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حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه:
 1401 سال بی اعتنایی بانوان

 نسبت به هنجارشکنان بود
به گزارش ایلنا،حجت االســام علی حــاج علی اکبری در 
خطبه های دیروز نماز جمعه با اشــاره بــه این که در پایان 
ماه شــعبان هستیم، گفت: آخرین جمعه ماه شعبان است 
و این فرصت بزرگ الهی که در دســترس ما قرار گرفت در 
بخش پایانی قرار دارد و ما در پایان این فرصت بزرگ هستیم 
.خطیب نماز جمعه تهــران بیان کرد: در حوادث امنیتی و 
سیاسی حوادث زیر و درشــت داشتیم که مردم ما با یک 
جنگ ترکیبی و جنگ رسانه ای مواجه بودند. بیش از ۱۰۰ 
روز کشــور را در معرض حوادث قــرار دادند. تاش کردند 
چهره مخدوش از انقاب اســامی نشان دادند که سر میز 
مذاکره میوه اش را بگیرند و برجام ۲، ۳ و ۴ به دست بیاورند 
که نتوانستند.وی افزود: رهبری و مردم مظلوم ما با ۳ فتنه 
روبه رو بودند. با کشته سازی، دروغ پردازی و شایعه سازی 
کردند. دیدید که در ایذه و شاهچراغ چه کردند. آرمان ها و 
روح اهلل را شهید کردند. در پروژه آخر سال هم سعی کردند 
با مسموم سازی دانش آموزان و فراخوان دادن ادامه دهند.

حاج علی اکبری افزود: در موج دوم سعی کردند ایران را از 
مجامع جهانی خارج کنند. موج سوم سعی کردند با جنگ 
های اقتصادی کشور را بهم بریزند و دالر ۱۰۰هزار تومانی 
را پیش بینی کرده بودند که زیست مردم را برهم بزنند. اما 
اگرچه دشمن برنامه ریزی دقیق داشت اما ملت و رهبر ما دا 
نشناخته  است، این ۶ ماه دوم تبدیل شد به دانشگاه بصیرت 
ها؛ مردم ما علیرغم گایه هایی که داشتند پای انقاب و نظام 
ایســتادند.وی ادامه داد: رهبر عزیزمان با نگاه پدرانه فرمان 
عفو حدود ۹۰ هزار نفر را دادند. ســال ۱۴۰۱ سالی بزرگ 
برای مردم ما بود. سال حضور متفاوت در راهپیمایی اربعین، 
راهپیمایی متفاوت و کم نظیر ۲۲ بهمن بود . سال بی اعتنایی 
جامعه بانوان حتی بانوان کم حجاب نسبت به هنجار شکنان 
بود.خطیب نماز جمعه  تهران گفت: باید در برابر ملت ایران 
سر تعظیم پایین بیاوریم. در جنگ رسانه  ای دشمن تاش 
کرد دستاوردهای ما دیده نشود. گسترش ارتباطات آسیایی، 
وابسته نبودن اقتصاد به برجام، رشد ایران در پروژه ها، رابطه 
ایران و عربستان، افتتاح پارس جنوبی، رشد کمی و کیفی 
شرکت های دانش بنیان و لطف پرودگار متعال در بارش های 
آسمانی و گرفتن هیجانات بازار ازری از دستاوردها بود که 
نگذاشتند دیده شود اما ما راه خودمان را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: افراد ضعیف هم خیلی امسال از گرانی ها و تورم 
اذیت شــدند مخصوصا هواداران واقعی انقاب که ان شااهلل 
سال آینده ما یک رشــد خواهیم داشت. منطق ایران یک 
منطق انقابی اســت.حاج علی اکبری با اشاره به اتفاقات 
منطقه گفت: بازنده تمام اتفاقات منطقه رژیم صهیونیستی 
کودک کش اســت . براداران و خواهران هرچقدر حال شما 
خوب اســت، حال رژیم صهیونیستی بد اســت.وی افزود: 
آمریکای بدبخت خیلی خرج کرد، اغتشاشــات را مشاهده 
کردید اما خودش با رکود اقتصادی و تورم روبه رو است. در 
اوضاع اجتماعــی هم اوضاع خوبی ندارند، هم گرفتار کرونا 

هستند هم با کشتارهای مسلحانه رو به رو بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
در سال آینده باید از جهش های تورمی 

