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سرویس سیاسیـ 
روزنامه ابتکار دیروز در ســرمقاله خود نوشــت: رئیس جمهوری آمریکا نه از بین این دو گزینه که 
حتی اگر به انتخاب مســئوالن کشور ما تعیین شود باز هم این مشکالت بر سر جای خود باقی است. 
بنابراین نمی توان گفت که اقتصاد تنها با تغییر رئیس جمهوری ایاالت متحده و حتی با فرض برداشته 
شدن کامل تحریم ها می تواند به ساحل امن برسد. اما از آن سو تردیدی نیست که اقتصاد به خصوص 
در کشــور ما پیوندی انکار ناشــدنی با سیاست دارد. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که بدون ارتباط 
با سایر کشورها بتواند اقتصادی شکوفا و پویا داشته باشد. ولو اینکه ساختارهای اقتصادی اش از درون 

قدرتمند باشد. بنابراین این دو مقوله در پیوند با یکدیگر می توانند شرایط اقتصادی را تغییر دهند.
در ادامه این مطلب آمده است: از طرفی باید درنظر داشت که تغییر شخص اول کاخ سفید به معنای 
تغییر در سیاســت های کلی آن کشور نیســت. حتی به فرض بازگشت بایدن )رئیس جمهور احتمالی 
آمریکا( به برجام، تنها راه دیپلماسی دوباره باز خواهد شد. در نهایت اما معلوم نیست که در دور جدید 
گفت وگوها دموکرات های آمریکا چه توقعاتی از طرف ایرانی داشته باشند. در این شرایط بهتر است اقتصاد 
کشور را از بند تمام نارسایی هایی انباشته شده در چند دهه اخیر به عنوان گام نخست رها کنیم. این 
نارسایی ها البته پیوند مستقیم با عدم شفافیت و بسته بودن فضای رسانه ها برای مطالبه گری مردم در 
اقتصاد دارد. آنچه واضح است اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ چشم انداز مشخصی حتی برای یک سال 
آینده خود ندارد. به وضوح این سردرگمی را می توان در تصمیم های ضدو نقیض مسئوالن کشور دید.

گفتنی است، یکی از بهانه جویی های مدعیان اصالحات این بوده است که همه مشکالت کشور ناشی 
از پیروزی ترامپ بوده است. بر همین اساس است که اصالح طلبان طی چند ماه گذشته بر این گزاره 

تأکید می کنند که در صورت پیروزی »بایدن« در انتخابات آمریکا، مشکالت اقتصادی حل می شود!
تقالی مدعیان اصالحات برای فرار از پاسخگویی

روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »بسیاری از شخصیت های برجسته جریان اعتدال و اصالحات 
به دلیل شــرایط موجود و نابرابری در فرصت های سیاســی انگیزه خود را از دســت داده اند. متأسفانه 
انگیزه های معنوی و الهی خدمت، در بین برخی مسئوالن وجود ندارد و همین مسئله انگیزه ها را کاهش 
داده است. نکته دیگر اینکه هنوز چشم انداز آینده جریان اصالحات مشخص نیست که آیا کسانی قصد 
دارند در انتخابات آینده ریاســت جمهوری کاندیدا شــوند یا خیر. از سوی دیگر عملکرد ضعیف دولت 
آقای روحانی نیز مزید بر علت شده تا مشکل اصالح طلبان برای آینده بیشتر شود. مشکالت معیشتی و 
اقتصادی که امروز مردم با آن مواجه هستند یکی از مهم ترین چالش های جریان اصالحات برای اقناع 

عملکرد خود و دولت آقای روحانی بوده است.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »آقای روحانی اصالح طلب نیست و مدعی اصالح طلبی نیز 
نبوده است. با این وجود با حمایت اصالح طلبان و آیت ا... هاشمی در انتخابات به پیروزی رسید. در شرایط 
کنونی ذائقه مردم به دلیل وضعیت موجود کشور تلخ شده است و اگر اصالح طلبان قصد داشته باشند 

از یک چهره اصولگرا حمایت کنند دوباره به »روحانی دوم« تبدیل خواهد شد.«
بســیاری از اعضای ارشــد دولت روحانی، اشخاصی هستند که در سال 88 در ستادهای انتخاباتی 
میرحســین موسوی و کروبی مسئولیت داشتند. ســتاد این دو نامزد انتخابات در آن سال دربست در 
اختیار مدعیان اصالحات بود. بر همین اســاس اکثریت مطلق کابینه روحانی در هفت ســال اخیر در 

اختیار مدعیان اصالحات بوده است.
محمد قوچانی، از فعالین طیف اصالح طلب پیش از این گفته بود: »به باور من آقای روحانی از خیلی از 
اصالح طلب ها اصالح طلب تر است. اصالح طلبی ژن نیست. افکار آقای روحانی در سیاست خارجی، سیاست 
داخلی، اقتصاد و در مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار بازتر از بسیاری از دوستان اصالح طلب است.«

افکار عمومی درباره حضور مدعیان اصالحات در دولت آگاهی دارد و به همین خاطر با شــناخت 
صحیح مسئله، عملکرد دولت را به پای طیف مدعی اصالحات می نویسد. 

مدعیان اصالحات بجای تقال برای فرار از مســئولیت پذیری و پاسخگویی، باید درباره کارنامه خود 
گزارش بدهند. 

خبری از گشایش اقتصادی نشد! 
روزنامه اعتماد روز گذشــته در صفحه اقتصادی خود با انتقــاد از عدم تحقق وعده های اقتصادی 
دولت نوشت: »طرح پر سر و صداي »گشایش اقتصادي«،  بدون آنکه به روشني مشخص شود که چه 
چیزي بود و چرا مطرح شد، شامگاه دوشنبه از دستور کار دولت روحاني خارج شد؛ آن هم تقریبا 10 
ماه مانده به پایان دولت روحاني و بعد از یک ماه حرف و اظهارنظر و تایید و تکذیب و سخنان پراکنده، 
بدون آنکه حتي یک صفحه برنامه »اقتصادي« و مورد تایید روي خروجي اخبار قرار بگیرد. ســرانجام 
این طرح نیز درست مانند دالر 4200 توماني شد که 21 فروردین ماه 1397 به یک باره توسط معاون 
اول رییس جمهور، آقاي جهانگیري »اعالم عمومي« شــد و اکنون پس از گذشــت نزدیک به 30 ماه، 
 به بن بســت خورده و چیزي جز »خالي شــدن دست بانک مرکزي« به دنبال نداشت. این بار هم آقاي 
جهانگیري در قالب »سخنگو« حاضر شد که این خبر را اعالم کند و بگوید: »خبري از گشایش اقتصادي 
نیســت.« چرا که به گفته وي »در جلســه سران سه قوه جمع بندي خاصي در این باره صورت نگرفته 
است.« هرچند دفتر آقاي جهانگیري بالفاصله اطالعیه اي داد و عنوان کرد که »هنوز این طرح از دستور 

کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داشته و پیگیري هاي الزم را انجام خواهد داد.«
گفتنی است، این روزنامه که به انتقاد از بی عملی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم پرداخته، 
طرفدار تَکرار دولت روحانی بود و شــخص آقای حضرتی مدیر مســئول ایــن روزنامه به عنوان عضو 
فراکســیون امید در مجلس دهم، در جایگاه ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نشسته بود. قرار بود 
چــرخ اقتصاد و تولیــد بچرخد. وعده می دادند چنان رونقی به اقتصاد می دهند که مردم از پول ناچیز 
یارانه بی نیاز شوند اما آنچه اتفاق افتاد، تضعیف اقتصاد ملی، رکود تورمی سنگین، کاهش قدرت خرید 
مردم، و آن گونه که یواشــکی اذعان می کنند، »محو طبقه متوســط در اثر گسترش فقر« بود. جالب 
اینکه در همین دوره در اثر سوء مدیریت و باند بازی، رانت های بزرگی در حوزه واگذاری شرکت های 

دولتی، دالر دولتی )جهانگیری( و... داده شد.

شرط ورود 
به جرگه اولیاءاهلل

 عوامل مختلفی بر زندگی ما تأثیرگذار اســت که مقتضی رفتارهای خاصی از 
جانب ماست، بسیاری از تصمیماتی که در زندگی گرفته ایم، به خاطر اتفاقات و عواملی 

طبیعی بوده است که در زندگی ما رخ داده است.
انبیا و ائمه)ع(، بندگان محض خدا

خواســته های برخی از افراد دارای سیســتمی است و شبیه یک هرم است. در 
مجموعه خواســته های این افراد خواسته های پهن و گسترده ای وجود دارد که در 
قاعده این هرم است. این خواسته ها شامل تأمین زندگی، تربیت فرزند، رسیدگی به 
همســر، مسائل امنیت داخلی و... می شود. این خواسته ها در سطح باالتری جمع تر 
می شود و تا به رأس هرم می رسد که یک نقطه است و آن نقطه، تعیین کننده  همه 
خواسته های آنهاست. اما کسان دیگری نیز وجود دارند فکرشان مانند مکعب است که 
البته این مکعب نیز ممکن است چند رویه داشته باشد. در این رویکرد چند چیز در 
کنار هم برای این افراد هدف است  و هیچ گاه نیز به یک هدف و یک نقطه نمی رسند.

انبیا و ائمه)علیهم السالم( و برخی از شاگردان خاص آنها، جزو گروه اول هستند 
و تنها هدفشان یک نقطه است وآن اینکه خدا از ما چه می خواهد. حتی اگر فکر و 
کار دیگری هم می کنند، در راستای خواست و اراده خداست. سختی و راحتی کار، 

برای آنها مهم نیست، بلکه تنها اطاعت خدا را مدنظر قرار می دهند.
انجام وظیفه در برابر خدا؛ تنها هدف امام

ما انبیا را ندیده ایم، اما بنده یک نفر را دیده ام که هرگز به دنبال رفاه، لذت و دلخواه 
خود نبود و آن امام )ره( بود؛ من از سال 32 امام )ره( را می شناختم و به درس ایشان 
می رفتم و سی و چند سال حضور ایشان را درک کرده ام؛ به یاد نمی آورم حرکتی از 
ایشان دیده باشم که برای لذت و راحتی خودشان باشد؛ مؤید این سخن نیز گفتار 
خودشان است – که چند مرتبه هم فرمودند – ما تابع وظیفه ایم، دنبال نتیجه نیستیم.
همان امامی)ره( که در درس بلندبلند سخن می گفت و حتی اگر شاگردان اشکال 
نمی کردند، از آنها انتقاد می کرد، وقتی در مجلس عمومی می نشســتند، بسیار کم 

حرف بودند. یعنی آن حرف زدنشان برای خدا بود و این سکوتشان هم برای خدا.
حتی وقتی که ایشان را گرفتند تا به زندان ببرند، ایشان در آرامش کامل بودند، 
چرا که می دانستند به وظیفه عمل کرده و می کنند و هر آنچه خدا بخواهد، می شود. 
لذا ایشان در همه شئون زندگی، از درس و بحث، مبارزه و زندان رفتن گرفته تا پیروزی 

انقالب و رهبری، همواره به دنبال انجام وظیفه در مقابل خدا بوده اند.
هدف خلقت این است که شرایطی برای انسان ها پیش بیاید که لیاقت دریافت 
رحمت های ویژه الهی را پیدا کنند،این زندگی با این همه مسائل، مشکالت، جنگ ها 
و کشتارها، بالیای طبیعی و نظایر آن، همه به خاطر این است که انسان هایی بتوانند 

رشد کنند و لیاقت دریافت رحمت ویژه خدا را بیابند.
امام)ره(؛ مصداق بارز اولیاء اهلل 

اگر ما این مسئله را درست تصور کنیم و بدانیم همه فعالیت هایمان باید به شکل 
یک هرم در یک نقطه متمرکز شود و سعی کنیم زندگی مان را بر همین اساس تنظیم 
کنیم، راه درست را در پیش گرفته ایم؛ یعنی باید اگر حرفی می زنیم یا سکوت می کنیم؛ 

اگر کاری انجام می دهیم و یا اگر رأیی می دهیم، همه برای خدا باشد و نه غیر آن.
باید ببینم انگیزه ما در تصمیم ها چیست؟ پول، احترام یا مقام است و یا انگیزه مان 
الهی است. اگر تنها انگیزه ما خدا باشد، خدا نیز ولی ما خواهد بود و سرپرستی ما را 
بر عهده خواهد گرفت و ما هم، اولیاء اهلل خواهیم بود؛ همان ها یی که خدا می فرماید 
هیچ ترس، غم و غصه ای ندارند؛ از همین روســت که امام )ره( فرمود با دلی آرام و 
قلبی مطمئن از خدمت خواهران و برادران مرخص می شــوم؛ امام)ه( در زمانی این 
وصیت نامه را نوشــته بود که وضع ایران در سخت ترین شرایط بود، اما ایشان دلی 

