
اخبار

سياست2
| چهارشنبه | 20 دی 1396 |

| شماره 4655 |

 نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی 
برگزار شد 

نخس��تین کنگره بزرگداشت رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دیروز در سالن اجالس سران برگزار شد.

ب��ه گزارش فارس، در این کنگره که برخی از مس��ئوالن و 
مقامات کشور حضور داشتند، که فائزه هاشمی و حسن روحانی 

دو غایب بزرگ این مراس��م بودند و مرخصی مهدی هاشمی از 
زندان نیز توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.

ای��ن کنگره با قرائ��ت پیام آی��ت اهلل جوادی آمل��ی آغاز و 
محمد هاشمی برادر مرحوم آیت اهلل هاشمی، علی اکبر صالحی 

رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی، فاطمه هاش��می فرزند آیت اهلل، 
حجت االس��الم س��یدمهدی طباطبایی ش��یرازی عضو جامعه 
روحانیت مبارز، حجت االسالم سیدحسن خمینی تولیت آستان 

امام خمینی)ره( در این مراسم سخنرانی کردند. 

ان
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 م

 اطالعیه سپاه 
درباره مشاهده دود در آسمان تهران 

نی��روی هوافضای س��پاه با صدور اطالعی��ه ای دود 
روئیت شده در آسمان تهران را ناشی از تمرین تاکتیکی 

این نیرو دانست.
درپی مشاهده شدن دود سفید در فراز آسمان تهران 
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: دود رویت شده در تهران و مناطق 
اطراف ناشی از تمرین تاکتیکی پرنده های نیروی هوافضای 
سپاه بوده است. این تمرین تاکتیکی در یکی از پایگاه های 

مختص تمرین های هوافضا صورت گرفته است.

دیدار سردار جاللی با فرمانده کل ارتش 
رئیس س��ازمان پدافن��د غیر عامل کش��ور با امیر 

سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش دیدار کرد.
به گزارش مهر، در ابتدای دیدار سردار جاللی ضمن 
تبریک انتصاب امیر موسوی، ارتش جمهوری اسالمی را 
یک��ی از پایه گذاران پدافند غیرعامل و عناصر خدمتگزار، 
فداکار و ایثارگر دوران ۸ س��اله دفاع مقدس که ش��هامت 
و جس��ارت تعدی و تجاوز به کشور را از دشمنان گرفته 
و محیط��ی پایدار و باثبات فراهم آورده اس��ت ذکر نمود. 
وی در ادامه پیرامون اهداف پدافند غیرعامل و زمینه های 
همکاری مشترک فی مابین این سازمان و ارتش پرداخت.

 برگزاری مراسم معارفه 
حجت االسالم حاج علی اکبری 

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، امروز برگزار می شود.

مراسم تودیع و معارفه حجت االسالم سیدرضا تقوی 
و حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری روسای قدیم 
و جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، امروز 
در تاالر آدینه تهران برگزار می ش��ود. قرار اس��ت در این 
مراسم حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام 

معظم رهبری در آن سخنرانی کند.

وحانی برای رسیدگی به وضعیت  دستور ر
کارکنان نفتکش ایرانی

رئیس جمه��ور آخرین وضعی��ت کارکنان نفتکش 
ایران��ی را ک��ه در آب های چین طعمه حریق ش��ده اند 
بررسی، و دس��تورات الزم را برای بکارگیری همه توان 

ملی و منطقه ای برای این موضوع صادر کرد.
حسن روحانی پس از استماع گزارش ها، تاکید کرد 
که مهمترین موضوع در مرحله کنونی تعیین سرنوشت و 
رسیدگی به وضعیت کارکنان این نفتکش و خانواده های 
عزیز آنان اس��ت و همزمان نیز بای��د پیگیری های الزم 

حقوقی برای جبران خسارات وارده، انجام گیرد.

ننجون

سرمقاله

فهرست اغتشاشگران، از خواهر مادر تا جد و آباد
درپی اغتشاشات اخیر فهرستی از اغتشاشگران 
توسط یکی از منابع آگاه که می خواست نامش فاش 
نش��ود منتش��ر ش��د که در صدر این فهرست نام 

"ننجون" به چشم می خورد.
لیست یادشده که در آن نام برادر زن صدام 

حسین از قلم افتاده به این شرح است:
یک = ننجون یا همان خواهرزاده نتانیاهو

دو = عمه رهبر کره شمالی
سه = خواهر آنجال مرکل

چهار = بچه خواهر والدیمیر پوتین
پنج = شوهرخاله آنجلینا جولی
شش = خواهر زن میکی موس

هفت = نوه دختری ملک سلمان
هشت = دختر همسایه سمت چپی دونالد ترامپ

نه = پسر همسایه وزیر امور خارجه الجزایر
ده= پسر دایی جان ناپلئون

یازده = عمه دایی جان ناپلئون
دوازده = خاله دایی جان ناپلئون

سیزده = خواهر دایی جان ناپلئون
چهارده = مادر دایی جان ناپلئون

پانزده = جد و آباد دایی جان ناپلئون

اعتراض به ضعف مسئولین
ادامه از صفحه اول

چنی��ن مردمی که حتی در ش��رایط ب��د اقتصادی 
پایبندی خ��ود را به انقالب، آرمان ه��ای امام و رهبری 
اثبات می کند، مستحق خدمت بی منت مسئولین است.

