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روی موج کوتاه

افزایش سه برابری قیمت بنزین در 
بامداد جمعه، آنقدر مهم بود که در کنار 
موضوعات مبارزه با فساد و گام چهارم 
کاهش تعهدات برجامی ایران، بخشی 
از خطبه های نماز جمعه ائمه جماعات 

را به خود اختصاص داد. 
آیت اهلل امامی کاشانی، امام جمعه 
تهران با اشاره به این افزایش قیمت بنزین 
گفت: آن طوری که به من توضیح دادند 
درباره مســئله بنزین دولت و مجلس و 
همان فرهیختگانی که مربوط به مسائل 

اقتصادی هستند، تصمیم گرفته اند.
امامی کاشانی ادامه داد: باید به اجرای 
این طرح توجه کرد، باید دقت و نظارت 
کرد. آن کسی که کاال و جنس می فروشد 
انصاف داشته باشد، چه ربطی دارد که 

اگر بنزین گران شــد آن کار و کاال هم 
گران شود؟

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: 
هم اجرایی شدن و هم نحوه اجرایی شدن 
این طرح مهم است. نباید همه بگویند 
حاال که بنزین گران شــده است مابقی 
کاالها هم باید گران شــود. باید شبیه 
پیامبر)ص( شد. گرانی بنزین چه ربطی 
به خانه و میوه و اجنــاس دارد که گران 

شوند؟ باید انصاف باشد.
این اقدام موجب شکوفایی 

اقتصادی شود
همچنین حجت االســام ســید 
محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز 
با بیان اینکه به هنگام بررسی بودجه 
ســال جاری در مجلــس، نظر نهایی 

نمایندگان در رابطه با تعیین تکلیف 
قیمت بنزین بر این بود کــه آن را به 
دولت بسپارند، اظهار کرد: دولت هم 
قیمت بنزین را تغییــر داد و حاال نیز 
انتظار این اســت که دولت با تعیین 
تکلیف یارانه ها و ســبد کاالی بیش 
از ۱۸ میلیــون خانــوار، در خصوص 
مشکات معیشتی و خدمات درمانی 
اقشار آســیب پذیر تدبیری بیندیشد 
و با تدبیــر و مدیریت جــدی عواید 
حاصــل از افزایش قیمــت را صرف 
 رونق اقتصادی و تولید ملی و تقویت

 زیرساخت ها کند. 
وی تاکید کرد: مراقب باشید از ریخت 
و پاش ها جلوگیری شــده و این اقدام 

موجب شکوفایی اقتصادی شود.

مهم ترین مزیت؛ جلوگیری از 
قاچاق سوخت

حجت االسام و المسلمین ابوالقاسم 

یعقوبی، نماینده ولی فقیه در اســتان 
خراسان شــمالی و امام جمعه بجنورد  
نیز با بیان اینکه باال رفتن قیمت بنزین، 
تصمیم ســه قوه بوده است، جلوگیری 
از قاچاق سوخت را از مهمترین مزایای 

آن عنوان کرد. 
وی با بیان اینکه بیشــتر، قشر مرفه 
جامعه کــه چندین خودرو داشــتند 
از مزایای بنزین اســتفاده می کردند، 
افزود: پول مازاد حاصل از افزایش قیمت 
بنزین به جیب دولت نمی رود بلکه قرار 
اســت این پول بین ۱۸ میلیون خانوار 

تقسیم شود. 
امام جمعه بجنــورد تصریح کرد: 
راننــدگان تاکســی، ماشــین داران، 
مغــازه داران و ... به بهانــه اینکه بنزین 
گران شده است، قیمت کاالها را چندین 
برابر افزایش ندهند و کســبه انصاف به 

خرج دهند.
مردم فریب القائات دشمنان را 

نخواهند خورد
حجت االسام والمسلمین محمود 
ترابی، امام جمعــه گنبد کاووس نیز به 
این نکته اشــاره کرد که گرانی بنزین و 
ســهمیه بندی آن مصوبه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی سه قوه است.
وی افزود: این تصمیم بدون تردید 
به مردم فشــار می آورد اما یقینا مردم 
هوشــیار و آگاه ایران با درک شــرایط 
کشــور، با اجرای این طــرح همراهی 
می کنند و فریب برخی تبلیغات و القائات 

