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بازخوانی تاریخ

آیت اهلل سیستانی:

هشدار می دهم روحانیت از تجمالت جدا اجتناب کند
ریخت و پاش از بزرگترین خطرات برای روحانیت است

حضرت آیت اهلل سیستانی
در نامه ای که حدود  ۲۸سال
پیش نگاشته اند ،بر ضرورت
ساده زیستی روحانیت تاکید
کرده و نســبت بــه خطرات
عظیم هرگونه ریخت و پاش
و تجمالت از سوی روحانیت و در دستگاه روحانیت هشدار دادهاند.
به گزارش شــفقنا ،بخشــی از متن این نامه تاریخی که به یکی از علمای
مشهد نگاشته شده ،به شرح ذیل است:
… اینجانب روش زندگانی علماء بزرگ گذشــته همچون مقدس اردبیلی
و شــیخ انصاری و حاج آقا رضا همدانی قدس اهلل اســرارهم را همواره نصب
العین خویش قرار داده و ســخت معتقدم که نه تنها مراجع تقلید بلکه تمامی
روحانیون و بخصوص علماء برجســته باید از ریخــت و پاش و تجمالت جدا
اجتناب نمایند.
یکی از بزرگترین خطراتی که روحانیت شــیعه را در دراز مدت تهدید می
کند ،همانا روشی اســت که در سالهای اخیر دامنگیر جامعه روحانیت گشته
و موجبــات بی عقیده ای مردم را به آنان فراهم آورده اســت ،آقایان علماء و
روحانیــون باید حد االمکان در جهات مادی جانب اقتصاد را رعایت نموده ،از
تصرف غیر الزم در وجوه شرعیه خودداری نمایند.
علی حسینی سیستانی
 ۲۲شعبان  ۱۴۱۵هجری قمری
اخبار کوتاه

درگیری نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی

تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح دیروز (جمعه) مانع ربود ه شــدن یک
کشــتی تجاری ایرانی از سوی دزدان دریایی شدند .به گزارش ایرنا ،ناوگروه
 ۸۰نیــروی دریایی ارتش بامداد دیروز با دریافت پیام مبنی بر حمله دزدان
دریایی ناشــناس به کشــتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان دریایی
درگیر شد .با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل آتش
بین دوطرف دزدان دریایی متواری و کشــتی تجاری ایرانی با سالمت کامل
در حال عزیمت به سوی مقصد است .با توجه به شیوع پدیده دزدان دریایی
از ســال  ۸۷تاکنون ناوگروههای نیروی دریایی ارتش به طور دائم در منطقه
خلیج عدن دریایی سرخ ،اقیانوس هند در حال گشتزنی و اسکورت ناوگان
تجاری ایران و کشــورهای دیگر بودهاند .اکنــون ناوگروه  ۸۰نیروی دریایی
ارتش در قالب ناوشــکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و
اقیانوس هند در حال انجام ماموریت است.

دبيركل حزب مردم ساالري
با اشاره به سفر امير قطر و آنريكه مورا به تهران:

آقاي رئيسي؛ آيا برجام احيا مي شود يا همچنان بايد
شاهد كاهش ارزش پول ملي باشيم!؟
مصطفی کواکبیان در توئیتی با اشــاره به ســفر انریکه مــورا و امير قطر به
تهران نوشــت :آقای رئیسی آيا ســفر امير قطر و انريكه مورا به تهران منجر
به احیای برجام خواهد شــد!؟ يا با شكست مذاکرات زمينه براي اتحاد اروپا
آمریکا جهت افزایش تحریم بر ملت ايران بيشــتر میشود!؟ تا چه زمانی به
بهانه اينكه معيشــت مردم را نبايد با مذاكرات گره بزنيم باید شاهد کاهش
روزانه ارزش پول ملي باشیم؟!

