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معاونرئیسجمهور؛
موضوع تغییر در وزارت راه و شهرسازی 

جدی است
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاســخ به این سوال 
که »آیا در حال حاضر تغییری در دولت نهایی شــده 
اســت؟«، عنوان کرد: بحث درخصــوص وزارت راه و 
شهرســازی جدی است که تغییر انجام شود. احتمال 
زیــاد هفته آینده در این حــوزه اتفاقاتی رقم بخورد.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص صحبت های اخیر 
حجت االسالم رئیسی درباره احتمال برخی تغییرات در 
دولت و اینکه »اصالح به معنی عقب نشینی نیست«، 
گفــت: این یک امر طبیعی اســت در همه دولت ها و 
اینطور نیست که اگر مدیری در جایگاه منصوب شد، 
تا پایان عمر دولت الزاماً در آن جایگاه حضور داشــته 
باشــد. این دولت هم از این مسئله مستثنی نیست و 
در یک سال گذشــته هم تغییراتی انجام شده است. 
در آینده هم اگــر در جایی الزم باشــد تغییر انجام 
خواهد شــد.وی ادامه داد: این یک امر طبیعی است 
که دولــت برای اینکه بتواند اهداف و برنامه های خود 
را پیش ببرد و به مردم ارائه خدمت کند، نیاز به انجام 
تغییرات داشته باشد، مانند یک تیم فوتبال که در میانه 
یک مسابقه برای تجدید قوا اقدام به تعویض می کند.

حسینی در پاسخ به این سوال که »آیا در حال حاضر 
تغییری در دولت نهایی شــده اســت؟«، عنوان کرد: 
بحث درخصوص وزارت راه و شهرســازی جدی است 
که تغییر انجام شود. احتمال زیاد هفته آینده در این 

حوزه اتفاقاتی رقم بخورد.

