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اخبار
سردار غیب پرور :همکاری دولت و
بسیج آغاز شده است

س��ردار غالمحس��ین غیبپ��رور رئیس
سازمان بسیج مستضعفین  ،چهل سالگی
انق�لاب را تعقلی برای عب��ور از بحران
اقتصادی دانس��ت و گفت :بس��یج بارها
برای کمک به دول��ت طرح ارائه داده و
آمادگ��ی خود را اعالم کرده و طرحهای
کامال عمیالتی دارد .به گزارش مهر،وی
افزود :در بخشهایی از دولت همکاری با
بسیج شروع شده است اما متاسفانه تا حد
مطلوب تعامل و همکاری فاصله داریم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره
به ش��کلگیری انقالب با بهرهگیری از
س��رمایههای اجتماعی و بسیج مردمی،
گفت :مردم بزرگترین س��رمایه انقالب
هستند .از آیتاهلل نوری همدانی شنیدم
ک��ه به خطب��ه  ۵۵نهج البالغه اس��تناد
داشت که امیر مومنان(ع) به مالک اشتر
فرمود مردم عمود دین هس��تند .رئیس
سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد:
لنگرگاه دین خدا مردم هس��تند و اصال
بدون مردم انقالب مفهومی ندارد و بقاء
انقالب بدون حضور مردم ممکن نیست.
غیب پ��رور در رابطه با مح��وری بودن
نق��ش مردم در انقالب اس�لامی ،خاطر
نش��ان کرد :یک رفتار صادقانه از طرف
همه مسئولین که خود من هم جزء آنها
هس��تم با مردم ضروری است و صداقت
با م��ردم باید به گونهای باش��د که باور
کنند ما خادم آنها هستیم .رئیس سازمان
بس��یج مس��تضعفین ،گفت :ب��ا خدمت
و صداق��ت میتوان س��رمایه مردمی را
حفظ کرد .وی ب��ا تاکید بر اینکه باید از
ش��عاردادن پرهیز کرد ،گفت :باید مردم،
مس��ئولین را در کنار خود ببینند؛ یکی از
دالیل موفقیت ما در هش��ت سال دفاع
مقدس این بود که مردم مس��ئولین را از
خودش��ان و در کنار خود میدیدند .غیب
پرور تصریح ک��رد :باید تجربه همراهی
با م��ردم را در دوران دفاع مقدس حفظ
کنیم و ادامه دهیم.
امیر سیاری :شهدای نیروی هوایی
نمونه عملی مدیریت جهادی بودند

امی��ر دری��ادار حبیب اهلل س��یاری معاون
هماهنگ کننده ارتش در مراس��م بیست
و چهارمین سالگرد شهادت امیر سرلشکر
منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هوایی
ارتش طی سخنانی اظهارداشت :آن چیزی
که باعث تاریخ س��ازی ش��هدای نیروی
هوایی شد نوع مدیریت این عزیزان بود،
آنها مدیریت جهادی و انقالبی داشتند و
این مدیریت و ایثار ،دلسوزی ،پا در رکاب
بودن و از خودگذشتگی آنها نشانه آمادگی
آنها است ،آنها به تکلیف خود عمل کردند.
سیاری گفت :ش��هدا احساس کردند باید
کاری کنند که کش��ور به آنها افتخار کند
پ��س به تکلیف خ��ود عمل ک��رده و در
تاریخ ما ماندگار شدند .رئیس ستاد ارتش
مدیری��ت فرماندهان و ش��هدای نیروی
هوایی را نمونه عملی مدیریت جهادی و
انقالبی دانس��ت و تصریح کرد :مدیریت
فرماندهان و شهدای نیروی هوایی ارتش
امروز باید برای جامعه ما به عنوان الگویی
استفاده شود.
مدیران فاسد در اقلیتاند ،ولی در
جامعه اثرگذار هستند