حت��ی مردمی که تا دیروز اعتراض داش��تند، اما با 
دیدن فتنه، علیه آن شوریدند، مردم به خوبی می دانند 
نظام اس��المی نقص و ایرادی ندارد و ضعف و مشکالت 

به خاطر مدیریت برخی مسئولین است.
ظرفیت و قابلیت های نظام اسالمی بسیار باال است، 
توانایی جمهوری اس��المی ایران در مقاطع گوناگون به 
خوبی دیده ش��ده اس��ت، آنجا که بحران غرب آس��یا با 
درایت نظام اس��المی از فتنه ای علی��ه ایران به بحران و 
چالش برای دشمنان تبدیل می شود، ظرفیت هایی است 

که در دل انقالب اسالمی وجود دارد.
اگر نیروهای مس��لح کش��ورمان اعم از ارتش و سپاه 
توانسته اند در زمینه نظامی و دفاعی به خودکفایی رسیده 
و نیازهای خود را تولید کنند و حتی فراتر رفته و با ساخت 
موشک های بالستیک دوربرد دشمنان را به عقب نشینی 

وادار سازند، نشان از قابلیت نظام اسالمی است.
هر آنچه ضعف در بخش های گوناگون در س��ه قوه و 
برخی دیگر از س��ازمان های حاکمیتی دیده می شود، به 
خاطر ضعف در مدیریت اس��ت، جمهوری اسالمی ایران 
برنام��ه، راهکار، طرح و هدف را تعیین کرده اس��ت، این 
مدیران و مس��ئوالن نظام هستند که باید برای پیشرفت 
و اعتالی جمهوری اس��المی تالش بیش��تری کنند و از 

خطاهای خود بکاهند.
مردم پای انقالب هس��تند، پاسخ اعتماد ارزشمند 

مردم را باید با خدمت بیشتر برای رفاه آنها داد.

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا والي�ت

صبح دیروز در دیدار هزاران 
نفر از مردم قم با تجلیل و تحس��ین حرکت عظیم، 
پرشور، به موقع و منس��جم ملت در روزهای اخیر، 
به تشریح ابعاد و الیه های مختلف توطئه دشمنان 
ب��رای سوءاس��تفاده از مطالب��ات ب��ه ح��ق مردم 
پرداختن��د و ب��ا بیان س��خنان مهم��ی خطاب به 
امریکایی ها، مسئوالن کشور و مردم تأکید کردند: 
ایس��تادگی و نبرد »ملت با ضد مل��ت«، »ایران با 
ضد ایران« و »اس��الم با ضد اسالم« همچون چهل 
س��ال گذشته ادامه خواهد داش��ت اما کینه ورزی 
دش��من نباید موجب شود مس��ئوالن از ضعفها و 
مشکالت مردم و بویژه طبقات ضعیف غافل شوند.

رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، با 
گرامیداشت سالروز قیام نوزدهم دی سال ۱۳۵۶، 
مردم قم را ش��جاع، سرش��ار از انگیزه و امید و در 
صراط مستقیم انقالب دانستند و گفتند: مردم قم 
امس��ال همانند سالهای گذشته در راهپیمایی نهم 
دی ش��رکت کردند اما هنگام��ی که قضایای اخیر 
بوجود آمد، چهار روز بعد یعنی در روز س��یزدهم 

دی، آن حرکت عظیم را آفریدند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر اینکه 
حرف ملت ایران بویژه جوانان در چهل سال گذشته، 
»ایس��تادگی در مقاب��ل زورگویی و زیرب��ار قدرتها 
نرفتن« بوده اس��ت، افزودند: ملت ایران همچنان با 
همان منطق، اهداف واالی خود را دنبال می کند اما 
با انگیزه تر و پرتجربه تر از گذشته شده است و جوانان 

انقالبی کشور نیز پرتعدادتر از اول انقالبند.
ایشان قضایای روزهای اخیر را شواهد روشنی 
از ای��ن روحیه ملت ایران دانس��تند و گفتند: ملت 
ایران از روز نهم دی که این آتش بازی ها و شیطنت 
کاری ها آغاز ش��د، در نقاط مختلف کشور، حرکت 
خود را آغاز کردند اما هنگامی که دیدند مزدوران 
دشمن دست بردار نیستند، پی درپی و در روزهای 

متوالی، راهپیمایی ها تکرار شد.
رهب��ر انقالب تأکید کردن��د: این راهپیمایی ها 
حوادث معمولی نیست و این حرکت عظیم، منسجم 
و مردمی در مقابل توطئه دش��من و با چنین نظم، 

