رهبر انقالب در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان تاکید فرمودند
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اخبار
زمان سخنراني نوروزي رهبري
در بارگاه رضوي مشخص شد

نماينده ول��ي فقيه در خراس��ان رضوي
جزئيات س��خنراني نوروزي مقام معظم
رهبري را اعالم کرد .به گزارش تسنيم،
آیتاهلل سيداحمد علمالهدي ظهر امروز
در نماز جمعه مش��هد اظهار داش��ت :از
ب��رکات عتبه مقدس امام رض��ا(ع) ،روز
اول سال چشمان ما به جمال مقام معظم
رهبري روش��ن ميشود و امسال نيز اين
نعمت بر ما ارزاني ش��ده است.وي گفت:
مقام معظم رهبري اول س��ال به مشهد
مش��رف شده و در همين مکان و در روز
اول فروردين و از س��اعت  15از افاضات
ايشان بهرهمند ميشويم و راهبرد يکساله
حرکت انقالبي به ما رهنمود خواهد شد.
منشأ بسياري از مشکالت کشور سوء
مديريت برخي مسئوالن است

يک��ي از مراجع تقليد ش��يعيان با تأکيد
ب��ر اينکه بس��ياري از گرانيها و تفاوت
قيمتها مرب��وط به تحري��م اقتصادي
نيست ،گفت :منشأ بسياري از مشکالت
کش��ور س��وء مديريت برخي مسئوالن
اس��ت.به گزارش «عص��ر ايرانيان» به
نقل از مرکز خبر حوزه ،آيت ا ...حس��ين
ن��وري همداني در دي��دار رضا رحماني
وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
اينکه خدمت ب��ه جامعه يکي از مباحث
مورد تأکيد اس�لام است ،اظهار داشت:
بر اساس روايات ،شريفترين عبادتها،
آن است که انس��ان توفيق داشته باشد
که به انس��انها خدمت کن��د.وي ادامه
داد :پيامبر اکرم (ص) در روايتي نوراني
محبوبترين مردم نزد خداوند را کساني
دانستهاند که بيش��ترين نفع را به مردم
برس��انند ،بر اين اساس هر کسي که به
مردم خدمت کن��د و مردم از وجود وي
بهرهمند شود ،به همان نسبت در پيشگاه
خداوند داراي محبوبيت خواهد بود.استاد
س��طوح عالي حوزه با بيان اينکه حوزه
کاري وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
بسيار وسيع اس��ت ،ابراز داشت :کساني
ک��ه در اين دس��تگاه به م��ردم خدمت
ميکنند ،بايد از مديريت و مهارت الزم
برخوردار باش��ند.وي با اش��اره به مسأله
قيمت گذاريه��ا در جامعه عنوان کرد:
بس��ياري از مس��ائل و مشکالت جامعه
مربوط به تحريمها نيس��ت ،بلکه نتيجه
کارهاي خودمان اس��ت؛ ام��روز قيمت
اجن��اس در بازارها بس��يار باال اس��ت،
بنابراي��ن بايد افرادي باش��ند که بر اين
مس��ئله بس��يار مهم نظ��ارت کنند.آيت
ا ...ن��وري همداني با بي��ان اينکه امروز
م��ردم از وضعيت قيمته��ا گاليه مند
هس��تند ،افزود :قيمت کاالهايي که نياز
روزمره انسانها است ،بسيار اوج گرفته
و ضرورت دارد مس��ؤوالن نسبت به آن
نظارت جدي داشته باشند.
مبارزه با فساد مطالبه جدي نيروهاي
انقالبي از رئيس قوه قضائيه است

عض��و کميس��يون حقوق��ي و قضائ��ي
مجلس ش��وراي اس�لاميگفت :مبارزه
با فس��اد مطالبه جدي نيروهاي انقالب
از حجتاالس�لام رئيس��ي است.محمد
دهقانينقندر در گفتگو ب��ا خبرنگار آنا،
درب��اره مطالبات از رئيس ق��وه قضائيه
اظهار کرد :اولوي��ت رئيس قوه قضائيه
بايد جل��ب اعتماد مردم باش��د که اين
مهم بدون مبارزه جدي با فس��اد ميسر
نخواهد ش��د .وي با بي��ان اينکه عدالت
با کارهاي س��طحي و م��وردي محقق
نميشود ،تصريح کرد :ايجاد سازوکاري
ب��راي اجراي دو اصل مهم ( ۱۴۲قانون
از کج��ا آوردهاي) و ( ۴۹بازگردان��دن
ام��وال نامش��روع مس��ئوالن) ک��ه در
قانون اساس��ي به آن تأکيد ش��ده است
از مهمترين برنامههايي اس��ت که آقاي
رئيس��ي بايد به آن توجه داشته باشند و
اگر همين دو اصل به خوبي اجرا ش��ود،
بخش مهمياز اعتماد م��ردم بازخواهد
گش��ت و سره از ناسره شناخته ميشود.
نماينده مردم طرقبه و شانديز در مجلس
شوراي اسالمياضافه کرد :با اجراي اين
دو اصل مس��ئوالني که طي چهل سال
تقوا پيشه کرده و زندگي معمولي داشته
و از جايگاه خود سوءاس��تفاده نکردهاند
مش��خص ش��ده و افرادي ک��ه از رانت
مس��ئوليتي خ��ود ثروته��اي کالن و
نجوبي دس��ت و پا کردهاند نيز شناخته
ميشوند و پااليش جدي در درون نظام
صورت ميگيرد و اين امر بس��تر جدي
براي برخورد با فس��اد را فراهم ميکند
و اعتم��اد به نظ��ام را افزايش ميدهد.
وي با تصريح اينکه قانون اساس��ي قوه
قضائي��ه را پرچمدار عدالت و مس��ئول
احي��اي حق��وق عامه معرف��ي ميکند،
گفت :مبارزه با فس��اد و پيشگيري از آن
باعث ميش��ود دستگاه قضا ملجأ و پناه
مردم شود.

