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انتقاد نماینده نجف آباد از زندگی
اشرافی برخی نمایندگان

...

ویژه های خراسان
هشدار درباره آبروریزی برخی اتباع
ایرانی در عراق

مدیران مراقب شست وشوی خودروها و
محوطه های دولتی باشند
با توجه به شرایط حساس کم آبی و ضرورت صرفه جویی
هرچه بیشتر بخش های مختلف کشور ،یک نهاد مسئول
در دولت با ارسال بخشنامه ای خطاب به همه نهادهای
کشوری و لشکری ،از آن ها خواسته است راجع به موارد
کوچک اما مهمی که موجب هدررفتن آب در سازمان ها
و ادارات می شود همچون شست و شوی وسایل نقلیه و
محوطه های اداری مانند حیاط و پارکینگ ها ،بررسی
کنتورهاوکشفنشتیسیستمهایآبرسانیونیزبررسی
کولرهای آبی و رفع ریزش آب آن ها اقدام کنند.

چهره ها و گفته ها

قــدرت ا ...علیخانی فعال سیاسی اصــاح طلب
تصریح کرد :االن متاسفانه فاصله بین مردم و برخی
مسئوالن زیاد شده و ترمیم این شکاف و بازگرداندن
اعتماد خیلی کــار دارد .اصالح
طلبان باید به سهم خود در این
مــوضــوع چــه در دولـــت ،چــه در
مجلس و شــهــرداری پیش قدم
باشند/ .انتخاب
نــصــرا ...پژمانفر عضو فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس با بیان این که اصالحطلبان با مطرح
کردن طرح عدم کفایت رئیسجمهور به دنبال تبرئه
کـــردن خ ــود هستند،گفت :آن
ها درصــددنــد حساب خــود را
از آقــای روحانی جدا کنند تا
هزینه ناکارآمدیهای دولت به
پای آن ها نوشته نشود.
/تسنیم

مـــــجـــــتـــــبـــــی ذوالنوری نماینده مجلس با تأکید
بر این که دعوای اصولگرا و اصالح طلب یک حرف
مفت است ،گفت :ما بیاییم بر سر
مشکالت اصلی کشور وحدت
کنیم و آن را حل کنیم؛ دولت
در ایــن زمینه قــدم ب ــردارد
مــا هــم کمک مــی کنیم/ .
خبرآنالین

...

شورای نگهبان
توضیحاتکدخداییدربارهلوایحجنجالی
سخنگوی شــورای نگهبان دربــاره لوایح  4گانه جنجالی
مرتبطبا FATFوبررسیآنهادرشوراتوضیحاتیارائهکرد.
عباسعلی کدخدایی که با باشگاه خبرنگاران جوان گفت
و گو می کرد ،در پاسخ به سوالی درباره نامه رئیس جمهور
به شــورای نگهبان برای موافقت با تایید لوایح چهارگانه
جنجالی،اظهار کرد :همچنین الیحه «اصالح قانون مبارزه
باپولشویی»بهلحاظشکلی ،قضاییتلقیمیشد؛بنابراین
الزم بود که از طرف قوه قضاییه ارسال شود .وی ادامه داد:
مصوبهارسالی دومهممربوطبهتصویبکنوانسیونپالرمو
(کنوانسیون مربوطبهمبارزهباجرایمسازمانیافتهفراملی)
بودکهآن رادرجلساتشوراینگهبانباتوجهبهضرورتیکه
داشت بررسی کردیم و پاسخ شورای نگهبان برای مجلس
محترم ارسال شد .کدخدایی با اشاره به وارد شدن ایرادات
ساختاری بر متن ترجمه شده کنوانسیون پالرمو ،افزود :در
ماده  3آن نیز ایراد شکلی را گزارش دادیم که البته جزئی
و قابل رفع است .وی اضافه کرد :ایــراد دیگری که بر این
کنوانسیون وارد شد مربوط به واژههای بیگانهای بود که در
برخی مواد آن به کار رفته است ،به طوری که مغایر با اصل
 15قانون اساسی تلقی شد .وی افــزود :ایراد دیگری هم
آقایان فقها راجع به یکی از بندهای کنوانسیون داشتند که
درباره مصادره اموال بود ،بنابراین این مسئله به همراه دو
ایراد شکلی به مجلس محترم ارسال شده است.کدخدایی
گفت :این کنوانسیون در مجمع تشخیص نیز محل بحث
و بررسی قرار گرفت که مجمع در دو نوبت ایراداتی را بر آن
واردکردوطبقبند 2ماده 110قانوناساسی آننظرات را
هم بهمجلسارسالکردیم.ویدرباره دوالیحهدیگرگفت:
ظاهرادرمجلسشورایاسالمییکیازاین دوالیحه تصویب
شدهودیگریبایکوقفهدوماههبررسیخواهدشد،اما این
دو الیحه هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و به
دستمانرسیدهاست.