آرام و قلبی مطمئن داشت.
هر اندازه انسان کارهایش فقط برای خدا باشد، مقامش نزد خدا باال تر می رود و هر 
قدر بر خالف این باشد، مقامش تنزل یافته تا جایی که از چارپایان نیز بدتر می شود.
ما اگر بخواهیم از این انقالب و از این اسالم استفاده کنیم، باید اول ببینیم خدا 
چه دوست دارد و از ما چه می خواهد و در وهله بعد ببینیم بین آنچه که خدا دوست 
دارد، کدام کار را بهتر می توانیم به انجام برسانیم و در وهله آخر، آن کار را تنها برای 
خدا انجام دهیم. در این صورت از این اسالم و نظام اسالمی استفاده درستی کرده ایم 

و کار ما ارزشمند خواهد بود.
اگر انســان چنین شــد، ولو در حکومت طاغوت باشد، به بهترین وجه تربیت 
شــده و رشــد می کند. اما اگر انگیزه، شکم و هوای نفس شد، حتی اگر در دستگاه 

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( و امام )ع(نیز باشد، تنزل می کند.
 سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار با مدیران

 و فرماندهان سپاه؛ قم؛ 97/5/25 
زالل بصیرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

درمکتب امام

ذلت سازش نتیجه دوری از قرآن
اگر دَول اســالمی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و غرب به 
اسالم تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را نصب العین 
خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب 
فانتوم آمریکا و مقهور اراده سازشکارانه و نیرنگ بازي های شیطانی شوروی واقع 
نمی شدند. دوری دَول اسالمی از قرآن کریم، ملت اسالم را به این وضع سیاه 
نکبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملت های مسلمان و کشورهای اسالمی را 

دستخوش سیاست  سازشکارانه استعمار چپ و راست قرار داده است.
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گام مجلس برای حمایت از كشاورزان؛ اصالح قانون تضمین خرید محصوالت كشاورزی
سرویس سیاسی- 

وکالی ملــت با کلیات طــرح دوفوریتی 
قانون اصالح تبصره 1 و 2 قانون تضمین خرید 
محصوالت اساســی کشاورزی موافقت کردند. 
بر اســاس طرح مزبور، قرار است نحوه تعیین 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اصالح 
شود، دست واسطه ها و دالالن از زنجیره توزیع 
نیاز به واردات  محصوالت کشــاورزی قطع و 

کم شود.
جلسه علنی مجلس دیروز چهارشنبه به ریاست 
محمدباقــر قالیباف برگزار شــد و طــرح دوفوریتی 
اصالح تبصره هــای 1 و 2 ماده واحده قانون تضمین 
خرید محصوالت اساسی کشاورزی و همچنین طرح 
دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن در دستور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
گزارش رؤسای کمیسیون های مجلس

در راستای کارآمدسازی قوه مقننه
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه در 
نشست غیرعلنی دیروز مجلس، رؤسای کمیسیون های 
تخصصــی مجلس گزارش هــای خود در راســتای 
کارآمدسازی قوه مقننه را ارائه کردند، خاطرنشان کرد: 
ادامه این جلســه با موافقت نمایندگان در سه شنبه 
هفته آتی )اول مهرماه( برگزار می شود تا با شناسایی 
اولویت های مسائل اقتصادی و فرهنگی بیش  از پیش 

تأثیرگذار باشیم.
بررسی راهکارهای 

رسیدن به  مجلس قوی، کارآمد و انقالبی
محمدحســین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس در توضیح نشست غیرعلنی مجلس اظهار کرد: 
از روزهای ابتدایی تشکیل مجلس یازدهم ایده ای بین 
نمایندگان وجود داشت که مجلس شورای اسالمی باید 
قوی، کارآمد و انقالبی باشد، موضوعی که در بیانات مقام 
معظم رهبری به آن تأکید کردند. با روش معمول اداره 
مجلس رسیدن به این سه مؤلفه امکان پذیر نیست و 
باید سازوکارهای آیین نامه اصالح شود لذا ما در جلسه 
غیرعلنی غیررسمی  چهارشنبه به بررسی راهکارهای 

رسیدن به این سه ویژگی پرداختیم.
موافقت مجلس با کلیات طرح دوفوریتی
اصالح قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی

نمایندگان مجلس روز گذشــته با کلیات طرح 
دوفوریتــی اصالح قانون تضمیــن خرید محصوالت 
کشــاورزی موافقت کردند؛ طرحی که قرار است نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با به نحوی اصالح 
کند که هم نیاز به واردات کم شــود و هم کشاورزان 
راضی به فروش شــوند و دست واسطه ها و دالالن هم 
به این شــکل از زنجیره توزیع محصوالت کشاورزی 

قطع شود.
ســلمان ذاکر، نماینده مــردم ارومیه در مجلس 
شــورای اسالمی به عنوان یکی از موافقان تأکید کرد: 
در بندهای مختلف این طرح کشاورزان مورد عنایت 
ویژه قرار گرفتند و از سوی دیگر پاسخگویی وزیر جهاد 

کشاورزی افزایش پیدا می کند.
وی توضیح داد: به موجب اصالح تبصره این قانون 
سیاست های واردات و صادرات محصوالت کشاورزی نیز 
اصالح می شود و واردات در چارچوب قوانین و مقررات 
انجام خواهد گرفت. این عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس یادآوری کرد: شــورای اقتصاد هیچ گاه قیمت 
واقعــی محصوالت را اعالم نمی کند بنابراین با اصالح 
صورت گرفته در این قانون می توانیم به تعیین قیمت 
واقعی و تضمینی محصوالت کشاورزی کمک کنیم و 
البته استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این طرح 
دیده شده است. غالمرضا نوری قزلجه از دیگر موافقان 
کلیات این طرح گفت: با توجه به شرایط و فضای کنونی 
این طرح می تواند منجر به تشویق کشاورزان و افزایش 

کشت بیشتر محصوالت کشاورزی شود.
محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب و زرین 
دشت هم در موافقت با کلیات طرح اصالح قانون خرید 
تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی گفت: بسیاری از 
کشورهای دنیا به دنبال افزایش امنیت غذایی هستند 
و مــا با اصالح این طرح دولــت را مکلف به حمایت 
از کشــاورزان می کنیم و عــالوه  بر حمایت از حقوق 
کشاورزان قطعاً امنیت غذایی را به ارمغان خواهیم آورد.

وی افزود: خریــد تضمینی در قوانین قبل آمده 
بود اما عملیاتی نشده لذا کشاورزان در کاشت، داشت 
و برداشــت محصوالت خود دچار مشــکالت اساسی 
شدند. ما در این طرح تالش کردیم تا به قیمت جهانی 
محصوالت اساسی مثل گندم نزدیک شویم زیرا به د لیل 
دارا بودن اقلیم های مختلف می توانیم بسیاری از نیازهای 

خود را مرتفع کنیم.
ساختار تعیین قیمت تضمینی

 محصوالت کشاورزی تغییر می کند
سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس هم به عنوان موافق طرح در 
صحن علنی گفت: با تصویب این قانون ساختار موجود 
برای تعیین قیمت محصوالت کشاورزی اصالح می شود.

