران شرط قرار
دهد و جای شاکی و متشاکی را عوض کند؟
ظریف درباره مطالبات به حق مردم و دولت ایران از دولت آمریکا هم
نوشت :دولت آمریکا باید اقدامات غیرقانونی خود علیه مردم ایران در
طول دهههای گذشته شامل موارد ذیل را پذیرفته ،خسارات وارده به
مردم ایران را جبران کرده و به صورت قابل راس��تیآزمایی اطمینان
دهد که از ادامه و تکرار آنها خودداری خواهد کرد.
تضمین عینی اروپا شرط حفظ برجام
سید کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی هم در ادامه
رایزنیهای خود با مقامات کشورهای حوزه جنوب اروپا ،در جلسهای
مشترک با «پیترو پارولین» نخستوزیر و «پل ریچارد گاالگر» وزیر
امور خارجه واتیکان گفت :اقدامات یکجانبه آمریکا در ماهها و روزهای
اخیر منحصر به خروج از برجام نبوده و شاهد یکجانبهگرایی آن کشور
و خروج از معاهدات و سازمانهای مختلف بینالمللی از جمله شورای
حقوق بشر ،یونس��کو ،پیمان آب و هوایی و ...هستیم .خرازی درباره
برج��ام نیز اظهار ک��رد :منتظر اقدامات عمل��ی و تضمینهای عینی
اروپا برای حفظ برجام هس��تیم .اگر کشورهای اروپایی موفق نشوند
تضمینهای الزم را ارائه کنند ،دلیلی برای تداوم برجام از سوی ایران
وجود نخواهد داشت.

سردار سالمی:

نفوذ جمهوری اسالمی
غیرقابل حذف است
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
نفوذ جمهوری اسلامی غیرقابل حذف
اس�ت ،گفت :جنگ امروز جنگ آتشها
نیس�ت ،جنگ اقتصادی و روانی است،
این را ک�ه میتوانی�م اداره کنیم و خطر
زیادی ندارد.
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه
در دانش��گاه فردوسی مشهد اظهار داشت :هرچه
زمان میگذرد ،انقالب ما بزرگتر میشود و هرچه
بزرگتر میشود ،سطوح تماس او با دشمن بیشتر
میش��ود و هرچه انقالب عمیقتر پیش میرود،
چالشه��ا متنوعتر و میدان پیچیدهتر میش��ود،
رابط��ه بین ای��ن چالشها ،فضای��ی غیرخطی و
غیرقابلپیشبین��ی برای ما ایج��اد میکند .وی
اضافه کرد :بزرگترین هنر انقالب اس�لامی این
بوده است که توانس��ته در مقطعی از زمان نقطه
تمرکز را تغییر بدهد ،یعنی اگر در یک مقطعی تمام
ارکان قدرت دشمن بر ما متمرکز بود و آتشهای
دشمن بر قلب این س��رزمین فرود میآمد ،امروز
ما از فضای جغرافیایی مرزها گذش��ت ه و در میدان
استراتژی دش��من قدم گذاش��تهایم تا به حسب
مقیاس جغرافیای��ی فضاهای وس��یعی را تحت
کنترل در آوردیم و میدانهای جنگ را به مسافت
دور دست منتقل کردیم ،این بزرگ شدن انقالب
است.س�لامی با بیان اینکه انق�لاب ما موازنه را
برهم زده و قدرتسازی کرده است ،خاطرنشان
ک��رد :هنر دیگ��ری که رهب��ران م��ا در انقالب
داش��تهاند ،این بوده که توانس��تهاند قاعدههای