بصیرت، شور و انگیزه در دنیا بی نظیر است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در توصیف حرکت 
مستمر ملت، گفتند: این نبرد »ملت با ضد ملت«، 
نبرد »ای��ران با ضد ایران« و نبرد »اس��الم با ضد 
اس��الم« اس��ت که از ای��ن پس نیز ادام��ه خواهد 
داش��ت. ایشان خاطرنشان کردند: البته این مبارزه 
و ایستادگی و مقاومت موجب نشده است که ملت 
از دیگر ابعاد زندگی از جمله پیش��رفت های علمی 

و تأمین امنیت و آرامش غافل شود.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، ریش��ه تم��ام 
دشمنی ها و توطئه ها بر ضد ملت ایران را »انقالب 
اس��المی« دانس��تند و تأکید کردند: تمام حرکات 
ناکام دش��من در این چهل سال، در واقع پاتک به 
انقالب است، زیرا انقالب حضور سیاسی دشمن را 
ریشه کن کرد. ایشان گفتند: این بار هم ملت ایران 
با ایستادگی همچون سدی محکم و ملی با قدرت 
تمام به امریکا و انگلیس و لندن نشینان گفت که 

نتوانستید و بعد از این هم نخواهید توانست.
رهبر انقالب اسالمی به میلیاردها دالر هزینه 
و س��الها شبکه س��ازی و مزدورپ��روری بدخواهان 
مل��ت ای��ران برای ایجاد مش��کل از دورن کش��ور 
اش��اره کردند و افزودند: مسئوالن فعلی امریکا که 
س��اده لوحی آنها در امور سیاسی آشکار است، این 
بار خود را لو دادند و به شبکه سازی و مزدورپروری 
اذعان و هزینه های این طراحی را نیز با سرکیس��ه 
کردن دولت های وابسته خلیج فارس تأمین کردند 
تا شاید بتوانند زباله های فراری از ایران را بازیافت 

و دوباره وارد میدان کنند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه اقدام 
دشمنان در سالهای اخیر در راه اندازی هزاران شبکه 
مجازی و دهها کان��ال تلویزیونی، ایجاد جوخه های 
ت��رور و انفجار و اعزام آنها به داخل مرزها، و بمباران 

گس��ترده ملت با دروغ، تهمت و شایعه خاطرنشان 
کردند: همه این تالش��ها انجام شد تا شاید بتوانند 
اف��کار ای��ن ملت بوی��ژه جوانان را تغیی��ر دهند اما 
نتیجه اش، ش��هید حججی عزیز و دیگر شهدا بودند 

که در دفاع از انقالب سینه سپر کردند.
ایشان افزودند: دش��منان حتی برای نفوذ در 
برخ��ی ارکان، اف��رادی را تطمی��ع کردند و خود 
نیز مس��تقیم وارد میدان ش��دند ک��ه دخالت های 
مس��ئوالن امریکایی را در این چند روز اخیر همه 

دیدند، اما باز هم نتوانستند و ناکام ماندند.
رهبر انقالب، صمیمانه از مل��ت ایران قدردانی 
کردند و گفتن��د: نه یک بار بلکه ه��زاران بار از این 
ملت تشکر می کنم؛ ملت ایران حقیقتاً ملتی رشید، با 
بصیرت، وفادار، با همت، زمان شناس و لحظه شناس 
است و می داند که لحظه ی حرکت، چه زمانی است.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تأکی��د کردند: 
دشمنان این پیام ها را می گیرند، اگرچه در تبلیغات 
ب��ه روی خود نمی آورند و صدها اخاللگر را هزاران 
نفر، و حرکات میلیون��ی مردم را گروه اندک جلوه 
می دهند اما صاحبان سیاس��ت متوجه این حرکت 
و پیام های آن می شوند. ایشان افزودند: ملت ایران 
با ای��ن حرکت عظی��م کار خود را ک��رد و در دل 
سیاس��تگذاران دشمن رعب ایجاد کرد و بصیرت و 

انگیزه خود را به اوج رساند.
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به تحلیل های 
مختلفی که در روزهای گذش��ته از طرف اشخاص 
و جناح ها در روزنامه ها و شبکه های اینترنتی بیان 
شده گفتند: همه این تحلیل ها یک نقطه مشترک 
صحی��ح داش��ت و آن اینک��ه باید بی��ن مطالبات 
صادقان��ه و به حق م��ردم و حرکات وحش��یانه و 
تخریب گرانه یک گروه تفکیک قائل شد و مطالبات 

و خواسته های مردم را پیگیری کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
اینک��ه ع��ده ای از حقی محروم بمانن��د و در جایی 
جمع ش��وند و اعتراض کنند، یک مطلب اس��ت اما 
اینکه عده ای از این تجمع سوءاس��تفاده کنند و به 
قرآن و اس��الم دشنام دهند و به پرچم ایران اهانت 