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان
بسیج مس��تضعفین گفت :خداوند کسانی
که چهره حزب اللهی دارند و خودش��ان
را شخصیت ارزشی نشان میدهند ،ولی
خائن به خون ش��هدا هستند ،نمیبخشد.
حجتاالسالم محمدرضا تویسرکانی در
نخس��تین یادواره ش��هدای بانکی که در
مجتمع ام��ام خمینی (ره) برگزار ش��د با
اش��اره به چالش دوران آخرالزمان اظهار
کرد :چالش در آن دوران بین ایمان و نفاق
اس��ت و به همین دلیل فتنه و سردرگمی
ایجاد میشود ،خداوندی که همه گناهان
را میبخش��د منافق��ان را نمیبخش��د و
خدا آنه��ا را به عذاب ابدی تهدید کرده
اس��ت .وی ادامه داد :خداوند کسانی که
چه��ره حزبالله��ی دارند و خودش��ان را
ش��خصیت ارزشی نش��ان میدهند ،ولی
خائن به خون ش��هدا هستند ،نمیبخشد.
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان
بسیج مس��تضعفین بیان کرد :حدود یک
میلیون نفر در دفاع مقدس شرکت کردند
و در دوران جنگ تحمیلی  ۲۲۰هزار نفر
ش��هید و  ۵۰۰هزار نفر مجروح ش��دند.
وی افزود :افرادی به خاطر خون ش��هدا
به ریاس��ت رس��یدند ،اما به رسالت خود
عمل نمیکنند ،خائن و منافق هس��تند.
تویسرکانی خاطرنشان کرد :اکثر مدیران
کشورمان صالح هستند ،مدیران فاسد در
اقلیت هس��تند ،ولی این مدیران فاسد در
جامعه اثرگذار هس��تند ،هر کس��ی که به
خون ش��هدا خیانت کند ،بر اساس وعده
خداوند در دنیا و آخرت ذلیل خواهد شد.

کدخدایی :فقط  ۲ایراد شورای نگهبان رفع شده است

عباس��علی کدخدایی در نشست خبری
دیروز(شنبه) گزارش��ی در مورد بررسی
مصوب��ات مجلس ش��ورای اس�لامی
در جلس��ات ش��ورای نگهبان ارائه داد.
کدخدای��ی با اش��اره به بررس��ی الیحه
الحاق ایران به کنوانس��یون بین المللی
مقابله با تأمین مالی تروریسم در شورای
نگهب��ان گفت :در بند ی��ک ،نظر قبلی
ش��ورای نگهبان ب��ه جز ایراد بند س��ه
س��ابق (بند چهار مصوبه شورای فعلی)
سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی
خواهد ماند .سخنگوی شورای نگهبان
افزود :سایر ایرادات شورا به جز ایرادات
دو و س��ه ،کماکان به ق��وت خود باقی
است .وی یادآور ش��د :شورای نگهبان
ایرادات مشخصی در مورد الیحه مذکور
داش��ت و ای��ن الیحه ب��رای اصالح و
تأیید ش��ورای نگهبان به مجلس ارسال
ش��د .با توجه به بررس��ی های مجلس
شورای اسالمی ،تنها دو ایراد از مجموع
ایرادات ش��ورای نگهبان برطرف شده و
ایرادات دیگر ش��ورا همچن��ان به قوت
خود باقی اس��ت .وظای��ف هیئت عالی
نظارت مجمع تشخیص کامال مطابق با
قانون است کدخدایی با اشاره به بررسی
طرح اصالح قانون بودجه س��ال  ۹۷در
شورای نگهبان گفت :این مصوبه مغایر
با اصل  ۵۲قانون اساسی است و دولت و
شورای نگهبان معتقدند در صورت لزوم
اصالح بودجه باید الیحه متمم یا الیحه
اص�لاح بودجه از س��وی دولت تهیه و
ارس��ال گردد .وی در پاس��خ به سوالی
مبنی ب��ر اینکه آی��ا نظارتهای هیئت
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام بر قوانین از لحاظ قانونی درس��ت
است؟ اظهارداش��ت :همانطور که بارها
در این باره توضیح دادهام ،سیاستهای
کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلح��ت نظ��ام از س��وی رهبر معظم
انقالب ابالغ میشود .سخنگوی شورای
نگهبان ادام��ه داد :همچنین نظارت بر