دشمنان را نخواهند خورد.
این خطیب جمعه، افزایش قیمت 
بنزین و سهمیه  بندی آن را اقدامی مهم 
برای شرایط فعلی و خاص اقتصاد کشور 
دانست اما از دولت و دستگاه های نظارتی 
خواست تا نگذارند اجرای این تصمیم، 

سبب گرانی قیمت دیگر کاالها و خدمات 
شود.براساس آنچه که ایرنا نوشته است، 
وی خاطرنشــان کرد: انتظــار مردم از 
دولتمردان این است که منابع حاصل 
از گران شدن بنزین به صورت شفاف به 
آنها اعام و آنگونه که رییس جمهوری 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه اعام 
کردند، صرف پرداخت بسته حمایتی به 

۱۸ میلیون خانوار شود.
حجت االسام ترابی اضافه کرد: مردم 
همچنین انتظار دارند تا دولتمردان از این 
پس بر قیمت سایر کاالها و خدمات در 
بازار نظارت دقیق داشته باشند تا برخی 
افراد سودجو، خودسرانه اقدام به افزایش 
قیمت دیگر کاالها  صرفا به دلیل افزایش 

قیمت بنزین نکنند.
وی همچنین از دولت درخواست 
کرد تــا همــگام بــا اجــرای طرح 
سهمیه بندی بنزین، مصوبه مجلس 
شورای اســامی درخصوص حذف 
یارانه چند دهک باال را نیز اجرا کرده 
و درآمدهــای ایــن بخــش را هم به 
دهک های پاییــن جامعه اختصاص 
دهد و یا صرف فعالیت های عمرانی و 

اشتغال جوانان کند.

واکنش ائمه جمعه به گرانی سوخت:

مردمهوشیارایرانباسهمیهبندیبنزینهمراهیمیکنند

خبر
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العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: 
منابع در کشورهای خلیج فارس تاکید می کنند 
که میانجگری پادشــاهی عمان بیــن ایران و 
دولت های شورای همکاری های خلیج فارس، 
که در رأس آن ها عربستان و امارات قرار دارند، به 
دلیل نبود شروط الزم، محکوم به شکست است.

در ادامه مطلب این رســانه آمده است: این 
منابع، مقدمه شروط مذکور را انجام اقداماتی از 
سوی ایران می دانند، تا جدیت آن برای گشودن 
کانــال مذاکره واقعی بــا عربســتان و امارات، 
مشخص شود؛ به نحوی که مســئوالن ایرانی 
از ســطح زبان شــیرین خود در مورد همکاری 

دولت هــای خلیج فارس، بــرای تامین امنیت 
دریانوردی منطقه، به دور از دخالت دولت های 

خارجی، فراتر رفته و به مرحله عمل برسند.
به نظر می رسد زمینه های متعددی است که 
ایران می تواند در آنها، جدیت خود برای انتقال از 
کام زیبا به اقدامات ملموس را ثابت کند و یکی از 
آنها، میدان یمن است که ایران می تواند از طریق 
آن و به کمک هم پیمانان حوثی خود، حســن 
نیت و تمایلش برای گشــودن صفحه تازه ای با 

دولت های عربی خلیج فارس را نشان دهد.
پادشــاهی عمان، پیش از این نیز پیام های 
سیاسی را در مورد میانجی گری بین دولت های 

خلیج فارس و ایران، ارســال کرده بود. در این 
میان، تحلیلگران بر این عقیده اند که سعودی ها 
در تاشند این پیام را به ایران و جامعه بین الملل 
برســانند، که اگر برنامه های هســته ای تهران 
کنترل نشود، عربستان، خود، نسبت به تامین 
امنیت ملی اش اقدام می کند؛ به نحوی که بتواند 
با برنامه های ایران رقابت کند؛ چرا که اگر آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای نتواند ایران را کنترل 
کند، این موضــوع، منطقه را به روی مســابقه 
تسلیحاتی هسته ای بزرگی می کشاند که هرگز 

منحصر به عربستان و ایران نمی شود.
ایشــان معتقدند اظهارات اخیر مسئوالن 

سعودی نشان می دهد ایشان قصد دارند بر این 
مهم تاکید کنند که هیچ قصدی برای باز شدن 
کانال مذاکرات با ایــران ندارند و صحبت هایی 
که در مورد مذاکره عربســتان با حوثی ها، برای 

حل بحران یمن مطرح می شود نیز، بیش از آنکه 
برخاسته از نیاز ســعودی ها باشد، نشان دهنده 
تمایل گســترده یمنی ها برای پایــان دادن به 

بحران در این کشور است.

