دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

بدنه روحانیت جزء اقشار محروم جامعه است

آیتاهلل سیداحمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ،در
همایش طالیه داران تبلیغ اســتان همدان اظهار کرد :درصورت
بروز خطا در یکی از روحانیون ،کارگزاران دولت ،پاسداران و ...آن
خطــا را به نحو عام و مطلق آن گروه تلقی میکنند که این عین
بی انصافی و بی اخالقی است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان یادآور شد :هدف نهایی
دشمن بی تردید براندازی نظام اسالمی است ،همانگونه که قرآن
فرموده اســت دشمنان آنقدر با شــما میجنگند تا شما دست

از دیــن خود بردارید که اکنــون نیز آمریکا با تمام
قوا با ایجاد جنگ اقتصــادی به دنبال براندازی این
انقالب است .خاتمی اظهار کرد :از دیگر اهداف شوم
دشمن «پمپاژ یأس و ناامیدی» در میان مردم است
که مبلغان در این حوزه موظف به انجام سه رسالت
هستند ،اول آنکه هیچ گاه مشکالت کنونی جامعه را انکار نکنند،
دوم آنکه با بیان برخی مسائل نادرست مشکالت را بدتر نکنند و
در آخر از نعمات خداوند ،حاکمیت دین ،استقالل و امنیت کشور
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نیز سخن به میان آورند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه روحانیت در
پیدایش انقالب نقش اول را داشته است ،تصریح کرد:
بودجه تخصیص داده شده برای روحانیون بهاندازه ۴
دانشــگاه مطرح کشور هم نیست ،لذا میتوان گفت
بدنه روحانیت جزء اقشار محروم جامعه است.
به گزارش ایسنا ،خاتمی گفت :نقشه دشمن براندازی مبلغان به
عنوان بزرگان و تریبونهای اسالم است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان:

هدف دشمن
در جنگ رسانهای
ایجاد اضطراب ،یأس
و بدبینی در مردم است

اگر در مقابل دشمنان بایستیم ،مجبور
به عقبنشینی خواهند بود و به توفیق
الهی استکبار را به زانو در خواهیم آورد
و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم
داد که اگر طرفداران اسالم آماده دفاع و
مجاهدت باشند ،قطع ًا پیروز خواهند شد
حضرت آیــت اهلل خامنهای رهبــر معظم انقالب
اســامی در دیــدار رئیس و نماینــدگان مجلس
خبرگان ،مهمترین وظیفه مــردم و نخبگان را در
شــرایط خطیر کنونی ،حرکــت در جهت حفظ و
تعمیق انسجام مردم با دستگاههای دولتی و پرهیز
از ایجاد فضای یأس و ناامیدی و احساس بنبست
دانســتند و گفتند :بدخواهان ملت ایران به موازات
جنگ اقتصادی ،جنگ رسانهای و تبلیغاتی را نیز در
دستور کار خود قرار دادهاند ،بنابراین انتقادها باید با
هدف اصالح و خیرخواهانه باشد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان با اشاره
به ایام پر برکــت و مهم نیمه دوم ماه ذیالحجه و
مناسبتهای تاریخی روز مباهله و روز نزول سوره
دهر خاطرنشان کردند :مباهله در واقع مظهر اقتدار
ایمانی و تکیه بر حقانیت است و ما همواره نیازمند
اقتدار ایمانی و تکیه بر حقانیت نظام اســامی در
مقابل استکبار هستیم و در شرایط کنونی نیز برآیند
گرایشهای افکار عمومی ،اطمینان نسبت به بر حق
بودن حرکت و مسیر نظام اسالمی است.
حضــرت آیت اهلل خامنهای ســپس با تشــکر از
گزارشهای بیان شــده در جلســه ،به اهمیت و
ضرورت وحدت و انســجام ملی و شکل دهی افکار
عمومی در این جهت اشاره کردند و افزودند :شرایط
امروز ما ،شــرایط حساسی است اما این حساسیت
به دلیل تعداد زیاد دشــمنان یــا قدرت باالی آنها
نیســت زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب
اســامی همواره بودهاند و حتی در آن زمان قدرت
بیشــتری نیز داشــتهاند اما با وجود همه اقدامات
خصمانه از جمله حمله نظامی طبس ،تحمیل جنگ
هشتساله ،سرنگونی هواپیمای مسافری و محاصره
اقتصادی ،هیچ کاری از پیش نبردهاند و اکنون نظام
اسالمی همچون شجره طیبهای است که با پایههای
مستحکم ،در حال گسترش و ثمردهی است.
ایشان تأکید کردند :حساسیت شرایط از این جهت
است که نظام اسالمی با قدم گذاشتن در یک راه نو
و طرح دیدگاهها و نظریات متفاوت ،در چهل سال
گذشته ،برخالف جریان کلی استکبار و نظام سلطه
حرکت کرده و در چنین شــرایطی ،در جنگل پر
از تعارض سیاست بین المللی ،شرایط و اقتضائات
گوناگونی به وجود میآید که باید در هر شرایطی به
تناسب آن و با دقت کامل عمل کرد.
رهبر انقالب اســامی افزودند :اگــر در هر اوضاع
و اقتضایــی ،آحاد مردم به ویژه نخبگان ،نســبت
به شــرایط و جایگاه نظام غفلت کنند ،قطعاً ضربه
خواهیم خورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای در ادامه به تبیین شرایط
فعلی و اقتضائات آن پرداختند و گفتند :امروز نظام
اســامی با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه
است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل
هدایت میشــود اما در کنار این جنگ ،یک جنگ
مهم رســانهای و تبلیغاتی نیز در جریان است که
بیشتر اوقات از آن غفلت میشود.
ایشان با تأکید بر اینکه این جنگ رسانه ای ،از قبل
هم وجود داشته ولی اکنون شدت آن بیشتر شده
است ،افزودند :براساس اطالعاتی که در اختیار داریم،
دستگاههای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی

با حمایت مالی قارونهای منطقه اطراف کشور ما،
نظام در زمینههای گوناگون علمی ،صنعتی ،عزت
تشکیالتی را برای این جنگ رســانهای راهاندازی
سیاسی ،رشــد فکری و معنوی ،حرکت رو به جلو
کردهاند و به طور جدی در حال برنامه ریزی و تالش
دارد و پیشرفتهای خوبی روی داده است.
برای آلــوده کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه
رهبر انقالب اسالمی ،گرایش روز افزون به معنویت
هستند.
در میان جوانان با وجود مطالب و تبلیغات پرحجم و
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اهداف این جنگ
گمراه کننده در فضای مجازی را یکی از نمونههای
رسانه ای ،ایجاد اضطراب ،یأس ،ناامیدی و احساس
بارز برشمردند و گفتند :حضور گسترده جوانان در
بن بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و
راهپیمایی اربعین ،اعتکاف ،نماز جماعات دانشگاهها
نســبت به دستگاههای مسئول و همچنین بیشتر
و جلسات ماه رمضان ،نشــان دهنده پیشرفت در
و بزرگتر نشــان دادن مشکالت اقتصادی در ذهن
زمینههای معنوی اســت .چــرا این نکات مثبت و
جامعه است.
پیشرفتها را نبینیم؟ این حقایق باید دیده ،تحلیل
حضرت آیــت اهلل خامنهای به یک نمونه اشــاره
و گفته شوند به ویژه از جانب کسانی که مخاطبان
کردند و گفتند :در همین مســائل مربوط به سکه
زیادی دارند.
و ارز و کاهش ارزش پول ملی ،جنگ رســانهای و
حضرت آیــت اهلل خامنهای ســپس به یک نکته
تبلیغاتی بدخواهان تأثیرگذار بوده
فضاسازیهای
مهم در شــرایط فعلی کشور یعنی «انسجام مردم
ِ
که البته از دشمن توقعی جز رذالت نیست اما باید
و دستگاههای مدیریتی کشور» پرداختند و گفتند:
مراقب باشــیم ،ما به این فضاســازیها برای آلوده
بخش مهمی از اعتمادسازی و جلب اعتماد در گرو
کردن ذهن مردم کمک نکنیم.
اقدامات دستگاههای مختلف است البته تریبونداران
ایشــان با تأکید بــر اینکه گاهی اوقــات در بیان
نیز باید به این کار کمک کنند.
مشــکالت یا انتقادها مبالغه میشود ،خاطرنشان
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هیچ دولتی
کردند :این مبالغه موجب تشــدید اضطراب افکار
بدون کمک و پشــتیبانی مردم قــادر به فعالیت
عمومــی و همچنین موجب گســترش «ویروس
نیســت و نباید اعتماد مردم از دستگاههای دولتی،
بدبینی» در جامعه خواهد شد.
قضایی و نیروهای مسلح سلب شــود ،افزودند :راه
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به اینکه همواره از
عالج مشکالت کشــور ،خالی کردن پشت دولت و
ابتدای مسئولیت رهبری ،به دولتها در زمینههای
ابراز برائت از فعالیت دســتگاههای مسئول نیست،
گوناگون انتقاد یا اعتراض داشــتهاند که در برخی
بلکه راه عالج ،ایجاد رابطه سالم بین افکار عمومی
موارد هم تند بوده اســت ،گفتند :بنده خودم اهل
و دستگاههای مسئول ،سخن گفتن و انتقاد کردن
انتقادم و اهل مســامحه در برخورد با مشکالت و
و در عین حال کمک فکری و عملی کردن است.
دستگاههای مسئول نیستم اما تأکید دارم که نحوه
ایشان مسئوالن دولتی را به استفاده از نظرات مردم
گفتن و نحوه اقدام کردن نباید به گونهای باشد که
و راه حلهــای متخصصان اقتصــادی از جمله در
مردم دچار بیماری بدبینی شوند.