جلوگیری شود
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسامی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در خصوص 
سخنان اخیر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه 
ســال آینده تورم باالیی خواهیم داشت، گفت: با توجه به 
سیاســت هایی که در نظام مورد تصمیم گیری قرار گرفته، 
تورم در سال ۱۴۰۲ قابل کنترل است. یعنی با سیاست های 
ارزی، پولی، مالی و تفاهم های بین المللی که انجام شده و 
همچنان در دســتور کار است، امیدواریم که در سال آینده 
یک اقتصاد با ثبات تری داشته باشیم.وی افزود: البته شاید در 
سال آینده تورم در حالت کلی خود حفظ شود، اما تاش بر 
این است که از تکانه ها و جهش های تورمی جلوگیری شود 
و زندگی مردم از این مساله دچار آسیب نشود.نماینده مردم 
ساری در مجلس با تاکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی 
زمانی رخ می دهد که اقتصاد تحت هر شرایطی تکانه های 
لحظه ای نداشته باشد، عنوان کرد: قطعاً این تکانه ها موجب 
بی ثباتی در فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و تهیه و توزیع 
کاالی اساسی و همچنین سوءاستفاده دشمنان خارجی و 
احتکارگران داخلی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به پیش بینی های صورت گرفته و گزارش های خوبی که از 
طریق دولتمردان منعکس می شود، پیش بینی می شود که 
اتفاق خاصی در سال آینده در زمینه رشد تورم رخ ندهد، با 
این حال اگر اتفاقی شبیه به اتفاقات سال ۱۴۰۱ تکرار شود، 
باید این مسئله را نشأت گرفته از عدم هماهنگی ساختاری 
در تیم اقتصادی دولت قلمداد کنیم.بابایی کارنامی با انتقاد از 
روند اداره کارها در سال جاری، تاکید کرد: اگر تیم اقتصادی 
دولت در سال ۱۴۰۲ بخواهد همانند سال جاری با موضوعات 
برخورد و تنها رفع تکلیف کــرده و توپ را در زمین این و 
آن بیاندازند، حتماً با مشکل مواجه می شویم و حتماً مجلس 
در آن مقطع اقدامات پیشــگیرانه خود را به نحو دقیق تری 
اعمال خواهد کرد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه 
ابراز داشــت: به واقع سیاست فعلی تیم اقتصادی دولت در 
سال جاری و تکرار آن در سال ۱۴۰۲ حتماً منجر به افزایش 
نرخ تورم خواهد شد و حتماً شرایط را به سمت نامایمات 
سیاسی سوق خواهد داد. اگر سیاست گذاری دولتمردان در 
سال ۱۴۰۲ به درستی اعمال شود و تغییر کند، تورم روند 
کاهشی خواهد داشت با این حال نگرانی از تکانه های تورمی 
در سال آتی وجود دارد.رئیس فراکسیون کارگری مجلس با 
بیان اینکه تکانه های تورمی مردم را آزار داده و زندگی شان 
را با ســختی روزافزون مواجه می کنــد، گفت: توقع داریم 
دولت در ســال آینده چند درصد تورم را کاهش دهد، چرا 
که این مسئله امری شدنی است. زیرساخت ها برای کاهش 
تورم در کشور وجود دارد و موضوعاتی از قبیل قراردادهای 
بین المللی از جمله نمونه های این مسئله است و می تواند 
تأثیرگذار باشد. با همه این تفاسیر باید در سال آینده بیش از 
پیش به تکانه های تورمی توجه داشته باشیم و این موضوعات 

را به درستی تحت کنترل قرار دهیم.