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر
به کشف دهها گور دستهجمعی در آمریکا

دبیر ســتاد حقوق بشر در واکنش به کشف دهها گور دسته جمعی در محل
مدارس بومیان آمریکا ،گفت :با وجود نقض گســترده حقوق بشــر ،ایاالت
متحده آمریکا به خودش همچنان اجازه میدهد دیگران را درباره حقوق بشر
نصحیت کند .به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه اطالع رســانی ستاد حقوق
بشــر« ،کاظم غریب آبادی» ،معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«کودکان بومی آمریکایی بینوا از خانوادههای خود جدا شــدند ،نگذاشتند
به زبان مادریشــان حرف بزنند ،مورد سوء اســتفاده قرار گرفتند ،به آنها
تجاوز شــد و در نهایت در گورهای دســتهجمعی مدفون شدند .اما ایاالت
متحــده آمریکا به خودش همچنان اجازه میدهــد دیگران را درباره حقوق
بشر نصحیت کند!» وزیر کشور آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد که تحقیقات
دولتی در مورد گذشته مدارس شبانه روزی بومیان منجر به کشف گورهای
دسته جمعی عالمت گذاری شــده یا فاقد عالمت در محل  ۵۳مورد از این
مدارس شــده است .این گزارش یادآور میشود که «سوءاستفادههای شدید
جسمی ،جنسی و عاطفی» در این مدارس صورت گرفته و به خوبی مستند
شــده است و تاکنون بیش از  ۵۰۰کودک که در این مدارس جان خود را از
دست دادهاند ،ثبت شده اند.

ترقی:

رئیس جمهور توانست افکار عمومی را آرام کند!

یک فعال سیاســی اصولگرا با اشــاره به اینکه اقناع مردم میتواند آنها را در
اجرای سیاســت اصالح نظام یارانه ای همراه کنــد ،گفت :رئیس جمهور با
تبیین برنامه دولت توانســت افکار عمومی را آرام کند .حمید رضا ترقی در
گفت وگو با ایســنا ،با اشــاره به اظهارات رئیس درباره اصالح نظام یارانه ای
کشــور بیان کرد :توضیحات رئیس جمهور اگرچه قدری دیر انجام شد ،اما
توانســت افکار عمومی را آرام کند و التهابات جامعه که به خاطر بی اطالعی
نسبت به ابعاد این طرح ایجاد شده بود را از بین ببرد .وی ادامه داد :طبیعی
است که با توضیحاتی که وزرای مربوطه ارائه داده و اطالع بیشتری به مردم
میدهند ،میتوان افکار عمومی را به ســمت واقــع نگری و فاصله گیری از
هیجانات و التهابات ســوق داد .تبیین سیاستهای مهمی مثل اصالح نظام
یارانه ای و ســخن گفتن با مردم در این زمینه هم مهارت میخواهد و هم
ورزیدگی .نوع بیان مطلب برای اقناع افکار عمومی بسیار اهمیت دارد .به هر
حال اجرای این سیات سخت خواهد بود.
این عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی همچنین افزود :رهبری هم
بارهــا فرموده اند در چنین اقداماتــی ،اقناع قبل اقدام اهمیت زیادی دارد و
میتواند مردم را در اجرا همراه کند ،بنابراین دولت باید به مساله اقناع مردم
اهمیــت کافی بدهد .در عمل هم باید به وعدهها و قولهایی که داده اســت
عمل کند و ســریعتر زیرساختهای ارائه کاالبرگ الکترونیکی را فراهم کند
تا مردم اطمینان داشته باشــند که بابت حذف ارز ترجیحی فشاری به آنها
وارد نمیشود.
ترقی در پایان درباره واریز یارانه جدید به حساب مردم پس از سخنان رئیس
جمهــور گفت :این اقدام تاثیر زیادی بر افکار عمومی گذاشــت و حرفهای
رئیس جمهور را تصدیق کرد و نشــان داد تصمیم دولت حســاب شده و با
برنامــه بوده و دولت کامال صادق بود و براســاس منافع و مصالح ملی اقدام
میکند .این اقدام موجب افزایش اعتماد مردم به دولت شد.