نبرد را تعیین کنن��د و موازنهها را تغییر دهند و به
همین دلیل است که دش��منان بیش از هر زمان
دیگری منابع و امکانات خود را به میدان آوردهاند.
وی تاکید ک��رد :ما امروز فوقالع��اده قدرتمندیم،
میدانهاییراپشتسرگذاشتهایمدرزمانیکهبسیار
ضعیفترازامروزبودیمودشمنبسیارقویترازامروز
بود و این موفقیت 40س��اله را در عرصههای نابرابر
فراموش نمیکنیم .به گزارش سپاه نیوز ،جانشین
فرماندهکلسپاهتاکیدکرد:بعدهاخواهیمدیدخروج
آمریکا از برجام نمیتواند فشاری بیش از آنچه تا به
امروز بر ما تحمیل شده است وارد کند ،ما دشمن را با
قواعد فکریخود میشناسیم.سالمی تصریحکرد:
جنگ امروز جنگ آتشها نیست ،جنگ اقتصادی
و روانی است ،این را که میتوانیم اداره کنیم ،خطر
زیادی ندارد ،همت ،اراده ،عزم ،روحیه انقالبی و
تفکر ابزار این جنگ است.
کسی حق تحدید توان موشکی ایران
را ندارد
امیر حاتمی وزیر دفاع هم در س��یزدهمین کنگره
جغرافیایی ایران با اشاره بهتوطئهها و فشاربیامان
دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران،تاکیدکرد:
دش��منانتوان دفاعی جمهوری اسالمی ایران را با
محوریت قدرت موش��کی هدف قرار دادهان د که در
واقع زمینهسازی برای تغییر مرزهاست .به گزارش
مهر،ویبابیاناینکه«دشمنانمیگویندشمانباید
موشکداشتهباشیدچونمانمیتوانیمطرحهایمان
را پیش ببریم» ،هش��دار داد:اج��ازهنخواهیم داد
دشمنانکارشان را پیش ببرند.

روحانی در نشستی با مدیران ارشد رسانه ملی مطرح کرد:

صدا وسیما در خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن
رییسجمهوری رسانه ملی را در خط مقدم مقابله با جنگ
روانی دش�منان برای ضربه زدن به اعتم�اد و امید مردم
دانس�ت و گف�ت :موفقیته�ای کش�ور مهمترین عامل
تشدید اقدامات خصمانه علیه ملت است.
حجتاالسالم حس��ن روحانی رییسجمهوری در نشستی با رییس،
معاونان و مدیران ارشد سازمان صدا و سیما ،با بیان اینکه مدیران صدا
و س��یما در شرایط کنونی مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و با آگاهی
نس��بت به آن با تمام توان به وظایف خود عمل میکنند،اظهار داشت:
اهمیت صدا و سیما مورد اجماع است و تعامل میان دولت و رسانه ملی
که در متن مس��ایل فکری،فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای کشور قرار
دارند ،بسیار حائز اهمیت است.
رییسجمهوری در این جلسه ،رییس سازمان صدا و سیما را به عنوان
خط رابط اصلی میان دولت و رس��انه ملی دانس��ت و با تأکید بر اینکه
امروز سرمایه اجتماعی ،ارزشمندترین عنصر در کشور به شمار میرود،
گفت :تقویت اعتماد و انسجام میان مردم و نظام یک اصل اساسی بوده
و رسانه ملی میتواند در این راستا نقش مؤثری در امیدآفرینی و نشاط
در کشور داشته باشد.
وی صدا و س��یما را یکی از ارکان تأثیرگذار و اصل��ی در امنیت ملی و
حیات نظام برشمرد و خاطر نش��ان کرد :امروز در شرایطی قرار داریم

طی تم��اس دفتر مقام معظم رهبری با اردوی تیم ملی در روس��یه
و مدیر کاروان اعزامی ،فدراس��یون فوتب��ال ،پیام حضرت آیتاهلل
خامنهای به کاروان و بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی
ایران را به ش��رح زیر اعالم میکند« :بازی دیش��ب شما عالی بود؛
خدا قوت».

