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درمکتب امام

رمضانی باقی بمانیم
اين ماه مبارك رمضان با آن همه بركاىت كه دارد، ما منى توانيم از عهده شــكر 

يىك اش برآييم، وىل بايد كوشش كنيم كه در اين ماه مبارك رمضان كه بر ما گذشت، 

اگر حاىل پيدا شد، اين حال را تا ماه رمضان ديگر نگه داريم و اگر حاىل پيدا نشد، 

متأسف باشيم و كوشش كنيم كه پيدا كنيم. اين هياهوها همه رفتنى است، متام 

شــدىن اســت، آنچه كه هست آىن است كه پيش خود ماســت، آن باقى است و با 

ماست و ما بايد كوشش كنيم كه باطن خودمان را اصالح كنيم. 
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عامل گرانی های اخیر
منتقدان دولت هستند!
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سرویس سیاسی-
در حالی که بی برنامگی اقتصادی کشور منجر به شرایط تاسف بار این روزها شده اما ارگان دولت )روزنامه 
ایران( به جای عذرخواهی از مردم به فرافکنی تازه ای روی آورده و منتقدان دولت را عامل گرانی های اخیر 
نامید، این در حالی رخ داد که دیروز مجلس شاهد تذکرهای اقتصادی نمایندگان به دولت بود و همچنین 
یکی از نمایندگان جناح حامی دولت گفت که باتوجه به شرایط موجود خجالت می کشم بگویم از این دولت 

حمایت کرده ام.
بزک کنندگان برجام و تضمین پنداران امضای کری که با دوز و کلک خســارت محض برجام را نسخه 
گشایش اقتصادی جا زدند، منتقدان و دلواپسان را مسبب گرانی ها عنوان می کنند تا خیانت خود به مردم 

و منافع ملی را کتمان کنند.
روزنامه ایران دیروز گزارشــی را با عنوان »بازار لحظه ای چگونه شــکل می گیرد« منتشر کرد و به نقل 
از یک به اصطالح فعال اقتصادی نوشــت: »در داخل دلواپســان و در خارج آمریکا و تحریم ها مشکل اصلی 
محســوب می شوند. هم اکنون خدشه دار شدن اعتماد به دولت، شرایط ناپایدار و نبود اطالع رسانی دقیق به 

مردم باعث شده است تا شاهد نوسان شدید در بازار باشیم.«
عامل گرانی دلواپسان اند یا غربگرایان فریبکار؟

مشکل و عامل اصلی در گرانی و رکود اقتصادی نه دلواپسان اند، نه آمریکا و نه تحریم ها. گرانیگاه مشکل 
آنجا بود که رئیس دولت تدبیر آب خوردن مردم را هم به رسیدن به توافق هسته ای با دشمنان تابلودار کشورش 
منوط کرد. سیاست  های اقتصاد مقاومتی روی کاغذ و بر لسان مسئوالن نشست نه در زندگی مردم. راهکار 
دولت عقیم ماند و دومینوی تعطیلی مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی آغاز شد. بیکاری، گرانی، رکود، تورم 
و کاهش ارزش پول ملی به جان اقتصاد افتاد. همین دلواپسان بارها هشدار دادند؛کلید حل مشکالت کشور 
نزد اجنبی نیست و مسئوالن دولت به حرف آنها رسیدند. آقای عراقچی می گوید »ایران برجام را داستانی 
موفق نمی داند چراکه ایران از آن بهره مند نشده و تحریم ها برداشته نشده است.« دلواپسان گفتند به بیگانه 
اعتماد نکنید؛ آقای ظریف می گوید یک حســاب بانکی هم نمی توانیم در انگلیس باز کنیم.« رئیس جمهور 
می گوید 4 سال است دالر را با گونی وارد می کنیم. او مذاکره با آمریکا را دیوانگی خواند. آن وقت مدعیان 
اصالحات به دلواپسان می تازند. آنها با بزک برجام خسارت بار و یکطرفه، آن را نسخه معجره آسا جا زدند 
و مــردم را فریب دادند، ناامیدی در جامعه پمپاژ شــد، امروز هم بــا هر حیله و ترفندی در حال فریفتن و 
توهین به ادراک و درایت و هوشمندی مردم اند. مصاحبه شونده کارشناس اقتصادی است یا عمله سیاسی؟ 

فرافکنی را تمام کنید و به امور ملت بپردازید
ارگان دولت درباره گرانی و وضعیت نابســامان بازار نوشــت: »بازارهای مختلف ایران از ارز و طال گرفته 
تا خودرو و کاال با نوسان قیمتی بیگانه نیست، اما طی هفته های اخیر با نوسانی فراگیر و گسترده در اکثر 
بازارها روبه رو هستیم. نوسانی که گاه به صورت لحظه ای قیمت ها را باال و پایین می کند. در بازار ارز آزاد با 
وجود ثبات نسبی قیمت ارز تعادلی قیمت ها صدها تومان باال می رود و در انتهای بازار فرومی ریزد. در بازار 
طال سکه با بیش از 800 هزار تومان رشد از ابتدای سال خود را به باالی 2/5 میلیون تومان رسانده است. 
خودرو نیز از این نوســان در امان نمانده و فاصله نرخ کارخانه تا بازار برای برخی از خودروها رکورد 100 

میلیون تومان را به ثبت رسانده است.«
ایران افزود: »درپی این نوسان بازار کاال و مواد غذایی هم واکنش نشان داده و برخی از کاالها با وجود 
اعالم مکرر مسئوالن که هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده راه افزایش درپیش گرفته و 10 
تا 20 درصد گران شده اند. بازار مسکن هم که سال ها در خواب رکود به سر می برد و فروشنده ها به سختی 
به دنبال مشتری می گشتند، حاال به یکباره 30 تا 40 درصد گران شده و همه را غافلگیر کرده است. ظاهراً 
این نوســان شدید قیمتی و گرانی ها باعث عقب نشینی متقاضیان نشــده و رو زبه روز بر تعداد مشتری این 

بازار ها افزوده می شود.«
تجربه تلخ برجام 

روزنامه زنجیره ای شــرق در شــماره دیروز خود به دیدار روسای دو کشور آمریکا و کره شمالی با ذوق 
زدگی هر چه تمام پرداخته و از این مالقات با عنوان »افتادن روی دنده راست« یاد کرد.