مخبر در مرکز تماس طرح مردمیسازی یارانهها

معــاون اول رئیس جمهــور بعدازظهر دیروز(جمعه) با حضور در موسســه
نیکــوکاری رعد الغدیــر از بخشهای مختلف ســامانه تلفنی  ۶۳۶۹وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در این مرکز به منظور رســیدگی به شکایات
و ســواالت مردمی در اجرای طرح «مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها»
مستقر است ،بازدید کرد.
محمد مخبر در این بازدیــد که با همراهی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
انجام شــد ،از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به درخواستها ،شکایات و
ســواالت مردم در خصوص جاماندگان دریافت یارانه در طرح مردمیسازی
و توزیع عادالنه یارانهها و همچنین ســواالت پیرامون این طرح قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در حاشــیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگاران،
عدالت در توزیع یارانهها را از مهمترین هدفهای اجرای طرح مردمیسازی و
توزیع عادالنه یارانهها برشمرد و تاکید کرد :تاکنون بخشهایی از این یارانهها
اســتفاده میکردند که دور ریز ســفره آنها به اندازه چند هفته یک خانواده
نیازمند است که باید این مسأله را حل میکردیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیات همراه:

توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی
در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در
دیدار عصر پنجشنبه آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر
قطر و هیئت همراه با تأکید بر افزایش همکاریهای سیاسی
و اقتصادی دو کشور ،راهحل مسائل منطقه را گفتوگو بدون
دخالت عوامل خارجی دانستند.
رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به استمرار جنایات
رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلســطین ،گفتند :توقع از
جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاســی در مقابل
این جنایتهای آشکار است.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در این دیدار  ،اســتحکام و
پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشــور دانستند
و افزودند :سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار
پایین اســت و باید چند برابر شــود ،همچنین در مسائل
سیاسی نیز زمینه برای تبادلنظرهای بیشتر وجود دارد که
امیدواریم این سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاریها
باشــد .رهبر انقالب اســامی با تأیید سخنان امیر قطر در
محکومیت جنایات رژیم صهیونیســتی ،ظلم چند دهساله
صهیونیســتهای خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و
ضربهای به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند :در
مقابل این جنایتها ،توقع جمهوری اســامی ایران از دنیای
عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است.
ایشــان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث سال
جراح ،خاطرنشان کردند :در آن قضیه،
گذشته محله شیخ ّ
گروه سیاسی  -هدیه گل محمدی :اگر فرد یا گروهی
با امکانات بسیار بخواهند مجلس فعلی را تخریب کنند ،بعید
اســت بتوانند آنطور که نمایندگان ،خــود با رفتار ،گفتار و
طرحهای خود در دو سال اخیر دست به تخریب قوه مقننه
زده اند ،موفق باشــند .مجلســی که با حداقل آرای مردم
تشــکیل شده و برای کسب همین مقدار رای نیز وعدههای
بســیار برای بهبود معیشــت و اقتصاد مردم داده است در
طول عمــر خویش به جای اینکه فکری برای اقتصاد ویران
و معیشت سخت مردم باشد ،به دنبال طرحهایی مثل مانع
تراشــی در راه احیای برجام ،محدود کردن فضای مجازی و
فروختن ســربازی به قیمت گزاف به مردم بوده است .حاال
در روزهایی که حذف ارز ترجیحی با به قول دولت «اصالح
نظام یارانه ای» موجب نگرانیهای بســیاری در بین مردم
شده است ،مشخص شده که نمایندگان طرحی را با عنوان
«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» ارائه کردهاند که
در جامعه باستانشناســی و میراث فرهنگی واکنشبرانگیز
شــده است .بسیاری بر این عقیدهاند این طرح به حفاریها
و قاچاقهای غیرمجاز ،رسمیت و وجاهت قانونی میبخشد!
انتظار عمومی از مجلس این است که در چنین شرایطی
همه توان و توجه خود را به چگونگی رفتار و روش دولت در
تغییرات یارانهای این روزها جلب کند و در این حال معلوم
اســت که ارائه چنین طرحهایی از سویی نشان میدهد که
چقدر نمایندگان فارغ از دغدغه معیشــت مردم هستند ،و
از طرف دیگر نشــان میدهد که تا چه اندازه وقت ناشناس
هســتند و تحت تاثیر افراد دیگر بــا انگیزههای خاص قرار
میگیرند .اگرچه بعضیها عقیده دارند اتفاقا بعضی افراد که
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر که ظهر پنجشنبه
وارد تهران شد ،در نشست خبری مشترک با رئیسی گفت:
از رئیسجمهور ایران تشــکر کرده و خوشحالم که در ایران
هستم و روابط دو کشور مستحکم و استوار و مبتنی بر حسن
همجواری است .وی افزود :سفر اخیر رئیسجمهور ایران به
قطر با اهمیت بود چراکه عامل تقویت روابط دو کشور است.
امروز اینجا هســتم تأکید کنم که هرچه بیشــتر بهدنبال
تقویت روابط هستیم .امروز درباره مسائل دوجانبه صحبت
شــد و تأکید کردیم که حل اختالفات در منطقه راهی جر
گفتوگو ندارد و با رئیسجمهور ایران اتفاق نظر داشتیم.
امیر قطر گفت :طرفیــن تأکید کردند درگیریهایی که
درمنطقه وجود دارد باید از طریق گفتوگوی ســازنده حل
شــود .درباره منطقه و چند پرونده صحبت کردیم و پرونده
اصلی فلســطین است و درخصوص ســوریه ،یمن و عراق
گفتوگو داشتیم .معتقدیم مشکالتی در این کشورها وجود
دارد که باید از طریق راهحلهای عادالنه و جامع حل بشود.
وی بیان کرد :درباره فلســطین نیز جــا دارد که مراتب
تســلیت را به خانواده خانم شــیرین ابوعاقله که توســط
نیروهای رژیم اشغالگر قدس به شهادت رسید تقدیم کنم.
مرتکبان این جنایت باید مجازات بشوند و جهان نباید با این