مســئله ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی توصیه
حضرت آیت اهلل خامنهای
کردند و گفتنــد :وظیفه
خاطرنشــان کردند :نباید وظیفه ما ،هدایت دولتیها به ســمت دولتیها ،استفاده از نظرات
فضای عمومی کشــور به اســتفاده از دیدگاههای کارشناسان و کارشناسان و تحرک برای
گونهای شــود که اقدامات حل مشکالت و خوشبین کردن مردم حل مشکالت است.
و تبلیغات مثبت قابل باور
رهبر انقالب اســامی با
نسبت به تالشــهای آنها است که در
نباشند اما ســخن دروغ
اشــاره به نگرانــی بجای
دشــمن قابل باور شــود چنین صورتی ،گرههای افکار عمومی برخیها در قبال گرههای
زیرا این وضعیت بســیار بازمیشوند
فکــری افــکار عمومــی
خطرناک است.
نســبت به کارآمــدی و
ایشــان با تأکید بر اینکه ویروس بدبینی نسبت به
خوشبینبودن به حل مشکالت افزودند :وظیفه ما،
دولت ،مجلس ،قــوه قضاییه و نهادهای انقالبی بد
هدایت دولتیها به ســمت استفاده از دیدگاههای
اســت ،در عین حال ،انتقــاد خیرخواهانه را برای
کارشناسان و حل مشکالت و خوشبین کردن مردم
اصالح امور الزم دانستند و گفتند :گاهی اوقات انتقاد
نسبت به تالشهای آنها است که در چنین صورتی،
باید عمومی باشد و نباید همیشه در گوشی باشد اما
گرههای افکار عمومی باز میشوند.
دل شنونده
حضــرت آیــت اهلل خامنهای در پاســخ به برخی
اینکه به گونهای صحبت کنیم که بن ِد ِ
پاره شود و همه چیز را از دست رفته تلقی کند ،کار
اظهارنظرها گفتند :جلســات خصوصــی بنده با
صحیحینیست.
مسئوالن دولتی ،قضایی و نظامی ده برابر جلسات
رهبر انقالب اســامی افزودند :ما برخی اوقات در
عمومی و رســانهای است و در این جلسات مسائل
نحوه انتقاد اشــتباه میکنیم زیرا دستگاههایی که
مختلفی بحث میشود که عموم از آن جلسات مطلع
مورد انتقاد قرار میگیرند ،کارهای خوب هم دارند
نیستن .د
که باید آنها هم دیده و گفته شوند.
رهبر انقالب اســامی تأکید کردند :دعوا کردن راه
حضرت آیــت اهلل خامنهای با تأکید مجدد بر لزوم
اصالح نیســت ،همچنان که ایجاد تشکیالت و کار
دیده شــدن نکات مثبت و منفــی دولت و دیگر
مــوازی با دولت نیز به صالح و موفق نخواهد بود و
دستگاهها در کنار یکدیگر گفتند :بیان عمل صالح
تجربه ثابت کرده کار باید به وسیله مسئوالن آن ،در
در کنار عمل سیئه موجب میشود که مردم بدانند
مجاری قانونی انجام بگیرد.
کارها و اقدامات خوب هم وجود دارد و ناامید نشوند.
ایشــان افزودند :مسئوالن باید کار را جهادی انجام
ایشان با تأکید بر اینکه با وجود همه فضاسازیهای
دهند ،البته در موارد خاص همچون نامه اخیر رئیس
تبلیغاتی بدخواهان و همه مشکالت ،انقالب و کشور
قوه قضائیه که ممکن است قانون جوابگو نباشد و
در حال پیشــرفت است ،افزودند :بیان این موضوع
احتیاج به اجازه رهبری باشد ،یقیناً همراهی و کمک
به عنوان رجزخوانی نیســت بلکــه با اطالع دقیق
خواهیم کرد.
میگوییم که کشور در حال حرکت به سمت مفاهیم
حضرت آیت اهلل خامنــهای در پایان به نمونهای از
و آرمانها و حقایق انقالبی است ،اگرچه ممکن است
پیشرفت نظام اســامی در عرصه معنویت و شرح
سرعت حرکت ،آنگونه که انتظار میرود نباشد اما
حال یکی از شهیدان مدافع حرم اشاره و با استناد

