
پیروی از ظنیات به جای یقینیات
ریشه انحراف انسان

»)سرچشمه و عامل اصلی انحرافات( اکثر آنها )این است که( 
غیــر از پندارهای ظنی و گمانه ها )چیزی را( پیروی نمی کنند، 
در حالی که گمانه ها و پندارهای ظنی )به مراتب سســت تر و 
غیرقابل اعتمادتر از آن است که بشود به وسیله آن به سوی حق 
هدایت شد و( هرگز انسان را بی نیاز از حق و حقیقت نمی کند 
)برای رسیدن به حق باید به دالیل محکم و استوار و یقینیات 
 اعتمــاد کرد و( خداونــد به آنچه انجام می دهند عالم اســت

)و می داند که آنها تابع حقیقت نیستند(«.
یونس- 36

اخبار كشور

برگزاری۱۰ نشست تخصصی با محوریت آثار رهبری 
در نمایشگاه کتاب

در سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۰ نشست تخصصی با 
محوریت آثار رهبری توسط انتشارات انقالب اسالمی وابسته به دفتر حفظ و 

نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزار می شود.
این نشســت ها هر روز در سه نوبت و ساعت های ۱۱، ۱۴ و ۱۸ در محل 

غرفه  انتشارات انقالب اسالمی برگزار می شود.
تاکنون دو نشست تخصصی بررسی کتاب های »بیانیه گام دوم« و »جهاد 
تبیین« برگزار شده است. سایر نشست ها نیز به کتاب های »شرح نهج البالغه«، 
»نقش و رســالت زن«، »سیره اهل بیت علیهم الســالم«، »تفسیر«، »غناء و 

موسیقی«، »همپای مسافر اردیبهشت« و »روایت رهبری« اختصاص دارد.
روایت زندگی»شهید مهدی زین الدین« 

در یک سریال
بزودی یک مجموعه تلویزیونی براساس زندگی »شهید مهدی زین الدین« 

ساخته می شود. 
 ســید محمد تقی شــاهچراغی اســتاندار قم در دیدار روز پنج شــنبه
۲۲ اردیبهشت خود با پیمان جبلی رئیس رسانه ملی با اعالم این خبر گفت: 
ان شاءاهلل مثل فیلم سینمایی»موقعیت مهدی« بخش هایی از این سریال نیز 

به فیلم سینمایی خوبی در باره شهید زین الدین تبدیل می شود. 
وی گفت: فیلمنامه اولیه این مجموعه بزودی بازنویسی می شود و چون 
مقدمات کار پیش از این در معاونت اســتان های سازمان صداوسیما و مرکز 
صداوسیمای قم انجام پذیرفته امیدواریم ساخت این مجموعه تلویزیونی به 

زودی آغاز شود. 
اســتاندار قم تاکید کرد: بیســت و هفتم آبان ماه همزمان با سالگشت 

شهادت »شهید مهدی زین الدین« اجالسیه ای در قم برگزار خواهیم کرد. 
شهید مهدی شیخ زین الدین فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب ۲۷ آبان 
۱۳۶۳ در درگیری با گروه های مســلح به شهادت رسید و مزارش در قطعه 

پنج گلزار شهدای قم قرار دارد.
رتبه ایران در نشر کتاب

رئیس سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران گفت: در سال 
۱۴۰۰ بیش از ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در ایران تولید شــده اســت و در این 

زمینه ایران جزو ۱۰ کشور جهان به شمار می رود.
بــه گزارش فــارس، نخســتین دیدار نماینــدگان و فعــاالن فرهنگی 
کشــورهای خارجی با یاســر احمدوند، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و رئیس سی وســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهــران و علی رمضانی، 
قائم مقام نمایشگاه کتاب همزمان با ســومین روز برگزاری نمایشگاه کتاب 
روز جمعه ۲۳ اردیبهشــت در سالن نشســت حوزه ریاست نمایشگاه کتاب 

برگزار شد.
در این نشســت و دیدار هیات ۲۵ نفری از کشــور تاجیکستان از جمله 
شــیرعلی رحمان علی معاون وزیر تاجیکســتان، ســلیمه رجب زاده معاون 
کتابخانه ملی، نعمت اهلل اکبر اف معاون دایره المعارف تاجیکستان، پروفسور 
قاسم شاه اسکندر اف دستیار ارشــد علمی آکادمی ملی علوم، هفت ناشر و 
دو شــاعر برجسته کشور تاجیکستان و سه مدیر نقد ادبی، مدیر نثر و مدیر 
نظم اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، کاپیوف مدیر ارشد بین الملل انتشارات 
اکسمو روســیه، پروفســور نعمت ایلدیریم از ترکیه، صقرالقاسمی، نماینده 
وزارت فرهنگ و رسانه عمان، نماینده قطر، عاکیف معارفلی رئیس نمایشگاه 