کنند و مسجد آتش بزنند، یک مطلب دیگر است.
ایش��ان افزودند: اعتراض ها یا درخواست های 
مردمی همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین 
یکس��ال اخیر، برخی از مردم در بعضی ش��هرها یا 
در مقاب��ل مجل��س به دلیل مش��کالت صندوق ها 
یا برخی مؤسس��ات مالی، اجتماعاتی داش��تند که 
هیچ ک��س هم با آنها معارض��ه و مخالفتی ندارد و 
باید این حرفها گوش داده و رس��یدگی شوند و در 

حد وسع و توان پاسخ داده شود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای س��پس در تبیین 
ابعاد قضایای اخیر گفتند: قرائن و شواهد اطالعاتی 
نشان می دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده 

و در شکل گیری آن، یک مثلث فعال بوده است.
ایش��ان افزودند: یک رأس ای��ن مثلث، امریکا 
و صهیونیس��تها بودند که طراحی را انجام دادند و 
چند ماه برروی این طراحی کار کردند و بنای آنها 
این بود که حرکت ها از ش��هرهای کوچک ش��روع 

شود تا به مرکز برسد.
رهبر انقالب اس��المی گفتن��د: رأس دوم این 
مثل��ث، یکی از دولتهای پولدار خلیج فارس اس��ت 
ک��ه هزینه این نقش��ه را تأمین کرد و رأس س��وم 
نی��ز، پادوها بودند که مربوط به س��ازمان آدمکش 

منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فراخوان ها، 
خاطرنشان کردند: در این فراخوان ها، شعار »نه به 
گرانی« مطرح ش��ده بود که ش��عاری جذاب بود تا 

عده ای را بدنبال خود وارد صحنه کنند.
در ابتدای کار هم عده ای با این ش��عار همراه 
ش��دند اما مردم ب��ه محض آنکه دیدن��د، هدف و 

شعارها تغییر کرد، صف خود را جدا کردند.
ایش��ان در همین خص��وص افزودن��د: همان 
افرادی که روز پنجش��نبه و جمعه در اجتماع »نه 
به گرانی« ش��رکت کرده بودند، بعد از جدا کردن 
صف خ��ود، در اجتماع عظیم نه��م دی به میدان 

آمدند و برضد امریکا و منافق شعار دادند.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه تبیین قضایای 
اخیر به برخی حرفها در رسانه های دشمنان اشاره 
کردن��د و گفتند: برای س��ازماندهی و عملیات دو 
قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده 
بود، یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در 
فضای مج��ازی بود و ق��رارگاه دوم برای مدیریت 
اغتشاش ها که هر دو قرارگاه بوسیله امریکایی ها و 
صهیونیست ها فرماندهی می شد و پیروزی خود را 

نیز قطعی می دانستند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با سپاس��گزاری به 
درگاه خداون��د متعال که دش��منان ملت ایران را 
از نادان ه��ا قرار داده اس��ت، تأکی��د کردند: برغم 
مقابل��ه پی درپی مردم، دش��منان هنوز ملت ایران 
را نش��ناخته اند و معنای این س��د محکِم ایمان و 

شجاعت ملی را نفهمیده اند.
ایش��ان، بیهوده گویی ه��ای اخی��ر مس��ئوالن 
امریکایی را ناش��ی از عصبانیت ش��دید و شکست 
اخیر دانستند و گفتند: می گویند حکومت ایران از 
مردم خود می ترسد! خیر. حکومت ایران متولد این 
مردم اس��ت و نظام اسالمی چهل سال است که به 

پشتوانه همین مردم در مقابل شما ایستاده است.
رهب��ر انق��الب اس��المی افزودن��د: می گویند 
حکومت ایران از قدرت امریکا هراس دارد؛ در پاسخ 
می گوییم اگر ما از ش��ما هراس داشتیم، چگونه در 
دهه پنجاه شما را از ایران بیرون ریختیم و در دهه 

نود نیز شما را از کل منطقه بیرون راندیم.
ایشان به یکی دیگر از گزافه گویی های مقامات 
امریکایی مبنی بر نگرانی از نحوه رفتار با معترضان 
اش��اره کردند و افزودند: شما خجالت نمی کشید؟ 
در یک س��ال گذشته هش��تصد نفر از مردم امریکا 
به دست پلیس کشته شده اند. در قضیه قیام وال 
استریت هر کاری که توانستید بر ضد مردم کردید 
و با هر احتمال و تهمتی، مردم را کشتید؛ آن وقت 

برای مردم ایران اظهار نگرانی می کنید؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به 
ابراز نگرانی مس��ئوالن انگلیس خبیث گفتند: اخیراً 
در موض��وع حمله به مس��لمانان انگلی��س و دفاع 
مسلمانان از خود، یک قاضی انگلیسی، احکام بسیار 
سنگینی داد؛ حاال مسئوالن چنین کشوری، دلسوز 