نمایندگان در نهایت با کلیات این طرح موافقت 
کردند تا خألهای قانونی حمایت از کشاورزان در قانون 

خرید تضمینی گندم را برطرف کنند.
گفتنی است وکالی ملت روز گذشته کلیات طرح 
دو فوریتــی اصالح تبصره یک و دو ماده واحده قانون 
تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی را هم به 

تصویب رساندند.
مخالفت مجلس با سلب فوریت

 از طرح جهش و رونق تولید مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز پارلمان با ســلب فوریت از طرح جهش و رونق 
تولید مســکن مخالفت کرده و این طرح به صورت دو 

فوریتی در پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
بر همین اساس و از 199 نماینده حاضر در مجلس، 
۶1 نماینده به سلب فوریت از طرح جهش و رونق تولید 
مسکن رأی موافق داده و 107 نماینده رأی مخالف و 8 
نماینده رأی ممتنع. همچنین بررسی کلیات این طرح 

به جلسه بعدی مجلس شورای اسالمی موکول شد. 
انتقاد به رئیس جمهور درخصوص وزارت صمت؛

رئیس جمهور باید به مجلس توضیح بدهد
علیرضا نظــری نماینده مردم خمین در مجلس 
در نطق میان دســتور جلسه علنی مجلس با انتقاد از 
اینکه همچنان وزارتخانه صمت توسط سرپرست اداره 
می شود، تأکید کرد: آقای رئیس جمهور باید به مجلس 
فراخوانده شده و توضیح دهد که چرا وزارتخانه مهمی 
 همچون صمت که  ترکیبی از چند وزارتخانه ادغام شده 

است، با سرپرستی اداره می شود.
همچنین در جلسه دیروز مجلس، حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی  در تذکری شفاهی خطاب به رئیس 
مجلس، بیان کــرد: از رئیس مجلس انتظار داریم به 
آقای رئیس جمهور تذکر دهند که زودتر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت را به مجلس معرفی کنند. پیدا کردن 

وزیر صمت اینقدرها هم کار سختی نیست و واقعاًً جای 
تعجب است که دولت در این مدت نتوانسته فردی را 

برای تصدی این وزارتخانه پیدا کند.
ایزدخواه مطرح کرد؛ ریشه همه انحرافات

 در جریان فکری تکنوکرات هاست
روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس نیز در نطق میان دســتور خود گفت: مجلس 
یازدهــم به عنوان مجلــس اول گام دوم انقالب، باید 
بتواند در مقابل بروکراسی مولد اقتصاد سوداگر، داللی 

و انحصار  ترمزدستی را بکشد.
وی با بیان اینکه ریشه این انحراف را باید در جریان 
فکری، فرهنگی و مدیریتی تکنوکرات جست وجو کرد، 
اظهار داشت: مقصود چپ و راست، اصالح طلب یا اصولگرا 
نیست که این دسته بندی ها صرفاً قبیله ای بود و کارکرد 
آن برای روزهای انتخابات است؛ بلکه اطالق به هر مدیر و 
مسئولی است که مقام خود را از جمهوری اسالمی گرفته 
اما نه به مردمی شدن اداره جامعه قائل است و نه الگوی 

تمدن ساز اسالم را به رسمیت می شناسد.
تأکید بر ضرورت 

رضایت مندی ولی نعمتان انقالب
امانقلیچ شادمهر، نماینده مردم گنبدکاووس در 
مجلس نیز در نطق میان دستور خود در صحن علنی 
مجلس گفت: این روزها مردم زیر چرخ گرانی و تورم 
در حال لِه شدن هستند و ما نمایندگان مجلس باید با 
وضع قوانین سنجیده و با اقدامات فوری تمام تالشمان 

را در راه احقاق حقوق مردم به کار بگیریم.
نماینده مــردم گنبدکاووس در مجلس در پایان 
گفت: تا دیر نشــده باید کاری کنیم تا رضایت مندی 

ولی نعمتان انقالب را به دست آوریم.
تقدیر نمایندگان مجلس از ارتش

برای برگزاری رزمایش ذوالفقار 99
خبر دیگر آنکه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دیروز با صدور بیانیه ای از ارتش جمهوری اسالمی ایران 

برای برپایی رزمایش ذوالفقار 99 تقدیر کردند.
علیرضا کریمی  فیروزجایی، عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اسالمی بیانیه نمایندگان مجلس در 
تقدیر از ارتش جمهوری اسالمی ایران برای برگزاری 
رزمایش ذوالفقار 99 را کــه به امضای 1۶1 نماینده 

رسیده را قرائت کرد.

رحمــت  همــای  علــی  ای 
را  خــدا  آیتــی  چــه  تــو 

شــاید کمتر کســی از اهل هنر و ادب باشد که 
حکایت سروده شدن این شعر را نداند و نشنیده باشد؛ 
ماجرای رؤیای صادقه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی 
نجفی )رحمه اهلل علیه( که در مسجد کوفه به محضر 
حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم  مشرف شده 
و در جمع حاضران، شاعری بنام شهریار را مشاهده 
کرده که شعر »علی ای همای رحمت« را  می خواند و 
شگفت آنکه زمان آن خواب با زمان سروده شدن اصل 
شعر توسط شهریار مقارن بود، آن هم  صدها کیلومتر 
دورتر در تبریز در حالی که مرحوم آقای مرعشی اصال 

چنین فرد یا شاعری را نمی شناخت.
سّیدمحمدحسین بـهجت تبریزی متخلص به 
شهریار، از شاعران بنام معاصر این سرزمین، زندگی 
هنری پرفراز و نشــیبی داشــت. از  اشــعار عاشقانه 
تا شــعرهای اجتماعی و اخالقــی و حتی میهنی و 
قومی ســرود و جماعت کثیری از اهل شــعر و ادب 
را شــیفته و مفتون آثارش نمود. اما آنچه شهریار را 
از دیگر شــاعران معاصر متمایز می گرداند، عالوه بر 
قوت و اســتحکام شعری در دو زبان فارسی و آذری، 
پرداختن به مفاهیم دینی خصوصاً در 30 سال آخر 
زندگانی اش بود. به ویژه با پیروزی انقالب اسالمی که 
گویی گمشده ای را پیدا کرده و در زندگی هنری اش، 

