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امام رضا(ع) میفرمایند:
لس ُ
ِالد ْم َع ِة.
ِت َّ
الش ْع َر َو َی ْذ َه ُب ب َّ
واك َی ْج ُلو ا ْل َب َص َر َو ُی ْنب ُ
َا ِّ
مسواك زدن ،نور چشم و رشد مو را زیاد و آبریزش چشم را برطرف مى كند.
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تازههای مطبوعات
••هفته نامه حمل و نقل  -بر اساس نظرسنجی انجامشده
از سوی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی 36/8 ،درصد شهروندان تهرانی مایل
بودند قالیباف همچنان یک دوره دیگر شهردار تهران باقی
بماند .همچنین پاسخگویان به عملکرد  ۱۲ساله قالیباف
از صفر تا  ۲۰نمره  ۱۳را داد هاند.
••آرمان  -فاطمه عباسی ،معاون توسعه پیشگیری سازمان
بهزیستی کشور گفت :در سال گذشته ۱۲۴۸سقط جنین
ناشی از معلولیت شدید انجام شده است.میانگین عمر هر
معلول شدید نزدیک به  ۱۷سال است ،به این ترتیب با تولد
هر کودک معلول هزینه زیادی به دولت وارد میشود .این
در حالی است که با انجام غربالگری ژنتیک و با هزینه بسیار
کمتر میتوان از تولد کودکان معلول پیشگیری کرد.
••وطن امروز – مهدی محمدی در سرمقاله این روزنامه
نوشت :آمریکاییها خوب میدانند برنامه تحریمی آنها
علیه ایران در بلندمدت دچار دو چالش عمده عدم اجماع
جهانی و سازگاریپذیری ایران با تحریمهاست ،بنابراین
احتماالتصمیمخواهندگرفتدرکوتاهمدتحداکثرمقدار
فشار را به ایران وارد کنند .اگر ایران بتواند مقطع چند ماهه
فشار را پاس کند که کار دشواری نیست ،پروژهای که آمریکا
برای تغییر رفتار موشکی و منطقهای ایران حساب جدی
روی آن کرده ،عمال منتفی خواهد شد.
••شرق – دهباشی کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی و یکی
از فعاالن فضای سیاسی در گفت و گو با این روزنامه و در پاسخ
به این سوال که « از اکثر اصالحطلبان چه دیدهاید که فکر
میکنید براندازند؟» گفت :وقتی به یادداشتهای آنها
نگاهمیکنمکهمنتقدوالیتفقیه،منتقدشوراینگهبانوبه
قرائت امروز مخالف حتی ظواهری مثل حجاب اجباریاند،
خبنتیجهمیگیرمقائلبهنظامجمهوریاسالمینیستند!

...