پیگیری امور با نگاه واقعبینانه
نیاز امروز کشور است

ایران انقالبی
علمدار مبارزه با استکبار

خطیب نمازجمعه تهران اظهار داشت :ما با دشمنی
طرف هستیم که همه عهدها و پیمانها را نقض
میکند و به آن اهمیتی نمیدهد؛ دشمنی که همه
تالشش خونریزی است و تصور میکند میتواند
در دنیا یکه تازی کند و به قدرت یگانه تبدیل شود
که سخت در اشتباه است ،زیرا مدبر نظام هستی،
خداوند است و قرآن به ما میگوید که اگر مقاومت
و توکل به خدا کنیم باطل را از میان برمی داریم.
آیتاهلل موح��دی کرمانی ادام��ه داد :جمهوری
اس�لامی ایران را علمدار مبارزه با ظلم و استکبار
در جهان دانست و گفت :دشمنان در شرایط کنونی
همه تالش خود را برای ضربه زدن و نابودی نظام
اس�لامی بکار بُردند ،اما آنها باید از تاریخ درس
بگیرند که راه به جایی نخواهند برد .وی با اشاره به
تهدیدها و تحریمهای اس��تکبار علیه ملت ایران
افزود :ما بر اساس اعتقادات الهی و بر تکیه و استناد
بر آیات الهی یاد گرفتهایم زمانی که ایس��تادگی
کنیم و روی پای خود بایس��تیم دشمنان کاری از
پیش نخواهند برد.
وی ماهیت اس��تکبار را ظلم و جنایت علیه همه
حقوقهای انسانی و بش��ری دانست و افزود :کار
به جایی رسیده است که غیر از جنایات در یمن و
منطقه در کشور خودش��ان هم هزاران مادر را از
بچه هایش��ان جدا میکنند ،اما نالههای مادران

تقدیر رهبر معظم انقالب
ازتیم ملی فوتبال

گزیده ها

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد

آی�تاهلل محمدعل�ی موح�دی کرمان�ی
جمهوری اسلامی ایران را علمدار مبارزه
با ظلم و استکبار در جهان دانست و هشدار
داد :مبادا فریب دشمن را بخوریم.

خبر

که کینهتوزترین دش��منان تندرو در برابر ملت ای��ران قرار گرفته و به
خاطر 40س��ال موفقیت ملت ایران در عرصههای مختلف بینالمللی،
منطقهای و پایداری اقتصادی در س��الهای اخیر؛ نه تنها نس��بت به
نظام بلکه با نقش��ه ،نام و مردم ای��ران کینهتوزانه دش��منی میکند.
رییسجمهوری با اش��اره به اینکه امروز دش��منان از اینکه ملت ایران
در مراحل گوناگون موفقیتهای بزرگ به دس��ت آوردهاند ،عصبانی
هستند ،افزود :برگزاری انتخابات پرشور ،با حضور تمامی افکار ،عقاید،
مذاهب و قومیتها در کش��ور پهناور ایران مبارزه با داعش در منطقه و
نقش تأثیرگذار ایران در ثبات و امنیت منطقه و جلوگیری از تفرقهافکنی
دش��منان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین موجب ناراحتی دشمنان
کینهتوز و بیتدبیر ملت ایران شده و آنها به دنبال این هستند تا اقتدار این
ملت و نظام را در هم بشکنند .روحانی ادامه داد :در این شرایط علیرغم
آنکه ملت ایران در برابر توطئه دشمنان همواره بیدار و هوشیار بوده و در
مراحل مختلف ایستادگی کردهاند ،اما صدا وسیما در خط مقدم مقابله
با جنگ روانی دشمن قرار دارد.
رییسجمهوری ،رس��انه مل��ی را دس��تگاهی توانمن��د در تبلیغات و
موجآفرینی مثبت دانست که اکثر مردم به آن مراجعه میکنند ،اظهار
داشت :امروز که ارزشهای انقالب اسالمی ایران در بیشتر نقاط جهان
اثرگذار بوده و بسیاری از کشورها و ملتهای جهان به این ارزشها دل
بستهاند ،دشمنان به دنبال توطئهافکنی علیه این ارزشها هستند که