درپیانتشارمطالبیدربعضیرسانههامبنیبررقابت
میانبرخیاعضایکابینهواستعفایمعاوناولرئیس
جمهوری،یکمنبعآگاهدرریاستجمهوریطیگفت
وگوباایسناضمنرداینشایعاتتاکیدکرد:خبرسازی
هایدروغینوغیرواقعیوموهوماخیربهامیدایجادفضا
برایانتخاباتآینده،ناامیدکردنمردموحرکتدرمسیر
خواستهبیگانگانوآببهآسیابدشمنریختناست.به
گفته این منبع آگاه بر خالف آن چه در متن گزارشهای
ادعاییمنتشرشدهنقشآفرینیافراددرعزلونصبها
در دولت کذب است .این منبع آگاه تاکید کرد :درباره
انتخاب وزرا و هرگونه تغییرات در کابینه ،همان طوری
که قبال هم توضیح داده شده صرفا رئیس جمهوری
شخصا تصمیم میگیرد .وی ادامه داد :اعضای دولت
با صمیمیت و منسجمتر از هر زمان با مدیریت و تدبیر
رئیس جمهوری در حال انجام وظایف محوله برای حل
مشکالت مردم در شرایط تحریمی و تحمیلی فعلی به
ویژهدرمواجههفعالوهوشیاربابدخواهیهایدشمنان
هستند .به گفته این منبع آگــاه و در صــورت استمرار
شایعه پراکنی ،پیگیریهای حقوقی و قضایی علیه
منتشرکنندگان شایعات اخیر از سوی مراجع مربوط
دنبالخواهدشد.
▪واکنشانتخاببهتکذیبیهایسنا

ایــن خبر در حالی منتشر شــده اســت که پیش از آن
پایگاه خبری اصالح طلب انتخاب در خبری مدعی
شده بود که اسحاق جهانگیری چند بار از سمت خود
استعفا کــرده اســت .انتخاب با ادعــای رویــارویــی تیم
حزب اعتدال و توسعه در دولت با حزب کارگزاران،
نوشته بود :جهانگیری که معقتد است هیچ کاره است
و عموم اختیارات در دستان واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور است ،در جلسه ای با حضور روحانی و برخی
مقامات دولتی ،مجدد آمادگی خود را برای استعفا
اعالم کرده؛ اما این بار برخالف دفعات پیشین ،رئیس
جمهور مخالفتی نکرده و با سکوت خود ،از سخنان
معاون اول گذر کرده است! با این حال ،با وجود تمایل
واعظی و نوبخت و حتی روحانی بــرای خداحافظی
جهانگیری از دولــت ،هنوز برخی مصلحت ها مانع
پذیرش استعفای جهانگیری شده است« .انتخاب»
نوشته بــود« :رسانه متعلق به محمدباقر نوبخت در
دفتر حجت االســام رســول منتجبنیا طی نامه ای به
انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب که در آن الیاس
حضرتی بهعنوان قائممقام جدید انتخاب شد ،واکنش
نشانداد.بهگزارشتسنیم،درایننامهکهخطاببهالیاس
حضرتی نوشته شده است با اشاره به جلسه ای که حضرتی
در آن به عنوان قائم مقام حزب اعتماد ملی انتخاب شده
است ،تأکید شده «در جلسه مزبور از تعداد  61نفر اعضای
اصلی و علیالبدل شورای مرکزی زمان رأیگیری فقط
تعداد 25نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی
نبوده و مص ّوبات آن فاقد اعتبار است ،ضمن آن که بهدالیل
متعددآنجلسهغیرقانونیوکودتاگونهبودهونمیتوانآن
را جلسه حزبی نام گذاشت بنابراین  36نفر از اعضا اکثر ًا
تعمد ًا شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی میدانستند».
ّ
دربخشدیگریازایننامهکهدفترمنتجبنیاباعنوان«دفتر
قائم مقام حزب اعتماد ملی» منتشر کرده است ،با اشاره
به مصاحبه اظهارنظر اخیر حضرتی مبنی بر این که منشأ
اختالفات در حزب اعتماد م ّلی عضویت در شورایعالی
سیاستگذاریبود،آمدهاست:اینسخننیزدروغمحض
استچوندرشورایمرکزیمص ّوبشدباآنشوراوشورای
اما با حفظ هو ّیت حزبی،
هماهنگی اصالحات تعامل شود ّ
متأسفانهبهرغمحضورقائممقاممحترمحزبودوتندیگر
درآنشورایعالیبهدلیلخودباختگیومقهورشدنتعداد
5ــ 4نفرعضوشورایمرکزیدربرابرشخصیتهاواحزاب
دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقالل حزب ،این
اختالفشدتگرفت.البتهآغازاختالفاتدرحزباعتماد
ملی ،بازگشت یکی از اعضا از خارج کشور و آزادی دو تن از
تأسفاست.
اعضایشورااززندانبودکهبسیارجایتأ ّملو ّ
دفترمنتجبنیادرادامهبااشارهبهسخندیگرحضرتیکه
درباره اختالف قائم مقام و دفتر سیاسی حزب گفته بود،
تصریح کرد :حتم ًا اطالع دارید که قائممقام محترم از سال
 95ریاست دکتر ابوالحسنی بر دفتر سیاسی را پایانیافته
اعالم کرد لکن شما و دوستانتان با دعوت از افراد همفکر
طراحی
خود بهطور غیرقانونی تاکنون این دفتر را برای ّ
کودتاهاف ّعالنگهداشتهاید!درپایانایننامهنیزخطاببه
حضرتی تأکید شده است :حضرتعالی به موفقیت حزب
درانتخابشهردارتهراناشارهکردهوآنرادلیلاثرگذاری
و توفیق این حزب دانستید! ایکاش به معامالت و قرار و