انعکاس
•• عصرایراننوشت:حرفهایجلسهاستیضاحوزیرکاررا
هم مردم شنیدند هم کسانی که مسئول رسیدگی به رفتار
نمایندگان و اعضای دولت هستند و نشان داد در رابطه
مجلس و دولت اتفاقات عجیبی در حال افتادن است.تمام
این حرفها نشان داد در رفتار برخی از آقایان فساد و زد و
بند وجود دارد.حاال نهادهایی که وظیفه رسیدگی به این
رفتار را دارند باید وارد عمل شوند تا مشخص شود چقدر از
حرفهای روز استیضاح راست بوده است.به خدا بازداشت
یکوزیر،یکنمایندهمجلسوهر مقامدیگریبهجرمفساد
اشکالی ندارد .اتفاقا این رفتار با استقبال گسترده مردم
روبه رو و زمینه ساز اعتماد بیشتر به نظام خواهد شد.
••جهان نیوز نوشت :محمود احمدی نژاد در ادامه مواضع
عجیب و غریب و البته افراطی خود خواستار کناره گیری
حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
••پارس نیوز مدعی شد :پارس از منبع آگاه کسب اطالع
کرد ،مسئوالن بلند پایه دولتی خواهان همکاری ربیعی
با دولت هستند به همین جهت به زودی حکم او به عنوان
مشاور رئیس جمهور صــادر خواهد شد تا با هماهنگی
دوطــرف روحانی و ربیعی ،مسئولیت جدید او در دولت
مشخص شود.به احتمال زیاد وزیر پیشنهادی تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی از اعضای کابینه معرفی خواهد شد و
جمشید انصاری ،رئیس سازمان اداری و استخدامی ،از
گزینههای احتمالی برای این وزارتخانه است.
•• جماراننوشت:پزشکیاننایبرئیسمجلسدرخصوص
اتهاماتی که علیه وی و خانوادهاش مطرح شده ،توضیحاتی
را ارائه کرد و گفت :من حاضر هستم از وضعیت زندگی من
فیلم بگیرند و منتشر کنند .پزشکیان با بیان این که دخترم
نیز مــدرک کارشناسی ارشــد شیمی خود را از دانشگاه
شریف گرفته است ،گفت :دختر من و همسرش با موتور به
اداره میروند و بر میگردند .من خیلی راحت حرف هایم
را میزنم و اگر قرار باشد ،شیشهای بشکند ،آن شیشه برای
من نیست .از نظر زندگی ،خودم را خوب میشناسم .من اگر
حرفنزنموبرومجراحیقلبراادامهبدهمباهمینتعرفهها
ماهیانه 500تا 600میلیون تومان درآمد کسب میکنم.
••برنا نوشت« :لعیا جنیدی» ،معاون حقوقی رئیس جمهور
درباره ورود به پرونده دانشجویان بازداشتی و فعاالن محیط
زیست گفت :بخشهایی از این پرونده به قوه قضاییه مربوط
میشود و باید یک سری هماهنگیها در آن جا صورت
گیرد.آقایرحمانیفضلیرئیسهیئتپیگیرهماهنگیها
هستند اما باید توافق کاملی صورت گیرد که دقیقا قوه
قضاییه در چه چارچوبهایی حاضر است هماهنگیهای
الزم با ما را انجام و به سواالت پاسخ دهد .او گفت :در کمیته
چندین جلسه در این خصوص گذاشته شده است اما با قوه
قضاییه در حد رئیس هیئت اتفاقاتی افتاده است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ،021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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در واکنش به مواضع نخست وزیر عراق درباره تحریمهای ایران مطرح شد

گزارش خبری

همبستگیجریانهای سیاسیعراق با ایراندرباره تحریمها

به همه بگویید...

عطوان :شاید اظهارات العبادی باعث شود دیگر نخست وزیر عراق نباشد

طاهری -اظهارات اخیر نخست وزیر عراق درباره پایبندی
به تحریمهای آمریکا علیه ایران با واکنش منفی فعاالن و
جریانهای سیاسی داخلی این کشور روبه رو شد و برخی
از تحلیل گران با اشاره به این اظهارات از احتمال منتفی
شدن نخست وزیری او در دولت جدید این کشور را زیاد
دانستند.

▪سخنگوی نجباء خطاب به العبادی :مگر پاداش نیکی
جز نیکی است؟

در اظهار نظری صریحتر هم گــروه مقاومت اسالمی
ن َُجباء عراق ،درباره هرگونه همراهی نخستوزیر عراق با
تحریم آمریکا علیه ایران به شدت هشدار داد« .سید هاشم
الموسوی» سخنگوی این گروه مقاومت عراقی در واکنش
به اظهارات العبادی تأکید کرد :آقای نخست وزیر ،ما نه
اکنون ،نه هیچ زمان دیگر اجازه نخواهیم داد که عراق به
ایالتی از ایاالت آمریکا تبدیل شود .وی خطاب به نخست
وزیر عراق گفت :معلوم نیست چه کسانی به تو مشاوره
میدهند! مگر پاداش نیکی چیزی جز نیکی است که با
دشمنان ایران همراهی میکنی؟! جواب ملت ایران را که با
همه وجود به یاری ما آمد ،چه میدهی؟ جواب خانوادههای
شهدایشان و عرق جبین رزمندگانشان را چه میدهی؟!