حمایت برخی کشــورهای عربی از مردم فلسطین حتی به
انــدازه بعضی اروپاییها هم نبــود و هیچگونه موضعگیری
نکردند که اکنون نیز همینگونه عمل میکنند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای تأکید کردنــد :این رویکرد
کشــورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از روی
طمع به آن اســت ،باید بدانند امروز رژیم اشــغالگر نه در

شرایطی است که میتوان به او طمع داشت و نه از او ترسید.
ایشان راهحل مسائل منطقه را بهدست کشورهای منطقه
و از طریق گفتوگو دانستند و افزودند :مسائل سوریه و یمن
نیز با گفتوگو قابل حل است البته گفتوگو نباید از موضع
ضعف باشد ،در حالیکه طرفهای مقابل یعنی عمدتاً آمریکا
و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.

واکنشها به طرح حراج اشیاء تاریخی در مجلس حداقلی ادامه دارد

تالش برای بازگشت به دوره قاجاریه!

پشــت سر این طرح هستند ،وقت شناس هستند و امیدوار
بودند در وانفســای تغییر و تحــوالت اقتصادی مملکت که
حواس افکار عمومی به یارانهها گرم است ،بتوانند این طرح
را بدون سر و صدا پیش ببرند!
با این همه آنچه دلخــواه افراد و نمایندگان ارائه دهنده
این طرح بود ،اتفاق نیفتاد و دقیقا همچون داستان «محدود
ســازی فضای مجازی» که قرار بود چراغ خاموش و بدون
جلب توجــه مردم انجام شــود ،این طرح نیــز با واکنش
صاحب نظران و افکار عمومی روبرو شــد .جالب اینجا است
که نمیاندگان همان طور که نام طرح محدود سازی فضای
مجازی را «صیانت از کاربران » گذاشته بودند ،نام طرحی که
میتواند به غارت اشیای باستانی کشور منجر شود «استفادۀ
بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» نام نهادهاند!
بعد از افشــای جزئیــات این طرح ،جمعی از اســتادان
باستانشناســی دانشــگاههای سراسر کشــور در نامهای
سرگشــاده به رییس مجلس شــورای اســامی خواستار
لغو این طرح شــدند .در این نامه که چهارشــنبه گذشته
از ســوی  61نفر از اســتادان باستانشناسی سراسر کشور
آمده اســت :تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش
آموختۀ باستانشناسی کافیست تا روشن سازد که تهیه
کنندگان طرح یادشــده ،نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ
باستانشناســی بیاطالع بودهاند ،بلکه از مشاورۀ هیچیک

