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در خواست ایران از دولت نیوزیلند
در پی وقوع حادثه تروریستی اخیر
در این کشور

بخش سیاسی -سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان،
حمله به دو مسجد مسلمانان در شهر «چرچ کرایست» در
نیوزیلند را که منجر به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی
از مسلمانان از ملیتهای مختلف شد به شدت محکوم کرد
و آن را اقدامی غیرانسانی و کام ً
ال سبعانه دانست .به گزارش
ایسنا ،بهرام قاسمی موکدا از دولت نیوزیلند خواست با
شناسایی سریعتر عاملین این اقدام نژادپرستانه ،با اجرای
عدالت و فارغ از هرگونه مالحظهای ،با آنان برخورد کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :هر اقدام تروریستی
در هر جا و توسط هر کس و به هر بهانه و انگیزهای صورت
بگیرد باید از سوی تمامی کشورها محکوم شود و دولتها
اجازه ندهند جریانها و افکار نژادپرستانه و اسالم ستیزانه
امنیت و آرامش شهروندان کشورها را به مخاطره بیندازند.

ظریف:

ریاکاری غرب در دفاع از
بیاعتبارکردن مسلمانان پایان یابد

بخش سیاسی -وزیر امور خارجه کشورمان به حادثه
تروریستی نیوزیلند و اظهارات برخی مقامات آمریکایی در
ارتباط این حادثه با مسلمانان واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کشورمان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«مصونیت در دموکراسیهای غربی برای ارتقای تحجر
باعث میشود که مزدوران اسرائیلی وارد مسجدی در
فلسطین شوند تا به مسلمانان توهین کنند و تروریستهایی
در نیوزیلند از قتلعام  ۴۹مسلمان پخش زنده داشته باشند.
ریاکاری غرب در دفاع از بیاعتبار کردن مسلمانان در قالب
آزادی بیان باید پایان یابد».

تایید صدور حکم بدوی
برای یک نماینده مجلس

بخش سیاسی -روزهای گذشته برخی اخبار در مورد
تشکیل دادگاه «سلمان خدادادی» و صدور حکم در این
مورد حکایت داشت که رئیس دادگستری استان تهران
با اظهاراتش این موضوع را تایید کرد ولی این حکم را
غیرقطعی دانست .به گزارش فارس ،محمدجواد جمالی
نوبندگانی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلس صدور حکم در مورد «سلمان خدادادی» را رد کرد
و گفت :تا کنون چنین موردی به دست هیأت نظارت بر
رفتار نمایندگان نرسیده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای
اسالمی همچنین تصریح کرد :هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان با توجه به اختیاراتی که دارد نمی تواند حکم
تعلیق را صادر کند .همچنین اگر حکمی برای یک نماینده
ن مرجع به اطالع ما خواهد رسید ،اگر چنین
صادر شود از آ 
موضوعی بود به ما اطالع داده میشد اما تا سه شنبه هفته
جاری هیچ مطلبی در این خصوص به ما گزارش نشده
است .خبرگزاری قوه قضائیه با انتشار خبری به نقل از
غالمحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران این
موضوع را تلویحا تایید کرد .غالمحسین اسماعیلی رئیس
کل دادگستری استان تهران در رابطه با حکم دادگاه یکی
از نمایندگان مجلس گفت :این رای تازه صادر شده و
غیرقطعی است .وی افزود :به استناد ماده ۳۵۲قانون آیین
دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده  ۳۵۳همان قانون به
جهت غیر قطعی بودن دادنامه از بیان جزئیات رای دادگاه
قانونا معذور میباشیم .با توجه به اینکه اسماعیلی نامی از
این نماینده نبرده است ولی به نظر میرسد صدور این حکم
مربوط به «سلمان خدادادی» است و پیگیریهای ما هم
حکایت از این دارد که این خبر مربوط به خدادادی است.