در یکی از یادداشت های پرونده روزنامه شرق برای این دیدار آمده است: »دو کشوري که در یک قدمي 
جنگ اتمي قرار داشتند، در مدت زمان کوتاهي به دوستانی نزدیک بدل شدند.«

نویسنده در عین ذوق زدگی نتوانسته است این سؤال را نادیده بگیرد که: »هنوز بعد از نزدیک به دو ماه 
پس از نخســتین اعالم خبر دیدار سران دو کشور آمریکا و کره شمالي، به این سؤال پاسخ داده نشده است 
که ترامپ و کیم چگونه از جنگ به صلح رسیده اند؟ البته سؤال مهم تر این است که تا چه اندازه صلح وعده  

داده  شده از سوي ترامپ و کیم، بادوام خواهد بود؟«
شرق به توافق سست صورت گرفته نیز پرداخته وتصریح کرده است: »آمریکایي ها به صراحت اعالم کرده  اند 
خلع سالح اتمي کره شمالي باید شامل نابودي و برچیده شدن کامل، قابل راستي آزمایي و غیرقابل  برگشت بودن 
اتمي و موشکي این کشور باشد. این در حالي است که براساس برداشت هاي کلي از مواضع کره اي ها، خلع 
سالح اتمي شبه جزیره کره باید برداشته شدن چتر اتمي آمریکا از سر کره جنوبي و ژاپن را نیز در بر گیرد.«
این روزنامه که در دو سال گذشته به وظیفه بزک کردن برجام مشغول بود در ادامه به غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا نیز اشاره می کند و می نویسد: »تجربه توافق هسته اي با ایران نشان داد هر لحظه امکان نقض 
قول و قرارها از سوي آمریکایي ها وجود دارد و کره اي ها نیز قادر هستند باوجود برچیدن بخشي از تأسیسات 

رآکتور اتمي خود، آن گونه که در اوایل قرن حاضر انجام دادند، به مسیر گذشته برگردند.«
اعتراف دیر هنگامی اســت ولی این دلیل نمی شــود که به خاطر دیرهنگام بودن آن را ندید، روزنامه 
زنجیره ای شرق دچار ابهام شده است که چگونه کره شمالی با وجود سابقه ایران در برجام به آمریکا اعتماد 
کرده است آمریکایی که هر لحظه امکان دارد زیر قول و قرارهای خود بزند، ظاهرا نویسنده قبل از نوشتن 
این یادداشت به آخرین خبرها نیز نگاهی نینداخته بود، خبرهایی که نشان می داد ترامپ گفته است مشخص 

نیست چند ماه بعد به توافق با کره شمالی پایبند و معتقد باشم یا نه!
برجام، آینه عبرت

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »ابعاد تبلیغاتی و سیاسی دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی 
بسیار پررنگ تر از اسناد همکاری بود که میان طرفین امضا شد. نگاهی به کلیات اسناد همکاری میان ترامپ 
و اون نشــان می دهد که به جز یکســری کلیات نباید انتظار خروجی مضاعفی در کوتاه مدت از این اسناد 
همکاری داشت. پیش از این نیز مذاکرات 6 جانبه ای در شرق آسیا میان کره شمالی، چین، ژاپن، روسیه و 
آمریکا در مورد کره شمالی برگزار شده بود که آن زمان نیز آمریکا به هیچ یک از تعهدات و قول و قرار هایی 
که با هدف خلع سالح هسته ای کره شمالی داشت عمل نکرد و همین امر موجب شد تا کره شمالی عمال 

به سمت خروج از ان پی تی و دنباله گیری برنامه هسته ای خود برود«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشــت: »مقامات کره شــمالی نیز به عینه می بینند آمریکا از برجام که 
پشــتوانه قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل را داشت بدون هیچ تعهد و پایبندی خارج شد. حال چطور 
می شود به چنین رئیس جمهور و کشوری اعتماد کرد که در قبال تعهدات خود مبنی بر لغو تحریم های کره 

شمالی در ازای خلع سالح هسته ای این کشور پایبند بماند؟«.
در روزهای گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود: »ماهیت سیاست آمریکا موضوعی 
نیست که بشود با خوشبینی به آن نگاه کرد و حوادث اخیر هم تاییدکننده این موضوع است. ما از صلح و 
امنیت که به نفع مردم شبه جزیره است حمایت می کنیم ولی به رفتارهای آمریکا با بدبینی می نگریم. توصیه 

می کنیم کره شمالی مراقب بدعهدی های آمریکا باشد.«
روحانی نیز -آبان 96- در جلســه دفاع از وزرای پیشــنهادی نیرو و علوم در مجلس تصریح کرد: »به 
بعضی از کشــورهای شــرق آسیا پیغام می دهند که با ما مذاکره کن، این کشورها مگر دیوانه شده اند که با 
شما مذاکره کنند. شما علناً مذاکره دیروز را زیرپا می گذارید و به مذاکره امضا شده ای که به تأیید شورای 

امنیت سازمان ملل رسیده بی اعتنا هستید.«
این مهم است که مقامات ارشد دولت و رسانه های زنجیره ای پس از تعریف و تمجیدهای فراوان از برجام 
و حمله به منتقدان، حال به بی دســتاوردی برجام اذعان دارند و به عبارتی به حرف منتقدان رســیده اند و 
تلویحا برجام را آینه عبرت معرفی می کنند. اما اذعان به عهدشکنی طرف مقابل و اعتراف به بی دستاوردی 
برجام،کافی نیست.دولت و رسانه های زنجیره ای می بایست ضمن عذرخواهی درخصوص رفتار خود در موضوع 

برجام یک تغییر اساسی ایجاد کند و تغییر مسیر دهد.
فردمحوری در اردوگاه مدعیان دموکراسی

جارزنندگان دموکراسی و رجوع به آرای اکثریت، امروز از فردمحوری در اردوگاه خود گالیه دارند!
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان »اصالح اصالحات« نوشت: »صد فعال رسانه ای و سیاسی اصالح طلب 
در نامه ای سرگشاده به رئیس دولت اصالحات، خواستار اصالح ساختار و سازوکار نهاد تصمیم گیر و تصمیم 
ساز اصالح طلبان شدند؛ اشاره ای واضح و مستقیم به شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان که اگرچه سال 
94 به عنوان یک نهاد انتخاباتی آغاز به کار کرد، اما امروز بعد از سه سال دیگر به پسوند »انتخاباتی« منحصر 
نیســت.«ایران افزود: »نویســندگان نامه که سالگرد 22 خرداد را برای انتشار مکتوبشان مناسب دیدند، در 
نامه خود هشــدار داده اند: »بروز اختالفات و مشکالت جدی در شیوه تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی در 
انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر نشان داد که عملکرد این شورا و ساختار و ترکیب آن دچار ضعف ها 
و نقایص جدی  است که در صورت بی توجهی به آنها بیم آن می رود که حتی نام و اعتبار جنابعالی نیز دیگر 