اتفاق شگرفی رخ داده بود.
را  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  وی   خــود 
»نوروزی مبارک« خواند و در نخستین شعرش درباره 

انقالب چنین سرود:
 مار دوشــان دی آســیمه ســر و پا به فرار
آمــد پدیــدار  نــوروز   کاوه   پرچــم 
رفت ضحاک عـــداوت  بـــه کنار از  ســرکار
تــا  فریــدون  عدالــت بــه ســرکار آمــد
دور خودخواهی و خونخواری  اغیار  گذشــت
نوبــت یاری و غـــمخواری احـــرار آمـــد
شهریار به حضرت امام خمینی رحمهًْ   اهلل علیه 
نیز ارادت ویژه ای داشت. چنان که برای ایشان 
و روز ورودشان به میهن نیز چنین سروده بود:
دمیــد فجــر کــه خورشــید بازمی گــردد
بازمی گــردد نومیــد  دل  در  امیــد 
درفــش فتح و ظفر با ســپاهیان خداســت
جهــان بــه جبهــه توحیــد بازمی گــردد
بلــی امــام خمینــی کنــون توانــی گفت
بازمی گــردد تبعیــد  و  تزاحــم  از  کــه 

رهبر معظم انقالب که مرحوم شــهریار ارادت 
خاصی نسبت به ایشان داشت در این باره گفته اند: 

»...وقتی انقالب پیروز شــد، او با همان روحیه  
دینی و ذهنیت صاف و روشــن خــودش، از انقالب 

استقبال بسیار خوبی کرد. شاید در آن یکی دو سال 
اول انقالب، کســی از ما به یاد شــهریار نبود. یعنی 
گرفتاری ها آن قدر زیاد بود که مجالی برای این یادها 
پیش نمی آمد. یک وقت دیدیم صدای شــهریار، در 
ستایش انقالب، از تبریز بلند شد. دیدیم همه  جزئیات 

انقالب را او تعقیب می کند...«
وقتی در پاییز ســال 1359، بنا به مناســبتی، 
دوربین صدا و ســیما به سراغ شهریار رفت، او با گله 
مندی  اشاره به همان شعر معروف »حاال چرا؟« کرد 
و درباره شعر انقالب سخن گفت و تأثیرگذارترین آنها 
را شعار »خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگه 

دار« دانست و گفت:
»شعر  انقالب ، همین شعرهایی اسـت که مردم 
می گویند. یعنی حقیقت شعر، حرفی است که  از  دل  
بربیاید و در دل بنشیند. مـــن در این دوره انـقالب، 
از این شـعر، شاهکارتر ندیدم که ، این  جمعیت ، یک 
دفعه، فریاد می زنند: »خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی، 
خمینی را نگه  دار« . شاید  این شـــعر،  صـدها بار مرا 
منقلب کرده است، که هیچ غزلی این تأثیر را در من  

نداشته  است.«
شــهریار درباره انقالب و جنگ اشــعار بسیاری 
ســرود تــا جایی که شــگفتی اهل شــعر و هنر را 
برانگیخت. او درباره بسیاری از اجزا و شخصیت های 
انقالب شعر سرود، اعم از نهادهای انقالبی مثل بنیاد 
مســکن و کمیته انقالب و نهضت سوادآموزی و. .. و 
شــخصیت های انقالبی مثل شهید چمران و مرحوم 
ظهیرنژاد و. .. بنا به روایت مرحوم دکتر اصغر فردی 
)از شاگردان مرحوم شهریار( بیش از 500 صفحه اشعار 

شهریار در وصف انقالب اسالمی ثبت شد. 
رهبر معظم انقالب در باره ویژگی انقالبی شهریار 

نیز اظهار داشته اند:
»... در همه  مواقع حساس انقالب، او نقش مؤثری 
ایفا کرد. یک جنگ هشــت ساله بر ما تحمیل شد 
که یکی از ســخت ترین تجربه های ما بعد از انقالب 
بود. تعداد شــعرهایی که شهریار برای جنگ گفته؛ 
حضــوری کــه او در مراکز مربوط بــه جنگ، مثل 
کنگره های مربوط به جنگ و شعر جنگ پیدا کرده و 
مدحی که او از بسیج عمومی مردم یا از سپاه یا ارتش 
کرده، به قدری زیاد اســت که اگر انسان نمی دید و 
نمی شــنید و خودش لمس نمی کرد، به دشــواری 
می توانســت آن را باور کند. مردی در حدود هشتاد 
سال ســن-  بلکه بیش از هشتاد سال-  در مجامع 
شــعری حضور پیدا کند و برای هر مراسمی، شعر یا 
شعرهایی بگوید! این در حالی بود که از مثل او، چنین 
توقعی هم نبود. این، نشــان دهنده  نهایت اخالص و 

صفا و بزرگواری آن مرد بود...«
شهریار به گونه ای خستگی ناپذیر با لباس بسیجی 

در جلسات و نشست های شاعران حضور پیدا می کرد 
و درباره بسیجیان و دفاع مقدس شعر می سرود:
دالور جویــان  جنــگ  ســالم  ای 
نهنگانــی بــه خــاک و خون شــناور
ســالم، ای صخره هــای صف کشــیده
پیکــر کــوه  پیش تانک هــای  بــه 
هویــزه خــون،  کربــالی  ســالم ای 
دیگــر یــاران  بــا  بــود،  حســینت 

اما طبق معمول شبه روشــنفکران و شیفتگان 
غــرب و غرب باوری کــه بعضا از دوســتان دیرین 
شــهریار بودند، این شور و شیدایی او را برای انقالب 
و جبهه هــای دفاع مقدس نمی پســندیدند و بارها 
و بارهــا از دور و نزدیک با نامه و پیغام و پســغام و 
حضوری و غیرحضوری به او توصیه کردند، تهدید و 
تطمیع نمودند که دست از این گونه حماسه سرایی 
برای انقــالب و جنگ بردارد. اما شــهریار مقاومت 
کرد، مقاومتی بی نظیر و مثال زدنی که در النه زنبور 
شبه روشــنفکران با آن دیکتاتوری و اســتبداد ذاتی 

شان، کاری کارستان بود.
مقام معظم رهبری در این مورد نیز گفته اند:

»... من خبر داشتم در همان اوقاتی که شهریار 
برای انقالب می سرود، یک عده از روشنفکران وابسته 
به رژیم گذشته که با او ســابقه ی دوستی داشتند، 
مرتب فشار می آوردند، نامه برایش می نوشتند و شعر 
در هجوش می گفتند. حتی اطالع داشــتم که رفته 
بودنــد و او را مالمت کرده بودنــد که »تو چرا برای 
انقالب اسالمی، این طور دل می سوزانی!؟« و او مثل 