معترضان شده اند؟
رهب��ر انق��الب اس��المی، »بران��دازی نظ��ام 
جمهوری اس��المی« را هدف مشخص امریکایی ها 
خواندند و با اش��اره به تالش دول��ت قبلی امریکا 
در پنهان کردن این هدف در موضع گیری ها و نیز 
نامه هایی که برای رهبر انقالب می فرستاد، گفتند: 
البته رفتار آنها همان رفتار براندازی بود که دولت 
فعلی، صریح و بدون مالحظه آن را اعالم می کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تالش برای گرفتن 
ابزارهای اقتدار ملی ایرانیان را روش اصلی و وسیله 
امریکایی ها برای تحقق »براندازی« برش��مردند و 
افزودن��د: »عواطف مردم و افکار عمومِی هم جهِت 
با حکومت« و »ایم��ان و انگیزه جوانان« از جمله 
ابزارهای اصلی اقتدار ملی اس��ت و به همین علت 

دشمنان درصدد تضعیف و سلب آنها هستند.

»قدرت دفاع موش��کی« و »حض��ور مقتدرانه 
در منطقه« از دیگر ابزاره��ای اقتدار ملی ایرانیان 
بود که رهبر انقالب یادآور شدند و افزودند: امریکا 
جرأت نمی کند اس��م مذاکره با ما را بیاورد اما یک 
کش��ور اروپایی می گوید می خواهیم با ایران درباره 
حضور منطقه ای آن مذاکره کنیم در حالی که باید 

از او پرسید شما چرا در منطقه حضور دارید؟
رهبر انقالب سپس سه نکته اساسی را خطاب به 
هیأت حاکمه امریکا مورد تأکید قرار دادند: اول: سِر 
ش��ما در حوادث اخیر به سنگ خورد و اگر در آینده 
تکرار کنید باز هم ناکام خواهی��د ماند. دوم: در این 
چن��د روز به ایران خس��ارت زدید، این کار بی تقاص 
نخواهد ماند و س��وم: این کس��ی که ب��ه گفته خود 
امریکایی ها تعادل روحی - روانی ندارد، بداند که این 

دیوانه بازی های نمایشی، بی جواب نخواهد ماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ایستادگی 
نظ��ام در مقابل زورگوی��ان و دفاع از منافع ملت و 
کشور افزودند: کسانی که در خارج یا متأسفانه در 
داخل دوس��ت دارند با امریکایی ها پیوند بخورند و 
نشست و برخاس��ت کنند، این حرفها را بشنوند و 
بدانن��د که نظام جمهوری اس��المی به فضل الهی 

همه مشکالت را برطرف خواهد کرد.
بخش دیگری از س��خنان رهبر انقالب خطاب 
به مس��ئوالن کشور و عناصر و فعاالن سیاسی بود. 
ایشان خود را هم مخاطب این سخنان دانستند و 
در نکته ای بسیار مهم گفتند: دست داشتن دشمن 
در مس��ائل اخیر، تحلیل نیس��ت بلک��ه بر مبنای 
اطالعات و خبر بیان شد اما این نباید موجب شود 

که از ضعف ها و مشکالت خودمان غافل شویم.
رهب��ر انقالب تأکی��د کردند: دش��منان مانند 
مگ��س روی زخم ناش��ی از مش��کالت و ضعف ها 
می نش��ینند، بنابرای��ن باید زخ��م را خوب کنید و 
نگذارید بوجود آید چراکه اگر مشکل داخلی نداشته 
باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی گذارد و 

امریکایی ها هم نمی توانند هیچ غلطی بکنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، »دفاع از حقوق 
مردم و تالش برای حل مش��کالت آنها« را وظیفه 
همه مسئوالن برش��مردند و افزودند: قشرهایی از 
مردم ب��ه خصوص »طبقات ضعیف« تحت فش��ار 
هس��تند و بای��د همه همت مس��ئوالن صرف حل 

مشکالت موجود شود.
»ش��ناخت مش��کالت جامعه، تمرک��ز بر حل 
مسائل اساسی و تقسیم کار برای رفع آنها« توصیه 

مهم دیگر رهبر انقالب به مسئوالن سه قوه بود.
ایش��ان با اشاره به تش��کیل چندین جلسه با 
مسئوالن و مدیران اصلی کشور درباره آسیب های 
اجتماعی و اقدام برخی مسئوالن در کاهش بعضی 
از این آس��یب ها افزودند: همه بدانند که مش��کِل 
حل نشدنی و گره ی بازنشدنی در کشور نداریم اما 
باید در این زمینه آماده تر، پا به رکاب تر، بیش��تر و 

دقیق تر، کار و تالش کنیم.
»وح��دت و همدلی« دیگر توصیه مؤکد رهبر 
انقالب به مس��ئوالن بود. ایش��ان افزودند: در این 
ش��رایط که دشمِن لجوج تهدید می کند و درصدد 
ایجاد مش��کالت است، مس��ئوالن و مجموعه های 
سیاس��ی باید »هم افزای��ی« کنن��د و از تحلیل و 