رئیس جمهور: کینه دشمنان ناشی از 
دستاوردهای عظیم ایران است

رئیس جمهور کســب رتبه اول و پانزدهــم در حوزه 
بهداشــت و درمان منطقه و جهان را نشانه پیشرفت 
و بالندگی کشــور دانســت و گفت: کینه دشمنان از 
چنین دســتاوردهای عظیمی ناشی شده و قطعاً برای 
آنها پذیرفتنی نیست که کشوری در شرایط تحریم ۹۵ 
درصد از داروهــای مورد نیاز مردمش را تولید کند.به 
گزارش ایرنا،»سید ابراهیم رئیسی« روز دوشنبه و در 
هشتمین بازدید نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی رفت و 
پس از اســتماع گزارش وزیر و معاونان این وزارتخانه 
از عملکرد یک ســاله، راهکارها و پیشــنهاداتی در ۲۳ 
محور در جهــت ارتقای کمی و کیفــی فعالیت های 
وزارت بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکی ارائه 
کرد.رئیس جمهــور با قدردانــی از نقش آفرینی همه 
دست اندرکاران و مسئوالن این بخش در ادوار مختلف 
در ارتقای شاخص های سالمت، بهداشت و درمان کشور، 
تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان، در دولت کنونی، 
در شرایط بسیار ســخت همه گیری کرونا کار خود را 
آغــاز کرد که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر از هموطنان مان 
جان خود را از دســت می دادند و خانواده های بسیاری 
داغدار می شــدند، اما با همت مسئوالن این وزارتخانه 
برگ زرینی در تاریخ نظام ســالمت کشور رقم خورد 
و در کنترل این بیماری به نقطه ای رســیدیم که هم 
در ابتــال و هم در فوتی ها، آمــار صفر یا تک رقمی را 
تجربه می کنیم و اقدام جهادی وزارت بهداشت و کادر 
درمان کشور در واکسیناسیون سراسری مردم ما را در 
زمره کشورهای موفق در مبارزه با کرونا قرار داد.آیت اهلل 
رئیســی »بیمه رایگان ۶ میلیون نفــر« از دهک های 
پایین جامعه در قالب بیمه ســالمت را اقدام بزرگ و 
ارزشمند دیگر دولت ســیزدهم در عرصه بهداشت و 
سالمت عنوان کرد و افزود: با تداوم طرح بیمه سالمت 
در چند ماه آینده، پوشش بیمه همگانی که از اقدامات 
ناتمام دولت های گذشــته بوده اســت، محقق خواهد 
شد.رئیس جمهور طراحی و اجرای »طرح دارویار« با 
هــدف مبارزه با رانت و قاچاق معکــوس دارو را اقدام 
مهم دیگر وزارت بهداشت در دولت سیزدهم برشمرد 
و اظهار داشــت: اهمیت نظارت بر اجرای صحیح این 
طرح بســیار مهم، کمتر از طراحی آن نیست و تحقق 
کامل این طرح نیازمند توجه و مراقبت دقیق، موثر و 
مستمر وزارت بهداشت است.وی همچنین با قدردانی 
از اقدام بســیار ارزشمند کاشت حلزون برای ۱۰ هزار 
کودک ناشنوای زیر دو سال تصریح کرد که این اقدام 
از جمله خدمات بسیار حائز اهمیت وزارت بهداشت و 
درمان است که قابل ارزش گذاری نیست و باید با قوت 
ادامــه یابد تا جایی که همه خانواده های دارای کودک 
ناشــنوا یا کم شــنوا از این امکان و خدمت ارزشمند 
مطلع شــده و برای درمان کودک خود اقدام کنند و 
دیگر کودک ناشنوایی در کشور نداشته باشیمآیت اهلل 
رئیسی به اجرای موفق »طرح نسخه الکترونیک« نیز 
اشــاره کرد و گفت: این طرح مهم و کاربردی مدت ها 
به ُکندی انجام شده و در میدان اجرا قرار نمی گرفت، 
اما در دولت ســیزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد 
و آن بخش معدود از پزشــکان محترم که همچنان از 
نسخه الکترونیک اســتفاده نمی کنند نیز باید خود را 
مقید و موظف به اجــرای آن بدانند تا در روند اجرای 
این طرح اخالل ایجاد نشــود.رئیس جمهور »افزایش 
ظرفیت ۲۰ درصدی رشته پزشکی« در کنکور را اقدام 
اساسی دیگر دولت سیزدهم در راستای ارتقای کیفی 
و کمی عملکرد آتی نظام ســالمت کشــور برشمرد و 
افزود: در ســال های گذشته به بهانه نبود زیرساخت از 
افزایش پذیرش رشــته های پزشکی امتناع می شد که 
خوشــبختانه در دولت سیزدهم با نگاه مسأله محور به 
دنبال ایجاد زیرساخت ها رفتیم و افزایش ۲۰ درصدی 
ظرفیت رشته های پزشکی متناسب با نیاز کشور انجام 
شــد و جا دارد این روند با نگاه کارشناســی همچنان 
ادامه داشته باشد.آیت اهلل رئیسی در ادامه به مدیران این 
وزارتخانه توصیه کرد در زمینه افزایش دانشــکده های 
پزشکی، به دور از توقعات و چانه زنی ها، مالک و معیار 

را صرفا تشخیص و نظر کارشناسی قرار دهند.