کتاب باکو آذربایجان، حضور داشتند.
رئیس  سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ضمن تقدیر از حضور 
نمایندگان و فعاالن فرهنگی کشــورهای خارجی در نمایشــگاه کتاب گفت: 
در راستای تقابل فرهنگی و شناســاندن تمدن ایران بزرگ از انتشار و ترجمه 

کتاب های ایرانی در کشورهای خارجی حمایت می کنیم.
احمدونــد با تاکید بر اینکه امروز در جمهوری اســالمی ایران، کتاب و 
نشر، یکی از پیشروترین بخش های فرهنگی است، خاطرنشان کرد: در سال 
گذشــته شمسی بیش از ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در ایران تولید شده است و 

در این زمینه ایران جزو ۱۰ کشور جهان به شمار می رود.
وی خطــاب به نمایندگان و فعاالن فرهنگی کشــورهای خارجی گفت: 
نمایشــگاه کتاب تهران را که شــما از نزدیک می بینیــد، یکی از بزرگترین 
رویدادهای فرهنگی در جهان اســت. بیش از ۲۰۰ هزار عنوان کتاب در این 
نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار دارد و کتاب های فاخر ایرانی به بیش 
از ۵۰ زبان مختلف جهان ترجمه و منتشر و در کشورهای مختلف جهان به 

مخاطبان عرضه شده است.
کتابی از سعید جلیلی در نمایشگاه کتاب

 کتــاب »بنیان اندیشــه سیاســی اســالم در قرآن« حاصــل پژوهش
سعید جلیلی دبیر سابق و عضو فعلی شورای عالی امنیت ملی، در نمایشگاه 

کتاب تهران عرضه می شود.
این پژوهش، پایان نامه مقطع دکتری جلیلی در دانشــگاه امام صادق )ع( 

است که در سال ۱۳۸۱ دفاع شده است.
کتاب، حاوی یک مقدمه و پنج بخش اســت. بخش پنجم کتاب بخش 
اصلی آن اســت و حدود نیمی از کتاب را تشکیل می دهد و خود حاوی دو 
فصل اســت. عناوین بخش های کتاب شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، 

فرجام شناسی، انسان شناسی و »جامعه و دولت« است.
تجلیل رئیس صداوسیما

 از ورزشکاران ضدصهیونیست
پیمان جبلی رئیس ســازمان صداوســیما در مراســم اختتامیه معرفی 
بهترین های یکصد ســال اخیر ورزش ایران گفت: عدم حضور ورزشــکاران 
جمهوری اســالمی ایران در مقابل نمایندگان رژیم کودک کش صهیونیستی 

یک برد و افتخار است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، در آئیــن اختتامیه معرفی بهترین های صد 
سال ورزش ایران که با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مسئوالن 
کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور و جمع کثیری از 
قهرمانان و ورزشــکاران در سالن همایش های بین المللی سازمان صداوسیما 
در جام جم برگزار شــد، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی طی سخنانی گفت: 
امروز معیار برد و باخت در مرام ورزشــکاران ما اخالق ، جوانمردی و حمایت 
از مظلومان عالم است و این افتخارات صفحات درخشانی در تاریخ ما هستند 
که وظیفه ما در رســانه ملی برجســته کردن ، نمایان کردن و انعکاس این 

بزرگمردی هاست. 
وی خاطرنشــان کرد: اگر ما در رســانه ملی شــعار هویــت محوری و 
عدالت گستری را در این دوره تحولی سردست گرفته ایم ، این افتخارآفرینان 
یکی از عناصــر اصلی هویت آفرینی ملت بزرگ ما هســتند که باید به آنها 
افتخار کنیم ، باید به آنها اقتدا کنیم و داستان ها از آنها نقل کنیم ، این حقی 
اســت که این بزرگان برگردن ما دارند ، امیدوارم این صفحات افتخارآفرینی 
و این فصل های درخشــانی که تاریخ ملت بزرگ ما را دیدنی و شــنیدنی و 
جذاب کرده است ادامه داشته باشد این افتخارآفرینان حاصل اسالم، تمدن 