خطیب نماز جمعه مشهد مقدس با تاکید بر اینکه مصیبتی 
که ما داریم از ناســازگاری های جریان های داخلی ما است، 
گفت: امروز در داخل جامعه با دو جریان روبرو هســتیم که 
ماهیت انقاب را درک نکــرده یا قبول ندارند. فکر می کنند 
نظام شاهی ساقط شده حاال برای قدرت مبارزه کنند. اینها یک 
عده عوامل سکوالر هستند اما دین را برای بعد قبر می دانند و 

تفسیرشان از دین متفاوت است.
حجت االسام والمسلمین سیداحمد علم الهدی در خطبه 
دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس، افزود: یک عده دیگر 
هستند که به نظر من از جریان اول بدتر هستند؛ اینها مسلمان 

هستند و اسام را در سیاست دخیل می دانند اما در راستای 
منافع و پندارهای خودشان هستند و می خواهند از اسام در 
قواره خود چیزی بسازند. این است که می گویند بنی عباس 
از بنی امیه بدتر اســت که می خواســتند در راستای اقتدار 
خودشان اسام را استخدام کنند. خطیب نماز جمعه مشهد 
مقدس گفت: این را توجه داشته باشید که در عرصه سیاست 
اگر بنا شد یک آدمی خواست تفسیر اسامی داشته باشد و 
قواره خود را با اسام تطبیق کند باید سند ارائه دهد. اینطور 
نیست که بنده بگویم پیامبر با کفار مذاکره می کرد و بعد تخلف 
دوباره مذاکره می کردند. پیامبر یک حقیقت است که من اگر 

چیزی گفتم باید سند ارائه دهم. بزرگترین پیمان پیامبر با 
کفار »صلح حدیبیه« بود که در برابر پیمان شکنی، پیامبر 
مقابله کردند و نهایت آن فتح مکه بود. مردم ما بصیرت دارند و 
بی اطاع نیستند؛ مردم از پیامبر و اسام جداشدنی نیستند. 

وی با بیان اینکه استکبار جهانی می خواهد جلوی صدور قدرت 
نرم ما را بگیرد، افزود: علت اینکه امروز یمن در راستای انقاب 
اسامی بر استکبار جهانی می خروشد و با همه امکانات مقابله 
می کند ناشی از صدور انقاب اسامی است. استکبار جهانی 
می خواهد جلوی صدور قدرت نرم ما را بگیرد. فکر کردند با 
تحریم های اقتصادی و معیشتی یه کاری کنند که قدرت نرم 
انقاب را از ما بگیرند تا نتوانیم بر دل ها نفوذ کنیم. آمریکا دنبال 
این است و از نفوذ قدرت نرم ما وحشت دارد. فکر کرد اگر سفره 
ما را هدف گرفت مردم از انقاب برمی گردند.  علم الهدی ادامه 
داد: فکر می کنند اگر بنا شد کاری کنند که در این کشور سفره 
دین از زیر پای جوانان کشیده شود، نفوذ قدرت نرم انقاب از 
بین می روند. توطئه های دشمن علیه ما این است. مردم ما 
مقاوانه چهل سال ایستادند و انقاب ما جریان مقاومت را در 

منطقه حاکم کرد. 