انتقاد شاعرانه سپنتا نیکنام از مجمع تشخیص مصلحت نظام

«آ .سه .آن» یا وحدت ایرانیان؟

کولیوند 2:کمیسیون قضایی و سیاسی مجمع با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای
شهر یزد موافقت کرده اند

عکس:تزیینی

بر اساس گــزارش جدید یک مقام مسئول به تعدادی از
سازمان های دولتی و نهادهای انتظامی کشور ،با اشاره
به وصول گزارش های مبنی بر روند رو به رشد آمار متهمان
ایرانی که مرتکب جرایم مربوط به موادمخدر در کشور عراق
می شوند ،متذکر شده است این موضوع موجب اعتراض
رسمی برخی مسئوالن آن کشور به مقامات ایرانی شده و
قطعا تداوم آن ،در نگاه و مناسبات دولت عراق با جمهوری
اسالمی ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت.

یک منبع آگاه در ریاست جمهوری :شایعه
استعفای جهانگیری کذب است

مهر-ابوالفضلابوترابینمایندهمردمنجفآباددرمجلسبااشارهبهاینکهمتاسفانهدرمجلسدهمبهلحاظتعدادنمایندگانوکیلالدولهضعف
نظارتیخیلیپررنگترشدهاست،گفت:زندگیاشرافیدرمیاننمایندگاننیزرسوخکردهاست.وقتیشکمنمایندهایسیراست،میرودورزشگاه
ازعدمحضوربانواندرورزشگاههاانتقادمیکنددرحالیکهمشکلمردمایننیست.

گزارشی بی سابقه (که حاکی از درگیری علنی این
دو طیف است) و شدیداللحن علیه حزب کارگزاران
نوشته است« :اعضای این حزب که بعضا در مسئولیت
های ارشد اجرایی دولت نیز حضور دارند مدتی است
تالشدارندتابافاصلهگرفتنازمرکزیتدولتوشخص
رئیسجمهوری خود را مطالبهگر نشان داده و با ادبیات
نقادانهرفتهرفتهخودرامهیایانتخاباتبعدیمجلسو
سپسریاستجمهوریکنن د.»»انتخابناماینرسانهرا
بیاننکردهاستامااینمطلبرا 3روزقبلسایتآفتاب
نیوز در گزارشی با تیتر «پشتپرده تالشهای ریاکارانه
کارگزارانیها علیه دولت؛ سهمخواهی یا پوشاندن
درگیری درون حزبی؟» منتشر کرده بود« .انتخاب»
همچنین بــدون نام بــردن از سایت «خط اعتدال» به
گزارش این سایت با تیتر «یک بام و چند هوای روزنامه
«سازندگی» در هجمه به دکتر نوبخت!» اشاره کرده
است .پس از تکذیب خبر انتخاب مبنی بر استعفای
جهانگیری از سوی یک منبع آگاه ،این پایگاه با قابل
پیشبینیخواندناینموضوعنوشت«:انتخابراجعبه
منابعخبریخوداطمینانکاملدارد...وبهطورطبیعی
موضوعاستعفایمعاوناولرئیسجمهورباشرایطیکه
وصف آن در مطلب «انتخاب» آمده ،باید از طریق دفتر
معاوناولتاییدیاتکذیبشودنهدفتررئیسجمهور».
▪نوبخت:حضورجهانگیرینقطهقوتدولتروحانی
است