تضعیف یکدیگر خودداری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری صدمات و 
خساراتی که در سال ۸۸ به علت بی قانونی برخی 
عناصر، متوجه مردم و ایران ش��د، افزودند: تسلیم 
در مقابل قانون همچون همیش��ه توصیه، تأکید و 

طلب بنده از همه مسئوالن و دستگاهها است.
رهبر انقالب، »تذکر و انتقاد منصفانه« را الزم 

و مفید دانستند و در عین حال افزودند: نباید انتقاد 
و تذک��ر را با یک کالغ چه��ل کالغ کردن، مبالغه 
و تعمیم غیرمنطقی، به ابزار ش��ایعه و سیاه نمایی 
تبدیل کرد. ایشان افزودند: نباید وجود تعداد اندکی 
مدیر یا قاضی فاس��د را به ه��زاران مدیر اجرایی یا 
قاضی ش��ریف تعمیم داد و دل جوانان عزیز میهن 
را خال��ی کرد، همچنان که نباید یکی دو نماینده را 
که در میان حدود ۳۰۰ نماینده، جور دیگری مشی 

می کنند، به همه نمایندگان تعمیم داد.
رهب��ر انق��الب، »تمرکز مس��ئوالن کش��ور« 
بخصوص مس��ئوالن اجرایی را بر مس��ائل کلیدی 
بویژه اشتغال و تولید و حل مشکل واردات ضروری 
خواندند و افزودند: این مسائل را بارها به مسئوالن 

اجرایی تذکر داده ایم.
ایش��ان در همین زمینه افزودن��د: برخی گله 
می کنن��د که رهبری چرا تذک��ر نمی دهد اما بنده 
با گزارش��های مردمی و دیگر گزارش��ها از مسائل 
اساس��ی و مش��کالت مردم با خب��رم و مدام تذکر 
می ده��م؛ به گونه ای که این تذاک��رات علنی، یک 
دهم هش��دارها و اوقات تلخی های ما با مسئوالن 

در جلسات غیرعمومی هم نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بار دیگر با تأکید بر 
اهتمام مس��ئوالن براش��تغال و رونق تولید داخلی 
خاطرنشان کردند: بیکاری ریشه اصلی بسیاری از 
مفاسد اس��ت و باید با رونق تولید، آن را حل کرد 
البته پول پاش��یدن بی حس��اب و کتاب مشکل را 
حل نمی کند و خوش��بختانه مس��ئوالن دولتی در 

این زمینه ها مشغول کار هستند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با 
تشکر از مسئوالن امنیتی، انتظامی و سپاه و بسیج 
افزودند: در مسئله اخیر باید میان جوان و نوجوانی 
که تحت تأثیر هیج��ان فضای مجازی حرفی زده 
و کاری کرده با کس��انی که جزو پادوهای امریکا و 

ضد انقالب هستند فرق گذاشت.
رهب��ر انقالب افزودند: با کس��انی که هیجانی 
وارد ماجرا ش��ده اند چه دانش��جو، چه غیردانشجو 
باید صحبت و روش��نگری کرد اما کسی که پادوی 

منافقین است و آدم می کشد حسابش جداست.
بخش پایانی س��خنان رهبر انقالب مستقیماً 

خطاب به مردم بود.
ایشان حضور تعیین کننده، بی منت و با بصیرت 
ملت عزیز را در هنگامه های نیاز کشور موجب جلب 
رضای��ت پروردگار کریم خواندند و افزودند: در همه 
چهل س��ال اخیر هر ج��ا الزم ب��وده در انتخابات، 
راهپیمایی ه��ا و هر صحنه الزم دیگر، مردم س��ینه 

خود را سپر کرده اند و به ایران آبرو داده اند.
رهبر انقالب با اشاره به شایعه پراکنی به عنوان 
یکی از ابزارهای مهم دش��منان ب��ه مردم توصیه 
کردند: هر موضوعی را مادام که س��ند درس��ت و 
مطل��ب منطقی و معقول ندی��ده اید، باور نکنید و 
ش��ایعات دشمن و دیگر حرفهای بی مبنا را منتشر 

و پراکنده نکنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مردم بدانند 
مس��ئوالن کشور نخوابیده اند و به قدر وسعشان در 
حال کار و تالش��ند؛ البت��ه جاهایی قصور و تقصیر 
هم هست. ایشان با اشاره به روند جاری حل برخی 
مش��کالت گفتند: حل بعضی مسائل دیگر زمان بر 
است، ضمن اینکه تقریباً همه مسئوالن مستقیم یا 
غیرمس��تقیم انتخاب خود مردم هستند که باید با 
ابتکار، به روز بودن و آمادگی های جسمی و عصبی، 

فعالیت برای حل مشکالت را افزون تر کنند.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه 
انتخاب مسئوالن با رأی مردم افزودند: مردمساالری 
دینی را صادقانه و واقعاً قبول دارم؛ به همین علت 
به هرکس��ی که م��ردم رأی بدهند، کمک می کنم 
همچنانک��ه درباره همه دولتها از جمله این دولت، 