خبر

پس از سه سال تعطیلی کرونایی برگزار می شود
 سخنرانی نوروزی رهبر انقالب 

در حرم رضوی
خراســان رضوی مراسم ســخنرانی نوروزی رهبر معظم 
انقاب ســاعت ۱۵ روز اول فروردین مــاه ۱۴۰۲ در حرم 
مطهر رضوی)ع( برگزار خواهد شد.به گزارش آستان نیوز، 
به همین مناسبت، نماینده ولی فقیه در  خراسان رضوی، 
تولیت آســتان قدس رضوی و استاندار در پیامی از مردم 
برای شرکت در این مراسم دعوت کردند.در متن این پیام 
آمده است: اینک در شرایطی سال نو را آغاز می کنیم که 
فضل الهی و بصیرت و هوشــمندی ملــت غیور ایران بار 
دیگر باعث سرشکســتگی سردمداران استکبار و ناامیدی 
معاندان یاوه گوی این کشور شــده تا مگر دریابند که در 
مقابل عظمت مردمی آگاه و نســتوه، توطئه ها و مکرهای 
آنان اندک ارزش و اثری نداشته و نخواهد داشت. همچنان 
که تاریخ افتخارآمیز ملت ایران و پیشرفت ها و دستآوردهای 
عرصه های مختلف طی ســال های پس از پیروزی انقاب 
اســامی گویای این حقیقت است که هیچ سدی جلودار 
راه تعالی این ملّت نیســت؛ به فضل الهی بازهم این مردم 
می توانند بر شــیطنت ها و تحریم های اقتصادی ظالمانه 
سلطه گران و زورگویان عالم فائق آیند و آینده ای امیدبخش 
و الهام آفرین را برای ایران مقتدر رقم بزنند.و اما صد شکر 
حضرت باری تعالی را که پس از گذشت سه سال انتظار و 
خروج از شــرایط بحرانی فراگیری بیماری منحوس کرونا 
بار دیگر در آغازین روز بهار ۱۴۰۲ دیار خراســان و شهر 
شهیدپرور و انقابی مشهد به برکت بارگاه ملکوتی حضرت 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء 
میزبان قدوم مبارک قائد عظیم الشأن امت اسام و ولی امر 
مسلمین جهان است تا بار دیگر کانون توجهات برای تعیین 
نقشه راه انقاب و امت اسام، قوت دل های دوستان و یأس 

امیدهای واهی دشمنان باشد.

اجرای عملیات انهدام اهداف هوایی 
شبانه در رزمایش مشترک 

ســخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ 
از اجرای عملیات تیراندازی شــبانه به اهداف هوایی در این 
رزمایش خبر داد.به گزارش ارتش، امیر دریادار دوم مصطفی 
تاج الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی 
رزمایش، گفت: در ادامــه رزمایش مرکب کمربند امنیت 
دریایی ۲۰۲۳ ایران، چین و روسیه، در شمال اقیانوس هند، 
شب گذشته عملیات تیراندازی شبانه به اهداف هوایی که از 
مهم ترین تمرینات دریایی به شمار می رود توسط یگان های 
شرکت کننده با موفقیت انجام شد.وی اظهار داشت: عملیات 
تیراندازی شــبانه به اهداف هوایی مســتلزم هماهنگی و 
دستورات جز به جز است. سناریوی این تمرین بر پایه یک 
زبان تاکتیکی مشترک بین نیروهای دریایی ایران متشکل از 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران و نیروی دریایی 
سپاه پاسداران و همچنین نیروهای دریایی کشورهای چین 

و روسیه طراحی و با موفقیت اجرا شد.

رئیس مجلس:
باید به استراتژی هایی که از آنها جواب 

گرفته ایم، برگردیم
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: باید برای رهایی از 
مشکات اقتصادی، به اســتراتژی هایی که تجربه کردیم و 
جواب گرفتیم و در دهه های اخیر آنها را رها کردیم، برگردیم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر دیروز ۲۶ 
اسفندماه در شورای اداری شهرستان زرند ادامه داد: انقاب 
اســامی با تکیه بر مردم پیروز شد و تداوم پیدا کرد و دفاع 
مقدس را مردم اداره کردند و این استراتژی موفق ما بود که 
باید از آن الگو بگیریم.رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره 
به “اقدامات سردار قاسم سلیمانی و پیروزی هایی که در بیرون 
مرزها به دست آورد” اظهار کرد: حل مشکات اقتصادی با 
حضور مردم و مجاهدان عرصه تولید و دانش و معرفت امکان 
پذیر است و این جبهه فتح می شود اما با نظام بروکراسی و 
اداری چنین تحولی رخ نخواهد داد.او ادامه داد: باید خداباور 
بود. ســختی ها و مشکات زیاد اســت و مسیر مبتنی بر 
عقانیت، عدالت و معنویت که ارکان آموزه  های امام راحل 
است و مکتب شهید سلیمانی بر همین مبانی قرار گرفته، در 
اقتصاد نیز راه گشا است.قالیباف بیان کرد: در مجلس شورای 
اسامی تاش بر این است که تمرکز زدایی در کشور انجام 
شود زیرا همه اختیارات در همه بخش ها در تهران متمرکز 
شده است.او با بیان این مطلب که در سه سال گذشته بیشتر 
تصمیمات ما مربوط به مسائل اقتصادی بوده، اظهار کرد: یکی 
از اقدامات ما در تمرکززدایی در تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال 
است به طوری که حدود ۹۰ درصد اختیارات آن را به استان 
ها واگذار کردیم تا شورای برنامه ریزی استان در آن خصوص 
تصمیم بگیرد.رئیس مجلس ادامه داد: در بحث مولدسازی نیز 
از سال ۸۲ تا ۱۴۰۱ تعداد ۱۲ قانون مولدسازی تصویب شده 
تا مولدسازی اتفاق بیفتد اما اتفاق نیفتاد و برخی گفتند که 
این مولدسازی غیرقانونی است اما این قانون است و در این 
مولدسازی، خصوصی ســازی و اصل ۴۴ نیست و در اموال 
منقول و سهام و ... نیست و بلکه مربوط به اموال غیرمنقول 
و مازاد بخش دولتی است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می 
کنند.او خطاب به فرمانداران و اســتانداران و شورای اداری 
گفت: پای کار باشید. بخش قابل توجهی از مشکات به دست 
خود شما در اینجا با کمترین هزینه و سرعت بیشتر حل می 
شود.قالیباف عنوان کرد: در برنامه پنج ساله هفتم نیز مباحثی 
که داریم را با همین نگاه دنبال می کنیم و ظرفیت های خوب 
پیشران مثل حوزه معدن و نفت در اولویت هستند.او با بیان 
اینکه قانون مفصل دانش بنیان ها تدوین و تصویب شده و 
حرکت بسیار مهم و موثری در پیشران ها است، تصریح کرد: 
یک مدیر امین و قوی برای کارکردن هیچ محدودیتی ندارد و 
هیچ بهانه و حجتی برای کار نکردن ندارید. کار کنید. خیلی 
اوقات وقــت خود را پر می کنیم ولی کار انجام نمی دهیم.