«جوانگرايي» به معناي «پيرزدايي» نيست

رهبر انقالب تاکيد کردند :برخي گفتهاند تأکيد اينجانب
بر «جوانگرايي» به معناي «پيرزدايي» است اما اين
برداشت غلط اس��ت و بايد درباره معناي جوانگرايي
فکر و تعمق کرد.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالعرسانی
مقام معظم رهبری ،آیتاهلل العظمی خامنهای در ديدار
نمايندگان منتخ��ب ملت در مجلس خبرگان رهبري،
با تأکيد ب��ر ضرورت ايجاد يک گفتمان و فهم عميق
عموميدرباره «نوع و چگونگي مواجهه کش��ور و افراد
مؤثر با چالشها و حوادث» به تبيين يازده دوگانه مطرح
در اين زمينه پرداختند و خاطرنش��ان کردند :در مقابل
تهاجم حداکثري دش��منان بايد به بس��يج حداکثري
امکان��ات و تواناييه��ا و نيروهاي خ��ود اقدام کنيم تا
در پرت��و باور عميق مردم و مس��ئوالن به ذکر الهي و
توکل به خدا ،پروردگار وعدههاي صادق خود را درباره
ملت بزرگ ايران محقق سازد.رهبر انقالب اسالميدر
ابتداي س��خنان خود با ابراز تأس��ف از فقدان دو عال ِم
فقيه ،حضرات آياتهاشميش��اهرودي و مؤمن ،آنان
را اس��توانههاي واقعي براي کشور و حوزههاي علميه
خواندند و تأکيد کردند :هر دوي اين بزرگواران همواره
بدون هيچ چشمداشتي در خدمت اهداف انقالب بودند.
رهبر انقالب اس�لاميمحور اصلي سخنان خود يعني
نحوه مواجهه با چالشها و حوادث و همچنين اتفاقات
مثب��ت را در قالب يازده دوگانه بي��ان کردند و گفتند:
گاهي اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رويدادها
«فعال» و چاره جويانه است و برخي مواقع نيز برخورد
ما «انفعالي» و مبتني ب��ر گاليه صرف و بي تحرکي
است.آیتاهلل خامنهاي «مواجهه ابتکاري» و «مواجهه
عکس العملي» را يکي ديگر از دوگانهها برشمردند و
افزودن��د :در مواجهه عکس العملي ،حرکت ما تابعي از
حرکت دشمن است اما در مواجهه ابتکاري ،ابتکار عمل
را بهدس��ت ميگيريم و از ناحيهاي که دش��من تصور
نميکند ،به او ضربه ميزنيم.ايشان با اشاره به «مواجهه
مأيوسانه» و «مواجهه اميدوارانه» به عنوان يکي ديگر
از دو گانههاي مطرح در مقابل حوادث و چالشها گفتند:
يک دوگانه ديگر «مواجهه از روي ترس» و «مواجهه
با دليري و شجاعت» است.آیتاهلل خامنهاي با تأکيد بر
اينکه يکي ديگر از دوگانهها ،مواجهه با «حزم و تدبير»
و «مواجهه از روي س��هل انديش��ي و سهل انگاري»
است ،گفتند :به عنوان مثال در موضوع فضاي مجازي
ميتوان دو نوع برخورد داش��ت؛ يک برخورد همراه با
تدبير و دقت و برخورد ديگر همراه با س��هل انديش��ي
و نديدن پيچيدگيهاي موضوع و سهل انگاري و بي
تفاوتي نس��بت به آن.ايش��ان «نگاه جامع به تهديدها
و فرصتها» و «نگاه يکجانب��ه صرف به تهديدها و يا
فرصتها» را ،دوگانه ديگري دانس��تند و خاطرنشان