برای جذب آرای مردم مؤثر نیفتد.«
شورای عالی سیاستگذاری یا لویی جرگه؟

نویسندگان نامه با این هشدار خطاب به سید محمد خاتمی تأکید کرده اند: »می دانیم که حضور شما 
به عنوان رهبر اصالحات و چهره مورد وثوق همه گروه های این طیف تاکنون موجب تکرار پیروزی هایی در 
انتخابات مختلف شده است، اما نباید فراموش کرد جریانی که توسعه سیاسی را به عنوان شعار اصلی و برنامه 
محوری خود انتخاب کرده اســت باید از »فردمحوری« به سوی »نهادمحوری« حرکت کند؛ چرا که معلوم 
نیســت همواره بتوان از سرمایه اجتماعی گرانقدر شما بهره برد... از سهم خواهی افرادی که محدودیت های 
ایجاد شده برای چهره های مقاوم و شاخص اصالح طلب را به عاملی برای دوپینگ سیاسی خود بدل کرده اند، 

جلوگیری فرمایید.«
در بخش دیگری از این نامه آمده اســت: »پر بیراه نیســت اگر بگوییم تا ســال گذشــته شورای عالی 
سیاســتگذاری این همه آماج انتقاد نبود؛ اما انتشــار فهرست شورای شــهر تهران همان و آغاز اعتراض ها 
همان. منتقدان نه تنها معتقد بودند جای اصالح طلبان تأیید شده بسیاری در فهرست شورای سیاستگذاری 
خالی است، بلکه به درج برخی نام ها در این فهرست انتقاد جدی داشتند. از سوی دیگر به گفته منتقدان، 
سازوکاررسیدن به چنین انتخاب و فهرستی آنقدر شفاف نبود که برای پایگاه اجتماعی این جریان قانع کننده 
باشد؛ به زعم این افراد و گروه ها، چه بسا اگر حمایت لحظه آخری رئیس دولت اصالحات نبود، بدنه اجتماعی 
اصالح طلبان تمایلی به رأی دادن به همه اســامی مندرج در لیســت نداشتند. همین گروه بعد از انتخابات 
بالفاصله خواســتار اصالح ساختار شورای عالی سیاستگذاری و تدوین سازوکار روشن تصمیم گیری در آن 
شدند. عده ای از منتقدان، معتقد بودند شورای عالی سیاستگذاری بازگشت به دوران »لویی جرگه« ای است 
و در دوران حاضر باید احزاب میاندار باشــند نه افراد.« افراد و رســانه های مدعیان اصالحات از روش های 
مشعشع این طیف در لیست بستن، حکایات جالبی آورده اند. یک روز افشای گرفتن دو میلیارد تومان پول از 
متقاضیان حضور در لیست امید شورای شهر تهران به تصریح رسانه های اصالح طلب؛ روز دیگر بستن لیست 
با رانت و پول به گفته الهه کوالیی. چند روز قبل هم البته یک نماینده اصالح طلب مجلس در گفت وگو با 

آرمان از شرط دشنام بیشتر به احمدی نژاد برای حضور در لیست امید مجلس خبر داده بود. 

در جلسه دیروز مجلس انجام شد

تذكر 276 نماینده به رئیس جمهور
پیرامون وضعیت اقتصادی كشور

سرویس سیاسی-
دیروز، رنگ و بوی مجلس اقتصادی بود 
و 276 تن از نمایندگان در تذکرهای جداگانه 
به رئیس جمهور پیرامون گرانی افسارگسیخته 
قیمت خودروهای داخلی و عدم نظارت دولت؛ 
همچنین کاهش ارزش پول ملی انتقاد کردند، 
همچنین یکی از نمایندگان اصالح طلب گفت 
که به خاطر شرایط اقتصادی خجالت می کشد 

بگوید از این دولت حمایت کرده است.
دیروز جلسه علنی مجلس به صورت کامل حال 
و هوای اقتصادی داشت و نمایندگان از طیف های 
مختلف انتقادهای خویش را به عملکرد دولت اعالم 
کردند. آنچه منتقدان در سال های گذشته می گفتند 
ناظر بر همین روزها بود که متاســفانه شــاهدش 
هستیم. البته کار دشواری نبود وقتی دولت تدبیر و 
امید را می نگریستی که تنها راهکارش برای اقتصاد 
در مذاکــرات خالصه می شــد. حتی به فرض رفع 
تحریم ها و عمل کردن آمریکا و اروپا به تعهداتشان 
نیز این بی برنامگی دولت آسیب زننده بود، چرا که 
مثال ســرازیر شدن پول نفت به جامعه ای که برای 
اقتصــادش برنامه ندارد منجر به بیماری های دیگر 

اقتصادی می شود.
تذکرهای اقتصادی مجلس

در جلسه علنی دیروز تعداد 68 نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهور و وزیر صنعت درباره عدم نظارت 
بر بازار خودرو و شرکت های تولیدکننده خودرو در 
داخل و افزایش حداقل دو برابری خودروهای تولید 

داخل و وارداتی در بازار آزاد تذکر دادند.
همچنین مجید کیانپور نماینده درود و ازنا در 
مجلس شــورای اســالمی همراه با ۷1 نماینده در 
تذکری به رئیس جمهور، نسبت به کاهش ارزش پول 
ملی اعتراض کردند. این نمایندگان در تذکر خویش 
آورده انــد: کاهش ارزش پول ملی 2/5 برابر بوده و 
امروز هر هزار تومان به اندازه 400 تومان ارزش دارد.

عالوه بــر ایــن، ۷3نماینــده در تذکــری به 
رئیس جمهــور و وزرای اقتصــاد، صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشــاورزی نسبت به عدم نظارت 
بر ثبت کاال در ســامانه ها و افزایش دو برابری ثبت 
سفارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعتراض 

کرده و این امر را موجب ایجاد رانت خواندند.
یک روز اقتصادی در هفته آینده

»ســیدتقی کبیری« نماینــده مردم خوی در 
جریان بررسی طرح اصالح قانون مبارزه با قاچاق،  
طی تذکری با استناد به ماده 110 آیین نامه داخلی 
مجلس، خطاب به الریجانی اظهار داشت: با توجه 
بــه وضعیت اخیر و گرانــی کاالها از جمله خودرو 
دســتور دهید مجلس در جلسه علنی یا غیرعلنی 
این موضوع را پیگیری کند؛  خوب بود شما تذکری 

در این رابطه می دادید.
بــر اســاس ایــن گــزارش،  علــی الریجانی 
رئیس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به تذکر 
کبیری عنوان کرد:  این مســئله در هیئت رئیســه 

مجلس بحث شده است. مقرر شده است هفته آینده 
جلسه ای در این زمینه داشته باشیم.