کوه ایستاده بود.... همه  اینها، با این که به لحاظ مبنا 
و منطق، به ظاهر بینشان فاصله ای وجود داشت، در 
وارد آوردن فشار روی شهریار شریک بودند، و شهریار، 

محکم و قرص ایستاده بود...«
و همین فشارها و تهدیدها و فضاسازی ها باعث 
شــد تا انتشار مجموعه اشعار شهریار درباره انقالب و 
جنگ، حدود 30 ســال به تاخیر بیفتد. این درحالی 
اســت که کلیات و  اشعار دیگر شــهریار در طی این 
سال ها به کّرات به چاپ رسید اما سرودهای انقالبی 

او در میان شان نبود.
مرحــوم دکتر اصغر فردی که در ســال 1371 
مجموعه ای با نام »شهریار و انقالب اسالمی« منتشر 

کرد در این باره اظهار داشت:
»... قبــل و بعــد از این اثر )شــهریار و انقالب 
اســالمی( در هیچ مجموعه ای، اشعار انقالبی شهریار 
منتشر نشــد. آن زمان هم بنده بر حسب مشاهده 
غفلت، این اثر را منتشر کردم... ناشر باید همه شعرها 
را چاپ می کرد، اما این کار را نکردند. شعرهای استاد 
آماده بود و خانواده شاعر با ناشری قرارداد داشتند و 
امتیاز نشر اثر استاد به آنها واگذار شده بود، اما هربار 
که کلیات استاد شهریار چاپ می شد، می دیدیم که 
سروده های انقالبی استاد شهریار محذوف است... به 
همین دلیل دفتری را با همکاری انتشــارات الهدی 
در 350 صفحه چــاپ کردیم به این امید که توجه 
ناشــر به این دسته از شعرها هم جلب شود. سال ها 
هم گذشت و ما منتظر ماندیم تا ببینیم که شعرهای 
انقالبی اســتاد چاپ شود، اما شــعرهای استاد باز 

هم چاپ نشد. طی ســال های اخیر کلیات استاد با 
شمارگان باال به فروش می رود... اما کماکان شعرهای 
انقالبی اســتاد در این آثار منتشــر نشد. خیلی ها از 
گرایش مرحوم شــهریار به انقالب اسالمی ناراضی و 

ناراحت بودند و هستند...«
نزدیک به 30 سال، اشعار انقالبی شهریار نادیده 
گرفته شد و تحت فشــار گروه های شبه روشنفکری 
که فضای نشر کشــور را در دســت داشتند، مورد 
بایکوت و تحریم قــرار گرفت. گویی که اصال چنین 
شعرهایی سروده نشــده تا اینکه در سال 139۶ در 
کتاب »شــهریار و انقالب ملت« در 800 صفحه به 

چاپ رسید.
 حتی در ســریالی که درباره اش ســاخته شد، 
نه  تنها بســیاری از وجوه زندگانی شهریار را نادیده 
گرفتند، این بُعد از  اشــعار و هنرش نیز سانسور شد 
و آنچنــان جلــوه دادند که گویا شــهریار هم مانند 
همان شبه روشــنفکران به دور از مردم بوده و حتی 
تحریف گرانه گفتند شهریار به جز کت و شلوار، لباس 
دیگری برتن نکرد، درحالی که تصاویر و عکس هایش 
با لباس بسیجی خصوصاً در جمع بسیحیان عاشورایی 
لشکر آذربایجان درحال اعزام به جبهه ها، بارها پخش 

شده بود که می خواند:
یا علی باز از خدا دســتی به همراه بســیج
جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج
یا علی خون حسین است، کی رود از یادها
گفت ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج
رهبــر از نصر مــن اهلل داد فرمــان جهاد 
تا رســد فتح قریــب از نصرت اهلل بســیج

مرحوم شهریار اراداتی ویژه به رهبر معظم انقالب 
داشت، چنان که در دیدار تابستان 13۶5 با حضرت 
آقا، این ارادت ویژه را به عمیق ترین وجه نشــان داد. 
مرحوم دکتر فردی این دیدار را این گونه وصف کرده:
»... دیدار آقا و اســتاد حکایتی است که با کالم 
توصیف نمی شــود، بسیار صحنه دالویزی بود از این 
جهت که من با تمام رفتارها و سکنات استاد حکیم 
آشنایی دارم، برای من این نوع استقبال استاد بسیار 
شگفت انگیز بود. این دو همدیگر را به آغوش کشیدند 
و استاد تا دست آقا را در دست گرفت، گریه عجیبی 
سرکرد. دست آقا را به سینه فشرد و گفت »ابوالفضل 
مائی«. آخر این چه شــقاوتی است که با این دست 
چنین بکنند؟  گریان و دادخواه زمزمه می کرد و من 
گوش به این نجواها خوابانده. منظره تاریخی بود. گریه 
امانش نمی داد و تا دقایقی بعد از اینکه هر دو جلوس 
فرمودند، استاد همچنان می گریست و هنگام نشستن 
هم چندی دستشان را روی دست آقا گذاشته بودند... 
روز بعــد شــهریار درباره رهبــر معظم انقالب 

این گونه سروده بود:

شــهید زنده  ما خود رئیس جمهوری ســت         
که چون وصّی رســولش بــَود جمال غدیر
نگاه داشــت به یک دســت پرچم اســالم         
 کــه خونبهای ابوالفضل می زند شمشــیر

به قــّد اوســت قبــای ریاســت جمهور               
 که خلعتی اســت الهی و نیســتش تغییر

شــهریار به مناســبت های مختلف برای مقام 
رهبری )که در آن زمان رئیس جمهوری بودند( شعر 
ســرود، از جمله زمانی که در کنفرانس غیرمتعهدها 
در هراره و سپس مجمع عمومی سازمان ملل، بیانات 
کوبنــده ای ایراد کردند و همه جهان اســتکبار را به 

چالش کشاندند. شهریار سرود:
جهاد بود که شــخص رئیس جمهوری       
صالی عشــق به گوش جهانیان درداد
خطابــه بود ولی دیکته کــرده  جبریل     
 که دل صدای خدا می شنفت از آن فریاد
غریو زینب کبری به خطبه چون طوفان
...خراب ســاخته قصر یزیــد و ابن زیاد
فکنــده زلزلــه در کاخ ارتجــاع عرب
 ...به لرزه  اردن و مصر است و بصره و بغداد