تاجرنیا:

تکلیف روحانی با خودش مشخص نیست

علی تاجر نیــا فعال سیاســی اصالحطلب ،در
خصــوص اســتیضاحهای زنجیــروار مجلس و
پیامدهای آن گفت :اســتیضاح یکی از راههایی
اســت که مجلس فکر میکند باید برای نظارت
انجام دهد اما به نظر میرسد استیضاحهای اخیر
بیشتر رفع تکلیفی از سوی مجلس است.
وی افزود :مجلســیها میدانند مجموعه شرایط
کشــور مولفههای بینالمللی پشت صحنه خود
دارد .عالوه بر این نقش مجلس نباید فقط سوال
و استیضاح باشد ،مجلس باید ببیند به طور بالقوه
چه نقشی در حل مسائل کشور دارد.
این فعال سیاســی اصالحطلب تاکید کرد :نگاه
مجلس نســبت به مسائل کشور ،نگاه مسئولیت
شناسانهای در موضوعات اخیر کشور نبود.
وی با بیان اینکه مجلس از ســالهای قبل باید

اســتیضاح یکی از راههایی اســت
که مجلــس فکر میکنــد باید برای
نظارت انجام دهد اما به نظر میرسد
استیضاحهای اخیر بیشتر رفع تکلیفی
از سوی مجلس است
برای مشکالت فعلی برنامهریزی میکرد ،اظهار
داشت :مجلس طی ســالهای گذشته با اصالح
قوانین و مقــررات میتوانســت از این اقدامات
جلوگیری کند ،شاید قبل از اینکه مشکالت اخیر
در کشور ظهور پیدا میکرد مجلس باید نسبت به
پیشبینی و اصالح قوانین اقدام میکرد.
بــه گزارش ایلنا ،وی اضافه کرد :به اعتقاد من به
این دلیل که استیضاحها عمدتا با نگاه رفع تکلیف