خبر

نماینده مجلس: فیلترینگ فعال پابرجاست
یک نماینــده مجلس گفت: تا زمانــی که نهادهای 
امنیتی احساس کنند که امنیت کشور مشکل دارد، 
به وزارت ارتباطــات می گویند فیلترینگ همچنان 
ادامه داشته باشد.لطف اهلل سیاه کلی، نماینده مجلس 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با گذشت دو ماه 
از فیلترینگ شبکه های اجتماعی، دولت چه تصمیمی 
در این خصوص دارد، گفت: »تصمیم گیرنده در این 
مورد وزیر ارتباطات نیست. این امور را نهادهای امنیتی 
تصمیم می گیرند بنابراین تا زمانی که نهادهای امنیتی 
احساس کنند که امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت 
ارتباطات می گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته 
باشــد.به گزارش انتخاب، ســیاهکلی اظهار کرد: در 
تمام دنیا همینطور است؛ وقتی بحران کنار گذاشته 
شــود معموال به شرایط عادی برمی گردند. ایران هم 
به نظرم به همین شکل اســت چون شرایط ناامنی 
وجود دارد و از این دو پلتفرم استفاده های ضد امنیتی 
می شد، فیلتر هستند. امیدواریم کشور هرچه سریع تر 
به شــرایط عادی بازگردد و مردم هم زندگی عادی 
خود را از سر گیرند.وی ادامه داد: درباره اظهارات اخیر 
چند تن از نمایندگان مبنی بر ازسرگیری کمیسیون 
مشــترک طرح صیانــت و برگزاری جلســه در این 
کمیسیون، هنوز در این رابطه هیچ تصمیمی گرفته 
نشده است. جلسه ای از باب اینکه قوانین بررسی شود، 
تشکیل نشده بلکه جلسات معمول برای هماهنگی و 
اینکه چه کنیم مطرح شــده است ولی جلسه ای در 
خصوص طــرح صیانت یا طرح قانون فضای مجازی 

تاکنون برگزار نشده است.

رئیسادارهعقیدتیسیاسیستادارتش:
دشمن چشم دیدن پیشرفت و قدرت 

ایران اسالمی را ندارد
به گزارش ایلنا، حجت االســالم احمد دهدار، رییس 
اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در جمع کارکنان 
پایور و وظیفه بنیاد تعــاون ارتش گفت: چالش ما، 
چالش هسته ای یا مســاله حجاب و آزادی نیست؛ 
دشمن چشم دیدن قدرت و پیشرفت ایران اسالمی 
را ندارد و ۴۳ ســال است نسبت به کشور ما تحریم 
های متعدد اعمال کرده اما هرگز نتوانسته و نخواهد 
توانست مانع پیشرفت جمهوری اسالمی ایران شود. 
برای همین است که سعی در ناامید کردن مردم دارد 
و تالش خود را می  کند تا پشتوانه مردمی را از انقالب 
اســالمی بگیرد .وی همچنین با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار با مردم 
اصفهان خاطرنشــان کرد: دشمنان از پیشرفت های 
جمهوری اســالمی حرص می خورند برای همین با 
همــه امکانات وارد میدان شــده اند اما یقین بدانند 
که هیــچ غلطی نمی توانند انجام دهند.در ادامه این 
مراسم امیر سرتیپ دوم آقایی، مدیرعامل بنیاد تعاون 
ارتش نیز طی سخنانی به اقتدار امروز ایران اسالمی 
در عرصه های مختلف به ویژه عرصه دفاعی اشاره کرد 
و افزود: دشمن رویای عروسک گردانی در خاورمیانه 
را به گور خواهد برد.وی همچنین با اشاره به اتفاقات 
اخیر در کشــور و توطئه های دشمنان گفت: ایران 
اسالمی یک کشور قدرتمند است و تکرار جنایت های 
انجام شده در افغانستان، عراق و سوریه در این آب و 
خاک مقدس غیر ممکن است.امیر سرتیپ دوم آقایی 
همچنین افزود: شکوه و عظمت انقالب اسالمی قطعا 
بزرگتر و باالتر از هیمنه پوشالین دشمنان است و آنها 

کاری از پیش نخواهند برد.

معاونهماهنگکنندهارتش:
اگر کوتاهی کنیم، دشمنان بذر شبهات 

را می کارند
دریادار ســیاری با بیان اینکه امروز »جهاد تبیین« 
روشن کننده بسیاری از مسائل برای جامعه مخاطب 
است، گفت: باید وقایع دوران دفاع مقدس به شکلی 
قابــل فهم و با بهره گیری از ابزار هنر و متناســب با 