کردند :يک نمونه براي اين دوگانه ،موضوع نحوه مقابله
با دشمني امريکا است که ميتوان تهديدها و فرصتها
را با هم ديد و يا اينکه فقط تهديدها و يا فقط فرصتها
را دي��د که هريک از اين دو نوع برخورد ،قطع ًا پيامدها
و آث��اري دارد.رهبر انقالب اس�لاميبا تأکيد بر اينکه
«ش��ناخت واقعيت ميدان» و يا «نشناختن واقعيات»
يک��ي از دوگانههاي اساس��ي در مواجه��ه با چالشها
و حوادث اس��ت ،افزودند :در مس��ائل داخلي ،دشمن و
دنبالههاي او تالش زيادي ميکنند تا جايگاه خودي را
ضعيف و جايگاه دشمن را قوي نشان دهند و در نهايت
اينگونه القاء کنند که کشور با مشکالت الينحل فراواني
مواجه شده و امکان هيچ اقدامينيز وجود ندارد.آیتاهلل
خامنهاي گفتند :يک نمونه ديگر ،مسائل منطقه است؛
اگر ما از موقعي��ت و جايگاه خود را در منطقه و از اين
واقعيت که دشمن در منطقه از ما حساب ميبرد ،مطلع
نباشيم ،يکجور عمل خواهيم کرد اما اگر نسبت به اين
واقعيات آگاهي داشته باشيم ،جور ديگري عمل خواهد
شد.ايشان در همين خصوص تأکيد کردند :کساني که
درباره حضور جمهوري اسالميايران در منطقه مطالب
و سخنان نادرست و نابجايي را مطرح ميکنند ،در واقع
در حال کمک به نقش��ه دش��من هستند.رهبر انقالب
اس�لاميدر بيان يکي ديگ��ر از دوگانهها به «مواجهه
مبتن��ي بر مديريت و کنترل احساس��ات» و «مواجهه
با رهاش��دگي احساسات» اش��اره و خاطرنشان کردند:
يکي از مواردي که ممکن اس��ت کش��ور دچار آسيب
شود ،موضوع عدم کنترل احساسات عمومياست .من
بارها تأکيد ک��ردهام که به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم
اما اين به معناي کنترل نش��دن احساسات جوانان در
جامعه ،نيست.ايشان همچنين در تذکري درباره معناي
حقيقي جوانگرايي افزودند :برخي گفتهاند تأکيد اينجانب

بر «جوانگرايي» به معناي «پيرزدايي» اس��ت اما اين
برداشت غلط است و بايد درباره معناي جوانگرايي فکر
و تعمق کرد.آیتاهلل خامنهاي« ،رعايت ضوابط و حدود
شرعي و رعايت نکردن اين موارد» در مواجهه با حوادث
و چالش��ها را از ديگر دوگانهها برشمردند و گفتند :يک
نوع ديگر مواجهه ،دوگانه «بهره گيري از تجربهها» در
مقابل «دوبار از يک سوراخ گزيده شدن» است.ايشان
در همين زمينه به موض��وع نحوه مواجهه با امريکا و
اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربيات ما از نحوه عملکرد
امريکاييها و اروپاييها بسيار زياد است اما تجربه اخير
مرب��وط به برجام و تعهداتي که امريکاييها بايد انجام
ميدادن��د اما زير آن زدند ،در برابر ديدگان ما اس��ت و
بايد در برخورد با امريکا و جبهه مقابل ،از اين تجربيات
استفاده ش��ود.آیتاهلل خامنهاي در بيان آخرين دوگانه
گفتند :يک دوگانه اين است که در مواجهه با حوادث،
به يکديگر حمله کنيم و هرکس ديگري را مقصر جلوه
دهد و يا اينکه از درگيري داخلي پرهيز کنيم و به تعبير
امام(ره) هرچه فرياد داريم بر سر امريکا بکشيم.ايشان
خاطرنشان کردند :دش��من واقعي ما امريکا است و ما
در شناخت دش��من خود دچار خطا نخواهيم شد.رهبر
انقالب اسالميس��پس با استناد به آيات قرآني ،نکات
مهميرا درباره مواجهه صحيح با چالشها بيان کردند.
آی��تاهلل خامنهاي با تأکيد بر اينک��ه در منابع ديني ما
نحوه مواجهه با پيروزيها و رويدادهاي مثبت بيان شده
اس��ت افزودند :قرآن ميگويد در مواجهه با پيروزيها
دچار غرور نش��ويد و با تس��بيح و استغفار ،آن پيروزي
را مربوط به خدا بدانيد و نه مربوط به خودتان.ايش��ان
با اش��اره به بيان��ات امام(ره) که همواره دس��ت قدرت
الهي را در اي��ن انقالب و حوادث مربوط به آن متذکر
ميشدند ،گفتند :امام بزرگوار در مواجهه با پيروزيها،