و شانه خالی کردن از مسئولیتها صورت میگیرد
تاثیری هم در تغییر و بهبود شرایط فعلی ندارد.
وی با اشاره به خروج اصالحطلبان از کابینه و تاثیر
آن گفت :من احساس میکنم حذف باقی مانده
اصالحطلبان از دولت تاثیری بر این جریان ندارد
و در مجموع تکلیف جریان اصالحطلبی با دولت و
نوع تعامل با آن ،با این اتفاقات باید مشخص شود.
تاجرنیا اضافه کرد :تکلیــف روحانی با خودش
مشخص نیست ،روحانی نمیداند منتخب بیش
از 50درصد مردم ایران است و باید با اقتدار عمل
کند و از ظرفیتهایی که دارد استفاده نمیکند،
روحانی دایره خــودش را محدود به اطرافیان و
نزدیکانش کرده است .ضمن اینکه اگر روحانی
دایره اطرافیــان خود را بازتــر کند بهتر عمل
خواهد کرد.

به آیاتــی از قرآن کریم تأکید کردند :اگر در مقابل
دشمنان بایستیم ،مجبور به عقبنشینی خواهند بود
و به توفیق الهی استکبار را به زانو در خواهیم آورد
و این الگو را به همه دنیا نشان خواهیم داد که اگر
طرفداران اسالم آماده دفاع و مجاهدت باشند ،قطعاً
پیروز خواهند شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل جنتی
رئیس مجلس خبرگان به تشکیل هیئتاندیشهورز
در این مجلس اشــاره کرد و گفت :عالوه بر تدوین
آییننامهاجراییهیئتهایاندیشهورز،کارگروههایی
نیز با موضوعات دین و فرهنگ ،اقتصادی ،اجتماعی-
سیاسی ،علم و فناوری و حقوقی -قضایی تشکیل
شده و در حال فعالیت هستند.
رئیس مجلس خبرگان مسئله اصلی کشور را اقتصاد،
نابسامانیهای بازار ارز و گرانیها خواند و خاطرنشان
کرد :در شرایط فعلی با توجه به گرفتاریهای مردم،
نیازمند حرکــت انقالبی و جهادی بــرای عبور از
مشکالتهستیم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم
رهبــری ،همچنین آیــتاهلل موحــدی کرمانی
نایبرئیس مجلس خبرگان با برشمردن محورهای
ســخنان نمایندگان خبرگان در اجالســیه اخیر
گفت :به دلیل مشــکالت اقتصادی مردم ،موضوع
اجالس اخیر مجلس خبرگان به مسائل اقتصادی و
میزان موفقیت قوای سهگانه در حل آنها اختصاص
داده شد.

۳

شنبه  ۱۷شهریور۱۳۹۷

شماره۵۲۶۷

حمله موشکی جدید انصارالله به جنوب عربستان
انصاراهللیمنموشکبالستیکجدیدیرابهپادگاننیروهایعربستانیدرشهرجازاندرجنوب
غرب عربستان شلیک کرد.به گزارش روزنامه رأی الیوم ،این در حالی است که ائتالف عربی مدعی
شدهکهاینموشکرارهگیریکردهاست.مجموعموشکهایبالستیکیکهانصاراهللتاکنونبه
عربستانشلیککردهتاروزچهارشنبهبه ۱۸۹موشکرسید.یمنازچندسالقبلشاهدجنگ
میاننیروهایانصاراهلل ودولتمستعفییمناستکهازسویعربستانحمایتمیشود/.ایسنا