از نهادهای رســمی باستانشناســی کشــور (پژوهشکدۀ
باستانشناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی ،انجمن علمی
باستانشناسی ایران ،کارگروه باستانشناسی در وزارت علوم)
نیز کوچکترین بهرهای نبردهاند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و
گمراهکنندۀ «گنج» در عنوان طرح ،خود بسیار گویاست.
در این نامه نشــان داده شــده که این طرح تا چه اندازه
ناپخته و پرت است و زمینه چه سوء استفادهها و مسائلی را
برای سودجویان فراهم میکند.
انجمن علمی باستانشناسی ایران نیز در نامه جداگانهای
به رییس مجلس شورای اسالمی با «خطرناک» و «شرمآور»
توصیف کردن این طــرح ،ایرادها ،مغایرتها و تعارضهای
قانونی آن را تشریح کرد.
پس از آن ،حکمتاله مالصالحی ،استاد دانشگاه تهران و
عضو هیأت امنای بنیاد ایرانشناسی نیز در یادداشتی ،طرح
«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» را «سیاهنامهای
شــرمآور» خوانده و از نخبگان و جامعه باستانشــناس و
دغدغهمندان میراث فرهنگی خواســته اعتراض و مخالفت
خود را با این طرح که میراث فرهنگی کشــور را «گنج» و
«غنیمت» و «عتیقه» و «دفینه» و «زیرخاکی» تلقی کرده
اســت ،به مراجع ذیصالح بهویژه نهاد بینالمللی یونسکو
اعالم کنند.
پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران نیز

امیر قطر در نشست خبری با رئیسی:

نگاه ما به مذاکرات وین مثبت است
ماجرا براساس معیارهای دوگانه برخورد کند.
امیر قطر عنــوان کرد :در باب مذاکــرات وین نیز قطر
همواره مثبتی به گفتوگوها داشته و باور داریم که گفتوگو
راهحل این مشکالت است.
وی با اشــاره به جام جهانی  2022نیز اظهار داشت :این
مسابقات در نوامبر و دسامبر ســال  2202میالدی برگزار
میشود و از همه ایرانیان عالقهمند دعوت میکنیم تا بیایند
و شاهد مسابقات باشند .تأکید میکنم که این رویداد حتما
استثنایی خواهد بود و بهخاطر کمکهای جمهوری اسالمی
برای موفق برگزار شدن جام جهانی نیز تشکرمیکنیم.
سید ابراهیم رئیسی هم گفت :خوشحالیم از اینکه امیر
قطر و هیئت همراه دعوت جمهوری اسالمی ایران را اجابت
کردند و به ایران سفر کرده و امروز میزبانشان هستیم.
وی افزود :در مذاکرات امروز عالوه بر تأکید بر گسترش
روابط بین دو کشور در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،تجاری،
فرهنگی ،گردشگری و انرژی بیان شد باید سرمایهگذاریهای

مشترکی بین دو کشور انجام بگیرد.
رئیسجمهور گفت :طی ســفری که اسفندماه به کشور
دوســت ،برادر و همســایه قطر داشــتم مذاکراتی انجام و
اقدامات مقدماتی نیز برای توسعه روابطمان انجام گرفت و به
نتیجه رسیدن آن مباحث و موارد مطروحه در نشست امروز
نیازمند اقداماتی از ناحیه دو کشــور و کمیسیون مشترک
اســت .امیر قطر در اینباره تأکید داشتند که روابط بین دو
کشور میتواند در حوزههای مختلف گسترش یابد.
رئیسی خاطر نشــان کرد :از نکات مشترکمان این بود
که حل مسائل منطقهای باید بهدست مسئوالن دولتهای
منطقه انجام بگیرد و دخالت کشــورهای خارجی و غربیها
نهتنها امنیتساز نیست بلکه برای امنیت منطقه مضر است.
وی ادامه داد :در جلســه امروز بر حل مســائل منطقه
پرداختیم و بهویژه درباره مســئله یمــن هرچه زودتر باید
محاصره شکسته شود و مردم یمن برای کشور خود تصمیم
بگیرند .مردم افغانستان باید برای کشور خود دولت فراگیر