شهریار از دیر باز دلبسته اهل بیت علیهم السالم بود 
و ســال های پس از انقالب نیز دل در گرو آن داشــت. از 
همان زمان که شعر »علی ای همای رحمت« را به آن گونه 
شگفت انگیز سرود، نشان داد که گوهری گرانبها در وجودش 
نهفته، شــاید از همین روی، فراتر از بســیاری شاعران و 
هنرمندان، انقالب را همچون دری گرانبها پاس داشت. و 
شهریار همه این موضوعات را در قالب و فرمی بسیار هنری 
و قوی ارائه نمود که شــاید تا سال های سال کسی نتواند 

همردیف او به عرصه شعر و ادب و هنر آید. 
اما شــهریار نیز مانند همه ما، گمشده و منَتَظری 
داشــت که ابیات پایانی اش را برای آن آرزوی دل همه 
مسلمانان و آزادگان جهان سرود.  شهریار در ابیات پایانی 

خود سخن از گم گشته ای دارد که همه منتظر اویند:
نویــدت می دهــم، مهــدی موعــود
بــر در  بفشــاریش  و  سرافشــانیش 
خــدا ارث زمیــن بــا صالحــان داد
قیصــر... و  فرعــون  ســرآید قصــه 
العجــب خواهیــد دیدن شــما کل 
همــان فرمایــش مــوال بــه منبــر
شــهیدان ســر بر آرنــد از دل خاک
برابــر... در  بازیابــی  عزیــزان 
خواهیــد موعــود  مهــدی  ظهــور 
دل بشکســته، بــا این حــال ُمظفر
رســاندی مهــدی  نایــب  خدایــا، 
به مهدی هم رســان احســان به آخر

سعید مستغاثی

شاعری كه شیفته اهل بیت و انقالب بود
 به مناسبت سالگرد درگذشت سید محمد حسین شهریار و روز ادب و هنر 

برخی کشورهای  متاسفانه  گفت:  روحانی 
منطقه که مردمشان مسلمان و متدین هستند 
حاکمانشــان نه دین را می فهمنــد نه ِدین را 
می فهمند. نه نسبت به ِدین خود نسبت به ملت 
فلسطین و برادران خود و همزبانانشان اهمیت 
می دهند. الاقل اینها ادعای عربیت می کنند پس 
چه شد، عربیت چه شد؟ در فلسطین که هر روز 
جنایت بیشتر می شود چطور به سمت اسرائیل 

دست دراز کردید.
حجت االســالم روحانــی رئیس جمهــور صبح 
دیروز)چهارشــنبه( در جلســه هیئت دولــت افزود: 
آمریکایی هــا قبال توطئه جدید و قطعنامه ای را آماده 
کردند و به شورای امنیت سازمان ملل بردند که نگذارند 
تحریم تسلیحاتی ایران پایان بپذیرد و خواستند این 
تحریم پایان  پذیرد که ناموفق بودند و شکست خوردند 

و تمام شد.
روحانی تاکید کرد: آمدند شکست بعدی را تجربه 
کنند و آن اینکه از مکانیزم ماشه استفاده کنند. تمام 
دنیا می دانند مکانیزم ماشه برای آنهایی است که عضو 
برجام هستند و مشارکت دارند و داخل برجام هستند. 
این پروسه یک ماهه است و پایان شهریور این پروسه 
تمام می شود. آمریکا خوشبختانه نتوانست این پروسه 
را آغاز کند و این از پیروزی های مهم و تاریخی ایران 
است. آمریکا می خواهد علیه ملت ایران توطئه ای کند 
که از آغاز نمی تواند و حتی نمی تواند یک قدم بردارد.

وی بیان کرد: در دنیا دو، سه کشور هستند که به 
کاخ سفید چسبیده اند، یکی رژیم صهیونیستی و یکی 
دو کشور کوچک دیگر. اینها دیگر کسی را در دنیا ندارند 

و این چند کشور اذناب خود آمریکا هستند. هیچ کس 
با اینها نیست. بنابراین ملت ما کامال حواسشان جمع 
باشد که روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت ایران و 

شکست مفتضحانه آمریکا است. 
حرکت های بسیار خوب 

در زمینه های تولید و زیرساختی
رئیس جمهور خاطرنشــان کــرد: همان طور که 
ایستادگی ملت ایران در دفاع 8 ساله را به ملت ایران 
تبریک می گویم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یکشنبه 
هفته آینده ملت ایران و شکست مفتضحانه آمریکا را 

تبریک می گویم.
رئیس جمهــور با بیان اینکه در دو زمینه حرکت 
بسیار خوبی داریم، گفت: یک زمینه، زمینه تولید است. 
همان طور که رهبری معظم امسال را سال جهش تولید 
معرفی کردند حرکت بسیار خوبی در تولید داریم. در 
زمینه های زیرساختی، گاز، نفت، پتروشیمی، فوالد، آب 
و برق حرکت های بسیار خوبی داریم. هر هفته افتتاح ها 
را می بینیم و همین هفتــه هم افتتاح های بزرگ در 
خدمات عمومی و بهداشــت و درمان و بیمارستان ها 

داریم، بنابراین شرایط ما در زمینه تولید خوب است.
تامین آب سالم و پایدار

 برای 8 میلیون نفر روستایی
روحانــی ادامه داد: ما تا امروز برای 8 میلیون نفر 
روستایی آب سالم پایدار تامین کردیم. در کل تاریخ ما، 
از قبل انقالب و بعد از انقالب آب سالم بهداشتی پایدار 
کمتر از یک میلیون نفر برای روستا بوده و امروز شده 8 
میلیون یعنی هشت برابر کل تاریخ. این کار، کار بزرگ 
و عظیمی است که در حال انجام است. در تصفیه آب، 

پتروشیمی، گاز، نفت، مسکن، راه و راه آهن و بهداشت و 
درمان و در مسئله فضای مجازی و ارتباطات الکترونیکی 

می بینیم که چطور در حال حرکت هستیم.
رئیس جمهور عنوان کــرد: می بینیم آموزش ما 
چگونه در حال انجام گرفتن اســت . خوشحال هستم 
کــه دولت در اینترنت آن را برای دانش آموزان مجانی 
کرد و بسته های اینترنتی مجانی در اختیار 700 هزار 
معلم قرار داده شد. ان شاءاهلل برای دانشگاه ها هم این 

قدم را بر می داریم.
وی با تاکید بر اینکه شــرایط ما در تولید شرایط 
خوبی است، اظهار داشــت: در صادرات، ماه های اول 
شرایط ما مشکل بوده و به سمت شرایط عادی در حال 
حرکت هستیم و در واردات ما  اشکاالتی داریم که باید 
رفع کنیم و نباید بگذاریم تاجری جنسی را وارد کند 
و به گمرک بیاورد و امروز و فردا به دنبال بهانه جویی 
باشــد تا بار را در گمرک نگه دارد تا قیمت بازار را باال 
ببرد بعد ترخیص کند، گمرک و وزارت اقتصاد و دارایی 