سیاس��تهای کلی نظام بر اساس اصل
 ۱۱۰قانون اساسی بر عهده رهبر معظم
انقالب اس��ت که در س��الهای گذشته
ای��ن اختیار نظارتی ب��ه تمامی اعضای
مجمع به صورت کلی تفویض شده بود
اما از سال  ۹۶بنا به درخواست مجمع و
همچنین برای س��رعت کار ،قرار بر این
ش��د که هیئت عالی نظ��ارت بر مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ای��ن وظیفه
نظارتی را بر عهده گیرد و این مس��ئله
کام ً
ال مطابق با قانون اس��ت .کدخدایی
سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به
س��والی در خصوص بررس��ی مصوبات
مجلس در مجمع تش��خیص مصلحت
نظام گفت :این روند از س��ال  ۸۴انجام
شده و روند جدیدی نیست ،از سوی مقام
معظم رهبری اختیار نظارت بر سیاست
های کلی به مجمع تشخیص مصلحت
تفویض شده است .وی ادامه داد :از سال
 ۹۶ای��ن اختیارات به هی��ات نظارت در
مجمع داده شد و هیات نظارت مسئول
نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم
مغایرت با سیاست های کلی است .امروز
نیز در مجمع تش��خیص قانون مبارزه با

پولشویی را در همین راستا مورد بررسی
قرار دادیم.
مجل�س ده�م قان�ون انتخاب�ات را
اصالح کند

وی تاکی��د کرد :پس از ابالغ سیاس��ت
های کلی انتخابات انتظارمان از مجلس
ای��ن بود که قان��ون انتخابات را اصالح
کنند زیرا قانون انتخابات نواقص زیادی
دارد .ان ش��ا اهلل در فرص��ت باقیمان��ده
از مجل��س دهم تغیی��رات و اصالحات
در قان��ون انتخابات انجام خواهد ش��د.
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد :از
بین  ۶ه��زار نفری که ب��رای انتخابات
مجلس نامزد ش��دند حتما افراد شایسته
دیگری نیز می توانس��تند انتخاب شوند
چرا همه چیز را گردن ش��ورای نگهبان
میاندازید .کدخدایی اظهار داشت :حدود
شش هزار نفر برای  ۲۹۰کرسی مجلس
شورای اسالمی نامزد می شوند ،جدای
از رد صالحیت ها و تاییدها از این شش
هزار نفر افراد دیگری هم می توانستند
انتخاب شوند .وی با بیان اینکه شرایط
حداقل��ی نامزدهای انتخابات مجلس در

قان��ون ذکر ش��ده گفت :برای بررس��ی
ش��رایط نامزده��ا در ش��ورای نگهبان
مکانی��زم دیگری نداریم اب��زاری برای
شایسته سنجی وجود ندارد ،هیچ ارگانی
چنین اب��زاری ندارد ،بای��د ابزاری برای
شایسته سنجی فراهم شود تا مشکالت
حل شود.
هیئ�ت نظارت ب�ر رفت�ار نمایندگان
به ش�کایت ش�ورای نگهبان از صادقی
رسیدگی کند

سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به
س��والی در خصوص اظه��ارات محمود
صادق��ی در خص��وص اینک��ه آق��ای
کدخدایی اعالم کرده فتنه سال  ۹۸فتنه
انتخابات مجلس اس��ت ،گفت :تاکنون
نظری در رابطه با این مس��اله نداش��تم
اما طبیعا تهدیدات دش��من همواره بوده
و هس��ت .وی در مورد شکایت شورای
نگهب��ان از محم��ود صادق��ی به هیات
نظارت در خصوص اظهارات وی مبنی
ب��ر گرفتن پول برای تایید صالحیت ها
گفت :از هیات نظارت خواس��ته ایم این
موضوع را بررس��ی کنند اما متاس��فانه