آن را نتيجه لطف و عنايت خداوند متعال ميدانس��تند
همانگونه که گفتند «خرمش��هر را خدا آزاد کرد».رهبر
انقالب اسالميبه حضور اعجابانگيز و گستردهتر مردم
در راهپيمايي  ۲۲بهمن امسال نيز اشاره و خاطرنشان
کردند :آيا هيچ عامل انساني ميتواند ادعا کند که اين
حض��ور متراکم و قوي کار او بوده اس��ت؟ قطع ًا عامل
راهپيمايي  ۲۲بهمن امسال جز دست قدرت الهي نبود.
رهبر انقالب با اس��تناد به آيات قرآن کريم افزودند :در
مواجه��ه با حوادث تلخ نظير تحريم يا احتمال حرکت
نظاميدش��من بايد متوجه بود که اين حوادث در واقع
تحقق س��خن پروردگار مبني بر مقابله دشمنان خدا با
مؤمن��ان و حرکتهاي ايماني اس��ت که درک همين
نکته بر ايمان مؤمنان ميافزايد همچنانکه صف آرايي
مس��تکبران در مقابل انقالب اسالمي ،بر ايمان ملت
ايران افزود.ايشان افزودند :نظام اسالميتوقع نداشت که
سلطه گران جهاني در مقابل حرکت ملت ايران ساکت
بمانند البته ما بايد کاري کنيم که دشمنان حتي به فکر
تحريم و اقدام نظاميو ديگر اقدامات نيفتند اما اگر هم
افتادند بايد کاري کنيم که س��رکوب و دچار شکست
شوند.آیتاهلل خامنهاي با اشاره به اينکه نبايد در مقابل
حوادث دچار ترس و دلهره ش��د ،افزودند :امام خميني
مظهر اين توصيه الهي بود و هيچگاه از هيچ حادثهاي
دچار ترس نميشد«.پرهيز از نوميدي» نکته ديگري
بود که رهبر انقالب در تبيين «مواجهه صحيح کشور و
افراد مؤثر کشور با چالشها و حوادث» مورد تأکيد قرار
دادند و گفتند :به فرموده پروردگار بايد هميشه اميدوار
باشيم که در سايه ايمان ،توکل ،عزم ،تصميم و اقدام،
اه��داف خود را محقق کنيم و بيني قدرتهاي بزرگ را
به خاک بماليم«.پرهيز همه افراد از ش��تابزدگي و بي
صب��ري و بهانه گيري» ،نکته ديگري بود که حضرت
آیتاهلل خامنهاي آن را در مواجهه با چالشها ضروري
برشمردند.ايشان خاطرنش��ان کردند :بايد کمر همت
بس��ت و اقدامات الزم را در زمينههاي گوناگون حتم ًا
انجام داد اما بدانيم که تا رسيدن به مقصود صبر الزم
اس��ت ،چرا که همه کارها امکان انجام سريع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمي ،همچنين «مرزبندي پررنگ با
دشمن را براي مصونيت در مقابل تهاجم نرم» ،بسيار
الزم خواندند و خاطرنشان کردند :مرزهاي فرهنگي نيز
همچون مرزهاي جغرافيايي نياز به برجس��ته سازي و
مراقبت دارند تا دش��من با فريب و خدعه و نفوذ از اين
مرزها عبور نکند و بر فضاي مجازي و فرهنگ کشور
مسلط نشود.آیتاهلل خامنهاي با وجود تأکيد فراوان بر
مرزبندي با دش��من ،يک نکته حاشيهاي اما ظريف را
هم توصيه کردند و آن اينکه «نبايد بخاطر تعصب بجا
عليه دشمن ،مخالفان نظر خود را به همراهي با دشمنان
منتسب کرد».