رئیس مجلس تاکید کرد: از موضع فردی که از پشت خاکریز 
آمدم می گویم کار در هر کجا که هستیم، اختیار و پول نمی 
خواهد. کار در ذات خود این دو گوهر را دارد. اگر نوشــتید 
پول بدهید و اختیار بدهید تا کار کنیم خواسته یا ناخواسته 

قصدتان کار نیست.

خبر

سید هاشم حســینی بوشهری، خطیب جمعه 
قــم ظهر دیروز در نمــاز جمعه قم که مصای 
قدس برگزار شــد، طی سخنانی اظهار کرد: هر 
چند دولت سیزدهم قدم های خوبی برای ایجاد 
تســهیات در حوزه تولید برداشــته است اما 
باز هم آن ها که به دنبــال ضربه زدن به تولید 
کشــور هستند کار خود را می کنند و در نهایت 
تولید کنندگان می گویند عطایش را به لقایش 
بخشیدیم.امام جمعه قم افزود: تحرکات خوبی 
در حوزه سیاســت خارجی رقم زده شده است، 
اصول گرا، اصاح طلب و همه سیاســیون باید از 
آنچه برای شــرایط امروز و امنیت کشور خوب 
اســت، حمایت کنند. چرا که مشــکات مردم 

شوخی بردار نیست، سیاسیون موضوع ارتباط با 
همسایگان را نباید به رخ هم بکشند و بگویند که 
چرا هفت سال گذشته انجام نشده است اما امروز 

به سراغ این تفاهم رفته ایم.
وی ادامه داد:  اکنون وقت تسویه حساب سیاسی 
نیست، اگر کار خوب اســت دیر و زودش مهم 
نیست و باید در کنار هم باشیم تا هدف ارتباط 
با همســایگان محقق شــود؛ بنای ما آشتی با 
همســایگان اســت و ما فقط یک استثنا داریم 

که رژیم صهیونیســتی اســت و اگر آمریکا هم 
آدم شود و به خواست ملت تن دهد همان طور 
که رهبر و امام فرمودند ما مانعی نداریم، چراکه 
سیاســت خارجی ایران اسامی سیاست فعال 
اســت نه منفعل. این روزها رژیم صهیونیستی 
در سرزمین های اشغالی به شکل سختی گرفتار 
شده اســت،  در حوزه های داخلی و خارجی با 
مشکل روبرو هستند؛ یکی از خودشان می گوید 
که کابینه درحال متاشــی شدن است؛ یکی 

دیگر می گوید »نیازی نیســت که ایران ما را از 
بین ببرد رژیم به دست خودمان نابود می شود« 
و این سخنان نشان می دهد که نسبت به قدرت 
ایران آگاه هســتند.به گزارش فارس امام جمعه 
قم گفت: مسافران نوروزی حریم حرم رمضان را 
حفــظ کنند، واهلل، واهلل و واهلل حرمت رمضان را 
حفظ کنیم، روزه خواری در جامعه اسامی نباید 
بــدون دلیل صورت گیــرد و آن هایی که دلیل 
دارنــد در مکان های عمومی نباید قبح شــکنی 
کنند، رســتوران ها و مراکزی که خوراکی و غذا 
توزیع می کنند باید مراعات حال جامعه اسامی 
را بکنند، ما شهید داده ایم تا اسام و آموزه هایش 

حفظ شود.