یک نماینده مجلس:

در سفر روحانی به عراق  ۴میلیارد
دالر از طلبهایمان را وصول کردیم
بخش سیاسی -یک نماینده مجلس درباره سفر روحانی
به عراق گفت :در سفر رئیسجمهور به این کشور  ۴میلیارد
دالر از طلبهایمان را وصول کردیم که در این شرایط بسیار
ارزشمند است .محمدجواد جمالی نوبندگانی درباره سفر
رئیسجمهور به عراق و دستاوردهای این سفر بیان کرد:
سفر رئیسجمهور از چند منظر قابل بررسی است؛ این سفر
در شرایط خاصی که وجود دارد انجام شد و ویژگیها و
دستاوردهای منحصر به فردی داشت .این عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه شرایط خاصی در کشور وجود دارد و ما در
آستانه تشدید تحریمهای بیشتر آمریکا قرار داریم ،گفت:
عراق هم جزء کشورهایی قرار دارد که  ۶ماه بعد از تشدید
تحریمها میتوانستند از ما حاملهای انرژی را خریداری
کنند حال این مهلت رو به پایان است و قطعا ترامپ هم
به دنبال تحریم های بیشتر است .وی خاطرنشان کرد :به
دنبال خروج آمریکا از برجام و عدم تعهدات اروپا یکی از
راهکاریهایی که میتوانیم برای دور زدن تحریمها داشته
باشیم ،افزایش ارتباطات با همسایگان است که در بین آنها
عراق از جایگاه ممتازی برخوردار است.
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سعید جلیلی:

 ۸۰درصد مشکالت اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریتهاست

بخش سیاسی -نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد :بیانیه
گام دوم برای این است که انقالب به حداقلها بسنده نکند زیرا انقالب و تفکر انقالبی به
قلهها نگاه میکند .به همین خاطر رهبری از جهش و ارتقا صحبت میکند و از رسیدن به
قله سخن میگویند.
سعید جلیلی ظهر دیروز طی سخنانی در پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران
گفت :ملت ایران با اجابت دعوت خدا و پیامبر ،چهل سال پر افتخار را پشت سر گذشته است
و حتی دشمنان اعتراف میکنند حقایق قرآنی در مورد ملت ایران محقق شده است .هفت
هزار میلیارد دالر هزینه میکنند اما پس از آن همه هزینه و لشکرکشی ،رئیس رژیم امریکا
وقتی میخواهد به عراق برود ،شبانه برود ،شبانه هم برگردد و کسی از او استقبال نکند.
هر کس از آحاد ملت باید نسبت خود را با گام دوم انقالب مشخص کند
وی با بیان اینکه آنها میبینند ملت ایران و
عراق با چه قدرتی با یکدیگر روابط دارند،
اظهار داشت :آنها میبینند ملت ایران با افتخار
مسیری را طی کرده است که امروز میخواهد
گام دومش را بردارد .دبیر سابق شورای عالی
امنیت ملی با طرح این سوال که چه باید کرد؟
تصریح کرد :اینکه رهبری گام دوم انقالب را
نشان میدهند حاکی از این است که من و شما
و هر کس از آحاد ملت باید نسبت خود را با
گام دوم انقالب مشخص کند .قبل از آنکه باید
وظیفه دیگری را مشخص کنیم باید مشخص
کنیم نقش ما در این حرکت چیست و چه
تاثیرگذاریای میتوانیم داشته باشیم.
گام دوم برای این است که انقالب به
حداقلها بسنده نکند
جلیلی با بیان اینکه گام دوم برای این است
که انقالب به حداقلها بسنده نکند ،خاطرنشان
کرد :انقالب و تفکر انقالبی به قلهها نگاه میکند.
به همین خاطر رهبری از جهش و ارتقا صحبت
میکند و از رسیدن به قله سخن میگویند .ما
حرکت بزرگی انجام دادیم و به حداقلها اکتفا
نمیکنیم و راضی نمیشویم .این مسئله بسیار
مهم است که بدانیم اگر این موفقیت را در سالها داشتیم مرهون چه بوده است .وی با
بیان اینکه انقالب ما بر این مبنا پیروز شد که مردم خودشان را در آن شریک دانستند ،ابراز
داشت :در دفاع مقدس چرا توانسیم در برابر همه دنیا بایستیم؟ زیرا بستر حضور برای مردم
فراهم شد و مردم توانستند نقشآفرین باشند.
هرکس که دغدغه انقالب دارد در گام دوم انقالب باید بداند
امروز در مسیر انقالب چه میگذرد
عضو شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد :یکی از تفاوتهای اندیشه اسالم با سایر
اندیشهها این است که اگر کارویژههایی برای مسئوالن و دولتمردان معین میکند ،به معنای
آن نیست که از نقش و توان مردم استفاده نکرد .مردم و دولتمردان باید مشترکا در انجام آن
وظیفه عمل کنند .جلیلی با تاکید بر اینکه ما اگر در دفاع مقدس آن پیروزیها را به دست
آوردیم به این خاطر بود که آحاد مردم با مسئوالن همراه بودند ،بیان کرد :در این میان
ممکن است هر کس چهارچوب کارش متفاوت باشد اما هرکس که دغدغه انقالب دارد در
گام دوم انقالب باید قدم به قدم بداند که امروز در مسیر انقالب چه میگذرد و او چه نقشی
میتواند داشته باشد .این فرصت را دولتمردان باید برای مردم فراهم کنند.
باید بستر استفاده از مردم فراهم شود
وی با بیان اینکه این حرکتی که همه فعال بشوند این همان چیزی است که امروز در اصل
 ۸قانون اساسی ما آمده است ،یادآور شد :امر به معروف یک وظیفه همگانی است .در هر
بخشی چه در قوای سه گانه و چه در سایر دستگاهها مردم باید احساس مسئولیت کنند.
دستگاه قضای ما چه زمانی اصالح خواهد شد .این فرمایش قرآن است که اگر قسط فعال
شود ،مردم باید برای آن قیام کنند .این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :باید
در سایر بخشها از این مهم استقبال کنند که تودههای مردم آماده هستند که به آنها
همکاری کنند .باید این بستر را فراهم کنند که مردم را در امور مشارکت دهند .اینجا است
که استفاده از مردم و استفاده از نهادهای عمومی برای طی گامهای دوم انقالب مهم است.
دشمنان از نماز جمعه میترسند و نمیتوانند آن را تحمل کنند
جلیلی نماز جمعه را یکی از نهادها و بسترهایی دانست که موجب مشارکت مردم در امور
میشود و بیان کرد :نماز جمعه از جاهایی است که اگر در صحنه کشور کارهای ارزشمندی
صورت میگیرد و نیروهای ارزشمندی حضور دارند ،از آنها تشکر شود .در نمازجمعه است
که باید برای آنچه که باید در یک هفته انجام شود ،توضیح داده شود .مردم باید در نماز
جمعه به عنوان یک قرارگاه فرهنگی تحلیلهای درست انقالب را بشنوند و بر مبنای آن،
مصادیق آن را تشخیص و دنبال کنند .وی اضافه کرد :اینکه نماز جمعه مبنای حمله
دشمنان قرار بگیرد ،به خاطر آن است که نماز جمعه است به مردم نشاط داده و راه را
به مردم نشان میدهد .اینکه شما میبینید در چنین روزی در سال  ۶۳نماز جمعه مورد
سختترین آماج حمالت قرار میگیرد و عزیزانی به شهادت میرسند ،به خاطر ترس دشمن
از نهاد نماز جمعه است و نمیتوانند نماز جمعه را تحمل کنند.
یک تحلیل فلجکننده بدتر از یک تحریم فلجکننده است
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه نماز جمعه است که میتواند راه
صحیح را برای ملت مشخص کند ،گفت :اینکه امروز میبینید آنها بیش از  ۲۵۰شبکه
ماهوارهای را راه میاندازند ،برای آن است که این مبناها را از بین ببرند .در همین پیام مقام
معظم رهبری نکتهای که توصیه میشود این است که ریشهایترین جهاد ،امید به آینده
است چون تمام تالش دشمن این است که موفقیتهای  ۴۰ساله را بپوشاند .در این عرصه
رهبری میفرمایند باید احتیاط کرد تا دچار تحلیل سراپا اشتباه نشویم .دشمن میخواهد