باید با تالش و فداکاری در برابر اقدامات آنها مقاومت و ایستادگی کنیم.
روحانی با تأکید بر اینکه مطمئن ًا ملت ایران در برابر توطئهها و فشارهای
بیمنطق دولت آمریکا هرگز تسلیم نشده و آنها نیز هیچوقت به اهداف
خود نخواهند رسید ،گفت :باید تالش کنیم ،هرگونه نگرانی مردم نسبت
به آینده را که هدف دشمن است ،کاهش داده و اطمینان دهیم که هرگز
اجازه نخواهیم داد مردم برای تأمین نیازمندیهای ضروریشان دچار
مشکل ش��وند .رییسجمهوری با بیان اینکه دولت اجازه نمیدهد که
عرصه تولید به هر قیمتی از پا بیفتد و دچار اختالل ش��ود ،گفت :رسانه
ملی میتواند با برنامهس��ازی مناسب در تقویت امید و نشاط در جامعه
بسیار تأثیرگذار بوده و افکار عمومی را برای مقابله و ایستادگی در برابر
فشار هدفمند دشمنان هر چه بیشتر بسیج کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاس��تجمهوری ،روحانی با اشاره به
موفقیتهای به دست آمده در سالهای اخیر در بخشهای مختلف،
گفت :امروز همه باید رقابتها ،گالیهها و ناراحتیها را کنار گذاشته و با
وحدت و همدلی در کنار هم به دنبال عبور از مشکالت باشیم.
رییسجمهوری با اشاره به اینکه مطمئن ًا دولت ،مجلس و سایر ارکان
نظام در کنار مردم و با هدایتهای رهبری بر مش��کالت فائق آمده و
دشمنان را مأیوس خواهند کرد ،گفت :اگر در برابر بدخواهیها و توطئه
دشمنان مستحکم ،ایستادگی کنیم ،هرگز نمیتوانند صدمهای به ملت
و نظام ایران وارد کنند.

علی الریجانی رییس مجلس
در شش��مین اجالس شورای
عال��ی اس��تانها خط��اب به
نماین��دگان حاض��ر در ای��ن
اج�لاس از ش��هرداریها و
ش��وراهای ش��هر و روس��تا از
سراس��ر کش��ور ،اظهار کرد:
کارهایتان را با نگاه منفی دنبال نکنید ،این تصور در کشور حاکم
نیس��ت که به شوراها کم توجهی شود .ش��وراها امتداد کار مجلس
هستند .نقش شما در مناطق و استانها بسیار اهمیت دارد؛ لذا الزم
است کارها را توام با نگاه واقعبینانه و امیدوارانه دنبال کنید که این
نیاز امروز کشور است .وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمندیم
که بخشهایی از موقعیت شهری به شوراها داده شود ،افزود :حتی
اگر بتوان سیطره کارها را به مردم سپرد و دیوانساالری را کاهش
داد به نفع کشور است ،البته این موضوع احتیاج به گفتوگو دارد تا
بحث جا بیفتد .به گزارش خانه ملت ،رییس مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر اینکه با نگاه مایوسانه کار نکنید ،گفت :اکنون باید قرص
و محکم و با نگاه امیدوارانه کار شود .پیگیری امور با نگاه واقعبینانه
نیاز امروز کشور است.