آمریکا آدم شود مانعی برای مذاکره نیست

چراغ سبز از نماز جمعه قم

همدلی|   فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی محسن هاشمی 
رفسنجانی در برنامه حضور در حسینیه جماران حضور پیدا کرد و 
پیرامون مسایل مختلف کشور به اظهار نظر پرداخت. یکی از مواردی 
که فرزند رئیس پیســین مجمع تشــخیص مصلحت نظام به آن 

پرداخت نقش یادگار امام در دوره های مختلف انقاب بود.
هاشمی درخصوص نقش حاج سیداحمدآقا در دوران حیات حضرت 
امام خمینی )ره( اظهار داشت: بعد از انقاب امام سعی می کردند که 
احمدآقا هیچ مسئولیت رسمی نداشته باشند ولی به یک صورت 
غیررسمی، همیشه کنار امام بودند و می شد گفت که امین ترین یا 
امن ترین کانال ارتباطی با امام هم بودند.وی با اشاره به نحوه مدیریت 
حاج احمدآقا بیان داشت: احمدآقا عضو شورای انقاب نبودند ولی 
در جلسات شورای انقاب اولیه شرکت می کردند و نتایج جلسات را 
برای امام می بردند. اگر امام می خواستند در جلسات شورای انقاب 
اولیه شرکت کنند، این جلسات در منزل احمدآقا تشکیل می شد. 
امام هم شرکت می کردند و مثاً عالی شورای دفاع هم بود و خیلی 
موارد پیش می آمد که احمدآقا برای موارد مهم به جلسات شورای 
عالی دفاع هم می آمدند که بتوانند نتایج بحث ها را به صورت دقیق 
به امام منتقل کنند.هاشمی ادامه داد: بعضی مواقع یک موضوعی 
اتفاق می افتاد که باید فوراً تصمیم گیری می شد و این سرعت انتخاب 
خیلــی مهم بود؛ مخصوصاً در جنگ اتفاقاتی می افتاد که نظر امام 
مهم بود و لذا همیشــه به نوعی در دسترس بودند. ایشان در کنار 
شورای انقاب، سران سه قوه و فرماندهان سپاه و ارتش، ارتباط را 

به ســرعت برقرار می کردند و نمی گذاشتند مشکات بماند و مثًا 
نمی گفتند حاال صبر کنید تا ما نظــر امام را بگیریم و چند روز و 
یک هفته بگذرد که پاسخی داده شود. یعنی کارگشا بودند و همه 
متفق القول بودند که این کارگشایی به صورت خیلی مناسبی اتفاق 
می افتد.هاشــمی گفت: پیغام ها به صورت های مختلفی بود؛ یک 
زمانی بود که یک موضوع، بسیار مهم بود که ایشان می گفتند این 
موضوع را حتماً بنویســید که حتماً سندش باشد؛ ایشان مواظبت 
می کرد که موضوعات مهم را افراد بنویسند. اگر موضوع مهمی هم 
بود که امام باید می گفتند، سعی ایشان بر این بود که امام هم یک 
چیزی بنویسند. گاهی موارد هم بود که ایشان اگر پیغامی را می آورد 
یا می برد، یادداشت دقیقی می نوشتند و همان را عرضه می کردند. 

فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی اظهار داشت: به نظرم هیچ وقت پیش 
نیامد که بگویند عدم صداقتی در پیغام ها وجود دارد؛ تا این اواخر و 
اتفاقاتی که برای آیت اهلل منتظری افتاد که قضیه خیلی سیاسی شد 
و شائبه هایی ایجاد کرد. مثاً بعضی ها این شائبه را مطرح می کردند 
که اطاعاتی که از طریقی به امام می رسد، کانالیزه شده است که 

این مسئله موجب ناراحتی احمدآقا شد.
هاشمی با اشاره به نقش سیداحمدآقا در برخی برهه های حساس 
حکمرانی اظهار داشت: مثاً یکی از مسائلی که وقتی من در ایران 
بودم اتفاق افتاد، بحث صدا و ســیما و موسیقی بود. خبر آمد که 
امام فرمودند صدا و سیما نباید کاً موسیقی پخش کند. خب این 
موضوع بســیار حساسی بود. وی ادامه داد: در اینجا احمدآقا نقش 