 80کشته و زخميدر حمله تروريستي به دو مسجد در نیوزیلند؛

پروژه اسالمهراسي غربيها جنایت وحشتناکی آفرید

گروه سیاس�ی :حمله تروريستهاي مسلح به نمازگزاران جمعه در دو
مسجد در نيوزلند ،حداقل  50نفر کشته و  30مجروح برجاي گذاشت ،بنا
بر اعالم رسانههاي نيوزلندي يکي از اين حمالت تروريستي در مسجد
«النور» در شهر «کريستچرچ» رخ داد .حدود دويست نفر در حال اداي
نماز جمعه در اين دو مسجد بودند که تروريستها به سمت آنها آتش
گش��ودند .بعد از اعالم وضعيت منع آمد و ش��د در ش��هر کريستچرچ،
ساختمانهاي نزديک به محلهاي حادثه تخليه شد .پليس شرايط را
بحراني توصيف کرده ،اما جزئيات بيشتري در اختيار رسانهها قرار نداده
است .رسانههاي محلي از کشته شدن حداقل  28نفر در تيراندازي به
نمازگزاران جمعه در شهر کريستچرچ خبر ميدهند .نخستوزير نيوزلند
طي بيانيهاي با محکوم کردن حمله تروريس��تي به مس��لمانان ،گفت
اين يکي از س��ياهترين روزهاي اين کشور بود .وي اعالم کرد يکي از
ضاربان اين حمله تروريس��تي ،استراليايي بوده است .وي در کنفرانس
مطبوعات��ي گفت« :تروريس��ت (هاي) افراطي ،راس��تگرا و خش��ن
در حملهاي ش��رورانه و جنايتکارانه ،جان تع��داد زيادي از نيوزلنديها
را گرفتن��د» .يکي از مهاجم��ان به نمازگ��زاران روز جمعه در نيوزلند،
بهصورت زنده از اين حمله فيلمبرداري کرده و در رسانههاي جمعي از
جمله توئيتر و فيسبوک به اشتراک گذاشته است .اين ضارب که گفته
ميش��ود «برنتون تارانت» نام دارد با انتشار بيانيهاي  74صفحهاي ،در
لحظات پيش از حمله به مسلمانان در مسجد ميگويد اين کار را براي
کاهش نرخ مهاجرت به اروپا انجام ميدهد .پليس نيوزلند از بازداشت
 4مظنون مرتبط با اين حمله تروريستي خبر داد که  3نفر از آنها مرد و
يک نفر زن است .پليس ميگويد که چندين خودروي بمبگذاريشده
را در نزديک دو مس��جد يافته که مشغول خنثيسازي آنهاست .پليس
اين کش��ور همچنين دستور داد که تمام مس��اجد اين کشور تا اطالع
ثانوي تعطيل شوند.

واکنش وزارت خارجه ايران به حادثه تروريستي نيوزيلند


بهرام قاسميسخنگوي وزارت امور خارجه حمله به دو مسجد مسلمانان
در شهر کرايستچرچ در نيوزيلند را که منجر به شهادت و مجروحيت
تعداد زيادي از مسلمانان از مليتهاي مختلف شد را به شدت محکوم
کرد و آن را اقداميغيرانساني و کام ً
ال سبعانه دانست .سخنگوي وزارت
خارجه موکدا از دولت نيوزيلند خواست با شناسايي سريعتر عاملين اين
اقدام نژادپرستانه ،با اجراي عدالت و فارغ از هرگونه مالحظهاي ،با آنان
برخورد کند.
حمله تروريس�تي نيوزلن�د حاصل اسالمهراس�ي دولتهاي غربي

است

سيد حسين نقويحسيني ،عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
در گفتوگو با «عصر ايرانيان» با اشاره به حمله تروريستي به نمازگزاران
در نيوزلند اظهار کرد :اين کشتار بيرحمانه حاصل اقدامات دولتهايي
اس��ت که سالها با اسالمهراسي سعي در ايجاد نفرت عليه مسلمانان
دارند .وي بيان کرد :مسلمانان اين بار هم قرباني کساني شدند که ادعاي
حقوق بش��ر دارند اما درعمل به هيچ اخالق انساني اعتقادي ندارند و با
ترويج هدفمند ضد مسلمانان سعي در از بين بردن اسالم در کشورهاي
خود دارند .نقويحسيني خاطرنشان کرد :استکبار جهاني زماني که موج
گرويدن دين مبين اس�لام در کشورهاي غربي را مشاهده کرد با ايجاد
داع��ش ،القائده و ديگر گر وههاي خش��ونتگرا و به تبع آن ايجاد موج
اسالمهراسي باعث شد تا بيشترين فشارها و ظلمها به مسلمانان وارد
شود .وي ادامه داد :کشورهاي مسلمان نبايد اين اقدام تروريستي را کار
فرد يا يک گروه ببينند ،چراکه عامل اين حرکت تروريستي آمريکاييها
و اروپاييها هس��تند ،آنها سعي دارند تا اسالم را ريشهکن کنند و براي
اين کار تمام روشها را به کار گرفتهاند.

جنايت نيوزلند بر عهده دولتهايي اس�ت که مش�غول پمپاژ نفرت

از مسلمانان هستند

سيدجواد ساداتي نژاد ،نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس نيز
در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت :مسئوليت به خاک و خون کشيده
شدن مسلمانان در نيوزلند بر عهده دولتهايي است که سالها به اشکال
مختلف مشغول پمپاژ نفرت از مسلمانان و اسالم هراسي در جهان هستند.