خیالپردازیهای متوهمانه
وزیر خارجه آمریکا

«مایک پمپئ��و» وزیر خارجه
آمری��کا که ب��ه خیالپردازی
علیه ایران ع��ادت دارد یکبار
دیگ��ر ب��ا بی��ان ادعاه��ای
اثباتنشده ادعاهای قبلی علیه
ایران را تک��رار کرد .وی که با
انتش��ار نم��وداری مبه��م و
غیرمس��تند مدعی گس��ترش اعتراضات در ایران از زمان روی کار
آمدن «دونالد ترامپ» رییسجمهور آمریکا در ایران شده بود ،طی
پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ادعا کرد :از زمان
تظاهرات دیماه  5000 ،96نفر در ایران دس��تگیر ش��دهاند! وزیر
خارجه آمریکا این بار هم اش��ارهای به اینکه منبع این آمار ادعایی
چیس��ت ،نکرد .به گزارش تسنیم ،وی که وزیر خارجه دولتی است
ک��ه از زمان به دس��ت گرفتن س��کان امور ،مردم ای��ران را «ملت
تروریست» خطاب کرده و با صدور فرمانی اتباع این کشور را از ورود
به خ��اک آمریکا منع کرده ،نوش��ت :مردم ایران ب��ه خاطر حقوق
بشریشان ،شایسته احترام هستند« .اد رویس» رییس کمیته امور
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و «رابرت پورتمن» رییس کمیته
فرع��ی تحقیقات در مجلس س��نای آمریکا در در نام��های به وزیر
خزانهداری این کشور با اشاره به نشست «کارگروه ویژه اقدام مالی»،
مدعی شدند :ما از شما میخواهیم در نشست هفته آتی  FATFبه
منظور محافظت از نظام مال��ی دنیا در برابر اقدامات ایران در زمینه
پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نفوذ آمریکا برای حفظ نام ایران
در فهرست س��یاه  FATFو بازگرداندن اقدامات تقابلی علیه این
کشور استفاده کنید.

بازگشت 17ملوان ایرانی
از سومالی به کشور

به دنب��ال تالشها و اقدامات
چند ماه گذش��ته وزارت امور
خارج��ه و س��فارت جمهوری
اس�لامی ای��ران در کنی��ا،
 17ملوان یک لنج صیادی که
مهرماه س��ال گذشته به اتهام
ورود غی��ر مجاز ب��ه آبهای
سومالی بازداشت و در یک دادگاه محلی هر یک به تحمل دو سال
حبس و پرداخت جریمه مالی محکوم شده بودند ،آزاد شدند و پس
از انتقال و تحویل به سفارت جمهوری اسالمی ایران در کنیا از طریق
هوایی به کش��ور بازگش��تند .به گزارش ایس��نا ،صیادان ایرانی در
بازگش��ت به کش��ور در فرودگاه امام خمینی(ره) از س��وی حسین
پناه��یآذر معاون امور مجلس و ایرانی��ان وزارت امور خارجه مورد
اس��تقبال قرار گرفتند .روز گذش��ته هم این ملوانها به سیستان و
بلوچستان بازگشتند.

اتهامات ریاض به تهران
برای توجیه شکستهاست

«ضیف اهلل الش��امی» عضو
ارش��د أنص��اراهلل یم��ن در
خصوص نبرد الحدیده گفت:
نب��رد الحدی��ده نب��ردی
سرنوشتساز میان مردم یمن
و متجاوزان اشغالگر و مزدوران
آنهاست ،ما اوایل هفته گذشته
در خبرها ش��نیدیم که ائتالف از س��اعت صفر عملیات خبر داده و
پیشبینی کرده است طی چند روز حدیده را آزاد میکند و نماز عید
فطر را در این ش��هر اقامه خواهد کرد .در این زمینه جو رس��انهای
سنگینی به راه انداختند اما دیری نپایید که شکستهایشان آشکار
شد.
وی ادام��ه داد :البت��ه آن��ان در دو روز اخیر هم از نف��وذ به فرودگاه
حدیده سخن گفتند اما ستاد تبلیغات جنگ یمن ،با ارائه تصاویری
از فرودگاه ،دروغهای رس��انهای آنان را ف��اش و واقعیتهای نبرد
را آشکار س��اخت .همانگونه که عبدالملک بدرالدین اظهار داشته
میدان نبرد در ساحل غربی به باتالقی بزرگ برای نیروهای مزدور
و تجهیزاتشان تبدیل شده اس��ت و این نیروها و نیروهای اشغالگر
در ای��ن باتالق فرو رفتهاند .به گزارش مهر ،الش��امی تصریح کرد:
س��عودیها همواره علیه ایران نیز اتهامهای��ی را مطرح میکنند و
میگویند این کش��ور در پی کمک به طرف مقابل در یمن است در
شرایطی که تهران بدون نظارت کشورهای عضو ائتالف سعودی
حتی دارو و آب هم وارد یمن نمیکند .ادعاها و اتهامات علیه ایران
با هدف توجیه شکستهای ریاض مطرح میشوند.