مهمی ایفا کردند. جلسه ای گذاشتند با اعضای شورای انقاب، ابوی، 
آیت اهلل بهشتی و دیگران که بیایید با امام صحبت کنید که شاید 
در حکمرانی، نشود که صدا و سیما اصاً از موسیقی استفاده نکند. 
اولین توصیه ایشــان به ابوی بود که ایشان با امام صحبت کنند و 
دیدم ابوی همان موقع امتناع کردند و جدی نگرفتند موضوع را. ولی 
آقای بهشتی این را جدی گرفتند و با امام صحبت کردند و بحث های 

زیادی شد که امام از دستور سفت و سخت خود عدول کردند.
هاشمی گفت: در بحث باالگرفتن جنایات اسرائیل و ارسال نیرو به 
لبنان هم، یکدفعه امام فرمودند راه قدس از کربا است. اینجا هم به 
نظرم می آید که نقش احمدآقا، سران سه قوه و شورای انقاب و به 
خصوص رفت و آمدها بسیار مؤثر بود. چون اگر در جبهه نیرو تقسیم 
می شد و حواس ها از جبهه جنگ با عراق به سمت جبهه جنگ با 

اسرائیل می رفت، ممکن بود یک اتفاقات بدی برای جنگ بیفتد.
فرزند ارشد آیت اهلل هاشمی با اشاره تصمیم امام در پذیرش قطعنامه 
۵۹۸ نیز بیان داشت: من خودم نمی دانم نظر احمدآقا چه بود. ولی 
بیــن فرماندهان جنگ، فرماندهان ارتش، نیروهای عمل کننده در 
جبهه ها و نظرات فرماندهی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یا نظرات 
کسانی که با تدبیر بیشتری به مسأله نگاه می کردند، خود به خود 
اختافاتی پیش می آمد ولی در زمانی که الزم و قطعی شد، احمدآقا 
نقش مؤثری ایفا کردند. این باعث شد که امام قطعنامه را پذیرفتند 
و حتی مسئولیتش را خودشان قبول کردند و خواستند این موضوع 

برای مردم باز شود و توجیه شود که این هم شد.

محسن هاشمی روایت کرد؛

نقش سید احمد خمینی در چند موقعیت حساس

همدلی| روز گذشــته بخش مهم از تشکل های 
روحانی و تریبون های نماز جمعه موضوع اصلی 
خود را دغدغه حجاب قرار دادند و با انتشار نامه 
و ســخن گفتن از تریبون های رسمی خواستار 

برخورد محکم دولت با بی حجابی شدند.
 مراکز دولتی با بی حجاب ها برخورد کنند

نماینــده ولی فقیه در البرز روز گذشــته گفت: 
اصناف، بانک ها و مراکز دولتی موظف هستند با 

بی حجاب ها برخورد کنند
آیت اهلل سید محمدمهدی حسینی همدانی ظهر 
جمعه در خطبه های نماز جمعه شــهر کرج که 
در مصای بزرگ امام خمینی )ره( برگزار شــد، 
گفت:»برخی موضوع حجــاب و عفاف را رعایت 
نمی کنند که البته گروه های مختلف برای حمایت 
از رعایت این موضوع با طرح و شیوه های تبلیغی 
ورود کردند و هنوز باید این مســیر را ادامه داد و 

ابداع داشت.«
وی با بیان اینکه از مسؤوالن اصناف استان البرز 
انتظار بیشتری داریم، افزود:»در بررسی هایی که 
در یک هفته انجام شده است کوتاهی هایی داریم 
و متولیان وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهند.«

آیت اهلل حسینی همدانی گفت:»برای اجرای قانون 
و حکم خدا از هیچ چیزی غیر از خدا نباید ترسید؛ 
بر اساس قانون عمل کنید، با مردم کاری نداریم 

مگر قانون برای ما وظیفه ای انجام دهد.«
وی تاکیــد کرد:»مراکز فروش اصناف، بانک ها و 
مراکز دولتی موظف هستند به قانون تن دهند و 

به آن عمل کنند.«
نماینده ولی فقیه در البرز با بیان اینکه دستگاه 
قضائی باید وارد عمل شــود و برخی مواقع کم 
کاری از این دستگاه اســت، تصریح کرد:»رهبر 
انقاب دقیق و محکم از دستگاه قضائی خواستند 
برای این موضوع ورود کند؛ دستگاه قضائی باید با 