بررس��ی نکرده اند .هیات نظارت پشت
درب های بسته اس��ت و ما خبر نداریم
اما ش��کایت کرده ایم و بخش حقوقی
ش��ورای نیز پیگیری میکند .کدخدایی
دامه داد :بررس��ی ای��ن موضوع نیازمند
جلس��ه مش��ترک میان هی��ات نظارت
بر رفت��ار نمایندگان و ش��ورای نگهبان
نیس��ت هیات نظارت باید وظیفه خود را
انجام دهد اما تاکنون نتیجه بررسی این
پرونده را به شورای نگهبان اعالم نکرده
اس��ت .وی در پاسخ به س��وال دیگری
درب��اره عضویت همزمان آیت اهلل آملی
الریجانی در مجمع تشخیص و شورای
نگهبان و آس��یب های این موضوع در
بررسی موارد اختالفی مجمع تشخیص
و مجلس شورای اسالمی گفت :فقهای
ش��ورای نگهب��ان به حی��ث فقیه بودن
میتوانن��د در م��وارد اختالف��ی عض��و
حقوقدان مجمع باش��ند .قبال هم سابقه
داشته است .آیت اهلل هاشمی شاهرودی
نیز هم عضو ش��ورای نگهب��ان بودند و
هم عضو مجمع تش��خیص .سخنگوی
شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه آی��ا درج تذکر کتبی در پرونده
نمایندگان از سوی هیات نظارت و روند
بررسی صالحیت آنها در انتخابات تاثیر
دارد ی��ا خیر گفت :قطع��ا اگر چیزی به
شورای نگهبان اعالم شود مورد بررسی
ق��رار میگیرد اما اینکه چ��ه نتیجه ای
بدهد منوط به نظر شورا در زمان بررسی
صالحی��ت نامزدهای انتخابات اس��ت.
وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر
اینکه آیا بودجه ش��رکت های دولتی در
مجلس و ش��ورای نگهبان مورد بررسی
قرار خواهد گرفت ،گفت :در چندین سال
گذشته ش��ورا مرتب این ایراد را داشته،
امسال مجلس و نمایندگان برای بررسی
و درج بودجه وقت بیشتری را صرف می
کند امیدوارم نمایندگان موفق باش��ند تا
بودجه شفاف و بهتری را برای سال ۹۸
رقم بزنند.

سعید جلیلی در دیدار فعاالن انقالبی استان لرستان:

نمیتوانیم نسبت به مسائل انقالب بیتفاوت باشیم و بگوییم بگذار این چهار سال هم بگذرد

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف اعم از فعالین
تشکل های دانشجویی استان ،فعاالن فرهنگی و
سیاسی ،حوزویان ،فرهنگیان و سایر تشکل های
انقالبی ،با آنها گفتگو کرده و به سخنرانی در جمع
ایش��ان پرداخت .جلیلی در این نشست صمیمی
اظهار داش��ت :محوریت بودن مس��اجد برای ما
مهم اس��ت ،نباید مساجد را خالی کنیم بلکه این
جایگاه مهم باید محل و کانون جمعهای انقالبی
باش��د .وی افزود :آیا در این مقطع کنونی انقالب
ما وظیفه خودمان را خ��وب انجام دادهایم یا نه؟
آیا در روند و مس��یری که انقالب طی میکند ما
عملمان را درست انجام میدهیم یا خیر؟ آیا اص ً
ال
عملی انجام میدهیم یا دچار بیعملی هس��تیم؟
یک نیروی انقالبی و مؤمن این دغدغهها را دارد.
در دعاه��ا هم به ما یاد داده ش��ده که از خداوند
بخواهیم جهت انجام اعمالمان در جهتی باشد که
قرار است از ما سؤال پرسیده شود.
نماین��ده رهبرانقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی
عن��وان کرد :آی��ا وظیفه ما فقط گوش��زد کردن
وظای��ف دیگران اس��ت ی��ا خودم��ان هم یک
وظیف��ه داریم؟ ما قبل از اینک��ه دیگران را مورد
س��ؤال قرار دهیم اول باید خودمان را مورد سؤال

قرار دهی��م که چه اقداماتی انجام میدهیم .بنده
بهخاطر این که مس��ئولیتهایی دارم شاید گاهی
اوقات بیشتر از ش��ما و برخی جاها کمتر از شما
مسئول باش��م ،هر کدام از ما برای انجام وظایف
باید یک برنامه برای خودمان تعریف کنیم و بعد
آن را ارزیابی کنیم .وی بیان کرد :اگر همینطور
بنش��ینیم و بگوییم فالن نماینده ،عضو ش��ورای
ش��هر یا رئیسجمهور وظیفه خود را انجام ندادند
و خودمان منفعل باشیم ،پس وظیفه ما چه بوده؟
باالخره اینها هم منتخب مردم هس��تند و رأی
آوردن��د .تمام قدرت نظام اس�لامی آنس��ت که
مردم نماین��ده خود را انتخاب میکنن��د و او را از
خودشان میدانند .باید در چارچوب قانون ،اخالق
و تق��وا زحمت کش��ید و کار کرد ،باید مراقب بود
در نقد دچار بیتقوایی ،ب��ی قانونی و بیاخالقی
نشویم .این تمایزات یک نیروی انقالبی و مؤمن
از بقیه است و نیروی انقالبی باید این موضوعات
را لحاظ کند .عضو ش��ورای راهبردی سیاس��ت
خارج��ی خاطرنش��ان کرد :خداون��د به هیچکس
بیش��تر از وس��عش به او تکلیف نداده ،همه ما در
حد وسعمان باید کار کنیم .ولی سؤال ما باید این
باش��د که آیا در حد همان وسعمان عمل کردیم
یا نکردیم؟ آیا وس��ع ما همین است که یک ایراد