 ۸۰درصد مشکالت ناشي از ضعف مديريت است

عضو مجمع تش��خيص مصلحت ب��ا بيان اينکه
تحليل غلط ،بدتر از تحريم فلج کننده است ،گفت:
برخي تحليلهاي اشتباه را به خورد مردم ميدهند
و ميگويند اگر فالن کنوانس��يون تصويب نشود
کشور دچار مشکل ميشود.به گزارش تسنيم ،سعيد
جليلي در سخنراني پيش از خطبههاي نمازجمعه
تهران با بيان اينکه در آس��تانه گام دوم انقالب و
ايام مبارک رجب و والدت امير مومنان هس��تيم،
گفت :امروز همه دنيا اذعان دارند که ملت ايران با
اجابت دعوت خدا و پيامبر ،چهل سال پرافتخار را
پش��ت سر گذاشته است و دشمنان ما هم اعتراف
ميکنند اين حقيقت قران��ي درباره ملت ايران به
وقوع پيوست .وي افزود :دشمنان ما قريب  7هزار
ميليارد هزينه کردند اما نتيجه آن ميشود که رئيس
جمهور آمريکا اگر ميخواهد به عراق س��فر کند
شبانه برود و بيايد و هيچ دستاوردي نداشته باشد و
ميبينند که اقتدار ملت ما چيست و با چه اقتداري
روابط دو ملت ايران و عراق شکل ميگيرد .ملتي
با قدرت و با اقتدار حرکتي را شروع کرد که امروز
با افتخار  40سال دوم آن شروع ميشود .جليلي با
اشاره به اينکه رهبر انقالب در بيانيه تفصيلي گام
دوم افق آينده را مشخص ميکنند ،اظهار داشت:
من و ش��ما و هريک از آحاد ملت بايد نسبت خود
را با گام دوم انقالب مش��خص کند ،قبل از اينکه
هرکدام از ما بخواهيم وظيفهاي تعريف کنيم بايد

مشکالت اقتصادی را
با توان داخل حل کنیم

خطی��ب جمعه تهران گفت :مش��کالت
اقتصادی باید در داخل کش��ور حل شود
یعنی باید در داخل کشور به تولید اهمیت
بدهیم و مراقب باش��یم ع��دهای دزدی،
احتکار و گرانفروش��ی نکنن��د و غذای
مردم را نبرند .به گ��زارش مهر ،آیتاهلل
محمد امامیکاش��انی در خطبههای نماز
جمعه تهران اظهار کرد :انس��ان تعجب
میکن��د که عجب چش��مهای نابینایی
در این کش��ور وجود دارد .م��ن به تمام
مفسدان و کسانی که مشکالت اقتصادی
را بوجود میآورن��د میگویم که خداوند
باالخره خسارت این فساد را یا به خودت
خواهد زد یا به فرزندان و نسلتان خواهد
زد .ای��ن پول جمع کردنه��ا جز نابودی
برای انسانی چیزی دیگر ندارد .امام جمعه
موقت تهران با تاکید بر مدیریت و نظارت
دقیق در کش��ور ،تصریح کرد :وقتی قرار
است دشمن از امکانات حداکثری استفاده
کند و با تحریمها بر ایران فشار بیاورد ما
هم باید از امکانات حداکثری خود استفاده
کنیم .یعنی ما هم باید درست فکر کنیم
و راههای صحیح را انتخاب کنیم .امامی
کاشانی گفت :ما وظیفه داریم که همه را
به حق توصیه کنیم و به عدهای بگوییم
که فساد نکنید و رشوه نگیرید .چه شده که
این وظیفه انجام نمیشود؟ چرا اشکاالت
و گرفتاریهای خودم��ان را نمیبینیم؟
باید تصمیم بر مدیریت درست و وجدان
کار بگیری��م نه اینکه روزمان را بی فایده
بگذرانیم .وی ادامه داد :چرا عدهای آنقدر
قاچ��اق انجام میدهن��د و مردم را تحت
فش��ار گذاش��تهاند؟ نباید در این مسائل
بگوییم به ما ارتباطی ندارد ،باید به کسانی
که این اقدامات را انجام میدهند توصیه
به حق کنیم .خدا میگوید اگر تواصی به
حق و صبر داشته باشید پیروزید .باید در
عین حل مشکالت ،در برابر آنها مقاومت
داشته باشیم .امام جمعه موقت تهران با
محکومیت حمله تروریستی امروز به دو
مس��جد در نیوزلند ،گفت :در این حادثه
دهها نفر شهید و مجروح شدند .این حمله
به نماز جمعه یعنی حمله به پایگاه حرکت
امت اس�لام .باید ب��ه نماز جمعه اهمیت
بدهیم و دش��من را بشناسیم و بدانیم که
دشمن ذلیل است و ما باید به وظیفهمان
عمل کنیم.
گره زدن اقتصاد به اینستکس مشکالت
جدی برای کشور ایجاد میکند