اقتدار وارد این قضیه شود.«
 بی حجابی غیر قابل تحمل است

آیت اهلل رسول فاحتی در خطبه های نماز جمعه 
شهر رشت، نیز به این موضوع پرداخت و به جایگاه 
عفاف و حجاب در نزد بانوان ایرانی اشــاره کرد و 
گفت: »زن مسلمان ایرانی نسبت به حجاب پایبند 
و عاقه مند اســت و لذا بانوانی که کشف حجاب 
می کننــد، مخالفت خود را با اســام و قرآن و 
قانون اساسی نشان می دهند و لذا برخورد با این 
هنجارشکنی ها در زمان مناسب انجام می شود.«

وی بــی حجابی ها را بــرای خانواده های مومن 
و مذهبی غیر قابل تحمل دانست و خاطرنشان 
کرد:»جامعه ایرانی نیز پدیده زشــت بی حجابی 
را نمی پذیرد و لذا والدین باید نســبت به تربیت 
فرزندان خود اهتمام داشــته باشــند و عفاف و 
حجاب را برای آنان نهادینه کنند، زیرا دســتور 

خداست.«
 کشور را از وضع فعلی بی حجابی نجات 

دهید 
خطیب جمعه اصفهان نیز در این باره گفت:»باید 
این کشور اســامی را از وضع فعلی بی حجابی، 

»نجات« داد.«
حجت االســام میردامــادی گفت:»زمانی یک 
پاکبان به یک خانم تذکــر داد اما مورد توهین 

قرار گرفت؛ چرا به جایی رسیدیم که دشمن فعال 
باشد و ما منفعل باشیم و چرا باید کارمان به جایی 

برسد که دشمن حاکم شود؟«
امام جمعه موقت اصفهــان در خطبه های نماز 
جمعه این هفته اصفهان با اشاره به وضعیت بی 
حجابی گفت:»باید این کشور اسامی را با ۳۰۰ 
هزار شهید و با این وضع بی حجابی نجات داد و از 

بدتر شدن شرایط جلوگیری کرد.«
 باید بی حجاب ها در اقلیت قرار گیرند

آیت اهلل علم الهدی امام جمعه مشهد نیز به این 
موضوع پرداخــت و تصریح کــرد: »خواهران و 
دختران ما هم زیست عفیفانه را در خیابان های 
شــهر امام رضا)ع( رعایت کننــد. اگر هم اینجا 
در مقابل امام هشــتم)ع( و در ماه مهمانی خدا 
حرمت شکنی شود، باید شرایطی باشد که کشف 
حجاب و بی حجابی در اقلیتی قرار بگیرد که نتوان 

آن را به این جامعه منتسب کرد.«
امام جمعه مشهد در آخرین خطبه سیاسی نماز 
جمعه در سال ۱۴۰۱ که با حضور پرشور زائران 
و مجاوران در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی برگزار شد،  تصریح کرد:» این موضوعی 
نیست که دستگاه های امنیتی و اجرایی بخواهند 
مقتدرانه وارد عمل شــوند و مسئله را با عملیات 
حکومتی حل کنند. این در گرو یک اقدام فرهنگی 
و اجتماعی است که باید به همت شما مردم به آن 
رسیدگی شــود و ریشه عفاف و حجاب به عنوان 
یک ارزش مهم اسامی همچون همیشه پا برجا 

بماند.«
۴۶ نفر از مدیــران حوزه های علمیه تهران طی 
نامه ای به حجت االسام والمسلمین سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور با ابراز گایه از وضع عفاف 
و حجاب و کم کاری دســتگاه های مســئول، 
نوشــتند: مدتی است که با مکر دشمن، بیش از 
پیش برهنگی ســرعت یافته و هرچه صبر می 
کنیم، انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای 
کشــور موج می زند. چقدر تلخ هست که وقتی 
حدود ۳۰ نهاد مسئول کاری نمی کنند. اگر قرار 
باشــد امروز از قانون حجاب عقب نشینی کنیم، 

فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.
 رئیس جمهور عقب نشینی نکند

این موضــع وقتی جدی تر شــد کــه ۴۶ نفر 
مدیرحوزه هــای علمیه بــه رئیس جمهور نامه 
نوشتند و از او خواستند که از اجرای قانون حجاب 