در همین باره سخنگوی دولت به خبر استعفای معاون
اولرئیسجمهورواکنشنشانداد.محمدباقرنوبخت
درصفحهتوئیترخودنوشت:حضوردکترجهانگیریدر
کابینه ،نقطه قوت دولت دکتر روحانی است .همواره
شاهدمواضعمنطقیوامیدآفرینازایشانبودهام.

رئــیــس کمیسیون شـــوراهـــای مجلس از موافقت
کمیسیونهایقضاییوسیاسیمجمعتشخیصمصلحت
نظامبابازگشتسپنتانیکنامبهشورایشهریزدخبرداد،
همزماناینمنتخبشورایشهریزدنیزازبررسینشدن
طرح اصالح قانون شوراها و امکان عضویت اقلیت های
دینیدرجلسهاخیرمجمعانتقادکرد.
طرح حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر قرار بود
شنبهاینهفتهدرمجمعبررسیشود.بهگزارشجماران
این طرح درحالی در دستور کار این هفته مجمع قرار
نگرفت که یک رسانه به نقل از غالمرضا مصباحیمقدم
در این باره اعالم کرده بود که این طرح با دستور محسن
رضاییدبیرمجمعتشخیصازدستورکارخارجشدهاست
اماپسازآنمصباحیمقدماینموضوعراتکذیبکرد.در
همینبارهخودسپنتانیکنامدرگفتوگوبااعتمادآنالین
گفت:شنیدههاحاکیازآناستکهمخالفتوپیگیرییک
شخصدراینمسئلهنقشداردکهترجیحمیدهمفع ً
الدر
این باره صحبت نکنم .وی باابراز امیدواری از حل مشکل
زرتشتیانبرایحضوردرشوراهایشهرگفت:طرحبحث
حضور اقلیتها در شورا میتواند در وضعیت فعلی کشور
اتحاد دوبــاره ایرانیان را رقم بزند و اقلیتها را به عنوان
ساکنانسرزمینایراندرمدیریتشهردخیلکند.نیکنام
همچنیندرتوئیتیباانتشاریکشعرکهاشارهبهدستورکار
روزشنبهمجمعتشخیصومصوبهمجمعمبنیبرموافقت
باحضورایراندرکنوانسیون «آ.سه.آن»داشت ،ازمجمع
تشخیص مصلحت انتقاد کرد« :چند ماهی مانده کارم
در میان /هر چه مدت بگذرد باشد زیان /من نمی دانم
کدامشارجحاست«/آ.سه.آن»یاوحدتایرانیان؟»
در عین حال به گزارش ایرنا کولیوند رئیس کمیسیون
شوراهایمجلس باتقدیرازبرگزاری جلس همشترکبین
کمیسیونهایسیاسیوقضاییمجمعتشخیصمصلحت
نظام برای بررسی طرح اصالح قانون شوراها و امکان
عضویت اقلیت های دینی در آن گفت:کمیسیونهای
قضایی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با

انتقادهادربارهتغییراتاخیردرحزباعتمادملیبه ّ
«دللی ُپستها»درشهرداریتهرانرسید

نامه شدیداللحن دفتر منتجب نیا به حضرتی

تصویری از چهره متفاوت
آیت ا ...هاشمی شاهرودی

بازگشتسپنتانیکنامبهشورایشهریزدموافقتکردند.
وی افزود :در این نشست مشترک با پیشنهاد مجلس بر
اساسجمعبندیکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشور
مبنیبرعملبراساسقانونسال 1375موافقتشد.به
گزارشایرنا،بهگفتهکولیوند،عملکردنبراساسقانون
سال 75به این منجر میشود که سپنتا نیکنام به شورای
شهر یزد باز گردد .بر اساس قانون انتخابات شوراها که
در خرداد سال  1375به تصویب مجلس و سپس تأیید
شوراینگهبانرسیده«،اقلیتهایدینیشناختهشدهدر
قانوناساسیبهجایاسالمبایدبهاصولدینخوداعتقاد
والتزامعملیداشتهباشند».
▪مجید انصاری :الیحه عضویت اقلیت های دینی در
جلساتبعدیمجمعبررسیمیشود