بزرگ و فرهنگ بزرگ ملت هستند. 
رئیس سازمان صداوســیما در بخش دیگری از صحبت هایش بااشاره به 
جوانمردی ، فتوت و قله های ایثار و ســربلندی و بزرگمردی ورزشکارانی که 
در ده ها ســال تجربه پرافتخار ملت ما افتخار آفریدند گفت: ما در صفحات 
تاریخ به ورزشکاری با افتخار اقتدا می کنیم با وجودی که ده ها سال از رفتن 
او از جمع ما می گذرد به نام غالمرضا تختی ، جهان پهلوان که افتخارش در 
عرصه اخالق و جوانمردی بود ، همچنین به عزیزانی افتخار می کنیم در این 
عرصه بزرگ که باختشــان به دلیل عدم حضورشان در برابر نمایندگان یک 

رژیم کودک کش چیزی نیست غیراز برد و افتخار.

 آیــت اهلل عالمه طباطبائــی)ره( صاحب المیزان:
باطن عالم صلوات بر محمد)ص( و آل محمد است.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب در دیدار امیر قطر:

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

در پرتو وحی

برنامه بی نظم ها
 محمدهادی صحرایی
این گونه نیســت که بی نظم ها بدون برنامه باشــند و نتواننــد برای بی نظمی 
خود، شبه توجیهی بسازند. این گونه نیست که همیشه بی نظمی و شلختگی نشانه 
ُکندذهنی و کم تربیتی افراد باشد. و این گونه نیست که بی نظم ها همیشه آخر صف 
بوده و از موهبت ها کم بهره باشــند. این گونه نیســت که همیشه همه به بی نظمی 
به عنوان یک رذیله و ضعف اخالقی بنگرند و باعث بی مهری و انزجار دیگران شــود. 
این گونه نیســت که همیشه مردم از بی نظم ها گریزان باشــند و بی اقبال به آنها. و 
این گونه نیســت که همیشه بی نظم ها کمرو باشــند و خجلت زده. این گونه نیست 
که بی نظمی آموختنی و تدریس کردنی نباشــد... اگرچه عبید زاکانی شعر معروف 
خود را برای زمان خودش گفت ولیکن، از راز بزرگ بی هنران بی نظمی که معروف 
شــده اند نباید غافل شد. » خواهی که رسد خلعت و انعام به هر روز / رو مسخرگی 

پیشه کن و مطربی آموز«. 
از اول انقــالب مظلوم اســالمی که با مجاهدت مردم بزرگ ایران آغاز شــد و 
اکنون امواج آزادیبخش آن جهانگیر شده است، همیشه و هروقت که تفکر لیبرالی و 
غربزده بر دولت حاکم بوده، تالش جدی بر این داشته که با انحراف در مسیر انقالب 
و خواست عمومی، سطح توقعات مردم را متزلزل کرده و دغدغه آنها را تا حد امور 
زرد و بی اهمیتی که فقط بتواند سرعت تحول را بگیرد و تمرکز آنها را برای رسیدن 
به اهداف بزرگشــان از بین ببرد پایین بیاورد. غیر از حماقت، خیانت نابخشــودنی 
لیبرال ها در این موضوع، نفوذ دادن دشــمنان است. هانتینگتون و سوروس و جین 
شــارپ و دیگران اگرچه اساتید انقالبات مخملی اند ولی بدون نفوذ، و حتی تنها از 
روی نظریه های » آصف بیات« توان تغییر ذائقه ها وجود ندارد. تفکر لیبرالی نشــان 
داده که گشادترین منفذ و مجرای نفوذ دشمنان به اعماق جامعه و بزرگ ترین اسب 

تروا برای آنهاست.
پیشنهاد عجیب دولت بازرگان برای فروش هواپیماهای اف۱۴ و اصالحات ارتش 
و منزوی کردن امثال ســپهبد قرنی و... را نمی شود بی ارتباط با گستاخ شدن صدام 
دانست. همان گونه که ریاســت جمهوری بنی صدر را نباید با شکست عملیاتهای 
ابتدای جنگ تحمیلی و کودتای طبس و نقاب و... بی ارتباط دانست. قرارداد الجزایر 
دوم، مک فارلین، اسقاط هواپیمای مسافربری، اتفاقات تلخ سال آخر جنگ تحمیلی، 
قطعنامه ۵9۸ و مرصاد و... را هم نباید بی ارتباط با تفکر لیبرالی دانست. پس از جنگ 
تحمیلی نیز همین گونه است و هرگز نمی شود جابه جایی اخالق سوداگرانه با اخالق 
برادرانه دهه شــصت، شروع شکاف عمیق طبقاتی و تولد پدیده نحس آقازادگی به 
معنای مشمئز کننده آن را بی ارتباط با تفکر تکنوکراتی حاکم دانست. داستان تلخ 
رودست خوردن دولت وقت از آمریکا و تعقیب قضایی برخی مقامات خوش خیال، 