تحلیل سراپا غلط را ارائه دهد اما این نمازجمعه است که میتواند توصیف صحیح داشته
باشد .گاهی یک تحلیل فلجکننده بدتر از یک تحریم فلجکننده است چون تمام توان ملت
را میگیرد .جلیلی با تاکید بر اینکه گام دوم را زمانی میتوانیم ادامه دهیم که دچار تحلیل
غلط نشده باشیم ،اظهار داشت :ما باید یک توصیف و تحلیل دقیق داشه باشیم .امروز
بسیاری میپرسند این مشکالت اقتصادی چیست؟ اگر اینجا یک تحلیل غلط شکل بگیرد،
کسانی تحلیلهای غلطی به خورد مردم بدهند و بگویند به خاطر فالن موضوع سیاسی یا
فالن کنوانسیون است ،تحلیل غلط میشود.
 ۲۰درصد مشکالت به تحریمها و کنوانسیونها برمیگردد
وی با بیان اینکه ما از عزیزان دولت و بقیه خواستیم که بیان کنند که چه میزان از مشکالت
اقتصادی مربوط به اشکاالت اجرایی و دستگاههای اجرایی ،چه میزان مربوط به تحریم و چه
میزان مربوط به فالن کنوانسیون است ،تصریح
کرد :نزدیک به  ۸۰درصد مشکالت اقتصادی
کشور ناشی از سومدیریتها است .این یک
راهحل را در برابر ما میگذارد و آن ،اینکه برخی
مشکالت مربوط به تحریمهای ثانویه امریکا
است و بخش عمده آن مربوط به مسائل اجرایی
است ۲۰ .درصد مشکالت به تحریمها ربط دارد
و بخش اندکی از آن به کنوانسیونها برمیگردد.

اروپا حاضر نمیشود بگوید رفتار امریکا
نقض برجام است
این عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان
اینکه اصناف و صنعت میگویند  ۸۰درصد
مشکالت ما داخلی است و اگر مسائل داخلی
ما حل شود ،مشکالت را پشت سر میگذاریم،
خاطرنشان کرد :سه نوع راه حل برای رفع
تحریم داده میشود؛برخی میگویند باید ببینیم
آنها چه میخواهند .برخی میگویند باید بهانه
را از آنها بگیریم و بهانه بیشتر به آنها داده نشود.
آیا بهانه ندادن مشکالت ما را حل میکند؟
سازمان بینالمللی انرژی اتمی  ۱۴بار گفت که
ایران به تعهدات خود عمل کرد ولی امریکا از
برجام خارج شد و اروپایی که ادعای دفاع از حقوق بینالملل داشت ،حتی در حوزه سیاسی
حاضر نمیشود بگوید رفتار امریکا نقض برجام است و میگوید من میتوانم ابراز تاسف
کنم .آیا به امید اینها میتوانیم مشکالت را حل کنیم؟ جلیلی با بیان اینکه اگر به تحلیل
صحیح نرسیم دچار مشکالت اینچنینی میشویم ،ابراز داشت :آنچه حرکت ما را پر شتاب
میکند ،این است که معطل آنها نشویم .ما باید تحلیل صحیح از توانمندیهای خودمان
داشته باشیم .میگفتند اولین تحریمها برای حوزه دفاعی باشد ولی ما توانستیم اینها را
پشت سر بگذاریم و اینها همان کسانی هستند که سیم خاردار را در زمان جنگ تحمیلی
بر ما ممنوع میکردند.
تحلیل سراپا غلط مضر برای گام دوم انقالب است
توگویشان را میخواهند برد موشکهای