خجالت می کشم!
مصطفــی کواکبیان نماینده مــردم تهران در 
جریان بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
ارز اظهار داشت: وضع قاچاق کاال و ارز طوری است 
که به عنوان نماینده خجالت می کشم بگویم که از 
این دولت با چنین وضعیت اقتصادی حمایت کردم. 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در حال حاضر 
مناسب نیست، شب می خوابیم و صبح بلند می شویم 
می بینیم قیمت ها از این رو به آن رو شده است. به 
عنوان مثال؛ تفاوت قیمت خودروها نسبت به یک 
ماه گذشته 20 میلیون تومان تفاوت کرده است و 
مردم می گویند شما برای چه می روید مجلس و در 

آنجا چه کار می کنید؟ 
عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی 
همچنین یادآور شد: ما با این الیحه ای که در مجلس 
آورده ایم نمی توانیم وضعیت اقتصادی را سر و سامان 
دهیم، به عقیده من اســکله های غیرقانونی در این 

الیحه دیده می شود.
کواکبیان ادامه داد:  برخی به من گفتند منظور 
تو در مخالفت با این الیحه در واقع سپاه و نیروهای 
نظامی اســت،  خیر، هرگز اینگونه نیست، سپاه که 
نمی رود کاال وارد کرده و تجارت کند، اگر سپاه باشد 

مسئله دفاعی خود را دنبال می کند.
امیدوارم آمار دولت درست باشد

کواکبیان در ادامه عنوان کرد: عناصری در این 
کشور هستند که واقعا قاچاق کاال را دارند، آنگاه ما 
به کولبران بدبخت گیر می دهیم و می گوییم تو که 
کولبر هستی بیخود کردی که کاال جابجا می  کنی. 
ما سرمنشأهای اصلی قاچاق را فراموش می کنیم و 

به افراد جزئی ایراد می گیریم.
ایــن نماینده طیف اصالح طلب که اصلی ترین 
حامی روحانی در جریان انتخابات بودند با اشاره به 
آمار دولت در حوزه قاچاق کاال و ارز خاطرنشان کرد: 
امیدواریم این آمار درست باشد که می گویند قاچاق 
کاال از 25 میلیارد دالر به 15 میلیارد دالر رسیده 
است، اما وضعیت جامعه غیر از این را نشان می دهد. 

عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی 
در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: علت 
اصلی مخالفت من با این الیحه این اســت که این 
الیحه به دلیل اینکه 19 ماه قبل تهیه شده است، 
با توجه به شرایط فعلی پاسخگو نیست، بسیاری از 
گزارش های ما حاکی از این است که گمرک خود 
ایکسری ها را به گونه ای طراحی می کنند که قاچاق 

کاال به صورت قانونی انجام شود. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این تشــکیک 
ایجاد شده است، این طرح به کمیسیون اقتصادی 
بازگردد و در شرایط فعلی الیحه ای که تمام منافذ 
قاچاق کاال و به ویژه قاچاق ارز را ببندد، ارائه شود. 

یک کار خوب نمایندگان
»همایون یوســفی« نماینده مردم اهواز قصد 

داشــت تذکــری را بیان کند درباره حفظ شــأن 
مجلس در زمینه اعالم اسامی نمایندگانی که قرار 
است به جام جهانی بروند اما علی الریجانی خطاب 
به همایون یوسفی گفت: اآلن زمان بیان این تذکر 
نیست، البته حرف شما در جای خود درست است 
و نمایندگان انصراف دهنده از سفر به جام جهانی نیز 
کار خوبی کردند به خاطر شرایط اقتصادی کشور 

انصراف دادند.
همچنین نمایندگان کلیات الیحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز را مورد بحث و بررســی 

قرار داده و به تصویب رساندند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس پس از 
تصویب کلیات این الیحه، گفت: تصمیم هیئت رئیسه 
مجلس این است که این الیحه به صورت دو شوری 
بررسی شود به همین دلیل الیحه مذکور مجدداً به 

کمیسیون اقتصادی بازمی گردد.
جبهه اقتصاد مقاومتی در غیبت فرمانده!

گــزارش کمیســیون حمایــت از تولید ملی 
درخصــوص نحوه اجرای قانــون اقتصاد مقاومتی 
در نشســت علنی دیروز قرائت شد. نماینده دولت 
ضمــن آن،  گزارش آمــاری از افزایــش تولید در 
بخش های مختلف ارائه کرد و در ادامه علی الریجانی 
رئیس مجلس خطاب به نماینده دولت عنوان کرد که 
قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و 

نایب رئیس مجلس برگزار شود.
وی همچنیــن انتقاد کرد که چرا جلســات 
هماهنگــی اقتصــاد مقاومتی تاکنــون با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و 

نایب رئیس مجلس برگزار نشده است. 
الزم به ذکر است که در ابالغ رهبر با توجه به 
مشغله های بسیاری که رئیس جمهور دارد شخص 
معاون اول دولت به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی 
برگزیده شد. اما چنانکه از شواهد پیداست فرمانده 
اقتصاد مقاومتی اهتمام چندانی به این جبهه ندارد!

توجیه نماینده دولت پس از چندسال!
نماینده دولت در پاسخ به الریجانی گفت: این 
قانون در عمل اجرا شده است اما دارای ابهاماتی بود 
که مشخص نبود چه کسی مسئول این کار است و 

دبیرخانه باید در کجا تشکیل شود.
سپس الریجانی در پاســخ گفت: قانون ابهام 
نداشــته، اعالم شــده است که ســتادی با حضور 
معــاون اول دو قوه و نایب رئیس مجلس تشــکیل 
شــود، اگر ابهام داشت در دو سه سال گذشته از ما 

سؤال می کردید.
نماینده دولت پاسخ داد: تلقی دولت این بود که 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادسازی خوبی 
اســت که می تواند اهداف ستاد هماهنگی اقتصاد 
مقاومتــی را محقق کند. مــا عماًل قانون را در این 
چارچوب با دعــوت از نایب رئیس مجلس و معاون 
اول قوه قضائیه اجــرا کردیم و دولت اقداماتش را 

انجام داد.