▪سخنگوی دولت عراق :به تحریمهای خود علیه ایران
پایبندیم

حیدر العبادی نخستوزیر عراق چندی پیش در واکنش
به از سرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران گفته بود :ما
مخالف وضع تحریم علیه ایران هستیم اما بغداد به منظور
حمایت از ملت عراق به این تحریمها پایبند خواهد بود.
«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق هم در گفتوگو
با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که تحریمهای آمریکا
علیه ایران «اشتباهی فاحش» است اما در عین حال تأکید
کرد :البته ما به تحریمهای خود علیه ایران پایبند خواهیم
بود ،زیرا ما قبل از هر چیز به منافع ملی خود فکر میکنیم
و عراق در آینده به دنبال ساز و کار مشخصی برای تعامالت
تجاری با ایــران خواهد بــود؛ به طــوری که در تعارض با
تحریمهای آمریکا نباشد .سخنگوی دولت عراق افزود:
در این زمینه ،کشور عراق از این پس برای معامالت مالی و
تجاری با ایران از دالر استفاده نخواهد کرد .از سوی دیگر،
مظهر محمد صالح مشاور اقتصادی حیدر العبادی در
گفتوگو با اسپوتنیک تاکید کرد که عراق روابط اقتصادی
گستردهای با ایران دارد که در مقدمه آنها انرژی و برق و
گاز است و همچنین ساالنه حدود سه میلیون ایرانی برای
زیارت به عراق میآیند که این مسئله روی اقتصاد ما اثر
میگذارد .او تاکید کرد که برخی تحرکات دیپلماسی
در عراق وجود دارد که هدف آن دور نگه داشتن عراق از
تحریمهای اقتصادی علیه ایران است.
▪اعالم همراهی گروههای سیاسی عراق با ایران

همچنین گردانهای حزبا ...عراق در بیانیهای ضمن
اعالم همبستگی با مردم و دولت ایران در برابر تحریمهای
آمریکا ،این گونه اقدا مها را ظالمانه خواند .حــز با...
شامگاهچهارشنبهتأکیدکرد:هنگامیکهگروهتروریستی
داعــش مناطق گسترد های از عــراق را به اشغال خود
درآورد ،ایران در کنار این کشور ایستاد .سازمان بدر عراق
به رهبری «هادی العامری» ،نیز در بیانیهای اعالم کرد
که تحریمهای آمریکا علیه ایران در تضاد با همه قوانین
و مقررات بینالمللی است .برخی دیگر از جریا نهای
سیاسی عراق مانند مجمع عراقی وحدت اسالمی ،کتائب
بابلیون مسیحی ،هیئت مرکزی عشایر عراق ،کتائب سید



...
آلمان

▪واکنش محمود صادقی به اظهارات العبادی

الشهدا(ع) ،عصائب اهل الحق ،گروه مقاومت اسالمی
الجهاد و البناء و ...هم در مواضعی مشابه از سخنان
نخست وزیر عراق انتقاد و بر ضرورت همبستگی با دولت
ایران تأکید کردند.
▪جریان صدر :دفاع از جمهوری اسالمی ایران را واجب
شرعی و اخالقی میدانیم

سید جلیل النوری معاون اول مقتدی صدر رهبر جریان
صدر عــراق هم در اظهار نظری صریح با اشــاره به یک
جلسه ویژه بین مقتدی صدر با مقامات بلندپایهای از
جمهوری اسالمی در سال  2005گفت :در این جلسه
به مقامات ایرانی گفتیم که اگر استکبار جهانی و در راس
آن ثالوث پلید آمریکا – رژیم صهیونیستی – انگلیس
بخواهند علیه ایران تعرضی بکنند ،در میدان عمل با آنها
برخورد میکنیم زیرا دفاع از جمهوری اسالمی ایران
را براساس دین و مرجعیتهای دینی مان ،یک واجب
شرعی و اخالقی میدانیم .وی افزود :این تصمیم هرگز
تصمیمی سیاسی یا به خاطر تملق و چاپلوسی نیست
بلکه آن را واجب شرعی و اخالقی خود میدانیم و در
مقابل آن دست بسته نخواهیم بود .در عین حال برخی
منابع خبری از جمله ایرنا این واکنش «النوری» را با تیتر
«معاون صدر:دفاع مسلحانه از جمهوری اسالمی ایران
واجب شرعی است» منتشر کردند.
▪آیت ا ...مدرسی :هرگز کمکهایی که بــرادران مان
در ایام دشواری به ما ارائه دادند فراموش نخواهیم کرد

در همین زمینه آیــت ا ...سید محمدتقی مدرسی از



...