وی با بیان اینکه آنها امروز میگویند موضوع گف 
بالستیک ما قرار دهند ،عنوان کرد :اولین تحریمها را گذاشتند برای انرژی هستهای ولی
به جایی رسیدند که مجبور شدند  ۱۸روز با شما مذاکره کنند .این همان قدرتی است که
شکل مییابد .تحلیل سراپا غلط مضر برای گام دوم انقالب است و امروز ملت ما با قدرت
میتواند از این مشکالت عبور کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فرزندان شما در اوج تحریم نشان
دادند بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان را درست کردهاند ،یادآور شد :این مسئله
نشان میدهد این حرکت میتواند با قوت در مسیر انقالب دنبال شود .هدف دشمن
چیست؟ دشمن میخواهد مزیت نسبی ما از بین ببرد .او همه تالش خود را میکند که
فروش نفت و گاز ما را متوقف کند .اگر ما چند پاالیشگاه دیگر درست کنیم ،نه تنها دیگر
نیازی به صادرات نفت و گاز خود نداریم ،میتوانیم هزاران شغل ایجاد کنیم ،فرآوردههای
نفتی را به تمام دنیا صادر کنیم و به جای اینکه تنگه هرمز را ببندیم ،قطب اقتصادی شویم
و همچنین میتوانیم نفت کشورهای منطقه را هم بخوریم.
امروز قطاری از فرصتها داریم که هر واگن میتواند فرصت ارزشمندی
برای کشور ما باشد
جلیلی با تاکید بر اینکه کشوری که در تولید دام و طیور جزو  ۲۰کشور دنیا است نمیتواند
مشکل اقتصادی در این زمینه داشته باشد ،بیان کرد :فرصتهایی در اختیار ماست که هر
کدام از آنها میتواند لکوموتیو و پیشران حرکت ما باشد .ما امروز قطاری از فرصتها داریم
که هر واگن میتواند فرصت ارزشمندی برای کشور ما باشد.
وی با طرح این سوال که امروز یکی از این فرصتهای مهمی که برای ملت ما وجود دارد
تا عرصه را بر تحریمکنندگان تنگ کنیم ،چیست؟ گفت :ما با  ۱۵کشور همسایه مرزی
و آبی داریم .اتحادیه اروپا در زمانی که میگفت تحریمی وجود ندارد و میخواهیم با شما
روابط اقتصادی داشته باشم ،صادرات ما به  ۲۸کشور اروپا نصف صادرات ما به افغانستان بود.
گام دوم را با قدرت ،شتاب و پویایی شایسته طی خواهیم کرد
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه باید بدانیم مشکل کشور چیست؟
اظهار داشت :زمانی برخی از افراد براساس تحلیلهایشان میگفتند اگر به خاطر
تحریمها روزی  ۱۷۰میلیارد دالر ضرر میکنیم ،امروز میگویند  ۸۰درصد مشکل
کشور به خاطر ضعفها و سوء مدیریتها است .باید برای آن چارهاندیشی شود تا با
استفاده از همین ظرفیتهای مردمی ،به ویژه جوانان استفاده کنیم تا آنها رفع شود.
جلیلی با بیان اینکه ما انشااهلل گام دوم را با قدرت ،شتاب و پویایی شایسته طی
خواهیم کرد ،تصریح کرد :امیدوارم از میوههای انقالب نه تنها ملت ما بلکه ملتهای
منطقه و ملتهای آزادیخواه استفاده کنند.