الریجانی گفت: در ایــن رابطه تخلف صورت 
گرفته، توضیحات شما اشــکال عدم اجرای قانون 
را رفع نکرده اســت. در سطح قوه مجریه جلساتی 
برقرار شــده، اما قرار بود جلساتی برای هماهنگی 
قوا تشکیل شــود؛ قانون به دولت ابالغ شده بود و 

باید اجرا می شد.
قوه مجریه، اجرا و این همه مشکل؟!

مسعود گودرزی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در جریان بررسی گزارش 
نماینــده دولــت درباره نحوه اجــرای قانون نحوه 
پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
اظهار داشت: باید با کار تیمی، مشارکتی و استفاده از 
همه دستگاه ها به دنبال حل مشکالت اقتصادی بود.

وی افــزود: مگر هدف از سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی، پیشرفت اقتصادی، دفع تکان های 
اقتصادی و... نیســت؟ مگر این سیاســت ها برای 
تســهیل امر تجارت و رشد اقتصاد تدوین نشده اند 

که تا این میزان در اجرا ناکام مانده اند؟
گــودرزی عنوان کرد: در ایران افق ها به خوبی 
ترسیم می شوند، اما در اجرا به شدت مشکل داریم. 
سیاست های اقتصاد مقاومتی روشن و شفاف است 
و اگر چه دولت باید متولی اجرای این سیاســت ها 
باشد، اما تمام قوا و دستگاه ها باید در کنار قوه مجریه 
بوده و آن را حمایت کنند، چرا که اکنون در جریان 

جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم.
گودرزی در خاتمه از تعصب های سازمانی در 
اجرای سیاســت های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی 
انتقاد  کرد و گفت: باید بــا تمام ظرفیت قوا وارد 
شویم نه با تعصب های ســازمانی، در واقع مشکل 

اجرای قانون است.
1400قرارداد واردات توسط دو وزارتخانه

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در جریان 
بررسی گزارش کمیســیون ویژه حمایت از تولید 
ملــی، اظهار داشــت: قانونگــذار در قانون اقتصاد 
مقاومتی چند ماده به تصویب رسانده بود که باید 
اجرا می شد اما در این زمینه تخلف صورت گرفته 

چرا که اجرا نشده است.
وی با طرح این ســؤال کــه آیا اهداف اقتصاد 
مقاومتی محقق شده است و اقتصاد ما مقاوم سازی 
شده اســت، افزود: اگر اقتصاد ما مقاوم سازی شده 
بود، این تکانه ها در بازار ارز، سکه و خودرو به وجود 
نمی آمــد. باید بگویم گزارش نماینده دولت درباره 
پروژه های عمرانی هم که این پرو ژه ها عملکرد روتین 
دولت بوده است. اینکه در پروژه های عمرانی لباس 
اقتصاد مقاومتی بپوشانیم، اهداف اقتصاد مقاومتی 

را محقق نمی کند.
قوامی با بیان اینکه دو وزارتخانه دولت 1400 
قرارداد واردات بســته اند، آیا این اقدام در راستای 
اقتصاد مقاومتی بوده است، ادامه داد: ما دچار خطای 
تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد مقاومتی شده 
ایــم. اگر به اهداف اقتصاد مقاومتی می رســیدیم، 

جلوی خروج ارز از کشور گرفته می شد.

نسل کنونی ستم های رژیم گذشته را ندیده است؛ از همین رو، طبیعتاً روحیه 
انقالبی در آنها کمرنگ می شود. از سوی دیگر افزایش زمینه های رفاه بعد از انقالب 
نســبت به قبل از آن، سبب شده تا نسل امروز به جاي اینکه تکلیف مدار باشند، 
مطالبه گر پرورش یابند و دائماً از ضعف ها و کمبودها گله مند باشند؛ تا جایی که 

نسبت به اصل انقالب نیز تشکیک کنند.
چرایی تاکید رهبری بر انقالبی ماندن

 گذشــته از عوامل طبیعی که سبب کمرنگ شدن روحیه انقالبی در جامعه 
می شود، دشمنان نیز روز به روز اهمیت این انقالب را بیشتر درک می کنند و در 
صدد جلوگیری از گســترش انقالب اسالمي و نهایتاً نابودي آن هستند و در این 
مسیر تمام توان خود را به کار گرفته و می گیرند. دشمنان از همان اوایل انتظار 
داشتند که این انقالب به سرعت از بین برود و از همان زمان هم توطئه هاي خود 
را شــروع کردند؛ امروز نیز بعد از چهل ســال تجربه زیادی برای دشمنی کسب 

کرده و آماده حمالت جدی تري برای ریشه کنی انقالب هستند.
عوامل طبیعی از سویي و دشمنان خارجی از سوي دیگر زمینه کمرنگ شدن 
روحیه انقالبی در جامعه را فراهم می کنند؛ امروز وضع ظاهری بعضي از شــهرها 
تناسبي با جامعه اسالمی ندارد؛ بانک ها در رباخواری از یکدیگر سبقت می گیرند؛ 
حتی گاهی برخي از مسئوالن نظام جمهوری اسالمی سخنانی می گویند که جای 
تعجب دارد! طبیعتاً در چنین شــرایطي رهبری جامعه اسالمی که اوضاع جامعه 
را رصد می کند، باید به گونه اي که دشــمنان نتوانند از آن سوء اســتفاده کنند، 
هشدارهاي الزم را بدهند؛ بر همین اساس رهبر انقالب خطاب به قشرهای مؤثر 

جامعه فرمودند که باید انقالبی باشید و انقالبی بمانید.
البته باید بدانیم جوهر و روح یک انقالب، فرهنگ حاکم بر آن است؛ این باورها 

و ارزش ها و رفتارهای برآمده از آنها هستند که فرهنگ جامعه ما را می سازند.
اگــر حضرت امام )ره( در زمینه نظامی، تحرک و هیجان الزم را ایجاد نکرده 

بودند، امروز وضعیت نظامی ما هم مانند شرایط اقتصادی، نابسامان بود.
معنای انقالبی بودن

وضعیت فعلي کشــور، با وجود همه مشکالت اقتصادی، اصاًل قابل مقایسه با 
قبل از انقالب نیست. امروز برخی به دنبال آن هستند که انقالب را به عنوان عامل 
مشکالت اقتصادی معرفی کنند؛ در حالي که مقصر اصلی این شرایط،  اشتباهات 

مسئوالنی است که انقالبی عمل نکرده اند.
وقتي رهبری تأکید مي کنند که انقالبی باشــید، یک دنیا معنا در آن نهفته 
اســت، اگر بخواهیم این ســخن رهبری را گوش داده و از آن اطاعت کنیم، باید 
بدانیم انقالبی نبودن ناشی از دو گونه ضعف است؛ ضعف در شناخت و آگاهی و 