وزارت خارجه

واکنش وزارت مالی آلمان به ادعاها
درباره انتقال پول به ایران

قاسمی جنایت جدید ائتالف سعودی
در یمن را به شدت محکوم کرد

ایلنا -وزارت مالی آلمان در بیانیهای اعالم کرد:
خبر رسانهها دربــاره آزادس ــازی وجــوه ایــران از
طریق اداره گمرک ،دقیق نیست .فرایندهای
بازرسی هنوز تکمیل نشد هاند .در همین حال
یک روزنامه آلمانی روز چهارشنبه ،از جمع بندی
واحــد اطالعات مالی وزارت دارایــی آلمان در
انتقال  ۳۰۰میلیون یورو پول به ایران خبر داده و
گفته بود :این اقدام با قوانین آلمان درباره زمینه
تروریسم تناقضی ندارد .واشنگتن ،آلمان را تهدید
کرده است در صورت انتقال وجه مد نظر بانک
مرکزی این کشور را تحریم خواهد کرد.

فــارس -سخنگوی وزارت امــور خارجه ایــران،
جنایت جدید ائتالف سعودی  -اماراتی در هدف
قــرار دادن اتوبوس حامل کودکان دانــش آموز
یمنی در شهر ضیحان استان صعده را که به
کشته و زخمی شدن دهها نفر از اطفال بی گناه
منجر شد ،به شدت محکوم کرد .بهرام قاسمی
ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این
جنایت جنگی همچنین از مجامع بینالمللی و
حقوق بشری خواست به هر طریق ممکن مانع
استمرار این جنایات از سوی کشورهای مهاجم
به یمن شوند.

مراجع دینی عراق هشدار داد عدهای به دنبال اختالف
افکنی میان دو ملت ایــران و عــراق هستند که در این
زمینه باید مراقب بود .این مرجع تقلید با صدور بیانیهای
درخصوص رویدادهای اخیر گفت :عــد های به صورت
مشکوک درحال تالش برای اختالف افکنی میان مردم
عراق و برادرانشان در جمهوری اسالمی هستند .وی
درعین حال تاکید کرد پیوند میان ملت عراق با برادران
ایرانی خود باالتر از این گونه دسیسه هاست و ما هرگز
کمکهایی که بــرادران مان در ایام دشــواری مبارزه با
تروریسم و نیز شرایط بد اقتصادی به ما ارائــه دادنــد،
فراموش نخواهیم کرد.
▪مخالفت نوری المالکی و عمار حکیم با تحریمهای یک
جانبه علیه ایران

همچنین دفتر نوری المالکی معاون ریاست جمهوری
عراق هم در بیانیهای با اشاره به دیدار وی با سفیر ایران در
عراق تأکید کرد :نوری المالکی در دیدار با آقای مسجدی
بر مخالفت خود با تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه ایران
تاکید و اعالم کرد که «ما جامعه بینالمللی میخواهیم که
بااینسیاستهایظالمانهکهعلیهملتهاوضعمیشود،
مخالفتکند».سیدعمارحکیمرئیسجریانحکمتملی
عراق هم که پیش از این از ضرورت حمایت عراق از ایران
تأکید کرده بود در دیدار سفیر ایران درعراق ضمن تاکید بر
این که افزایش تنش به سود هیچ یک از کشورهای منطقه
نیست ،تصریح کرد :تحریمهای آمریکا علیه جمهوری
اسالمی ایران بیاعتنایی به اراده بینالمللی ،تعهدات و
توافقهای امضا شده است.



...
مجلس

عیادت رئیس مجلس از حدادعادل
ایرنا« -علی الریجانی» رئیس مجلس با حضور
در یکی از بیمارستانهای تهران از حدادعادل
مشاورعالی رهبر انقالب و نماینده ادوار مجلس
عیادت کرد .در این دیدار رئیس مجلس ضمن
گفت وگو با حدادعادل در جریان کسالت پیش
آمده و روندبهبودی وی قرار گرفت .حدادعادل
که از چندی پیش دچار کسالت شده بود ،دوران
نقاهت خود را طی میکند و به گفته پزشکان
مشکل خــاصــی وجـــود نــــدارد .مسئول دفتر
حدادعادل نیز گفته بود :به لطف خداوند متعال
و دعای دوستداران ایشان ،کسالت پیش آمده
برطرف شده است و جای نگرانی نیست.