همچنین مجیدانصاری ،عضو مجع تشخیص در باره
به تعویق افتادن موضوع در مجمع به خبرگزاری پانا
گفت :در جلسه روز شنبه  16تیر به دلیل این که دو مورد
اختالفی دیگر از مجلس به مجمع ارجاع شده بود که
یکی از آن ها با قید دو فوریت و دیگری با قید یک فوریت
بود ،موضوع نیکنام بررسی نشد .البته موضوع بررسی
نامزد شدن اقلیتها در انتخابات شوراها نیز در دستور
کار بود اما چون آن دو موضوع فوریت داشت تمام وقت
مجمع گرفته شد و نوبت به این موضوع نرسید .وی تأکید
کرد این الیحه در جلسات بعدی مجمع بررسی می شود.

ادعاهایدفترمنتجبنیابهنامهنیوزگفت:اگرچنینافراد
زدوبندکنندهای در مجموعه اصالح طلبان وجود دارند،
آقایمنتجبنیاکلیگویینکندواسنادمربوطرابهوزارت
اطالعات،نهادهایانتظامیوقضاییبدهدتابهطورجدی
بافردیاافرادمتخلفبرخوردشود.
▪آمادگیکمیسیونماده 10احزاببرایپادرمیانیبین
اعضایحزباعتمادملی

درهمینحالمحمدعلیتبرائیعضوکمیسیونماده10
احزاب و جمعیت ها با اشاره به اختالفات به وجود آمده در
میاناعضایحزباعتمادملیگفت:اینکمیسیونآمادگی
داوری و حل اختالف به وجود آمده در حزب اعتماد ملی را
داردوتشکلهایسیاسیپیشازبرگزاریمجمع،مشورت
های الزم را انجام دهند تا وارد اختالف ماهیتی نشوند.
وی تأکید کرد :با توجه این که متولی احزاب ،کمیسیون
ماده 10است من و «حسین کمالی» رئیس خانه احزاب به
عنواننمایندگانتشکلهایسیاسیآمادگیداوریوحل
اختالفراداریم.

مدارهای پشتصحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن
به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنایم مسئولیتهای
شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای ّ
دللی
ُپستهاووعدههاییکهدرزماندعوتبهکنگرهونیزشورای
مرکزی اخیر به افراد داده شده است همچنین افرادی که
بهناحق و بدون شرایط الزم در مسئولیتهای گوناگون
شهرداریبهتازگیمنصوبشدهانداشارهمیفرمودیدودر
صورتلزومنامافرادراهمراهباسوابقوپروندهفسادمالیو
اخالقیآنهابه ّ
اطالععمومخواهیمرساند.
▪واکنشحقشناسبهبیانیهدفترمنتجبنیا

درهمینبارهمحمدجوادحقشناسعضوشورایمرکزی
حزب اعتماد ملی در واکنش به بیانیه رسول منتجب نیا
به ایرنا گفت :کودتا بیشتر از سوی اقلیت علیه اکثریت
انجام میشود اما وقتی انتخابات از طرف شورای مرکزی
بهصورت دموکراتیک انجامشده است ادعاها درباره کودتا

درحزبقابلقبولنیست.حقشناسدربارهجلسهشورای
مرکزیحزباعتمادملینیزافزود:اعضایشورایمرکزی
روشن و مشخص هستند .تمام کسانی که در این جلسه
حاضرشدند،عضوشورایمرکزیحزباعتمادملیبودند
بهاضافه دو ،سه نفر دیگر که در این جلسه حضور داشتند.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامــه ضمن
اشاره به این که صورتجلسه شورای مرکزی با امضای33
نفرازاعضاتصویبشد،اعالمکرد:دراینجلسهاز 31رأی
حاضر ،الیاس حضرتی با 30رأی بهعنوان قائممقام حزب
اعتماد ملی و اسماعیل گرامی مقدم با  26رأی بهعنوان
سخنگو انتخاب شدند .او در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا
درمورداظهاراترسولمنتجبنیادرباره«معامالتپشت
پرده» الیاس حضرتی در انتخاب شهردار ،گفت :ترجیح
میدهم در این حوزهها ورود نکنم چراکه این سخنان آقای
منتجب نیا را قابلبحث نمیدانم .همچنین غالمرضا
انصاریعضوشورایمرکزیحزباتحادملتدرواکنشبه

...