درک نسل جوان به جامعه مخاطب منتقل شود.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار »حبیب اهلل ســیاری« 
معــاون هماهنگ کننــده ارتــش در گفت وگو  با 
دفاع پرس، با اشــاره به اهمیت توجه به معارف دفاع 
مقدس، اظهار داشت: ارزش های دوران دفاع مقدس 
یک گنجینه عظیم فرهنگی اســت که تمســک به 
آن، کشــور را در برابر تهدیدات نرم و سخت دنیای 
اســتکبار بیمه می کند.دریادار سیاری با بیان اینکه 
امروز »جهاد تبیین« روشن کننده بسیاری از مسائل 
برای جامعه مخاطب اســت، افزود: باید وقایع دوران 
دفاع مقدس به شــکلی قابل فهم و با بهره گیری از 
ابزار هنر و متناســب با درک نسل جوان به جامعه 
مخاطب منتقل شــود و اگر در این زمینه کوتاهی 
کنیم، دشــمنان به جای ما روایتگری خواهند کرد 

و بذر شبهات را در ذهن جوانان ما خواهند کاشت.
معاون هماهنگ کننــده ارتش با بیان اینکه یکی از 
مهم ترین مؤلفه های »جهاد تبیین« امروز تمسک به 
ارزش های دفاع مقدس و بیان دستاوردهای انقالب 
اســالمی در عرصه های گوناگون است، افزود: ارتش 
جمهوری اسالمی جهاد تبیین را در دستور کار خود 
قــرار داده و ما اعتقاد داریم که در این عرصه باید از 
ظرفیت رسانه  ای، فضای مجازی، فیلم، کتاب، سریال، 
شبکه های اجتماعی و... استفاده کرد.امیر سیاری با 
اشاره به استفاده دشمن از تهدیدات ترکیبی گفت: 
امروز استکبار جهانی با تنوعی از تهدیدات به میدان 
آمده و »تهاجم ترکیبــی« را علیه ملت ایران به راه 
انداخته اســت که باید طبق فرمــوده رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بُعد نظامی با »تفکر شب حمله ای« 
و ارتقای توان رزمی با تهدید نظامی مقابله کرد و در 
حــوزه اقتصادی نیز همان طوری که معظم له عنوان 
کردند با بهره گیری از گزاره های اقتصاد مقاومتی باید 

به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن برویم.

خبر

همدلی|به تازگی برخی چهره های رسانه ای 
و سیاســی اعالم کرده اند کــه از پرداختن به 
مباحث سیاست داخلی کناره گیری می کنند؛ 
تا نشــان دهند که سیاســت ورزی در حوزه 
داخلی کشــور دشــوارتر از قبل شده است. 
کسی مانند احمد زیدآبادی از روزنامه نگاران 
و سیاســت ورزان اصالح طلبــی در داخل که 
در هفته های گذشــته نظراتش محل نقدهای 
مختلف بود. البتــه این اتفاق به اصالح طلبان 
محدود نشــده اســت. از میان اصول گرایان 
نیز چهره هایی که در ســال های اخیر تالش 
کردند کــه رویه ای متفــاوت از جناح متبوع 
خود در پیش بگیرند، نیز به صف جداشدگان 
پیوســته اند. وحید اشتری از جمله چهره های 
جوان سیاسی و رســانه ای جریان عدالتخواه 
اســت که او هــم به تازگــی در توییتر اعالم 
کرد که دیگــر فعالیتی نخواهد داشــت. اما 
خداحافظی فعاالن سیاسی از عرصه سیاست 
موضوع تازه ای نیست. سیاستمداران کهنه کار 
نیز هرچند که در عرصه سیاست اعالم رسمی 
نکرده اند اما طی سال های اخیر به خاطر تغییر 
و تحوالت مختلف رسما عقب نشینی کرده اند 
و مســیر ســکوت را در قبال حواث مختلف 
برگزیده اند. شاید شخصیت مهمی مانند علی 
اکبر ناطق نوری در این زمینه قابل ذکر باشد.