ضعف در اراده و همت.
باید اسالم را بشناسیم و بدانیم از ما چه خواسته است؛ مبادا به نگرش ناقصی 
که قبل از انقالب از اســالم وجود داشــت، برگردیم. پیش از انقالب مردم تصور 
می کردند فقط مســائلي مانند نماز و روزه ، دینی هســتند و مسائلي مانند امور 
اجتماعی، اداره جامعه و روابط بین الملل امور دنیوی هســتند که ربطی به دین 
ندارند و درباره آنها باید به نظر متخصصان مربوط مراجعه کرد. این، همان بینش 
ناقصی است که امام )ره( خون دل بسیاري خورد تا توانست با کاری شبیه اعجاز، 
آن را تغییر دهد و به ما بفهماند که سیاست نیز بخشی از دین است؛ اما متأسفانه 
امروز مجدداً تفکر جدایی دین از سیاست، یا همان گرایش سکوالریستی در حال 

حاکم شدن بر جامعه است.
معنای انقالبی بودن یعنی اینکه ارزش های انقالب را بشناسیم، آنها را تبیین 
کنیم و در عمل نیز هم خود به آنها پایبند باشیم، هم دیگران را به آن دعوت کنیم.
امام راحل)ره( عزتی برای ما به ارمغان آورد که در 1400 سال گذشته بی نظیر 
بود؛ امروز در خیابان های برخي از کشورها تصاویر امام )ره( و رهبری بیش از عکس 
مسئوالن آن کشورها به چشم می خورد! این عزت و نعمت را پاس بداریم و بدانیم 
در پرتو این نعمت می توانیم کارهای زیادی انجام دهیم؛ مبادا از این امر غفلت کنیم.
انقالبی بودن و عمل به وظیفه، زمینه ساز رشد و تعالی جامعه

 سنت الهی این است که همواره عوامل فساد و اصالح در جامعه وجود داشته 
باشــد تا زمینه انتخاب براي افراد فراهم باشد. این انتخاب گاهي در سطح بسیار 
ابتدایي اســت و خیلی دشــوار نیست؛ اما هر چه انسان رشد کند، امتحان ها هم 

دشوارتر و تشخیص درست و غلط مشکل تر می شود.
امروز فساد از در و دیوار می بارد و با وجود ابزارهایي مثل گوشی تلفن همراه 
زمینه فساد حتي برای کودکان هم فراهم شده است؛ اما در چنین شرایطي یک 
محسن حججی ، عالم را مبهوت رفتار خود می کند و البته جوانانی مثل او فراوان 
هستند. گاهي جوانانی را می بینیم که چه بسا از نظر ما ظاهر نامناسبی دارند، اما 
عاشقانه در مراسم مذهبی شرکت می کنند و حتی حاضرند برای انقالب و رهبری 
جانفشاني کنند. وجود چنین افراد پاکی در این دوران بسیار امیدوار کننده است؛ 
اما آیا مي توانیم آسوده باشیم که چون اسباب امیدواری وجود دارد، ما وظیفه ای 
نداریم؟ اتفاقاً ما وظیفه سنگین تری داریم؛ خدا چنین ظرفیتی را قرار داده تا ما 

هم به وظیفه خود عمل کنیم.
خوشبینی رهبر انقالب و پیش بینی ایشان از رشد و تعالی جامعه در آینده به 
معنای نادیده گرفتن زمینه های انحراف در جامعه نیست؛ به این معنا هم نیست 
که ما هیچ وظیفه ای نداریم و آینده انقالب بدون تالش ما روشن خواهد بود؛ خیر؛ 
رهبر معظم انقالب در کالم حکیمانه خود، بر لزوم انقالبی بودن و فاصله نگرفتن 
از ارزش های انقالبی هم تاکید می کنند؛ چون در ســایه انقالبی بودن و عمل به 

وظیفه است که پیش بینی ایشان محقق می شود.
  بیانات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  در جمع گروهي از اعضاي 
انجمن اساتید انقالبی سطوح مقدماتی حوزه علمیه قم؛ قم؛ 97/2/17

زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری 
اسالمی ایران گفت: شــرایط حاکم بر عرصه 
بین المللی و نیاز جامعه جهانی برقراری صلح 
و عدالت و امنیت، ایجاد گفتمان ســازی های 
بین المللی مبتنی بر اندیشه های اسالمی و عرضه 
دیدگاه های حقوق بشری مقام معظم رهبری در 

فضاهای بین المللی را ضروری ساخته است.
اولین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از 
منظر رهبر معظم انقالب به ابتکار ســازمان جوانان 
حقوق بشر و با همکاری دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای و مدیریت حوزه های علمیه 

در مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد.
امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر 
جمهوری اسالمی ایران در ابتدای این نشست اظهار 
داشــت: فهم دقیق اندیشه های مقام معظم رهبری 
و تبیین مبانی قرآنی آنها توســط اندیشــمندان و 
پژوهشگران و نخبگان برجسته بازنشر و ترویج آن به 
عنوان گفتمانی بین المللی امری مهم و ضروری است. 
وی افزود: نشســت کامال تخصصی و لبیک به 
خواســته های مقام عظمای والیت است که به طور 
مداوم نسبت به ادعاهای حقوق بشری آمریکا و غرب 
نکاتــی را تذکر داده اند و امید اســت با همت واالی 

شما ســروران محترم و صاحب نظران، این گفتمان 
بین المللی شود.

 انصــاری تصریح کرد: شــرایط حاکم بر عرصه 
بین المللی و نیاز جامعه جهانی برقراری صلح و عدالت 
و امنیت، ایجاد گفتمان سازی های بین المللی مبتنی 
بر اندیشه های اســالمی و عرضه دیدگاه های حقوق 
بشری مقام معظم رهبری در فضاهای بین المللی را 

ضروری ساخته است.
آیت اهلل محســن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی نیز بــه عنوان مهمان ویژه 
این نشســت با بیان اینکه حقوق بشر آمریکایی در 
ســه عرصه دچار چالش جدی اســت، گفت: حقوق 
بشــر آمریکایی در تئوری، واژگان و رفتار مشکالت 

جدی دارد. 
وی اظهار داشــت: حقوق بشر آمریکایی نمونه 
پیشرفته و جدید حقوق بشر سکوالر است که البته 

با چالش های بسیار جدی روبه رو است. 
آیت اهلل اراکی با بیان اینکه حقوق بشر آمریکایی 
در سه عرصه دچار چالش جدی است، افزود: مهم ترین 
چالش حقوق بشر آمریکایی در عرصه تئوری ناتوانی 
آن از ارائــه مبنــا، برهان و اســتدالل دقیق و قابل 

اعتماد است. 