این کار را کرده ام و ادامه خواهم داد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان تأکید 
کردند: به آینده بسیار روشن کشور امیدوار هستم و 
می دانم خداوند اراده کرده این ملت را به عالی ترین 
درجات برساند که به فضل الهی چنین خواهد شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار هزاران نفر از مردم قم:

زخم مشکالت مردم را درمان کنید
مطالبات صادقانه و به حق مردم از حرکات وحشیانه و تخريب گرانه يک گروه جداست

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
ن توجه به مسأله فلسطین و ممانعت از پایمال گفتم����ا

ش��دن حقوق مردم مظلوم فلسطین را امر 
مهمی دانست که مورد توجه مسئوالن دو کشور قرار دارد.

ب��ه گ��زارش خان��ه مل��ت، حس��ین امیرعبداللهی��ان با 
فالح الحج��رف سرپرس��ت س��فارت کویت در ته��ران دیدار و 
گفت وگو کرد. وی در ابتدای این دیدار با اش��اره به مناس��بات 
دوس��تانه و برادرانه دو کش��ور گفت: ای��ران و کویت به عنوان 
دو کش��ور تاثیرگذار در منطقه همواره در مس��ائل منطقه ای و 

جهانی از مواضع خوب و سازنده ای برخوردارند.
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل همچنین با 
تاکید بر اهمیت دیپلماس��ی پارلمانی در روابط میان کشورها 
اف��زود: همکاری های پارلمانی میان مجالس دو کش��ور، نقش 

مهمی در گسترش مناسبات فیمابین برخوردار است
وی اف��زود: از اینکه تالش های ایران، روس��یه و ترکیه در 
قالب نشس��ت آستانه به نتیجه رسیده و اکنون شاهد بازگشت 

تدریجی آرامش به سوریه هستیم خرسندیم.
دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه 
ابتکار کویت در برگزاری نشس��ت هایی ب��ه منظور پایان دادن به 
بحران یمن اقدامی ستودنی است، خاطرنشان کرد: توجه به مسأله 
فلسطین و ممانعت از پایمال شدن حقوق مردم مظلوم فلسطین 

امر مهمی است که مورد توجه مسئوالن دو کشور قرار دارد.
از س��وی دیگر فالح الحجرف در ادامه ای��ن دیدار با بیان 
اینک��ه همکاری ه��ای دوس��تانه فیمابین در س��طح خوبی در 
جریان اس��ت، گفت: امیدواریم مذاکرات سیاس��ی میان همه 

طرف های یمنی به زودی آغاز شود.

دستیار ويژه رئیس مجلس در امور بین الملل مطرح کرد:

قدردانی از ابتکار کويت برای پايان دادن به بحران يمن
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 

گفت: فرمانده نی��روی دریایی تأکید کرد پارلم����ان
ایران حاکمیت کامل بر سهم ۲۰ درصدی 

خود در دریای خزر دارد.
به گزارش فارس، سیدحس��ین نقوی حس��ینی در تشریح 
نشست دیروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه که با 
حضور امیر س��رتیپ ملک زاده، امیر دریادار خانزادی فرمانده 
نی��روی دریای��ی ارتش، امیر س��رتیپ ش��هبازی و نمایندگان 
وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، اطالعات، جهاد کش��اورزی، 
سازمان محیط زیست، ش��یالت و مرکز پژوهش های مجلس، 
راه و شهرسازی )سازمان بنادر( برگزار شد و در خصوص رژیم 

حقوقی دریای خزر و کنوانسیون مربوط بحث و بررسی شد.
وی ب��ا بیان اینکه بروجردی رئیس کمیس��یون در ابتدای 

جلس��ه گفت: تحقق حقوق ملت ای��ران در دریای خزر مطابق 
س��ند راهبردی جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر مصوب 

شورای عالی امنیت ملی مورد تأکید ما و قطعی است.
نقوی حس��ینی ادامه داد: همچنین در این جلسه امیر ملک 
زاده به تغییر و تحوالت و روند رژیم حقوقی دریای مازندران در ۳ 
مقطع دوره ایران و روسیه تزاری، ایران و شوروی و ایران و روسیه 
پس از فروپاشی شوروی سابق اشاره کرد و با استناد به توافقات 
۱9۲۱ و ۱94۰ از حقوق ملت ایران در دریای خزر سخن گفت.

وی افزود: در ادامه جلس��ه آق��ای »صابر« رئیس دبیرخانه 
دری��ای خ��زر وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اس��المی در 
ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر و حقوق جمهوری اس��المی 
سند راهبردی مصوب شورای عالی امنیت ملی را دارد و تمامی 

فعالیت ها، در چارچوب این سند راهبردی است.