مصباحیمقدم همچنان پاسخ نمی دهد

آیا مجمع تشخیص مصلحت ،عواقب عدم تصویب افایتیاف را میپذیرد؟

بخش سیاسی -غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،درباره
اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص گفت :در بند  2اصل  110قانون اساسی آمده
است« ،نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بر عهده رهبری است ».بنابراین
مقام معظم رهبری می تواند این وظیفه را به شخص دیگری واگذار کند .در این راستا
مقام معظم رهبری این وظیفه را به شورای عالی نظارت واگذار کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به قانونی بودن هیات عالی نظارت ،گفت:
در سخنرانی بنده قبل از خطبه های نمازجمعه تهران ،سوالی را مطرح کردم که هنوز به
آن پاسخی داده نشده است.حال سوال این است که جایگاه هیات عالی نظارت قانونی است
یا خیر؟ پاسخ این است که هیات عالی نظارت ،قانونی است.
او در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری هیات نظارت را غیرقانونی می دانند ،افزود:
زیرا اینها نمی خواهند حقیقت را بپذیرند .برخی افراد می خواهند از تصویب قوانین در
چارچوب اسناد باالدستی فرار کنند.
مصباحی مقدم در مورد لوایح چهارگانه  FATFکه بسیاری از دلسوزان معتقدند اگر
تصویب نشود ممکن است ضررهای بسیاری برای نظام در پی داشته باشد ،نیز تصریح کرد:
اگر به فایل سخنرانی بنده قبل از خطبه های نماز جمعه تهران مراجعه کنید متوجه می
شوید که به طور کامل در این مورد پاسخهایی ارائه شده است .اما پس از آن سخنرانی
بنده در نماز جمعه تهران ،هیچ یک از دولتمردان در این مورد سخنی نگفته است و هنوز
به سوالی که مطرح کردم ،پاسخی داده نشده است و اگر توانستند پاسخ دهند.
گفتنی است ،حجت االسالم و المسلمین «غالمرضا مصباحی مقدم» روز جمعه (17اسفند)
در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران گفته بود« :الحاق ایران به کنوانسیون
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های پالرمو و  CFTدر شرایط تحریم است .عده ای از جمله دولت اصرار دارد ما به این
کنوانسیون ها بپیوندیم که استداللشان این است که اگر ما به این کنوانسیون ها بپیوندیم
شفافیت بین المللی را در مورد دادوستدهای خود به وجود آوردیم و نتیجه آن اعتماد
بانکهای خارجی به معامالت ما است و منجر به افزایش داد و ستدهای ما می شود .این در
شرایط غیرتحریمی سخن نادرستی نیست اما در شرایط تحریمی اوال مجلس محترم دو
الیحه تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کرد ،شورای نگهبان ایراد گرفت و مجمع
اصالح و ابالغ کرد .او افزود« :پس ما دو قانون داخلی داریم که شفافیت دادو ستدهای
مالی را در کشور برای ما تامین می کند .طبعا این شفافیت مالی برای  Fatfهم مدنظر
بوده گرچه در مورد همین دو الیحه هم  fatfمی گوید فالن کار را کنید ،این را اضافه
کنید و تغییر دهید .نخیر به شما ارتباطی ندارد این ها دو قانون داخلی ما است .اما
دو الیحه دولت برای کنواسیون پالرمو و  cftدقیقا همین دو قانون است ،منتهی برای
مناسبات بین المللی تا دهان دیگران را ببندیم .اگر این دو قانون بخواهد ما به آنها ملحق
شویم هیچ جهت حسنی برای ما ندارد ».او ادامه داد« :سوال شد آقای ظریف اگر به این
کنواسیون بپیوندیم اوضاع مالی ما بهتر خواهد شد؟ گفتند قول نمی دهم .آقای رئیس
جمهور هم همین را گفت .پس قول نمی دهند بهتر شود اما بدتر می شود یا نه؟ رئیس
جمهور و آقای ظریف می گویند اوضاع مالی بدتر نخواهد شد اما من می گویم بدتر خواهد
شد ».در پی این سخنرانی بسیاری از رسانه ها به این سخنان واکنش نشان دادند و همه
این پرسش را مطرح کردند که آیا آقای مصباحی مقدم در صورت عدم پیوستن ایران به
 ،FTAFمسئولیت بدترشدن اوضاع را نیز خواهید پذیرفت یا خیر؟ اما این سوال نیز از
سوی غالمرضا مصباحی مقدم پاسخی داده نشد.

خبرها
علمالهدی در خطب ه دوم نمازجمعه مشهد:

پاسخهای وزیر اقتصاد
برای خبرگان قانعکننده نبود

بخش سیاسی -امام جمعه مشهد تاکید کرد :تمام قدرتهای
الحادی ،استکباری و ..بر سر این انقالب ریختهاند زیرا این انقالب یک
پایگاه استراتژیک را از آنها گرفته بود .بعد از  ۴۰سال ،وحشتشان از
انقالب این است که سنگالخی در برابر امریکا ،اروپا و استکبار جهانی
شده است که حیات آنها را تهدید میکند.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم سیداحمد علمالهدی در خطبه دوم نماز
جمعه این هفته مشهد با تبریک میالد امام جواداالئمه (ع) گفت :دو،
سه روز قبل اجالس خبرگان بود و وزیر اقتصاد به این اجالس آمد.
البته از آقای رئیسجمهور هم دعوت شده بود تا به سواالت پاسخ
دهند که عمده آنها مسائل روز و مشکالت معیشتی بود که ایشان به
عراق رفته بودند و به جایشان وزیر اقتصاد آمد.
پاسخهای وزیر اقتصاد برای علما و خبرگان قانعکننده نبود
وی ادامه داد :عمدتا پنج نفر در این مراسمها سوال میکنند ولی ۱۳
نفر سوال کردند و به وزیر اقتصاد دو وقت برای پاسخگویی داده شد
ولی پاسخها برای علما و خبرگان قانعکننده نبود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آخرین جمعه سال اظهار
داشت :نباید نصفه خالی لیوان را دید بلکه باید نصفه پر لیوان را هم
دید .در سالی که گذشت ،مشکالت اقتصادی و معیشتی به ویژه اقشار
آسیبپذیر ،فشار فوق طاقت به وجود آورد و به این اقشار ضربه زد.
البته بخشی از آن به خاطر انقالب است .انقالبی که قرار است دنیا را
بیدار کند و قرار است زمینهساز ظهور امام زمان (عج) باشد.
اینکه به مسئوالن بدبین بشویم درست نیست
علمالهدی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی دشمن دارد ،تصریح کرد:
تمام قدرتهای الحادی ،استکباری و ..بر سر این انقالب ریختهاند زیرا
این انقالب یک پایگاه استراتژیک را از آنها گرفته بود .بعد از  ۴۰سال،
وحشتشان از انقالب این است که سنگالخی در برابر امریکا ،اروپا و
استکبار جهانی شده است که حیات آنها را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه مردم به پا خاست ه در  ۴۰سال گذشته ،آنها را با
مذلتهای مختلفی روبهرو کردند و به همین خاطر آنها نمیگذارند ما
آرام باشیم ،خاطرنشان کرد :استکبار هر روزش با یک فتنه ،توطئه،
تهاجم و نامردی سراغ ما آمد ولی ما آنها را پشت سر گذاشتیم.
مسئوالن ما افراد خوبی هستند .اینکه به مسئوالن بدبین بشویم
درست نیست.
درگیری داخلی موجب غافل شدن از دشمن میشود
امام جمعه به بیانات دیروز رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس
خبرگان اشاره کرد و ابراز داشت :دیروز رهبری گفتند مهم این است
که بر دشمن مرزبانی داشته باشیم یعنی مرز دشمن و غیردشمن را
مشخص کنیم .دشمن ما استکبار جهانی ،امریکا ،غرب و عوامل نفوذی
داخلی هستند ولی مسئول زحمتکشی که روز و شب میدود ،به فرض
آنکه موردی هم خطا کرد ،یقهاش را نگیریم و بگوییم او عامل دشمن
و نفوذی است زیرا این درگیری موجب غافل شدن از دشمن میشود.
علمالهدی افزود :مسئوالن درجه یک اجرایی ،قضایی و مجلس ما
آدمهای خوبی هستند ولی بخشی از فالکتی که امسال گرفتار آن
شدهایم ،به خاطر سوءتدبیر آنها بود .دشمن قدرت نداشت بلکه
سوءتدبیرها موجب این مشکالت شد .بانکها را باز کردند و دالر
دولتی دادند ولی چند تن خوراک گربه و سگ و لوازم آرایشی وارد
کشور شده است .این سوتدبیر بود .اینکه ما که با مشکل ارزی و
مشکل برای تامین کاالهای اساسی روبهرو هستیم ،در بانک را باز
کردیم و ارز را به افراد بیرحم دادیم که خوراک سگ و گربه و لوزام
آرایشی وارد کنند ،سوءتدبیر است.
اگر امریکا تهاجم نظامی نکرد ،عرضه و جراتش را نداشت
وی با اشاره به شعار امسال بیان کرد :رهبری اعالم کردند سال ،۹۷
سال حمایت از کاالی ایرانی است .ما که امروز گریبان آقای مسئول را
میگیریم که چرا سوء تدبیر داری ،ما چقدر در حمایت از کاالی ایرانی
قدم برداشتهایم؟ شما به خانهات بازگرد و حساب کن در خریدهایی
ی بوده است .ما مردم نیز در این سوتدبیر
که داشتی ،چقدر از آنها ایران 
مقصریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه دشمن برای سال
 ۹۸خیلی نقشه دارد ،یادآور شد :ما  ۴۰سال انقالب را پشت سر
گذاشتهایم .امریکا در این  ۴۰سال کاری نبود که نکرده باشد و اگر
هم تهاجم نظامی نکرد ،عرضه و جراتش را ندارد .آنها هشت سال دفاع
مقدس را تجربه کرده و پایمردی و قدرت شما مردم را دیدهاند .هیچ
کاری از عهده امریکا برنمیآمد که این  ۴۰سال نکرده باشد.