بگی��رم و یا ی��ک جمله داغ بگویی��م و بعد تمام
ش��ود؟ در منطق نیروی انقالبی این نکته وجود
دارد که اگر وس��ع من  10واحد کار است ،ولی به
اندازه دو واحد کار کردم باید جوابگو باشم .جلیلی
اظهار داش��ت :یک نیروی انقالبی باید نسبت به
تحوالت جاری کشور منفعل نبوده و فعال باشد؛
یعنی سایهبهس��ایه تحوالت کشورش را با انگیزه
درس��ت دنبال کند و اگر روندی خوب بود به آن
کمک کرده و آنرا تقویت کند .اگر اولویتی رعایت
نش��د آن را تکمیل کند و اگر خدای نکرده کاری
ب��ه غلط در حال انجام ب��ود ،آن را تصحیح کند.
ما نمیتوانیم نس��بت به مسائل انقالب بیتفاوت
باش��یم و بگویی��م که بگذار این چهار س��ال هم
بگذرد .اص ً
ال فرق جری��ان انقالبی با غیرانقالبی
در همین موضوع و حساسیت است .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :نباید بگوییم
که همه بد هستند نه ،اینطور نیست .بسیاری هم
خوب هس��تند و باید از آنها تجلیل شود تا مردم
بدانند غرضومرضی با کسی نداریم .برای مثال
در سفری که سیستان و بلوچستان داشتیم دیدیم
که فرماندار شهر قصرقند که یک خانم اهل سنت
نیز هس��ت ،بس��یار انقالبی پیگیر رفع مشکالت
مردم خود است .عضو مجمع تشخیص مصلحت

نظام خاطر نشان کرد :مقام معظم رهبری ناخدای
کشتی انقالب است نه باید از ایشان جلوتر برویم
و نه عقبتر حرکت کنیم .باید همراهشان باشیم.
ش��اخص ما باید همین باش��د .بعضی در این راه
ی هم جلو میزنند که هر دو
عق��ب میمانند بعض 
صورت اشتباه اس��ت .مقام معظم رهبری زمانی
از اقتص��اد مقاومتی گفتند ،بعد برخی به برگزاری
جلس��ه با عنوان اقتصاد مقاومتی اکتفا کردند؛ در
حالیکه ایشان گفتند شما بروید عمل کنید .جلیلی
اظهار داشت :مقام معظم رهبری میفرمایند کار
تمی��ز فرهنگی و آتشبهاختیار یعنی اینکه منتظر
س��تادهایی که اخالل دارند نمانید و کار را انجام
دهید ،م��ا باید وظیفه خودم��ان را در چهارچوب
قانون و اخالق انجام دهیم باید مس��ائل را دنبال
کنیم و به وظایفمان عمل کنیم.

ض�رورت رف�ع موانع�ی ک�ه بی�ن
مسئوالن و مردم فاصله انداخته اس�ت

همچنین سخنگوی کمیسیون شوراها
و امور داخلی کشور گفت :اگر مسئوالن
صادقان��ه در کنار مردم حاضر ش��وند و

فاصله بین مسئوالن و مردم به طور حقیقی برداشته شود

مشکالت آنها را بشنوند و اگر غیر قابل
حل اس��ت حقیقت را به م��ردم بگویند
قطعا فاصله بین مسئوالن و مردم کمتر
می ش��ود .اصغر سلیمی در گفتوگو با
ایسنا با اش��اره به ضرورت رفع موانعی
که بین مسئوالن و مردم فاصله انداخته
اس��ت ،بیان کرد :متاسفانه زمانی که ما
انقالب را از بعد از جنگ نگاه می کنیم،
بحث اشرافی گری و فاصله بین مردم
و مس��ئوالن زیاد ش��ده است .در زمان
جنگ فرماندهان و سربازان در یک جا
غذا می خوردند و در یک جا استراحت
میکردند و همیشه فرماندهان پیشگام
و در خط مقدم مبارزه با دش��من بودند.
وی در ادامه اظه��ار کرد :اما امروز اگر
مردم بخواهند یک مس��ئولی را در یک
اداره ببینن��د باید از مدتها پیش نوبت
بگیرند و هرچقدر مق��ام آن فرد باالتر
باش��د مالقات با آن مس��ئول سختتر
خواهد ش��د .نماینده مردم س��میرم در
مجل��س تصریح ک��رد :ای��ن در حالی
اس��ت ک��ه جایگاه
امروز مس��ئولین به
خاط��ر رای م��ردم
است .متاسفانه امروز
بیشتر وقت مسئوالن
ص��رف حض��ور در
جلس��ات می ش��ود
و ه��ر وق��ت مردم
مراجع��ه م��ی کنند
میگویند مس��ئوالن
در جلس��ه هس��تند.
وی اف��زود :اگ��ر