در واکنش به اظهار نخست وزیر عراق محمود صادقی عضو
فراکسیونامیدمجلسدرتوئیتینوشت:دولتعراقمطابق
ماده  ۶قطعنامه  ۱۱۰۰ ،۵۹۸میلیارد دالر بابت غرامت
خساراتمستقیمجنگتحمیلیبهایرانبدهکاراست؛دولت
ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت
تعلل کرده است؛ اکنون نخستوزیر عراق بهجای جبران،
با تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران همراهی میکند!
▪عطوان :شاید اظهارات العبادی باعث شود دیگر
نخست وزیر عراق نباشد

به گــزارش فــردا ،رابطه عبدالباری عطوان تحلیل گر
برجسته جهان عرب هم در یادداشتی با اشاره به مواضع
اخیر العبادی دربــاره تحریمهای ایــران نوشت :بیشتر
احزاب شیعی و مهم عراق این تحریمها را محکوم کردند
و حرکت العبادی را به شدت مذموم شمردند .به همین
دلیل اگر نگویم نخست وزیری مجدد العبادی محال و
کانلمیکن تلقی شد ،بسیار سخت خواهد شد.از نظر
مردم عراق با این حرکت ،العبادی خود را کامال تسلیم
آمریکایی کرد که روزگاری نه چندان دور به آنها حمله
و شدیدترینتحریمها را  ۱۲سال درعراق اجرا کرد! این
چهره سیاسی افزود :العبادی در حالی اولین نفری بود
که تمام تحریمهای ترامپ را اجرا کردکه حتی کشور قطر
به دلیل شراکت با ایران در پارس جنوبی و حمایت ایران
از آنها زمانی که ائتالف عربی (امارات ،عربستان ،مصر،
بحرین) علیه آنها تحریم اجرا کرد ،ایران را کنار خود دید
هنوز سکوت اختیار کرده است و حتی امــارات به دلیل
حجم باالی مبادالت فی ما بین با ایران (حدود  ۸میلیارد)
هنوز موضع مشخصی اتخاذ نکرده است.



...
نظامی

گفت و گوی تلفنی دو مقام ارشد
نظامی ایران و سوریه
فارس -رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفت و
گوی تلفنی با سپهبد علی ایوب وزیر دفاع سوریه،
ضمن تبریک پیروزیهای اخیر ارتش سوریه در
مناطق مختلف این کشور ،برلزوم بازسازی هرچه
سریعتر مناطق آزاد شــده و آغــاز فعالیتهای
اقتصادی در این مناطق تأکید کــرد .سرلشکر
باقری همچنین اظهار امیدواری کرد که ارتش این
کشور بتواند گامهای آخر مبارزه با تروریستها را
محکمتر از گذشته بردارد و مردم سوریه در آینده
نزدیک شاهد خروج تروریستها و دیگر نیروهای
اشغالگر و بیگانه از تنف و شرق فرات باشند.

انتقاد مراجع تقلید ازکندی برخورد با مفاسد اقتصادی

آیت ا ...مکارم شیرازی :تشریفات غلط و دست و پا گیر باعث شده محاکمه مفسدان اقتصادی طوالنی شود
دو تن از مراجع تقلید مجدد از قوه قضاییه خواستند در
برخورد با رانــت خــواران و مفسدان اقتصادی سرعت
عمل بیشتری به خرج دهد .در هفتههای گذشته نیز
مراجع عظام تقلید همین موضوع را مطرح کرده بودند
که با اعالم آمادگی رئیس دستگاه قضا مواجه شده بود.
دراین باره روز پنج شنبه آیت ا ...مکارم شیرازی با بیان
این که مردم از دستگاه قضایی به شدت ناراضی هستند و
به سبب تعلل دستگاه قضایی مفسدان اقتصادی خود را
در امان میبینند،افزود :نباید مالحظه هیچ کس را کرد.
امیرالمومنین(ع) مالحظه برادرش عقیل را هم نکرد ،در
حالی که او فقط یک رانت کوچک از ایشان میخواست و
شما هم مالحظه حتی برادرتان و دوستانتان را نکنید.
▪آیت ا ...مکارم شیرازی :اگر قاطعیت باشد میشود هر
کدام از مفسدان را در یکی دو ماه محاکمه کرد