عقب نشنینی نکند.
این مدیران حوزه های علمیه تهران طی نامه ای 
به حجت االسام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور با ابراز گایه از وضع عفاف و حجاب 
و کم کاری دستگاه های مسئول، نوشتند:»مدتی 
اســت که با مکر دشمن، بیش از پیش برهنگی 
سرعت یافته و هرچه صبر می کنیم، انفعال و عدم 
اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می زند. 
چقدر تلخ هست که وقتی حدود ۳۰ نهاد مسئول 
کاری نمــی کنند. اگر قرار باشــد امروز از قانون 
حجاب عقب نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری 

بر سایر قوانین نداریم.«
ارگان رســانه ای حوزه های علمیه این بیانیه را 
منتشر کرده و متن کامل نامه به شرح ذیل است:

با تبریک اعیاد شعبانیه و عرض خسته نباشید از 
جهــاد در عرصه تحقق دولت قوی، همانطور که 
مستحضرید دشمن سال هاست در ایران سعی در 
نابودی بنیان خانواده داشته و نقشه های متنوعی 
را خصوصا از زمان رضاشــاه در ایران پیاده کرده 
که متأسفانه برخی از این تاش ها، منجر به کم 

ارزش نمودن زن و خانواده گردیده است.
قانــون فاخر اساســی ایران، زنان را به داشــتن 
نشانه ای ملزم کرده که شایسته رسیدن به مقام 
خافت الهی شناخته شــوند تا مورد اذیت افراد 
ســطحی نگر قرار نگرفته و محدود به بعد بدن 

نشوند.
مدتی اســت که با مکر دشــمن، بیش از پیش 
برهنگی ســرعت یافته و هرچه صبر می کنیم، 
انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور 

موج می زند.
چقدر تلخ هست که وقتی حدود سی نهاد مسئول 
کاری نمی کنند، آخریــن حلقه نهادها را مقصر 
دانســته و بدون سناریو صرفا آن را منحل نموده 

و دشمن را به ادامه انحال قوانین وطن اسامی 
دلخوش کنیم.

ریاست محترم جمهور، شاید برخی از ایجاد شکاف 
اجتماعی سخن گویند، برخی فقر را مطرح نمایند 
و بزرگانی از لزوم کار فرهنگی ســخن بگویند، 
امــا کنار تایید همه این مطالب، قطعا حیات هر 
ملتی به استواری قانون آن کشور است و اگر قرار 
باشــد امروز از قانون حجاب عقب نشینی کنیم، 
فردا دلیلی بر پافشــاری بر سایر قوانین نداریم و 
این یعنی وهن قوانین اجرا شده چهل ساله ملت 

بزرگ ایران.
بحمداهلل با وجود مسائل اقتصادی، قشر مستضعف 
در حفظ حجاب محکم تر بوده و اتفاقا تحقیقات 
نشان داده در جامعه فعلی ایران، کشف حجاب با 

فقر ارتباط مستقیمی ندارد.
لذا در کنار رحمت و اخوت و همبستگی اجتماعی 
و جلوگیری از تقابل و دو قطبی شــدن جامعه، 
همانگونه که مســتحضرید مقابله با بی قانونی 
الزمه دولت قوی است و بی قانونی نتیجه عکس 
داده و تاریخ اثبات نموده برای نقض حریم کشور 
هر میزان کوتاه آمده ایم، دشــمن جلوتر خواهد 
آمد. لذا این جمع که چون شما از دلسوزان حوزه 
های علمیه است ضمن اعام آمادگی در جهت 
کمک برای این مهم، خواستار رسیدگی عالمانه 
و عاجل برای موثر و کاربردی شدن قانون حجاب 
کنار همه لوازم تحقق الگوی سوم می باشد. بی 
شک حضور کرامت بخش زنان برای تحقق الگوی 
پیشرفت ایرانی _اسامی، در مسیر انقاب واجب 

ضروری است.
ملت ایران، در مسیر قیام هلل تاکنون رشادت های 
بسیاری آفریده و دشمن در جنگ شناختی عرصه 
ای رقم زده، که کشف حجاب در فضای مجازی، 
با هدفی عکس آنچه در واقعیت هست، بازنمایی 
گردد، لذا در راســتای حفظ خانــواده و کرامت 
زنان، از پافشاری دولت در مواجهه با شبکه های 
اجتماعی دشمن و توسعه همه جانبه شبکه ملی 
اطاعات، کمال تشکر را داریم.ان شاءاهلل مصداق 

آیه »ولینصرن اهلل من ینصره« باشید.

از امامان جمعه تا مدیران حوزه های علمیه از دولت درخواست کردند؛

برخوردشدیدبابیحجابی