مسئوالن صادقانه در کنار مردم حاضر
شوند و مشکالت آنها را بشنوند و حل
کنند و اگر غیر قابل حل است حقیقت
را ب��ه م��ردم بگویند قطع��ا فاصله بین
مسئوالن و مردم کمتر میشود .وی در
ادامه با اشاره به اقدام امام جمعه موقت
نماز جمعه تهران در راس��تای برداشتن
نردههای بین مردم و مسئوالن ،اظهار
کرد :نماز را مردم در زمان پیامبر (ص)
نیز در کنار ائمه معصومین ادا میکردند
و فاصل��های در بین م��ردم و پیامبر و
امام��ان نب��ود .رعایت مس��ائل امنیتی
نباید به گونهای باشد که مسئوالن را از
مردم جدا کند .س��لیمی در پایان گفت:
مسئوالن و مردم باید در یک خط باشند
همان طور که در زمان جنگ سربازان
و فرمانده��ان در ی��ک خ��ط بودن��د.
مس��ئوالن اجرایی و معنوی ما باید در
کنار مردم باش��ند .در عین حال،نماینده
مردم ایذه و باغمل��ک در مجلس نیزبا
اش��اره به ضرورت رفع تبعیض طبقاتی

معترضان فرانسوی به تالش
برای کودتا متهم شدند

دولت فرانس��ه گروهی از معترضان این
کشور موس��وم به «جلیقه زردها» را به
کودتا و ت�لاش برای براندازی حکومت
مته��م کرد .ب��ه گزارش ف��ارس و بنابر
گزارش خبرگ��زاری آلم��ان« ،بنیامین
گریوو» سخنگوی دولت فرانسه در این
خصوص گفت« :در فرانس��ه هیچکس
فرات��ر از قانون نیس��ت» .گریوو پس از
نخس��تین نشس��ت دولت در آغاز سال
نوی میالدی در پاریس گفت که بیشتر
جلیق��ه زردها قان��ون را رعایت میکنند
اما این جنبش عامل��ی برای تحریک و
شورش شده اس��ت .آنها میخواهند به
این وسیله دولت را سرنگون کنند .گریوو
معتقد اس��ت که این اف��راد میخواهند
ماهیت قانونی دولت «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه را زیر سوال ببرند.
مقامهای آمریکایی :ترکیه توان
عملی کردن وعدههایش را ندارد

در حالی که قرار است مشاور امنیت ملی
کاخ س��فید برای رایزنی درباره مسائلی
از قبی��ل «خ��روج نظامی��ان آمریکا از
س��وریه» به آنکارا سفر کند ،مقامهای
ارشد آمریکایی از درخواستهای ترکیه
از واش��نگتن برای ارائه انواع کمکهای
نظامی و لجس��تیکی و «ناتوانی» ترکیه
ب��رای عم��ل ک��ردن ب��ه وعدههایش
در زمین��ه پ��ر ک��ردن ج��ای آمریکا در
س��وریه خبر دادند .به گ��زارش فارس و
طبق گزارش «وال اس��تریت ژورنال»،
مقامهای ارش��د ارتش آمریکا خبر دادند
که ترکی��ه از آمریکا ب��رای کمکهای
نظامی ش��امل حمالت هوایی ،ترانزیت
و لجس��تیکی درخواس��ت کمک کرده
اس��ت .مقامهای آمریکایی که نامشان
فاش نش��ده ،به ای��ن روزنامه گفتند که
درخواس��تهای آنکارا از واشنگتن آنقدر
گسترده است که در صورت تحقق آنها
میزان مداخله نظامی آمریکا در س��وریه
گس��ترش مییابد و این ممکن است با
هدف دولت «دونالد ترامپ» برای خروج
نظامی از س��وریه و اعطای مسئولیت به
ترکیه سازگاری نداشته باشد.
رئیسجمهور چین :ارتش همواره
باید آماده نبرد باشد