حمايت سناتور استراليايي از قتل عام مسلمان


سناتور فريزر آنينگ سناتور اس��تراليايي در بيانيهاي عجيب درباره حمله
تروريس��تي نيوزيلند علت اين حمله نژادپرستانه را مهاجرت مسلمانان به
اين کشور و برنامه مهاجرتي دولت نيوزيلند که به مسلمانان اجازه ميدهد
وارد کش��ور شوند خواند! وي در ابتداي بيانيه خود با بيان اينکه من با هر
نوع خش��ونت در هر جامعهاي مخالف هس��تم ،گفت :من هميشه همه
اقدامات مسلحانه را محکوم ميکنم .فريزر در عين حال گفت :مثل هميشه
گروههاي چپ و رس��انهها ميخواهن��د ادعا کنند که علت حمله امروز و
تيراندازي قوانين مربوط به حمل س�لاح و يا ديدگاههاي مربوط به ملي
گرايي اس��ت .اغلب آنها سکوت ميکنند يا درباره «حمالت گرگ تنها»
و «بيماري رواني» صحبت ميکنند و هيچ صحبتي از اس�لام نميکنند.
اما همه اينها بي اس��اس هس��تند .وي در ادامه مدعي ش��د؛ علت واقعي
خونريزي در خيابانهاي نيوزيلند برنامه مهاجرتي اس��ت که به مسلمانان
ديوانه اجازه ميدهد به نيوزيلند مهاجرت کنند .در ادامه اين بيانيه جانبدارانه
و نژادپرستانه آمده است؛ بگذاريد شفاف باشيم ،درحاليکه مسلمانها امروز
قرباني ش��دند ،اما معموال آنها خودش��ان مجرم هستند .در سراسر جهان
مسلمانان به اسم اعتقاداتشان مردم را ميکشند .واقعيت اين است که اسالم
مانند اديان ديگر نيست؛ اين مذهبي است که هم رديف فاشيسم است .آنها
مردم را ميکشند و به خاطر اعتقاداتشان خودشان را سرزنش نميکنند.

جليلي در نماز جمعه تهران«:تحليلهاي غلط» بدتر از تحريمهاي فلجکنند ه است

بپرس��يم ما در اين حرکت چه نقش��ي داريم؟ چه
تاثيرگذاري را ميتوانيم داش��ته باش��يم و انقالب
نبايد در روند خود به حداقلها اکتفا کند .اقتضاي
تفکر انقالبي نگاه به قلهها اس��ت و رهبر انقالب
هم در بيانيه ،صحبت از جهش و ارتقاي به جايگاه
قله ميکنند .عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
خاطرنش��ان کرد :ما يک حرکت بزرگي را انجام
دادي��م که به حداقلها اکتف��ا نميکنيم و بايد به
قل��ه نگاه کرد و حرکتهايي در اين راس��تا انجام
داد .اگر اين موفقيت را داش��تيم مرهون چه بوده
اس��ت .انقالب ما بر اين مبنا پيروز ش��د که همه
خود را در آن ش��ريک دانس��تند .در دفاع مقدس
م��ا توانس��تيم در برابر همه دنيا بايس��تيم چراکه
مردم آمدن��د و نقشافريني کردند و پيروزيهاي
بزرگ شکل گرفت .يکي از مهمترين تفاوتهاي
انديش��ه اسالميبا ساير انديش��هها اين است که
اگر وظايفي را براي مس��ئوالن مشخص ميکند
ام��ا از توانمندي م��ردم غافل نميش��ود .وي با
بيان اينکه مردم و دولتمردان مش��ترکا بايد اقدام
کنند ،گفت :اگر در دفاع مقدس پيروزي به دست
آورديم بخاطر اين بود که آحاد مردم همراه بودند
و هرک��س در وس��عش کار جبههاي انج��ام داد.
امروز هرکس بايد بنا به وس��ع خودش در مس��ير
انقالب بداند چه نقش��ي دارد و اين فرصت براي
مردم را بايد دولتمردان فراهم کنند.جليلي با بيان

اخبار

اينکه اصل هشت قانون اساسي ،امر به معروف و
نهي از منکر را وظيفه همگاني دانسته ،گفت :اين
بايد فراگير و دنبال ش��ود و در هر بخش��ي چه در
ارتباط با دستگاه قضا ،چه مجلس چه در دولت و
س��اير نهادها بايد مردم احساس مسئوليت کنند و
تيزبيني و هوشياري به خرج بدهند .قيام به قسط،
وظيفه مس��ئوالن است اما اين به تنهايي صورت
نميگي��رد و اين فرمايش قرآن اس��ت که اگر به
دنبال قسط هس��تيد ،يک بخش آن با مسئولين
اس��ت ،اما مردم هم بايد اقدام کنند.عضو مجمع
تشخيص مصلحت با بيان اينکه دستگاه قضاي ما
بايد قيام به قس��ط کند و اگر بخواهد قسط فراهم
ش��ود ،مردم هم بايد براي قسط قيام کنند ،تاکيد
کرد :مردم هم بايد تمام تالش خود را بکار بگيرند
و دولتمردان در بخش تقنين��ي ،اجرايي و قضا از
حضور تودهه��اي مردم براي همکاري اس��تفاده
کنند و مردم را در اصالح امور مش��ارکت دهند و
اينجاست که استفاده از مردم اهميت دارد .نماينده
وليفقيه در شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد:
نمازجمعه باي��د قرارگاه انقالب باش��د و ميعادي
براي تمام دغدغهمندان انقالب باش��د .همچنان
که اگر مش��کالتي وجود دارد در اينجا بايد سوال
شود و توضيح داده شود و نمازجمعه کانوني براي
نشاط شهر و استان شود .مردم بايد در نمازجمعه
بهعنوان يک قرارگاه فرهنگي حرفهاي صادقانه