بهگزارشایلنا،اینمرجعتقلیددرهمایش«نقشروحانیتو
مساجددرارتقایخدمتبهمردم»درمشهدافزود:اگرروند
رسیدگیبهپروندههازمانبرشدهاینراشمادرستکردید
و برای خودتان تشریفات غلط و دست و پا گیر ایجاد کردید
که محاکمه مفسدان اقتصادی مدتهای طوالنی وقت
میبرد .اگر قاطعیت باشد میشود هر کدام از مفسدان را
دریکیدوماهمحاکمهکردهمانطورکهامیرالمومنین(ع)
دریکجلسهمحاکمهمیکرد،حکممیدادواجرامیکرد.
وی با بیان این که به سبب تعلل دستگاه قضایی مفسدان
اقتصادی خود را در امان میبینند ،تصریح کردند :از همه
بدتر این است که مفسدان اقتصادی دستشان در دست
قدرتهای نفوذی است ،چراکه اگر این طور نبود آنها
نمیتوانستند ایــن کارها را بکنند؛ مث ً
ال تعدادی انبوه
ماشینهای خارجی وارد کنند یا سه هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان به جیب بزنند و فرار کنند .این استاد حوزه علمیه با
انتقادازمقدارکمارزدولتیکهبرایفعالیتهایفرهنگی
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اختصاصدادهشده،گفت:همینهمبهآنهاارائهنشدودر
مقابلارزدولتیبسیارزیادیبه ۴۰موسسهوارداتموبایل
بدون حساب و کتاب اعطا شد .مکارم شیرازی همچنین
افزود:آمریکاییهامیگویندماآمادهمذاکرهباایرانهستیم،
اما باید بدانیم خواسته آنها این است که پای میز مذاکره
دستاوردهای هستهای و موشکی خود را کنار بگذاریم و
اسرائیلوفرقههایضالهرابهرسمیتبشناسیم.
▪آیت ا ...نوری همدانی :نباید اجازه دهیم عدهای کم
با فساد و بی مدیریتی ،کارآمدی نظام را زیر سوال ببرند

همچنین آیت ا ...نوری همدانی دیگر مرجع تقلید نیز
در دیدار جمعی از استادان حوزه علمیه قم ،تأکید کرد:
مسئوالن محترم قضایی با جدیت با مفسدان اقتصادی
برخورد کنند .وی با بیان این که علما و روحانیون باید
زبان مردم باشند و خواستههای به حق مردم را به گوش
مسئوالن برسانند ،تأکید کرد :نباید اجازه دهیم عدهای
کم با فساد و بی مدیریتی ،کارآمدی نظام را زیر سوال
ببرند و به حق مردم دست درازی کنند .این مرجع تقلید با
اشارهبهاینکهمردمزیربارزورگوییهایآمریکاوایادیآن
نمیروند،ادامهداد:البتهمردماینراهمتحملنمیکنند
یکیپولبیتالمالرابخوردوببردوعدهایهمبهنانشب
محتاج باشند .من به مسئوالن عرض میکنم اگر مردم

مطمئن باشند شما با رانت و فساد مقابله میکنید بدانید
از شما حمایت خواهند کرد.این مرجع تقلید از مسئوالن
خواست که همه چیز را به تحریم گره نزنند .وی ادامه داد:
تجربه نشان داده است خیلی از مسائل به تحریم ارتباط
ندارد ،قیمت گذاری واقعی اجناس و نظارت و اشراف بر
آن بخشی از مشکالت را حل خواهد کرد.
▪تشکر خطیب جمعه تهران از قوه قضاییه

آیت ا ...امامی کاشانی ،امامجمعه موقت تهران نیز در
خطبههای نمازجمعه دیروز این شهر با اشاره به احتکار
برخی اقالم در بازار گفت :از قوه قضاییه تشکر میکنم که
اعالم کرد با محتکران برخورد خواهد کرد .وی با بیان این
که قوه قضاییه و ریاست آن ،در برخورد با این موارد جدی
است ،بیانات رهبر انقالب مبنی بر تشکیل یک کارگروه
چابک و ف ّعال درباره مسائل اقتصادی را مورد اشاره قرار
داد و گفت :در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم،
ایــن دستورالعمل رهبر انقالب یک تکلیف اســت که
مسئوالن باید به آن عمل کنند.همچنین یکی از اعضای
حرافی و شعار
مجلس خبرگان رهبری با بیان این که با ّ
دادن ،مشکالت حل نمیشود ،تصریح کرد :مردم دیگر
از شنیدن صرف شعار و حرف خسته شدهاند و باید هم از
دولت و هم از مجلس ،عمل ببینند.