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه برای اداره منطقه احتیاجی
به دخالت دیگران نیســت ،گفتند :صهیونیستها هر جا پا
میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز
نمیتوانند به کشورها بدهند ،بنابراین ما کشورهای منطقه
هــر چه میتوانیم باید روابط خــود را از طریق همفکری و
همکاری تقویت کنیم .ایشان با اشاره به قرارهای تعیینشده
بیــن ایران و قطر ،تأکید کردند :ایــن قرارها در زمانبندی
معین و مشخص ،عملیاتی شود.
در این دیدار که آقای رئیســی رئیسجمهور کشورمان
نیز حضور داشت ،امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین سفر
خود به ایران ،به جایگاه برجســته رهبر انقالب اسالمی در
جهان اسالم اشاره کرد و گفت :جنایات رژیم صهیونیستی
در فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر حوادث فلسطین
ایستادگی کنیم.
امیر قطر با اظهار تأســف از شهادت یک خبرنگار زن در
جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود :صهیونیستها با
خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راهحل مسائل
کشورهای منطقه از جمله سوریه ،عراق و یمن را گفتوگو
دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان
کرد :کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده و امیدواریم
تا سال آینده همکاریهای اقتصادی ارتقاء قابل توجهی پیدا
کند.

در گفتگویی ،طرح نمایندگان مجلس با عنوان «اســتفاده
بهینه از اشــیاء باســتانی و گنجها» را تداعیکنندۀ قرارداد
ننگین  ۱۹۰۰دانســت که در دوران قاجــار انحصار دائمی
کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور
برای ابطال آن متحمل هزینههای سنگینی شد.
در این میــان واکنش عزت اهلل ضرغامــی وزیر میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی جالب است که « درباره
طرح تعدادی از نمایندگان مجلس خبر نداشتم و از جزییات
آن نیز بیاطالع بودم .ما هم در رسانهها بندهایی از این قانون
را دیدیم ».این بی اطالعی در حالی رخ داده که در ماههای
اخیر از هماهنگی مجلس و دولت بسیار سخن گفته میشود.
ضرغامی درباره مواضع شــخصیاش نسبت به این طرح
که گفته میشود به حفاریها و قاچاق آثار تاریخی وجاهت
قانونی خواهد بخشید،اظهار کرد :به هر حال چون ارتباطی
با این طرح نداشتم و در جریان آن نیستم ،نظری درباره آن
ندارم و اجازه بدهید قضاوتی نداشته باشم.
با این حال روز جمعه معــاون میراث فرهنگی این وزیر
در نامهای که به نمایندگان مجلس نوشته متذکر شده که با
تصویب این طرح نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در
کشور ایجاد خواهد شد.
حاال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس حداقلی
این بار چه واکنشــی به این اعتراضها خواهند داشــت؛ آیا
همچون طرح محدود ســازی فضای مجازی سعی میکنند
طرح خود را دور از چشــم مردم و کارشناســان به تصویب
برســانند یا اینکه الاقل این بار به آثار باستانی کشور رحم
خواهند کرد؟!
داشته باشند تا بتواند همه گروههای سیاسی و قومیتها را
در بر بگیرد و امنیت پایدار را برپا کند.
رئیسجمهور تصریح کرد :نســبت به آزادی فلسطین و
قدس شــریف تأکید داریم که باید محاصره غزه شکســته
شــده و جنایات هولناک رژیم صهیونیســتی پایان بپذیرد.
من شــهادت خانم شیرین ابوعاقله را به خانواده و همچنین
امیر قطر که او از اعضای خبرگزاری الجزیره بود ،تســلیت
میگویم و اینگونه جنایات نمیتواند برای رژیم صهیونیستی
امنیتساز باشد و نفرت عمومی به جنایات رژیم صهیونیستی
را بیش از پیش خواهد کرد.
رئیسی افزود :البته نهفقط به شبکه الجزیره بلکه باید به
همه خبرنگاران در سراســر دنیا تسلیت بگوییم چراکه یک
خبرنگار آزاده با ظلم رژیم صهیونیســتی به شهادت رسید
و جامعه خبرنگاران باید به خود ببالند که صدای مظلومیت
مردم فلســطین را به جهانیان مخابره کردند و این جنایات
پایدار نخواهد ماند .وی اظهار داشت :بدون تردید سفر امیر
قطر به جمهوری اســامی ایران نقطه عطفــی در ارتقای
روابط دو کشور و دو ملت است و میتواند نقش بسزایی در
جهت گسترش روابط فیمابین و همکاریهایمان در سطح
منطقهای و جهانی داشته باشد.