امیر خانزادی مطرح کرد؛

حاکمیت کامل ايران بر سهم ۲۰ درصدی دريای خزر

امور بین الملل رهبر  مش��اور 
گفت: تريب����ون اسالمی  انقالب  معظم 

روابط دو کشور ایران و عراق 
راهبردی اس��ت و مجلس اعالی عراق نقش بسیار 

مهم و مثبتی را در طول حیات خود داشته است.
ب��ه گزارش مهر، علی اکبر والیتی در نشس��ت 
مطبوعاتی مشترک با همام حمودی رئیس مجلس 
اعالی اسالمی عراق اظهار داشت: در مساله برجام 
و احتم��ال خروج آنها از آن، این طور نیس��ت که 
برخ��ی از هم پیمان��ان آمری��کا یک حرف��ی بزنند 
و آمری��کا به نح��و دیگری عمل کنن��د و آنها یک 
طرفه از برجام س��ود ببرند و ایران نیز یک طرفه به 
تعهداتش پایبند باشد. وی گفت: راهکار در ارتباط 
با این موضوع در خود برجام پیش بینی ش��ده و از 
دیگر سو مجلس شورای اسالمی نیز قانونی در این 
زمین��ه تصویب کرده و این قان��ون مجلس مالک 

عمل ما خواهد بود.
مشاور مقام معظم رهبری همچنین در پاسخ به 
سوالی در مورد تالش آمریکایی ها جهت جدا کردن 

کردس��تان سوریه از این کش��ور در راستای تجزیه 
سوریه اظهار کرد: سناریوی آمریکایی ها این بود که 
عراق را به سه قسمت شیعه، کردی و سنی تجزیه 
کنند ولی جامعه ع��راق با این فکر مخالفت کرد و 

در همین چارچوب، آمریکایی ها اجرایی کردن این 
نقش��ه را به آینده موکول کردند. آنها در آینده نیز 
در ای��ن زمینه به موفقیتی دس��ت نخواهند یافت؛ 
چراک��ه مردم، ارتش، نیروهای مردمی و دولت این 
کش��ور همگی حضور دارند و با این موضوع مخالف 
هستند. بنابراین آمریکایی ها در مورد تجزیه عراق 

به نتیجه ای نخواهند رسید.
وی ادامه داد: در مورد س��وریه نیز آمریکایی ها 
مای��ل نبودند ک��ه ارتباط��ی بین س��وریه و عراق 
ایجاد ش��ود و شهر بوکمال را سدی در این ارتباط 
می دیدند ولی با کمک نیروهای س��وری و عراق و 
جری��ان مقاومت، آمریکایی ها دماغ ش��ان به خاک 

مالیده شد و داعش شکست خورد.

وی افزود: آمریکایی ها در ش��رق فرات پایگاه 
های��ی زدند و م��ی خواهن��د مقدمه جدا ش��دن 
کردس��تان سوریه را از این کشور فراهم کنند ولی 

این آرزویی است که محقق نمی شود.
والیتی با بیان اینکه آنها قریب هفت سال است 
که علیه سوریه می جنگند و برخی از مزدوران خود 
از جمل��ه "بلک واتر" را به ای��ن منطقه آورده اند که 
حکومت س��وریه را از بین ببرد ولی موفق نشدند، 
ادامه داد: تجربه نیز نشان می دهد که آمریکایی ها 
در اجرای این طرح موفق نمی شوند و سوریه متحد 
و یکپارچ��ه باقی می ماند. وی افزود: محور مقاومت 

از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند.
مش��اور ام��ور بین الملل رهبر معظ��م انقالب 

اس��المی همچنین به گفت وگوهای مطرح ش��ده 
در دیدارش با رئیس مجلس اعالی اس��المی عراق 
اش��اره کرد و گفت: پیروزی های ارتش و همچنین 
نیروهای مردمی عراق در راستای آزادسازی کامل 
این کشور از وجود گروه های تروریستی بسیار مهم 

بود، ما این پیروزی را بار دیگر تبریک گفتیم.
والیت��ی با تاکید بر اینک��ه رابطه ایران و عراق 
مبتنی بر حسن همجواری و راهبردی و استراتژیک 
اس��ت، ب��ه نقش مجل��س اعالی اس��المی عراق و 
تحوالت چند س��ال اخیر در این کشور اشاره کرد 
و گفت: مجلس اعال نقش مهمی در پیروزی مردم 

عراق داشت.
والیت��ی در ادام��ه همچنین ب��ه مصوبه اخیر 
مجلس عراق در رابطه با قدس و تاکید این مجلس 
مبنی بر اینکه قدس پایتخت همیش��گی فلسطین 
است اش��اره کرد و گفت: نمایندگان مجلس عراق 
با تصوی��ب چنین موضوعی با تصمیم اخیر ترامپ 
مبنی بر انتقال س��فارت این کش��ور از تل آویو به 

قدس مخالفت کردند.

واليتی:

 مجلس اعالی عراق
نقش بسیار مهمی در روابط تهران - بغداد دارد