به اینها این اجازه را ندهند.
قیمت مواد غذایی 

در بازار منصفانه نیست
روحانی تاکید کرد: امروز اعتراف می کنم که مواد 
غذایی از لحاظ اصل مواد، در بازار وجود دارد اما قیمت ها 
ناعادالنه، غیرمنصفانه، غلط و نادرست است. چرا مردم 
در فشار قرار می گیرند؟ ما باید پایش و نظارت کنیم. 
باید تعزیرات حکومتی ما با تمام توان در بازار باشــد، 
قوه قضائیه باید بیاید که اعالم آمادگی کرده به میدان 

بیاید و کمک کند. 
وی افزود: ما در شــرایط جنگ هســتیم. برخی 

می گویند ما در شــرایط تحریم هســتیم، این حرف 
درست نیســت ما در شرایط تحریم نیستیم قبال در 
شــرایط تحریم بودیم و در دولت قبلی هم در تحریم 
بودیم اما ما در جنگ اقتصادی هستیم نه در تحریم. 
یک جنگ ظالمانه ناانسانی است و در برابر تروریسم 
اقتصادی هســتیم. اینها تحریم نیست و دارند با همه 

توان با ما می جنگند.
عواقب حضور رژیم صهیونیستی
 در منطقه به عهده حکام مرتجع

رئیس جمهور تصریح کرد: می بینید در منطقه چه 
می کنند و قدم به قدم کشتی ها و صادرات و واردات ما 
را دنبال می کنند و متاسفانه برخی کشورهای منطقه 
که مردمشان مسلمان و متدین هستند حاکمانشان نه 
دین را می فهمند نه ِدین را می فهمند. نه احکام دین را 
متوجه هستند و اصالح می کنند و نه نسبت به ِدین خود 
نسبت به ملت فلسطین و برادران خود و همزبانانشان 
اهمیــت می دهند. الاقل اینها ادعای عربیت می کنند 
پس چه شد، عربیت چه شد؟ در فلسطین که هر روز 
جنایت بیشتر می شود چطور به سمت اسرائیل دست 
دراز کردید و بعد می خواهید پایگاه بدهید به اسرائیل.

روحانی افزود: تمام عواقب وخیمی که در این زمینه 
پیش می آید بر عهده شماست که این کارها را برخالف 
مقررات و امنیت منطقه انجام می دهید. در شرایط امروز 
که دشمن علیه ما توطئه می کند باید تمام توان خود 
را به کار بگیریم. من می دانم وزرا، مسئولین، تعزیرات 
حکومتی و قوه قضائیه همه در تالش هستند اما باید 
تالش را مضاعف کــرد. نباید بگذاریم مردم در رنج و 

فشار قرار بگیرند.

رئیس جمهور خطاب به حکام امارات و بحرین:

پس عربیت چه شد؟ 
چطور به سمت اسرائیل دست دراز كردید؟!

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین با انتقاد از رویکرد کشورهای مرتجع 
منطقه نسبت به موضوع فلسطین، گفت: امارات و بحرین با توافق اخیر خود 

با رژیم صهونیستی از پشت به تن مجروح فلسطین خنجر زدند. 
ســرتیپ غالمرضا ســلیمانی، در بازدید از یگان های ناحیه مقاومت بسیج غدیر 
شهرســتان تبریز با بیان اینکه اقدام اخیر این دو کشــور مرتجع منطقه، خیانت به 
آرمان فلسطینی هاســت، افزود: در حال حاضر امــارات که 88 درصد جمعیت آن را 
غیربومی ها تشکیل می دهد، تبدیل به یک شرکت اقتصادی با مدیریت آمریکائی ها در 

منطقه شده است که اهداف نظام سلطه را پیگیری می کند.
وی اظهار داشت: در حالی که 12 درصد جمعیت امارات را اهالی بومی آن تشکیل 
می دهد، تمامی آنها جزو حاکمان این کشور محسوب می شوند که برای آنها هدفی جز 

منافع قبیله ای و شخصی در قالب امیال آمریکایی متصور نیست.
وی با بیان اینکه روابط بین این دو کشور مسلمان منطقه با اسرائیل غاصب نامشروع 
اســت، ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان قوی ترین کشور منطقه غرب آسیا 
از درون تهدیدات به کشور قدرتمند کنونی دست یافته است و این رویکرد کشورهای 
مرتجع، خللی در اهداف و آرمان های انقالب اســالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران 

وارد نمی کند.
وی با  اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، از این دوران به عنوان یکی از مهم ترین 
و بزرگ ترین فرازهای تاریخی ایران نام برد و ادامه داد: ملت بابصیرت ایران اســالمی 
هشت سال دفاع مقدس را از تهدید به فرصت تبدیل کرد و امروز به اعتراف موسسات 
علمی و تحقیقاتی غرب و نظام سلطه، به یک قدرت برتر منطقه ای و جهانی مبدل شده 

است که هیچ کشور خارجی جرأت نگاه چپ به آن را ندارد.
وی یادآور شد: بر همین مبنا امروز جمهوری اسالمی ایران مسیر پیشرفت خود را 
به خوبی طی می کند و امنیت و ثبات آن در هیچ یک از کشورهای منطقه غرب آسیا 
وجود ندارد و از یک کشور وابسته در اوایل انقالب، به کشوری پویا و بالنده تبدیل شده ایم.
فرمانده بسیج مستضعفان، دفاع مردم ایران در 8 سال جنگ تحمیلی را عاشورایی 
و علوی خواند و ادامه داد: مدیریت الهی امام راحل و فرماندهی شجاعانه ایشان باعث 

دفاع جانانه مردم از خاک میهن اسالمی شد.
وی فداکاری رزمندگان آذربایجان در سال دوم جنگ و به خصوص از  زمان آزادسازی 
خرمشهر را مورد  اشاره قرار داد و گفت: بر اثر همین رشادت ها و پیروزی های رزمندگان 
اسالم وضعیت انفعالی جمهوری اسالمی در جنگ به حالت ابتکاری تبدیل شد و بسیاری 

از تجهیزات و تسلیحات ارتش بعث عراق منهدم شد.
وی اظهار داشت: برای توسعه و پیشرفت کشور باید بندهای مختلف بیانیه گام دوم 
انقالب که توســط فرماندهی کل قوا ارائه شده است، توسط بسیجیان به خوبی درک 

شده و جهت عملی ساختن آن وارد میدان شوند.

  امارات و بحرین 
از پشت به فلسطین خنجر زدند