احمد زیدآبادی از زمان شروع اعتراضات از ماه 
گذشته مواضع خاص خودش را داشته است. 
او در اقدامــی متفاوت در صداوســیما حاضر 
شــد و در یک برنامه تلویزیونی سخن گفت. 
این اقدام او با واکنش های زیادی مواجه شد. 
بســیاری او را به باد انتقاد گرفتند که چرا در 
رســانه ای که سال هاست صداهای مخالف را 
خفه کرده و یا نادیده گرفته، حضور پیدا کرده 
است. زیدآبادی نسبت به این انتقادات واکنش 
نشان داد و از خود دفاع کرد. اما انتقاد و فشار 
بر زیدآبادی به این ختم نشد. او که به تازگی 
درباره رفتارهای »حامد اســماعیلیون« یکی 
اپوزیسیون جمهوری  از چهره های سرشناس 
اســالمی در خــارج از کشــور، موضع گیری 
انتقادی داشــت با واکنش های منفی زیادی 
از ســوی هواداران او در شبکه های اجتماعی 
مواجه شد، که به نظر می رسد باعث ناراحتی 
او شــده اســت. او در نهایت با انتشار متنی 
در کانــال تلگرامی خود اعــالم کرد که برای 

همیشه از سیاست کناره گیری می کند. 
او در یادداشتش با عنوان »لحظۀ خداحافظی« 
نوشــت: »بازتاب مطلبی که خطاب به حامد 
اسماعیلیون نوشــتم، مرا نسبت به آیندۀ این 
کشور از هر جهت روشــن کرد؛ گرچه پیش 
از آن هــم، برایــم کم و بیش روشــن بود. از 

فحاشــی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاوِز 
جنسی، بخشــی از واکنش افرادی بود که در 
فضای مجازی و غیرمجازی به حمایت از آقای 

اسماعیلیون نثارم کردند.«
زیدآبادی در ادامه افزود:»من این ســرزمین 
را سرزمین عطار و ســنایی و مولوی و خیام 
و حافــظ و ســعدی می دانســتم. هرگز فکر 
نمی کردم بخشی از مردم این سرزمین روزی 
به این نقطه برسند. حاال که رسیده اند، دیگر 
جای حضور من نیســت. به هر حال، من هم 
از پوســت و گوشــت و خون و عصب ساخته 
شده ام. فشــارها از همه سوست و من چنان 
تنها و غریب مانده ام که مرگ را بر هموطنی 
با چنین افرادی ترجیــح می دهم. این لحظه 
لحظۀ خداحافظی من با سیاســتی است که 
می خواهد با این شیوه و روش پیش برود. من 
این صحنه را تــرک می کنم، چون هیچ رگی 
در وجودم با آن سنخیت ندارد و با سرتاسرش 
بیگانه ام. از این به بعد، بر نوشــتن کتاب هایم 
متمرکر می شــوم و در این کانال نیز فقط در 
بارۀ تاریخ و امور انتزاعی می نویسم و کالمی از 
آنچه در این کشور می گذرد و خواهد گذشت، 
نخواهم نوشــت. این تصمیم برگشــت ناپذیر 
اســت.«او در پایان نوشت:»اگر ممنوع الخروج 
نبودم و پاســپورت داشتم، برای مدتی به یاد 
دوران شــکوفایی فرهنگ ایران، به سمرقند 
یا بخــارا می رفتم و یا راهی عراق می شــدم 
و بــه یاِد لحظه های غربــت و مظلومیت علی 
در جوار مســجد کوفه ساکن می شدم. با این 
همه، من عاشــق وطنم هستم. برایش دعای 
خیر می کنم و این تنها کاری است که فعاًل از 