رئیسجمهور در بازدید از یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ:

هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنهسازی یارانهها آسیب ببینند!
رئیسجمهور با حضور در میدان بهمن تهران و بازدید از
یکی از مراکز بزرگ توزیع مرغ از نزدیک با مردم گفتوگو و
تاکید کرد :تا من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد
مردم از طرح عادالنه سازی یارانهها آسیب ببینند.
به گزارش ایرنا ،سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز (جمعه)
با حضور در میدان بهمن از مرکز بزرگ توزیع مرغ در جنوب
تهران بازدید کرد.
رئیسجمهور همچنین در یکی از فروشگاههای زنجیرهای
حضور یافته و ضمن گفت وگو با مردم از نزدیک در جریان
وضعیت توزیع برخی کاالها و مشــکالت مربوط به آن قرار
گرفت.
سید ابراهیم رئیسی پس از بازدید از یکی از مراکز بزرگ
توزیع مرغ در تهران در جلســه ستاد تنظیم بازار با حضور
اعضای دولت و بقیه نهادها هم شرکت کرد.
سیاســت مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانه با حذف
ارز ترجیحــی  ۴۲۰۰تومانی و اعطــای یارانه به خود مردم
و افزایش قیمت رسمی چهار کاالی اساسی مرغ ،تخممرغ،
روغن و لبنیات از روز گذشته (پنجشنبه) آغاز شده است.
دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ  ۴۰۰هزار
تومان به هر نفر در سه دهک اول تا سوم و مبلغ  ۳۰۰هزار
تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
در این بازدید ســید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی
رئیس جمهور را همراهی می کرد.
حمایت امام جمعه تهران از رئیسی
امام جمعه موقت تهران گفت :هیچ دولتی نارضایتی مردم
خود را نمیخواهد به ویژه دولت برادر گرامی آقای رئیســی
که مردم بودن و مردمی زیســتن ،خدمت به مردم و اجرای
اسالم شعار اوست.
ســید احمد خاتمی در نماز جمعــه تهران گفت :برخی
مشکالتی که مردم برای ما می گویند جای گریه دارد هیچ
دولتی نارضایتی مردم خود را نمی خواهد به ویژه دولت برادر
گرامی آقای رئیسی که مردم بودن و مردمی زیستن ،خدمت
به مردم و اجرای اسالم شعار اوست.