العرب نزدیک به عربستان سعودی:

ریاض قصدی برای باز شدن کانال مذاکرات با تهران ندارد 

حمله مجدد علم الهدی به روحانی:

می خواهند اسالم را در قواره خود بسازند
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توضیحات اسماعیلی درباره عفو 
محکومان امنیتی

غامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در 
ارتباط با موافقت مقام معظم رهبری با عفو تعدادی از 
محکومان، توضیح داد: معموال در عفو های موردی که 
لیست آن تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می شد، 
تعداد مشموالن عفو بین 700 تا هزار نفر بود، اما در این 
دوره، ۳۵۵۲ نفر از محکومان مورد عفو قرار گرفتند. 
همچنین برخاف گذشــته که معموال محکومان 
امنیتی مستثنی می شدند و سهمی در لیست عفو های 
پیشنهادی نداشتند، با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه 
تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی 
که در حوادث سال های اخیر محکومیت پیدا کرده 
بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نیز در 

لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شدند.
    

 محاکمه یک ایرانی در سوئد 
به اتهام حوادث سال 67

بنا به ادعای برخی منابع خبری غربی، فردی به 
نام »حمید نوری« که ادعا می شود از مقامات سابق 
قضایی ایران بوده که در اعدام های ســال 67 نقش 
داشته، در سوئد بازداشت شده و دادگاه وی نیز هفته 
گذشته در استکهلم برگزار شده است. به گزارش 
منابع غربی از جمله دویچه وله، مرزبانی سوئد روز 
شنبه ۱6 آبان او را بازداشت کرده بود. گفته می شود 
دادگاه استکهلم بعد از جلسه استماع، بازداشت وی 
را به مدت 4 هفته تمدید کرده است. به نوشته بی بی 
سی، حمید نوری در دادگاه مدعی شد که او به جای 

کس دیگری اشتباه گرفته اند.
    

منتجب نیا  دبیرکل حزب 
جمهوریت شد

رسول منتجب نیا، در نخستین جلسه شورای 
مرکزی حزب جمهوریت ایران اســامی به اتفاق 
آرا دبیرکل این تشکل اصاح طلب شد. به گزارش 
ایرنا، پس از باال گرفتن اختافات بر سر نحوه انتخاب 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و برهم خوردن 
کنگره این حزب در روز چهــارم خردادماه ۹7 و در 
ادامه انتخاب الیاس حضرتی بــه عنوان قائم مقام 
این تشکل اصاح طلب توسط دبیرکل، گروهی از 
اعضای این حزب به محوریت رسول منتجب نیا با 
جدا شدن از حزب اعتماد ملی اقدام به تشکیل حزب 

جمهوریت ایران اسامی کردند.
    

مجلس آینده 5 یا 6 قطبی است
علی اصغر یوســف نژاد، عضو فراکسیون امید 
در برنامه تلویزیونی »چهــل۵7«، درباره ترکیب 
احتمالی مجلس آینده گفت: مجلس آینده ۵ یا 6 
قطبی خواهد بود و یک جبهه فکری غالب که اکثریت 
داشته باشد، نخواهیم داشــت. وی درباره احتمال 
ائتاف اصاح طلبان در انتخابات مجلس نیز گفت: 
ائتاف بعید اســت، اما معتقدم زمینه های زیادی 

برای پیروزی اصاح طلبان وجود دارد.
    

عارف:
آیه یأس نخوانید

محمدرضــا عــارف، رئیــس شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصاح طلبان در دیدار با اعضای 
ستاد استان تهران این شورا گفت: برخی آیه یاس 
خواندن ها در داخل جبهه اصاحات مطمئنا بازی 
کردن در زمینی است که رقیب ما طراحی کرده است. 
وی رمز پیروزی گفتمان اصاح طلبی در انتخابات 
پیش رو را وحدت و انسجام و مشارکت مردم دانست.

    
 حدادعادل در انتخابات 

شرکت نمی کند
غامعلی حدادعــادل، عضو جبهــه مردمی 
نیروهای انقاب اسامی و شورای ائتاف اصولگرایان 
در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا نمی شــود. به 
گزارش ایسنا، یکی از نزدیکان حدادعادل، ضمن 
تأیید این خبر اعام کرد: ایشان تصمیم گرفته اند 
که در این دوره  از انتخابات شرکت نکنند و بنا دارند 
صرفاً جهت رسیدن اصولگرایان به یک لیست واحد 
و همگرایی نیروهای انقابی عمل کنند تا ترکیب 

مجلس یازدهم تغییر یابد.
    