دستم برمی آید.«

پیش از زیدآبادی وحید اشتری از چهره های 
جریــان عدالتخــواه هم در توییتر با انتشــار 
ویدئویی اعالم کرده بود که در عرصه سیاست 
فعالیتی ندارد. او نوشــت: »مــن دیگر هیچ 
فعالیتــی در فضای مجازی نــدارم. عالوه بر 
مجازی هر نوع فعالیت عدالتخواهانه یا کنش 
نســبت به مســائل سیاســی اجتماعی ایران 
هــم دیگر ندارم . ایــن را ناچارا عمومی برای 
دوستانی می نویســم که تک تک از تشکل ها 
یا دانشــگاه های مختلف جهت دعوت تماس 
برای  ایضا  می گیرند. شرمنده شان می شــوم. 
دوستانی که از شهرهای مختلف برای مشورت 
گرفتن درمورد پرونده فساد و رانت و نابرابری 
تماس می گیرند و بــه تک تک باید توضیحی 
بدهم که اوضاع از چه قرار اســت. ماهم مثل 
همه آدم ها نیاز به اســتراحت و بازاندیشــی 
نسبت به افکار و اندیشه ها و باز بینیی نسبت 

به راهی که آمدیم داریم.«
اشــتری در ادامــه به مســئله تعــداد زیاد 
بازداشتی های اخیر اشاره کرده و گفته: »این 
حجم پرونده ها و احکام زندانی که قطعی شده 
و برخی که در حال قطعی شدن هستند، عمال 
اگــر بخواهیم هم امکان ادامــه فعالیت باقی 
نمی گذارد. در مورد وضعتی کشــور آنچه باید 
می گفتــم و آن چه باید می کردیم را امیدوارم 
تا حاال انجام داده باشیم و بیش از این سختی 
باقی نمانده است.« اشتری از جمله چهره های 
مشهور جنبش عدالتخواه دانشجویی است که 
تا زمانی که بــه اصالح طلبان و اعتدال گرایان 
انتقاد می کردند، مورد حمایت جناح  اصول گرا 
قرار داشتند، اما زمانی که نوک حمالت خود 
را متوجه مفاســد اصول گرایان کرده بودند، از 

سوی این جناح طرد و بایکوت شدند. 
اشــتری در مهم ترین اقدام خود ماجرای سفر 
خانواده قالیباف به ترکیه و خرید سیســمونی 
را پی گیــری کرده بود که به همین خاطر نیز 

در دادگاه محکوم شد.
ایــن کناره گیری هــا در روزهــای گذشــته 
واکنش هایی هم در پی داشــته اســت. یکی 
از کاربران ایرانی توییتر در این باره نوشــت: 
»خداحافظی هــای تلخ، چند روز اســت که 
زیدآبادی،  تأثیرگذار همچون  فعاالن سیاسی 
تفرشــی، اشــتری و اصنافی در پستی اعالم 
کردند که دیگر فعالیت سیاسی نخواهند کرد.

 دغدغــه اصلی این افراد اصالح نظام مدیریت 
کشور بود و این خداحافظی ها یک پیام روشن 
دارد از اصالح وضعیت موجود ناامید شده اند.« 
از طرف دیگر برخــی تحلیل گران می گویند 
با حــذف این طیف از فعاالن سیاســی عمال 
گروه هایی که نفش واســطه با افکار عمومی 
را در کشــور ایفا می کردند، کنــار می روند و 
به این ترتیب فضای کشــور اتفاقات رادیکال 
بیشتری را تجربه می کند. این در حالی است 
که سیاســتمداران با سابقه نیز طی سال های 
گذشــته به طور عملی از عرصه کنار رفته اند. 
چهره هایی که به میانه روی و اعتدال شــهرت 
دارند. از جملــه ناطق نوری که عمال با وجود 
درخواست های مختلف از سیاست کناره گیری 
کرده است. حسن روحانی نیز به رغم این که 
دفتر شخصی خود را برای فعالیت های بیشتر 
افتتاح کــرده بود، طی ماه های اخیر رســما 
مسیر سکوت را در پیش گرفته است. سکوتی 
که اتفاقا این روزها باعــث ناراحتی دولتی ها 

شده است. 