در جریان دادگاه میکونوس و... از آن جمله است.
در دوران اصالحات هم بازار آشــفته ای برای آزمون و خطای ایسم های غربی 
در ایران ایجاد شــد و هر پروژه دانشــگاهی غربی برای نمره آوردن و مطرح شدن، 
شــانس خود را در اینجا امتحان می کرد. ایران، آزمایشگاه دم دستی و دست یافتنی 
غربی ها بود و با شعار گشــایش سیاسی، حرفها و اقداماتی را که حتی در برخی از 
کشــورهای آنها قابل طرح و اجرا نبود ، به افکار مسئولین غربزده حقنه می کردند تا 
با کمترین هزینه برای دشــمنان، اجرایی شود. پاسخ آمریکا به فانتزِی گفت وگوی 
تمدن ها، محور شرارت بود و پاسخ نمایندگان مجلس ششم به اعتماد مردم، تحصن 
و استعفای فله ای شــد. در دوران اعتدالیون هم بدترین و ولنگارترین و تنبل ترین 
دولت را تجربه کردیم که گویاترین و تأسف بارترین مشخصه آن، غیر از اقتصاد ویران 
و حماقتهای تاریخی و خودباختگی های عجیب و پدیده شــوم سالطین اختالس و 
برجام و۲۰۳۰ و ارز ۴۲۰۰ و کتاب »بدون هراس« و... ، جمله تأســفبار جیســون 
رضاییان است که گفت: آن قدر به فالنی نزدیک شدم که طعم آدامس او را می دانم. 
این ها که گفته شــد کلیاتی از جنایت و خیانت لیبرال های غربزده است که با 
کمک » جریان نفوذ « صورت گرفت و هرگز به این نیز بسنده نشد. لیبرال ها تحمیق 
شــدن خود را با پز و قمپز و با کلمات و جمالت قلمبه ســلمبه و نامفهوم به مردم 
تحمیل می کردند. هرگاه حاکم شدند دسته گل به آب دادند و دفعات معدودی که 
مملکت از دستشان در امان بود، قلم مزدور و زباِن تیغ دار و فکرخرابکار و قلب وابسته 
آنها برای انتشار کذب و تحریف و شایعه و خالی کردن دل مردم فعال شد. دغدغه 
دوره خود را در آب بازی در پارک و کنســرت و ربنای افطار و شلوار جین دختران 
و جشن تولد برای قبرســتان و عقیم کردن زن های خیابانی و آمپول به سگ های 
ولگــرد و... منحصر کردند و برای پرت کردن حواس مردم از تورم و تنبلی و داماد و 
داداش دزد و رشــوه گیر و دختر مظلوم قاچاقچی و... ، برایش پروژه های رسانه ای و 
شــانتاژی می دیدند و با پررویی افسانه ای خود، از دولت نهم و سیزدهم رفع فقر و 

تورم و بیکاری و... می خواستند و می خواهند.  
 ای کاش از این بی حیاتر نبودند. چپاولگرانی که با شــعار » ســهم ما از سفره 
انقالب« می خواســتند آش را با جایش بقاپند، رفیق پرخورِ خوشی ها هستند و در 
گرفتاری ها هم بیش از ترامپ و مکرون نباید از آنها توقع داشت. به واقع، رفتارشان به 
گونه ای است که نمی شود آنها را ایرانی نامید. ای کاش خدماتشان برای مردم را بیان 
کنند تا دست کم کمی با مردمشان حرف جدی زده باشند و بتوان میزان خدمات و 
خیانتشان را معدل گرفت و مشخص نمود که برای درآوردن سنگ هایی که آنها به 
چاه انداختند چند حکم حکومتی داده شد و چقدر عقال به زحمت افتادند و چه اندازه 
مردم ســختی کشیدند. فتنه ۷۸ و ۸۸ و 9۶ و 9۸ و... و همین ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
می شود به عنوان بهترین و گویاترین سؤال از بی تدبیرها پرسید که مبنا و منظورتان 