چهره روز

نظر غرویان در مورد تشکیل
کمیتهنظارتبرعملکرد
دولت در مجلس خبرگان

حجت االسالم محســن غرویان استاد حوزه
علمیه قم با اشــاره به تشکیل کمیته نظارت
بر عملکرد دولت در مجلس خبرگان رهبری
گفت :طبق قانون اساســی فلســفه وجودی
مجلس خبرگان مشخص است.
وی افــزود :نظارت بر دولت از وظایف مجلس
شورای اسالمی است و نمایندگان ملت وظیفه
و حق ســوال از دولت دارند که اینها همان
شئون نظارتی مجلس اســت .اگر در قوانین
مشــکلی پیش بیاید شورای نگهبان است که
اینها را از نظر قوانین بررسی میکند و نهایتا
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود.
این عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص)ادامه
داد :در این بین اصلی به عنوان نظارت مجلس
خبرگان بر دولــت وجود ندارد و همانطور که
از اســم این نهاد مشخص است تنها مجلس
خبرگان رهبری است .بنابراین این موضوع باید
مورد مداقه قرار بگیرد که مشخص شود اصل
نظارت خبرگان بر دولت از کدام قسمت قانون
اساسی تفسیر شده است.
غرویان گفت :در نظام جمهوری اسالمی باید
یک نظارت طرفینی و همگانی وجود داشــته
باشد .این اصل برای این است که قدرت در یک
گروه ،یک نهاد و یا یک سازمان خاص متمرکز
نشود؛ فلسفه وجودی نظارت خوب است.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :آقای جنتی گفتند
همه باید احساس مسئولیت کنیم .با توجه به
این موضوع که مســئول هم کسی است که
بتوان از او سوال کرد؛ خوب است که مجلس
خبرگان و شورای نگهبان هم اجازه این سوال
از خود را بدهند .به طور کلی فکر
میکنم گروه خاصی بحث
نظارت مجلــس خبرگان
بر دولت را تنها برای فشار
بــر دولــت طراحی
کردهاند.

در حاشیه

حقوق افراد در سوئیس چقدر است؟

باخبر شــدیم مردم ســوئیس با هدف
پایاندادن به تبعیض در پرداخت حقوق
و دســتمزد ،کمپین اعــام حقوق به
راهانداختند .به گزارش ایســنا به نقل از
رویترز ،شــاید برای همه جالب باشد که
همکارمان ،رئیســمان ،دکتر یا مهندس
چقدر درآمد دارد و در ســوئیس اکنون
امکان فهمیدن این موضوع وجود دارد.
اتحادیه تجاری سوئیس یک سایت ایجاد
کرده که در آن افراد میتوانند اطالعات
حقوق خــود را با دیگران به اشــتراک
بگذارند .از زمان آغاز به کار این ســایت
تاکنــون  ۵۰۰نفر حقوق خــود را اعالم
کردهاند و این سایت در روز نخست فعالیت
خود به دلیل ترافیک باال با کندی مواجه
شــد.باالترین درآمد اعالم شده تاکنون
مربوط به یک مهندس نفــت با درآمد
۳۷هــزار فرانک در ماه و کمترین درآمد
مربوط به نظافتچی منزل با ۳۲۰۰فرانک در
ماه بوده است .در این سایت تنها نیاز است
که اسم کوچک و عنوان شغلی ،پاره وقت
بودن یا تمام وقت بودن شغل ،جنسیت،
ســن و یک تصویر از فرد ارسال شود و
پرکردن سایر بخشها الزامی نیست.

اجاره خان ه با دالر و سکه در تهران!


شنیدیم روزنامه همشهری در گزارشی
نوشــت :افزایش قیمتها نوع جدید و
عجیبی از معامله بین مالک و مســتأجر
را در شمال تهران رواج داده است.تعیین
ســکه و دالر برای زندگی در خانههای
الکچری شمال شهر و حتی محلههایی از
ت جدیدی است
شهرک غرب تهران بدع 
که در بازار مسکن به راه افتاده و به نظر
میرسد آشفتگی بازار سکه و ارز به آن
دامن زده اســت.کاربران فضای مجازی
در واکنش به این گزارش ،آن را اقدامی
غیرانســانی و جفــای صاحبخانهها به
مستاجران دانستهاند و خواستار برخورد
نهادهای نظارتی برای جلوگیری از رواج
آن شدهاند.