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی با تاکید بر 
اهمیت شناخت این نوع از حقوق بشر، گفت: اعتقاد 
داریم که این مســائل در حوزه های علمیه باید مورد 

بررسی قرار گیرد و به آن پرداخته شود.
حجت االســالم احمــد مبلغی، عضــو مجلس 
خبرگان رهبری هم در این نشســت گفت: در حال 
حاضر چالش های زیادی ادیان مختلف به ویژه دین 
اســالم را تهدیــد می کند و به نظر می رســد قصور 
مطالعاتی و پژوهشــی در ایــن زمینه یکی از دالیل 

این چالش ها است.
 وی گفت: در زمینه حقوق بشــر باید کارهای 
اساسی و زیربنایی انجام شود و در حال حاضر نباید 

به فروعات حقوق بشر توجه زیادی داشته باشیم. 
رئیس  مرکز تحقیقات مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: نقطه مشترک حقوق بشر اسالمی 
و حقوق بشــر آمریکایــی و غربی مســئله کرامت 
 انســانی است و به نظر می رســد باید در این زمینه 

فعالیت کنیم.
حجت االسالم ســید مفید حسینی کوهساری، 
مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه 
نیز ابراز داشت: رهبر معظم انقالب یک تحلیل عمیق 
و راهبردی دارند، ایشان معتقد هستند که در یک پیچ 

تاریخی قرار داریم، یعنی تمدن بشریت در حال تغییر 
اســت.  وی ادامه داد: در تاریخ معاصر شاهد خروج 
دین از انزوا، تغییر در مناسبت های قدرت در عرصه 
بین الملل و شــکل گیری قطب های سیاسی و گذر 
از دنیای تک قطبی و شــکل گیری موج های بیداری 

اسالمی در جهان اسالمی بودیم.
در این نشست پیام آیت اهلل نوری همدانی قرائت 
شد. همچنین، در پایان این نشست، بیانیه ای توسط 
دبیرکل ســازمان جوانان حقوق بشر قرائت شد که 
مورد تاکید و تصویب شرکت کنندگان در این نشست 

قرار گرفت. 
در این بیانیه آمده اســت: دبیرخانه این نشست 
متشکل از سازمان جوانان حقوق بشر، دفتر حفظ و 
نشــر آثار مقام معظم رهبری و مدیریت حوزه های 
علمیــه بر خود الزم می دانــد پیگیری های خود در 
جهت منویات ولی امر مسلمین جهان مبنی بر افشا و 
محکومیت حقوق بشر آمریکایی به خصوص در فاصله 
ششــم تا 12 تیرماه که از سوی رهبر معظم انقالب 
به عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده 
را تداوم بخشد. این ســازمان در این مسیر نیازمند 
همکاری، مشــورت و کمک های فکــری نهادهای 

ذی ربط می باشد.

دادستان تهران گفت: مردم ما مستحق 
وضع اخیر در حوزه ارز، سکه، ماشین، گرانی 
اگر دستگاه ها  نابسامانی ها نیستند و  این  و 
به وظایفشان عمل می کردند، وضعیت کشور 

این گونه نبود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی 
و انقــالب تهران، عباس جعفــری دولت آبادی در 
نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت 
غذایــی که با حضــور مدیرکل تعزیــرات تهران، 
 رئیس پلیس اماکن عمومی، معاون اجتماعی وزیر 
بهداشــت،  برخی از معاونان دادستان و مسئوالن 
اتحادیه های متولی برگزار شد، با خاطرنشان کردن 
نقــش اتحادیه ها در ارتباط با اصناف، از تشــکیل 
هــزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز 
انتقاد کرد و گفت: هــر وقت به این موضوع ورود 
کرده ایم، با این عبارت که »بیکاری زیاد اســت و 
بگذارید مردم کارشان را انجام دهند« مواجه بوده ایم 

و نتیجــه اینکه به جای صد هزار واحد مجاز، یک 
میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می شود و بعد هم 
اعالم می شــود که به لحاظ کمبود بازرس قادر به 

انجام نظارت ها به طور کامل نیستند.
جعفــری دولت آبادی وضع آشــفته  فعلی را 
ناشــی از غفلت دســتگاه های اجرایی، اتحادیه ها 
و حتی قضایی، اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
اصناف و دور شــدن اتحادیه هــا از وظایف ذاتی 
خود دانست و ادامه داد: در تغییر روزانه قیمت ها، 
کمبود کاال در بعضی حوزه ها، عدم عرضه کاال و یا 
عدم رعایت بهداشت در حوزه های متعدد که مردم 
آن  را لمس می کنند، اگر دســتگاه های مرتبط به 
وظایفشــان عمل می کردند، این همه نابســامانی 
 که نتایج ســوء آن به مردم بر می گردد مشــاهده 

نمی شد.
وی تصریح کرد: ســازمان استاندارد، سازمان 
تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

اتحادیه های صنفی و ده ها دســتگاه دیگر مسئول 
تنظیم این امور هستند و ِعده و ّعده الزم را نیز در 
اختیار دارند تا گرانی و عرضه کاال را کنترل کنند 
ولی متاســفانه در هر حوزه ای شــاهد نابسامانی 

هستیم.
دادســتان تهران با بیان اینکه تعطیل کردن 
صنــوف غیرمجاز وظیفه دســتگاه های اجرایی و 
اتحادیه ها است که باید از این ظرفیت استفاده کنند، 
گفت: عدم صدور مجوز فعالیت، نوعی تعطیل کردن 
به شــمار می رود. وقتی اتحادیه ها مجوز مشروط 
می دهند و نظارت و کنترل  مستمر دارند، تخلفات 

انجام نمی شود.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: مردمی که هر 
روز گرانی، تغییر قیمت ها، احتکار، عدم عرضه کاال، 
عرضه کاالی فاسد و معیوب و ده ها نمونه دیگر را 
می بینند سؤال می کنند که چرا وضع این گونه است؛ 
در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه 

ارز، سکه، ماشین، گرانی و این نابسامانی ها نیستند و 
اگر دستگاه ها به وظایفشان عمل می کردند، وضعیت 

کشور این گونه نبود.
وی افزود: دادستانی می تواند صدها مرکز تولید 
را ببندد؛ اما پلمپ از سوی دادستانی چندان راهگشا 
نخواهد بود؛ در حالی که اگر دستگاه های متولی که 
از جنس خودشان هستند این کار را انجام دهند،  
تاثیرگذارتر خواهد بود و دادستان باید در آخرین 

مرحله وارد شود.
دادســتان تهران بر ضرورت همکاری متقابل 
دادســتانی و اتحادیه های صنفــی تاکید کرد و با 
انتقاد از این کــه امروز خیلی از وظایف اتحادیه از 
ســوی پلیس انجام می شود، از اتحادیه ها خواست 
که به وظایف خــود در حوزه های تخلف از جمله 
حقوق سالمت، حقوق بهداشت، پرواز، مسافرین، 
حمل ونقــل و... عمل کنند و صنــوف موفق را به 

مردم معرفی نمایند.