خداحافظیبرخیچهرههایاصالحطلبوعدالتخواهسیاسی

روزهایدشوارسیاستورزی

آیت اهلل جــوادی آملی در دیدار با جمعی از اعضای مجمع 
عمومی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ابراز داشت: بین 
امید و آرزو فرق است، »امید« آن است که فرد مقدماتی را 
فراهم کرده و منتظر نتیجه است. »آروز« آن است که بدون 
مقدمه منتظر نتیجه اســت. کشاورزی که چیزی کاشته و 
منتظر باران اســت در حالت امید اســت اما کشاورزی که 

چیزی نکاشته و در آرزوی باران است، در حالت آرزوست.
وی افــزود: پیام حوزه را به عنــوان راه حل به جامعه ارائه 
دهید. در مســائل مدیریتی، صرفا نصحیت کردن مسئوالن 
کارســاز نیســت. نصیحت برای جوانانی است که راه را می 
دانند و بیراهه می روند، اما امور مدیریتی راه حل می خواهد، 

نه نصیحت.
این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت صحیفه سجادیه اذعان 
داشــت: صحیفه ســجادیه کتابی اســت که باید در کنار 
سجاده ما باشــد. در دعاهای این کتاب از خدا می خواهیم 
»حســن الوالیه« به ما بدهد، یعنی فرد بتواند کســانی که 
زیرمجموعه و تحت امرش هســتند را خوب اداره کند. هر 

کســی در حوزه کاری خودش به نوعی والی اســت و باید 
»حسن الوالیه« داشته باشد.

وی ادامه داد: روایتی از پیامبر گرامی اسالم هست که خدایا 
بیــن مردم و نان آنها جدایی نیانــداز، اگر بین مردم و نان 

مردم فاصله بیافتد دیگر خبری از دین نخواهد بود. اقتصاد 
یعنــی نان مملکــت، باید جلوی غارت هــا و اختالس های 

میلیاردی گرفته شود و مشکالت اقتصادی حل شود!
مفســر برجســته قرآن کریــم بیان داشــت: رهبــر اگر 
علی بن ابیطالب علیه الســالم هم باشــد، داشتن رهبر خوب 
یک طرف قضیه اســت، از آنطرف مجموعه مسئولین باید 
درست عمل کنند. کشور ما دارای امکانات فراوان خدادادی 
اســت، ما تقریبا یک درصد جمعیــت جهان ولی ده درصد 
امکانــات جهان را در اختیار داریم کــه باید با برنامه ریزی 

درست، وضعیت کشور را سامان داد.
 آیت اهلل جوادی آملی با تاکید بر لزوم پاسداشت خون شهدا 
اذعان داشت: ما شهدایی داشتیم که در زمستان کردستان 
برای حفظ ســنگرها آنقدر مقاومت کردند تا از از سرما یخ 
زدند و به این شکل به شهادت رسیدند. این خون های پاک 
شهداء ســرمایه های کشور هستند. عالوه بر این خود مردم 
هم سرمایه کشور و به تعبیر نهج البالغه ستون دین هستند 

لذا باید به نیازهای مردم توجه کرد.

آیتاهللجوادیآملی:

مردم از نان  فاصله بگیرند، دیگر خبری از دین نیست 

همدلی|  روز گذشــته خبرهای مختلفــی از ادامه یافتن 
درگیری ها در بعضی از شــهرهای غربی حکایت داشت. در 
شــهرهای بزرگ همچنان نیروهای گارد ویــژه در خیابان 
حرکــت می کردنــد و در نقــاط حســاس مســتقر بودند. 
گزارش هــای مختلفی از درگیــری در شــهر جوانرود نیز 
حکایت داشت. با این حال منابع خبری نزدیک به نهادهای 
نظامی روایــت خود را از وضعیت شــهرهای ایران گزارش 
داده اند. دیروز خبرگزاری تسنیم این گونه نوشت: »به دنبال 
اوضاع ناآرام در برخی شــهرهای جنوبــی آذربایجان  غربی 
نظیر مهاباد، بوکان و پیرانشــهر طی هفته گذشــته و ورود 
عوامــل گروهک های ضدانقالب به این شــهرها برای ایجاد 
ناامنی، از شامگاه جمعه پاک ســازی عوامل این گروهک ها 
توســط نیروهای امنیتی آغاز شــده اســت. انجام اقدامات 
شناســایی برخی منازل و مخفیگاه های تروریست ها و سران 
اغتشاشــگران در محله های مختلف شــهرها و دستگیری 
این افراد توســط یگان های ســپاه و فراجا، موجب برقراری 
آرامش کامل در شــهرهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر، اشنویه 
و دیگر شــهرهای ُکردنشین شــده که با حمایت و همراهی 
مردم نیز همراه شده است.« این خبرگزاری در ادامه گزارش 
خود نوشــت: »اما از آنجــا که ضدانقالب خواســتار برهم 