دیماه  ،۹۴رهبر انقالب در دیدار با مردم قم ،بحث مفصلی
دربار ه دالیل استحکام ،تداوم و ماندگاری انقالب اسالمی،
در مقایسه با دو نهضت پیش از انقالب (یعنی نهضت
مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت) ،و دو انقالب
بزرگ بینالمللی (یعنی انقالب فرانسه و انقالب روسیه)  
ارائه داده و میفرمایند« :این ماندگاریها تحلیل دارد که
چرا ماند؟ ...کــدام عنصر تأثیر گذاشت که آن نهضتها
نتواند باقی بماند و نتواند به نتایج نهایی خودش برسد ا ّما
اینانقالبتوانستقدرتمندانهبایستد؟ع ّلتچهبود؟اینها
را بنشینند جوانهای ما تحلیل کنند )94.10.19(».چرا
اصال پاسخ به این پرسشها مهم است؟ برای این که «اگر
ما بتوانیم تحلیل درستی از این حوادث پیدا کنیم ،آنوقت
دیگر این بذر ترس و رعب و ناامیدی که بعضی در دل مردم
میپاشند بهک ّلی خواهد پوسید و از بین خواهد رفت؛ [اگر]
بتوانیم درست بفهمیم ،راه آینده این کشور کام ً
ال روشن
خواهد شد)94/۱۰/19(».
* حال سؤال این است که چرا رهبر انقالب برخالف برخی
از سیاسیون دیگر ،این گونه بااطمینان نسبت به آیند ه
انقالب و ماندگاری آن سخن میگویند؟ پاسخ آن است
که ایشان ،شاخصها و عواملی را میبینند که مبتنی بر آن
میتوان ثبات و ماندگاری انقالب را تضمین کرد .برخی از
مهمترین این عوامل عبارتند از:
* اول ،ماهیت خدایی انقالب« :این انقالب ،انقالبی بود
برای خدا .آن روزی که این انقالب آغاز شد ،این نهضت به
وجود آمد ،مثل نهضت احزاب نبود ،مثل حرکت سیاسی
حزبهای دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد؛ حرکتی
بوددرعینمظلومیت،برایاجرایاحکامالهی،برایایجاد
جامع ه اسالمی ،برای استقرار عدالت در جامعه ...خداوند
هم به کارشان برکت داد .چیزی که دشمن انقالب آن را
نمیتواند درک کند ،همین نکته است)88.11.19(».
انقالب اسالمی با همه انقالبهای دیگر متفاوت است؛
نه یک انقالب صرف ًا معنوی و فرهنگی است ،نه یک انقالب
صرف ًا اقتصادی است ،نه یک انقالب صرف ًا سیاسی است؛
یک انقالب همهجانبه است .مثل خود اسالم است
* دوم ،مطابقت با فطرت انسانها« :امروز حرکت انقالب،
هدفهای انقالب ،همان چیزهایی است که در روز اول
ترسیم شد و امام بزرگوار و حکیم ما آنها را ترسیم کرد.
این هدفها با فطرت مردم هماهنگ بود ،لذا مردم آن را
گرفتند؛ ّ
وال دل میلیونها مردم را به یک سمتی متوجه
کــردن ،کــار عــادی نیست .وقتی کسی با فطرت سخن
میگوید ،از خــدا حــرف میزند ،فطر تها به او متوجه
میشود)88.11.28(».
* سوم ،مردمی بودن« :آنچیزی که بهوسیله ابرقدرتها
قابل از بین رفتن است ،عبارت از حکومتی است که به مردم
متکینیست.آنچیزیکهبهوسیل هعواملسازمانجاسوسی
آمریکا،دریککشورقابلبرداشتنوگذاشتناست،حکومت
یا دولتی است که با مردم رابطهای نداشته باشد و پشتوانه
قوی مردمی ،پشت سرش نباشد .حکومتی که دشمن
عظیم ِ
ِ
خارجی میتواند چهار نفر را علیه آن به کودتا وادار و تحریک
بکند،حکومتیاستکهرویتختحکومتنشسته،امامردم
به او وصل نیستند)68.11.20(».
* چهارم ،همهجانبه بودن انقالب« :انقالب اسالمی با