ادامه حمایت ها از اقدام حجت االسالم علی اکبری خطیب جدید نماز جمعه تهران

گروه سیاسی :موج حمایت از اقدام حجت
االس�لام علی اکبری در برداشتن نرده
های مصلی و حضور وی بدون محافظ
و تش��ریفات در بین مردم ادامه دارد .به
گزارش «عصرایرانیان» ،برهمین اساس
حمایت علما و ش��خصیت های سیاسی
و دینی نی��ز از خطیب جدید نماز جمعه
تهران حاال پررنگ تر شده است و این
اف��راد تاکید می کنند باید چنین اقدامی
در همه جای کشور ادامه داشته باشد .در
همین رابطه،آیتاهلل کاظم صدیقی امام
جمعه موقت تهران با اشاره به اقدامات
حجتاالسالم علیاکبری در نماز جمعه
تهران ،گفت :حض��ور آقای علیاکبری
بهعنوان امامجمعه موقت مسرتبخش
اس��ت و باید قدردان تدبیر مقام معظم
رهبری بود .وی در گفت و گو با تسنیم،
گفت :برداشتن نردههای اضافی در نماز
جمعه تهران و دعوت از مسئولین برای
نشستن میان مردم از اقدامات شایسته
آقای علیاکبری بود؛ واقع ًا هیچ معنای
ندارد که بین مردم و مس��ئولین فاصله
باش��د چراکه مس��ئولین هرچه دارند ،از
مردم دارند .امامجمعه موقت تهران ابراز
امی��دواری کرد که تحول در نماز جمعه
در تهران و سایر استانهای کشور ادامه
داش��ته باشد چراکه به گفته ،این تحول
مطالبه جدی مردم و متدینین است.

اخبار

و فاصله بین مسئوالن و مردم که یکی
از اهداف انقالب اس�لامی بوده است،
گفت :ما نباید به نقطهای می رس��یدیم
که در بین مسئوالن و مردم فاصله ای
وجود داش��ته باش��د چراکه ما  ۴۰سال
پیش برای این موضوع انقالب کردیم.
هدایت اهلل خادمی در گفتوگو با ایسنا
با اش��اره به ضرورت رف��ع موانعی که
بین مس��ئوالن و م��ردم فاصله انداخته
است ،بیان کرد :یکی از اهداف انقالب
اسالمی رفع تبعیض طبقاتی و برقراری
عدال��ت اجتماعی ب��ود .در دوره بعد از
انقالب تا ده��ه  ۶۰نیز وضعیت خوب
بود و فاصله بین مسئوالن و مردم نبود
و مسئوالن خود را تافته جدا بافته نمی
دانستند .وی در ادامه اظهار کرد :اما از
دهه  ۷۰فاصله بین مردم و مس��ئوالن
بیشتر ش��د و کس��انی که مس��ئولیت
گرفتن��د ب��ا اس��تفاده از امکاناتی که از
سوی دولت در اختیار آن ها قرار گرفت
تصور کردند که بای��د از مردم متفاوت
باش��ند در حالی که این
مردم بودند که مسئوالن
را ب��ر س��رکار آوردن��د.
نماین��ده م��ردم ای��ذه و
باغمل��ک در مجل��س
تصریح کرد :متاس��فانه
هرچه جلوت��ر نیز آمدیم
ای��ن فاصل��ه و اختالف
بیشتر ش��د و مسئوالن
خ��ود را از م��ردم ج��دا
دانستند .فرزندان برخی
مسئوالن برای تحصیل