با  اشاره  امام خمینی)ره(  رئیس مؤسسه 
به خدمات امام)ره( به کشور گفت: متاسفانه 
برخی از روی جهالت فراموش می کنند که امام 
و یاران ایشان چه خدمتی به کشور و اسالم 
انجام داده اند و گاهی تعبیرات سبکی دارند.

آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در جلسه درس 
اخالق که در دفتر رهبر انقالب در قم برگزار شد، با 
بیان اینکه یکی از کارهای شیطان ایجاد آرزوهای 
کاذب اســت، اظهار داشت: وقتی انسان فریب این 
آرزوی کاذب را بخورد، حاضر می شود برای انجام 
آن هرکاری انجام دهد. وی اظهار داشت: شیطان 
آرزوهایی برای انســان فراهم می کنــد تا زمینه 
برنامه های دیگر خود را آماده کند، شیطان، انسان 

را وادار می کند که خواســته های طبیعی افراد در 
مسیر نادرست انجام شود.

به گزارش رســا، آیت اهلل مصباح یزدی گفت: 
وقتی انســان می خواهد کار خیــر انجام دهد یا 
واجبــات مالی را ادا کند، شــیطان می گوید اگر 
این کار خیر و واجباتی مانند خمس انجام شــود، 
خود انســان فقیر می شود و با این فریب انسان را 

منصرف می کند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: 
در مباحثی مانند جهاد در برابر دشمن نیز شیطان 
قدرت طرف مقابل را بزرگنمایی می کند تا انسان 
هراس پیدا کرده و جهاد را ترک کند، ترساندن از 
شگردهای شیطان است که انسان باید هوشیار باشد.
پژوهشــی  آموزشــی  رئیــس  موسســه 

امام خمینی)ره( بیان داشــت: در آستانه پیروزی 
انقالب سختی ها و شکنجه ها اوج گرفته بود و این 
بهترین ابزار برای شیطان است که بگوید انسان چه 
کار به سیاســت دارد و باید تنها به فکر نماز خود 
باشد، زمانی به امام راحل می گفتند که ایشان در 
سیاســت ورود نکنند و عرصه سیاســت را به آنها 
بســپارند در حالی که حرکت انقالب یک حرکت 
سیاســی صرف نبود بلکه جهادی بزرگ به شمار 

می رود و افتخاری بزرگ است.
وی با بیان اینکه اگر حرکت امام راحل و یاران 
صدیق ایشان نبود، ایران پر از ظلم و جنایت شده 
و احکام اسالمی به فراموشی سپرده می شد، گفت: 
انقالب اسالمی اوضاع را تغییر داد و احکام اسالمی 

را به زندگی مردم آورد.

آیت اهلل مصباح یــزدی افزود: حضرت امام به 
عنوان یک روحانی بسیار ساده زیست برای خدا قیام 
کرد و کشور و دنیا را تکان داد و نقشه های شیاطین 
را دچار مشکل کرد، متاسفانه برخی از روی جهالت 
فراموش می کنند که امام و یاران ایشان چه خدمتی 
به کشور و اســالم انجام داده اند و گاهی تعبیرات 
ســبکی دارند که از انسان آگاه و بصیر روا نیست. 
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
شیطان در کارهای خیر و تکالیف انسان تشکیک و 
تردید ایجاد می کند، اظهار داشت: شیطان هر کاری 
می کند که انسان ها به ویژه مومنان از رحمت الهی 
محروم شوند؛ هرکس می خواهد کاری کند باید نزد 
خدا حجت داشته باشد و نمی توان خواب و حرف 

دیگران را حجت قرار داد.

انتقاد دادستان تهران از عمل نکردن دستگاه ها به وظایفشان

مردم مستحق گرانی و نابسامانی های اخیر نیستند

چرا باید انقالبی باشیم و انقالبی بمانیم؟

بقیه از صفحه 2
گفتنی است در هفته های گذشته »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در پاســخ به ســؤالی درخصوص ارائه تضمین از ســوی اروپا به ایران 
برای اجرای تعهدات برجامی گفته بود: »تضمین نمی دهیم«! عالوه بر این »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در هفته های گذشته در حاشیه نشست غیررسمی 
ســران اروپا در بلغارســتان گفته بود: »به خاطر مســئله ایران، علیه شــرکت های 
آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیســت. 
ثانیا، شرکت های فرانســوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد.« همچنین 
»آنگال مرکل« صدراعظم آلمان در حاشــیه نشســت غیررســمی ســران اروپا در 
بلغارســتان گفته بود: »نباید این توهم را ایجاد کرد که می توانیم تمام خســارات 

ناشی از تحریم ها را جبران کنیم.«
متاســفانه دولت همچنان در حال اجرای رویکرد خسارت بار »حفظ برجام به 

هر قیمت« است!
بــه گزارش فارس وزیر خارجه همچنین درباره ســفرش بــه آفریقای جنوبی 
گفت: آفریقای جنوبی از شــرکای نزدیک ایران اســت از نظر سیاسی ما همواره در 
کنار مردم این کشــور بوده ایم و ارتباطاتمان را با رژیم آپارتاید قطع کردیم و بعد 
از رژیم آپارتاید بهترین روابط را با آفریقای جنوبی داشتیم. دولت آفریقای جنوبی 
همــواره حامی حقوق مردم ایران در بحث هســته ای بوده چه در ابتدای مذاکرات 

هسته ای و چه بعد از برجام.
وزیــر امور خارجه ایران که به آفریقای جنوبی ســفر کرده در دیدار با همتای 
خود ابعاد مختلف مناســبات دوجانبه و تحــوالت پس از خروج آمریکا از برجام را 

مورد بحث و گفت وگو قرار داد.

موگرینی:تالشمابرایحفظبرجام
همسوبامنافعآمریکاست

آیت اهلل مصباح یزدی:

برخی خدمات حضرت امام)ره( به کشور و اسالم را فراموش کرده اند

اولین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی
از منظر رهبر انقالب برگزار شد

با حضور صاحب نظران در قم