زدن آرامش عمومــی و از بین بردن امنیت شــهری بوده، 
رســانه های مزدور و وابســته، با آغاز عملیات پاک سازی در 
تــالش برای ملتهب و ناامن جلوه دادن این شــهرها کردند 
تا اهداف شــوم خود را دســت یافتنی جلوه دهند. نمایش 
تصاویری از روزهای گذشته با تاریخ دروغین، ارائه آمار غلط 
از عملیات پاک ســازی با نمایــش تصاویری از رزمایش های 
بسیجیان در ســال های گذشته، دعوت از مردم برای تجمع 
و اغتشــاش در ساعات پایانی شــب و نیز ناامن جلوه دادن 
نقاط مختلف شهرها به واســطه حضور نیروهای امنیتی از 
جمله اقدامات ضدانقالب بــود که البته بدون توجه خاصی 
از ســوی عموم مواجه شــد. بر اساس گزارشــات رسیده از 
مهاباد و پیرانشــهر، از عصر روز گذشته و با کاهش بار روانی 
آشوبگران، اندک اندک مغازه های مختلف اقدام به بازگشایی 
و فعالیت می کردند که با تهدید و ارعاب عده ای مواجه شده 
و مجبور به تعطیلی شــدند.«این خبرگزاری نوشت: »اما با 
رســیدن به ســاعات پایانی روز و غروب آفتاب، تعدادی از 
جوانــان با همراهی عوامل معاندین اقدام به انســداد برخی 
معابــر و کوچه های فرعی و نیــز برافروختن آتش کردند تا 
نشان دهند که همچنان نسبت به ادامه مسیر اغتشاش مصّر 
هستند. این اقدام عده قلیل همانند روزهای گذشته با عدم 

همراهــی مردم همراه بود و با توجه بــه پایین بودن تعداد 
حاضران پس از ســاعتی به پایان رســید تا بار دیگر آرامش 
در شهر حاکم شود. از ساعات پایانی دیشب، بار دیگر مردم 
شهرهای مهاباد، بوکان و پیرانشهر شاهد شروع دومین شب 
از عملیات پاکسازی بودند که با تیراندازی متقابل و درگیری 
میــان نیروهای امنیتی و عوامل ضدانقالب در مخفیگاه های 
آن ها همراه بود. بر اســاس اخبار غیررسمی، در جریان این 
پاکسازی ها چندین نفر از عوامل گروهک ها دستگیر شده اند. 
این عملیات بر اساس اطالعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
نیروی زمینی سپاه در مناطق شمالغرب ادامه دارد و عوامل 
گروهک ها تحت تعقیب و رصد هســتند. همچنین در کنار 
عملیات پاکســازی شــهری، حمالت ســنگین و گسترده 
رزمندگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناطق استقرار 
گروهک های تروریســتی و ضدانقالب در اقلیم کردســتان 
عراق آغاز شــده و به عنوان تکمیل کننــده پازل مقابله با 
ضدانقالب به شــمار می رود. اوضاع کلی شــهرهای مهاباد، 
بوکان و پیرانشــهر با وجود برخی القائــات و توطئه افکنی 
معاندان در شرایط عادی به سر می برد و به نظر می رسد در 
صورت ادامه این روند به زودی شاهد امنیت پایدار و آرامش 

قطعی در این مناطق باشیم.«

ادامه ناآرامی  در برخی ازشهرهای غرب کشور 
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