به خارج از کش��ور رفتند و حتی حاضر
نیستند فرزندانش��ان در کشوری که به
دس��ت خود آن ها ساخته شده ،زندگی
کنن��د و درس بخوانند .از س��وی دیگر
برخی از مس��ئوالن هم زم��ان که کار
دولتی انجام می دهند به کار اقتصادی
و تج��ارت روی آوردند و از رانت های
دولتی نیز اس��تفاده کردن��د .خادمی در
ادامه خاطرنشان کرد :این جای تاسف
اس��ت ک��ه وقتی یک مس��ئول ش��عار
م��رگ بر آمری��کا می ده��د ،فرزندش
در آمریکا اس��ت .این عضو کمیسیون
انرژی مجل��س تصریح کرد :اقدام امام
جمع��ه موقت تهران  -برداش��تن میله
هایی که بین مردم و مس��ئوالن وجود
داش��ت -کار خوبی ب��ود اما در حقیقت
م��ا نباید به نقطه ای می رس��یدیم که
اصال در بین مردم و مس��ئوالن فاصله
ای وجود داشته باشد .چراکه امروز ۴۰
س��ال از انقالب گذش��ته است و ما ۴۰
س��ال پیش برای ای��ن موضوع انقالب
کردیم .خادمی در پایان بیان کرد :برای
کم کردن فاصله بین مردم و مسئوالن
راه زیادی مانده است .امروز فاصله بین
مردم و مس��ئوالن زیاد ش��ده و عدالت
اجتماعی کم رنگ تر ش��ده اس��ت .ما
بای��د به راه و روش حض��رت امام (ره)
و مقام معظم رهبری باز گردیم .جدایی
مسئوالن از مردم و دنبال کردن منافع
ش��خصی باعث ش��ده ایران ب��ا چنین
منابع غنی ش��اهد حجم باالی بیکاری
باش��د و نتواند نفت خود را به محصول
تبدیل کند.

«ش��ی جین پینگ» رئیسجمهور چین
به ارتش این کش��ور دستور داده همواره
آمادگ��ی نظامی خ��ود را حف��ظ کند و
قابلیته��ای زرمی خود را بیش از پیش
تقویت کند .از س��وی دیگر رسانههای
چین��ی از دس��تیابی چی��ن ب��ه ی��ک
تکنولوژی جنگی جدید سخن میگویند
ک��ه تحول��ی را در عرص��ه تس��لیحات
جنگی رقم میزند .ب��ه گزارش فارس
و به نوش��ته خبرگزاری «چاینا دیلی»،
ش��ی جین پین��گ رئیسجمهور چین و
رئی��س کمیته مرکزی ارتش ،روز جمعه
دس��تور داد نیروهای مس��لح به تقویت
آمادگی خود برای نبرد ادامه دهند تا این
اطمینان حاصل ش��ود که همواره آماده
رزم هستند.
محمود عباس« :معامله قرن»
تمام شد

«محم��ود عب��اس» رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طین که ب��ه مصر رفته،
اعالم ک��رد پس از آنکه آمریکا ،قدس را
به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی معرفی
کرده دیگر چی��زی وجود ندارد که بتوان
بر س��ر آن مذاکره کرد .بر اساس گزارش
شبکه «المیادین» ،عباس در ادامه مدعی
ش��د ،پ��س از این اقدام آمریکا در س��ال
 2017ارتباط تشکیالت خودگردان با تمام
مس��ئوالن آمریکایی قطع شده است .به
گزارش فارس،علیرغم تأکیدهای مکرر
تشکیالت خودگردان مبنی بر قطع ارتباط
با آمریکا پس از شناسایی قدس به عنوان
پایتخت فلس��طین اش��غالی و نیز انتقال
سفارت این کشور به قدس ،گزارشهای
رس��انههای اسرائیلی خالف این را نشان
میدهد .به گفته گزارشهای اس��رائیلی،
چندین دیدار میان مس��ئوالن فلسطینی
مانن��د «صائ��ب عریقات» عضو ارش��د
مذاکرهکنن��ده فتح و «ماجد فرج» رئیس
اطالعات تشکیالت خودگردان با مقامات
آمریکایی انجام شده است .محمود عباس
طی دیدار خود با تعدادی از نویس��ندگان
و مفکران و خبرنگاران مصری ادامه داد
«معامله قرن» تمام ش��د و دیگر چیزی
ب��رای مذاکره وجود ندارد .وی تأکید کرد
حل مسأله فلسطین از سه مسیر سیاسی،
اقتصادی و امنیت��ی میگذرد و نمیتوان
فقط یک مسیر را بدون مسیرهای دیگر
پذیرف��ت .عباس در ادامه گفت :مس��أله
فلس��طین به دلیل وجود سه طرف یعنی
آمریکا ،اس��رائیل و حماس از مشکالت
بسیار و سخت در رنج است اما تشکیالت
خودگردان تس��لیم نخواهد شد حتی اگر
موضوع به لغو پیمان اسلو برسد.