وی تاکید کرد :منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار
است مربوط به امسال و پارسال نیست .از قبل انقالب شروع
شد و دولت های پس از انقالب همت برای سامان دادن آن
داشتند اما در این عرصه چندان موفق نبودند.
خطیب موقــت تهران با بیــان اینکه بر پیشــانی این
دولت ،صداقت نوشــته شده است ،گفت :دولت میتوانست
وجیهالمله بماند و جراحی انجام ندهد چون معلوم است این
سیاست جراحی ،نارضایتی به همراه دارد اما دولت و شخص
رئیسجمهور صادقانه وارد میدان شد و گفت آبرویم را کف
دستم گذاشتم و حاضرم آبرویم برود .آیا این جای بلوا دارد
یا تشــکر؟ باید بگوییم ممنونیم از صداقتت که با مردم رو
راست رفتار میکنی.
خاتمی گفت :دولت در حال انجام جراحیهایی اســت
که همه متخصصان چه بــه او رأی دادند و چه رأی ندادند
معتقدنــد این جراحی باید انجام شــود هرچند در کیفیت
اجــرای آن اختالف نظری اســت اما در اصــل آن اختالف
نظر وجود نــدارد .امام جمعه موقت تهران بیان کرد :دولت
میخواهد کاهش جدی فاصله طبقاتی روی دهد و جراحی
برای افزایش قدرت خرید هفت دهک جامعه ،تحقق عدالت
اقتصــادی ،واگذاری امور مردم به مردم ،مبارزه با فســاد از
منشأها و خاستگاههای اولیه آنهاست و جراحی هم درد دارد
اما ســرانجامش نجات این بیمار است و متخصصان ما می
گویند باید بیمار را نجات داد.
وی اذعان کرد :دولت باید بداند در این عرصه ،ســرمایه
انقالب این محرومان و مســتضعفان و کسانی هستند که تا
آخر پای این انقالب ایستادهاند و تا آخر هم خواهند ایستاد
لذا طوری برنامه ریزی شــود که اینها آسیب نبینند .دولت
بایــد روی قولــش مبنی بر گران نشــدن چند قلم جنس
نان ،بنزیــن و دارو و واریز دو ماهه یارانــه بماند .این واریز
دو ماهه هم نکته مهمی اســت تا مردم باورشان شود دولت
خدمتگزارشان نمیخواهد رنجشان را ببیند.
خاتمی گفت :به دولتی که میخواهد جراحی و به کشور
خدمــت کند باید کمک کرد و ایــن امر صریح مقام معظم

رهبری است آنان که مطیع والیت هستند که اکثریت مردم
چنین هستند به این عبارت صریح آقا که «کارهایی که امروز
دولت در زمینه اقتصاد پیش رو دارد ،کارهای مهمی اســت
و همه اهم از قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم کمک
کنند تا دولت بتواند به این نتایج برسد» ،باید عمل کنند.
وی در عین حال خاطر نشــان کــرد :معنای این حرف،
انتقاد نداشتن نیست بلکه معتقدیم انتقاد سازنده کمک به
دولت است .کارشناسان انتقاد ناصحانه کنند یعنی خوبیها
و نارسایی ها هم را ببینند و اگر راه چاره دارند پیشنهاد کنند
و درغیر این صورت ،تخریب نکنند.
خطیــب جمعه موقت تهران انتقــاد ناصحانه را خدمت
ارزشــمندی توصیف و تأکید کرد که دولت و مســووالن،
متملــق نمیخواهند .همانطور که ســیاه نمایی بد اســت
سفیدنمایی مطلق هم بد است .براین اساس است که انتقاد
ناصحانه آری.
وی افزود :با این وجود به دو نکته توجه شود که تخریب،
هتاکی و فحاشی چه در عمل و چه در بیان ،ناسپاسی است

و در شأن یک ملت انقالبی نیست .نباید کینه توزانه حرف زد
و کینه توزانه نوشت .گاهی برخی طوری مینویسند و طوری
میگوینــد که کینه از آن می بارد .طوری انتقاد شــود که
در میدان دشمن بازی نکنیم .رسانههای بیگانه را ببینیم و
فضای مجازی آلوده که کل نظام ،اسالم و قرآن را زیر سوال
می برند .طوری انتقاد نکنیم که آب به آســیاب دشــمنان
انقالب و قرآن بریزیم.
وی با تأکید بر اســتفاده از ظرفیت رسانهای کشور برای
اطالعرســانی از جراحی دولت در عادالنهســازی یارائهای،
گفت :اطالعرســانی دقیق ،به موقع و گســترده ،مانع فضا
ســازی دشمن میشــود .در این زمینه از ظرفیت رسانهای
کشور استفاده شود .صدا وســیما که در حقیقت زبان این
ملت است در خدمت مسووالن قرار بگیرد.
خاتمی افزود :مردم ما خوب و منطقی هستند اگر به آنان
دقیق توضیح داده شــود و همه مسنجم حرف بزنند مردم
میپذیرند نه اینکه مســوولی یک چیزی بگوید و مســوول
دیگر چیز دیگر؛ این اطالع رسانی ناسالم است.