نگاه سوم

▪منتجب نیا :هیچگونه تغییری در ارکان حزب صورت
نپذیرفتهاست

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،رسول منتجبنیا همچنین
روزگذشتهدرنامهایبهاعضایشورایمرکزیحزباعتماد
تأکیدکرد:هیچگونهتغییریدرارکانحزبصورتنپذیرفته
و احدی حق کمترین تغییر ،تبدیل و حتی تغییر جلسات را
نخواهدداشت.وی درعینحالافزود:انشاءا...اینحزب
فراگیردرآیندهاینزدیکازهمهبحرانهاواختالفاتعبور
خواهدکرد.

انتخاب با انتشار تصویر فوق نوشت :تصاویری که از
جلسهروزشنبهمجمعتشخیصمنتشرشده،نشانمی
دهد بیماری تاثیرات عجیبی بر چهره آیت ا ...هاشمی
شاهرودی گذاشته است .رئیس مجمع تشخیص که به
تازگی برای جراحی در بیمارستانی در آلمان بستری
شده بود پس از مدتی به کشور بازگشت.

...
خبر

آیت ا ...جنتی :باید از عده ای که قدرت و
بیت المال دست شان است ،طلبکار باشیم
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،با اشــاره به
ضــرورت امیدبخشی به مــردم و ایــن که مشکالت قابل
حل هستند ،گفت :باید از عدهای که قدرت و بیتالمال
دستشان است طلبکار باشیم که چرا وضعیت این چنین
است .به گــزارش ایسنا آیت ا ...احمد جنتی در نشست
کارگروه های تخصصی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ،با اشاره به این که داد یک جوان ممکن
است با دیــدن مشکالت ،در آیــد ،افــزود :اســاس القائات
دشمن این است که بگوید ما مشکل داریم و کسی به داد
ما نمیرسد .ما باید به این افراد بفهمانیم که مشکالت
مملکت و مشکل شما با شیشه شکستن و اغتشاش حل
نمیشود .رئیس مجلس خبرگان با اشاره به شعار «نه غزه
نه لبنان» این پرسش را مطرح کرد که اگر ما در غزه ،لبنان،
سوریه و عراق نبودیم چه میشد؟ وی با بیان این که این
ها حاضر شده بودند که به مرزهای ما بیایند ،تصریح کرد:
اگر امروز ناموس ما محفوظ است برای همین است .ما در
جاهای مختلف به ندای مظلومان لبیک گفتیم .حتی اگر
فقط فکر خودمان هم بودیم باید به جنگ داعش می رفتیم.
وی با تأکید بر این که مشکالت قابل حل هستند ،گفت:
باید در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنیم .مردم ما باید
قانع باشند و بفهمند باید صبر کنند .به گزارش ایسنا وی
خاطرنشان کرد :دیگر از زمان جنگ بدتر چیست؟ خداوند
کمک میکند .تا جایی که میتوانیم باید جوانان را توجیه
کنیم ،باید بفهمند و تحمل کنند این مسائل را؛ چراکه قابل
حل است .آن خدایی که چهل سال انقالب را حفظ کرد باز
هم حفظ میکند .درجه اول خداست و سپاهیها و بسیج
لشکر خدا هستند .باید مواظب باشیم بی اعتمادی و نا
امیدی بر بچههای ما حاکم نشود.
▪ضرورت تشریح دستاوردهای انقالب

همچنین به گزارش ایرنا وی ادامه داد :باید به برخی از افراد
داخلی خودمان هم این موضوع را بفهمانیم که انقالب
اسالمی ما چه دستاوردها و خدماتی داشته و این که امروز
بعد از گذشت  40سال ،ایستادگی کرده در سایه مقاومت
و تالش مردم همین سرزمین بوده است .رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی با تأکید بر این که مرفهان در
کشور کار نکرده اند ،بلکه بسیجیان ،افراد حزب اللهی و
همیشه در صحنه ،این خدمات را انجام داده اند ،ادامه داد:
همان گونه که در مشکل کم آبی خوزستان ،بسیجی ها به
کمک هموطنان خود شتافتند .وی افزود :همه با هم در
صداوسیما ،از طریق تریبون نماز جمعه و دیگر تریبونهای
تبلیغی باید به مردم و به ویژه نسل جوان و نسلی که این
انقالب را ندیده و لمس نکرده ،خدمات و دستاوردهای این
انقالب را معرفی و تبیین کنیم.
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