هم ه انقالبهای دیگر متفاوت است؛ نه یک انقالب صرف ًا
معنوی و فرهنگی است ،نه یک انقالب صرف ًا اقتصادی
اســت ،نه یک انقالب صرف ًا سیاسی اســت؛ یک انقالب
همهجانبه اســت .مثل خود اســام اســت .همان طوری
که اسالم ابعاد معنوی و اخالقی دارد ،ابعاد الهی دارد،
در عین حال ناظر به زندگی مردم است؛ بعد اقتصادی،
بعد سیاسی ،بعد اجتماعی در اسالم وجود دارد؛ انقالب
اسالمی هم دارای ابعاد مختلف بود و راز ماندگاری انقالب
اسالمیوروزبهروززندهترشدناینانقالبدرسطحمنطقه
و جهان ،همین ابعاد گوناگون آن است که با نیازهای بشر
متوازن و همراه است)87.03.14(».
* پنجم ،نوسازی ساختار بر مبنای اصــول« :نوسازی به
معنای تغییر نظامات ،تغییر سازوکارها ،تغییر سیاستها،
عملی اســت ،ممکن اســت ،در مــواردی هم الزم اســت و
مانع از تحجر است؛ منتها باید بر طبق اصول باشد ...این
تغییر باید بر اساس اصول باشد .پس آرمانها که شاکله
کلی نظام از آ نها الهام گرفته ،قابل تغییر نیست .نظام
جمهوری اسالمی یک چنین نظامی است .با این نگاه،
نظام فرسودهبشو نیست ،متحجربشو نیست ،از راهبازمانده
نیست و نخواهد شد)90/۰۷/24(».
*ششم،محبوبیتدرنزدسایرملتها«:بارهاگفتیم،مفاهیم
انقالب و مفاهیم اســام ،مثل عطر گلهای بهاری است؛
هیچ کسی نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ پخش میشود،
همهجا میرود؛ نسیم روحافزا و روانبخشی است که همهجا
را به خودی خود میگیرد؛ حاال جنجال کنند ،دادوبیداد
کنند؛ رفته ،صادر شده و االن شما در کشورهای گوناگونی
مالحظه کنید؛ این ّ
تفکر در لبنان دارد ف ّعالیت میکند ،در
عراق دارد ف ّعالیت میکند؛ جوانهای عراقی حرکت کردند
همراه ارتششان شدند توانستند این پیروزیها را به دست
بیاورند؛ در سوریه همینجور ،در غ ّزه همینجور ،در فلسطین
همینجور ،در یمن همینجور ،انشاءا ...در قدس شریف و
ِ
نجات االقصی هم همینجور)93/۰۹/06(».
برای
* هفتم ،رویش نسل سوم انقالبی« :جوانهای عزیزی که
امام را ندیدند ،دوران دفاع هشت ساله را ندیدند ،باکریها
را ندیدند ،شخصیتهای فــداکــار آن روز را که شهید
شدند ،ندیدند ،اما با همان قدرت ،با همان استقامت و با
همان بصیرتی در صحنه حاضر میشوند که آن روز جوان
تبریزی در بیستونهم بهمن وارد میدان شد و در طول
تحمیلی هشت ساله ،در جبهههای مختلف
دوران جنگ
ِ
از خود دالوری و فداکاری نشان داد .امروز جوانهای ما
همینجورند)88/۱۱/28(».
این هفت عامل ،عواملی است که مبتنی بر آن میتوان
ثبات و ماندگاری انقالب را تضمین کرد و مادامیکه این
خصوصیات در یک جامعه و نظام سیاسی وجــود داشته
باشد ،میتوان بر هر مشکلی فائق آمد .به تازگی نیز جمعی
از فعاالن فرهنگی خارج از کشور ،دیداری با رهبر انقالب
داشتندکهدرخاللآنیکیازحضار،دغدغهونگرانیعالقه
مندان به انقالب در آنسوی مرزها را از آینده بیان کرد.
رهبر انقالب نیز در پاسخ به نگرانی این شخص از اقدامات
دشمنان گفتند« :نسبت به اوضاع ما اصال نگران نباشند،
هیچکس هیچ غلطی نمیتواند بکند ،مطمئن باشند ،هیچ
تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید».
CMYK