انقالب را بشنوند .اينکه نمازجمعه مورد حمله قرار
ميگيرد بهمين دليل است که در نمازجمعه مبناي
محاسبتي صحيح به مردم نشان داده ميشود.وي
افزود :اينکه در چنين روزي در سال  63نمازجمعه
مورد آماج حمله تروريستي قرار ميگيرد و عزيزاني
به شهادت ميرس��ند ،بخاطر ترس دشمن از اين
جايگاه است و نميتوانند نهاد نمازجمعه را تحمل
کنند .نمازجمعه ميتواند تحليل صحيح و نقشه راه
صحيح را روشن کند .اين است که مبناهاي غلط
را ارائه ميدهند .اينکه امروز  250شبکه ماهوارهاي
براي فضاي فرهنگ��ي راه مياندازند براي از بين
بردن مبناها اس��ت و نمازجمعه ميتواند اين اقدام
را دفع کند .عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
تاکيد کرد :امروز نکته مهم در بيانيه گام دوم اين
است که نخستين جهاد ،اميد به آينده است و تمام
تالش دش��من اين اس��ت که تمام موفقيتهاي
انقالب را بپوش��اند .در همين پي��ام ،رهبري بيان
ميفرمايند براي گام دوم دچار تحليل سراپا غلط
نشويم؛ آن امپراتوري رسانهاي امروز چه ميکند؟
تحليل س��راپا غلط ارائه ميدهند و نمازجمعه بايد
اين تحليلها را نش��ان بدهد .ما ميخواهيم يک
حرکت درس��ت انجام دهي��م اما يک تحليل فلج
کنن��ده بدتر از تحريم فلج کننده اس��ت و در گام
دوم انقالب زماني ميتوانيم با قدرت ادامه دهيم
که دچار تحليل سراپا غلط نشويم.

یک کارشناس مس��ائل بینالملل گفت:
گره زدن تمام مشکالت اقتصادی کشور
به کانال مالی اینس��تکس و دیگر وعده
های اروپاییها ،میتواند مشکالت جدی
را برای آینده کشور به همراه داشته باشد.
محم��د صالح جوکار در گفتگو با مهر در
خص��وص وعدههای متع��دد اروپاییها
در ماههای اخی��ر در عین عدم پایبندی
آنه��ا به تعه��دات برجام��ی و در نهایت
غیرقابل اعتماد بودن آنها ،اظهارداش��ت:
ما در ش��رایطی هس��تیم که اروپاییها
پس از گذشت  ۹ماه از خروج غیرقانونی
آمریکا از برجام و در حالی که قصد ارائه
برنامهی مالی  SPVرا داشتند در نهایت
به س��ازوکار مالی اینستکس رسیدند که
محدودت��ر از  SPVاس��ت .وی گفت:
اروپاییها تا کنون ب��ه تعهدات برجامی
خ��ود در قبال ایران متعه��د نبودند و به
نظر میآید آنها تالش دارند تا با اقدامات
متعددش��ان ،مانع از خروج ایران از برجام
ش��وند .وی افزود :آنها به نوعی حالتی از
برزخ را برای ایران ایجاد کردند تا ما نسبت
به برجام و وعدههای آنها امیدوار بمانیم.
جوکار افزود :شما ببینید اروپاییها اجرای
برنامه مالی اینس��تکس را هم موکول به
پذیرش لوایح و کنوانسیونهای FATF
از جانب ایران کردند که این در واقع نوعی
گروکشی از طرف اروپا به حساب میآید.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح
ک��رد :ایران تاکن��ون به کلی��ه تعهدات
برجامی خ��ود عمل کرده و این در حالی
است که اروپاییها همچون آمریکا پایبند
ب��ه عهدی که در برجام داش��تند نبودند.
وی با بی��ان اینکه اروپ��ا و آمریکا هیچ
گاه قابل اعتماد نبوده و نیس��تند و امروز
هم با وقت کش��ی در پ��ی از بین بردن
فرصته��ای ایران در عرصه بین المللی
هس��تند ،ادامه داد :متأس��فانه ما از توجه
به کش��ورهای دیگر از جمله کشورهای
همسایه خود غافل شدیم ،ایران میتواند
با استفاده از ظرفیتهای گستردهای که
در کشورهای همسایه وجود دارد تبادالت
تجاری خود را افزایش دهد و این میتواند
یک��ی از راهه��ای دور زدن تحریمها به
حساب آید.