 می توانیم بودجه را 
پنج ساله هم ببندیم

سید حسن حســینی شــاهرودی، سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس، درباره دو ساالنه ارائه 
شدن بودجه از سوی دولت به مجلس به ایلنا گفت: تدبیر 
مقام معظم رهبری این بود که دولت تا پایان کارش به 
گونه ای عمل کند که ساز و کار مشخصی داشته باشد 
تا بتواند تصمیم گیری درستی انجام دهد. ما می توانیم 
بودجه را منطبق بر یک برنامه پنج ســاله ببنیدیم و 
هرساله ریز خرج کرد و درآمد را به مجلس ارائه دهیم 

اینگونه به ثبات هزینه ای و درآمدی خواهیم رسید.

امام جمعه گنبد کاووس: 
این تصمیم بدون تردید 

به مردم فشار می آورد، اما 
یقینا مردم هوشیار و آگاه 

ایران با درک شرایط کشور، 
با اجرای این طرح همراهی 

می کنند و فریب برخی 
تبلیغات و القائات دشمنان 

را نخواهند خورد

آیت اهلل امامی کاشانی، امام 
جمعه تهران: هم اجرایی 

شدن و هم نحوه اجرای این 
طرح مهم است. نباید همه 

بگویند حاال که بنزین گران 
شده مابقی کاالها هم باید 

گران شود. گرانی بنزین 
چه ربطی به خانه و میوه 
و اجناس دارد که گران 

شوند؟

ناصر ایمانی با اشاره به احتمال انشقاق جبهه 
پایداری، گفت: اساساً فضای سیاسی به گونه ای 
است که دیگر ائتاف صد درصدی ممکن نیست 
و هم اصولگرایان و هم اصاح طلبان باید بپذیرند 
گروهی از هم نظران شان با لیســتی مجزا وارد 

انتخابات شوند.

به نوشته اعتمادآناین، این تحلیل گر مسائل 
سیاسی افزود: هم اصاح طلبان و هم اصولگراها 
باید بدانند لزوماً اتفاق بدی نیست که تعدادی 
از هم عقیده هایشــان در لیســت های مجزا به 
مجلس برسند، این می تواند موجب تکثر رأی 
در مجلس شود. همچنین آنها می توانند بعد از 

ورود به مجلس حتی در قالب یک فراکســیون 
همکاری کنند.

وی ادامه داد: در واقع اتحاد صد درصدی دیگر 
کاربردی ندارد. چون طیف های سیاسی شامل 
سلیقه های متعددی هستند و این مطلوب نیست 
که جناح ها برای همنشین کردن همه سلیقه ها،  
گروه هایی از درون طیف خــود را ناراضی کنند 
و بهای گزافی بدهند. این چهره اصولگرا تاکید 
کرد: اساســاً باید گفت چنین بحث هایی الزمه 
فضای انتخاباتی است و به همین دلیل نباید این 

تلقی را داشت که اصولگرایان با آمدن یا نیامدن 
فان چهره یا گروه به مشکل می خورند. جریان 
اصولگرایی یکی از ریشــه دارترین طیف های 
سیاسی این 40 سال است و به همین دلیل در هر 
شرایطی اقتدار و البته قدرت تاثیرگذاری خودش 

را حفظ خواهد کرد.
او در جــواب اینکــه اصولگرایــان ماننــد 
اصاح طلبان نگران تعیین صاحیت ها نیستند، 
گفت: این طور نیســت که اصولگرایان به تایید 
همه چهره های خود توسط شــورای  نگهبان 

امید داشته باشند. چون احتمال دارد برخی از 
چهره ها به دالیلی از قبیل مسائل مالی یا داشتن 
پرونده در دستگاه قضایی و... رد صاحیت شوند 
و نتوانند مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند. 
البته اصولگرایان، نســبت به رقیب  خود، بابت 
رد شدن مهره هایشان به دالیل سیاسی نگران 
نیستند. انتخابات مجلس یازدهم انتخاباتی مهم 
برای کشور است. به همین دلیل همه گروه های 
سیاســی باید آســتین ها را باال بزنند و به قول 

معروف تنور انتخابات را داغ کنند.

واکنش ناصر ایمانی به احتمال انشقاق جبهه پایداری:

ائتالف صد درصدی دیگر ممکن نیست