برای این تخم بی زرده چه بود؟ 
الزم است پروژه ای بیولوژیکی برای شناخت بهتر این گونه های نامردی تعریف 
شود و برای این مرض کاری کرد. برنامه آنها در تولید و تداوم بی نظمی است. ماهی 
خود را در آب ِگل آلوده می گیرند و محل زیست آنها باید ناشفاف باشد که به درستی 
دیده نشوند. بی جرأت از اقدامند و از بی جربزگی و تنبلی، زلف خود را به ُدم کدخدا 
گره زده بودند و به منتقدان آن گونه که شایسته خودشان است پاسخ داده و تمسخر 
می کردند. جمله معروف » ترســوها حق اظهار نظر ندارند « در مورد این جانوران 
گفته شد که یک جا می نشستند و جهادی ها را مسخره می کردند. وقتی کرونا روزانه 
هفتصد نفر را به خاطر بی مسئولیتی آنها می ُکشت، با بی شرمی واکسن را به سوهان 
قم تشــبیه می کردند و متلک می گفتند و اکنون که آمار کرونا به دوسه نفر رسیده 
شــهامت عذرخواهی و اعتراف و جبران گذشته را ندارند. اگر حیا می داشتند، تمام 
آنها که واردات واکســن را به FATF و تحریم و برجام مرتبط کردند باید با صدای 

بلند » غلط کردیم« می گفتند.
میراث آنها، دولتی بدهکار و ورشکسته با سرزمینی سوخته و مین گذاری شده 
بود که محبوبیتش به پایین ترین حد رسیده و باعث بی رغبتی مردم به صندوق رأی 
شــده بود. زبان نامؤدب، تنبلی و وابستگی شرم آور آنها به غرب، مایه جوک و طعن 
و ســرافکندگی ایرانیان شده بود. خدا دولت دکتر رئیسی را به داد مردم رساند که 
بــه فضل خدا و تدبیر دولتمردانش تولید قدرت و ثــروت کند. حاال که این دولت 
مردمی، پس از اقدامات اساســی موثر و زیربنایــی، برای ترمیم و تعمیر خرابکاری 
بزرگ لیبرال ها قدعلم کرده و آبروی خودش را با خدا معامله کرده اســت، وقیح تر 
از بانیان وضع موجودی که طعنه می زنند و آتش می افروزند و شــایعه می سازند و 
دل مردم را خالی می کنند کیســت؟ شــخصیت که نه، اینها چه اخالق نفرت آور و 

مشمئز کننده ای دارند که با مردم و کشور خود چنین می کنند. 
امروزه آمریکا و اروپا که تحریم گر هستند، و ضدانقالبی که نشانی آغل و انبارمان 
را به شغال و کفتار داده و از تحریم علیه ایران حمایت کرده اند و رسانه های معاندی 
که در معرفی فرصت های تحریمی جدید به دشــمنان، ولع دارند و منافق و دزد و 
اختالسگر و نادرست و بی وطن و...، به اصالح ساختار معیوب و فلج یارانه ها اعتراض 
دارند و از فقر مردم ابراز نگرانی کرده اند! با این اراذل که خود را به انواع قاذورات آلوده 
کرده اند، نمی شود سخنی گفت و پاسخ به آنها فقط »خودتان هستید« است. روی 
سخن، با مردم شریف، مقتدر و مظلوم ایران است که اینچنین نجیبانه همت کرده 
و دولت را در این جهاد عظیمش که فی سبیل اهلل است همراهی کرده و می کنند. 
مردم عزیز ایران، همین که می بینید آمریکا، اروپا، اســرائیل، ضدانقالب، منافقان، 
اختالسگران، دزدان، نادرســتان، فراری ها و اراذل و اوباش رسانه ای علیه این اقدام 

دولت زبان به انتقاد گشوده اند بدانید که راه درست همین است والسالم. 

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر پنج شنبه در دیدار آقای شیخ 
تمیم بن حمــد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه با 
تأکید بر افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی 
دو کشور، راه حل مسائل منطقه را گفت وگو بدون 

دخالت عوامل خارجی دانستند. 
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای در ایــن دیدار، 
اســتحکام و پایــداری روابط ایران و قطــر را به نفع هر 
دو کشور دانســتند و افزودند: ســطح کنونی ارتباطات 
اقتصادی دو کشــور بسیار پایین اســت و باید چند برابر 
شــود، همچنین در مســائل سیاســی نیــز زمینه برای 
تبادل نظرهای بیشــتر وجود دارد که امیدواریم این سفر 

مبدأ جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد.
رهبر انقالب اســالمی با تأیید ســخنان امیر قطر در 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، ظلم چند ده ساله 
صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ 
و ضربه ای به دنیای اسالم و جهان عرب خواندند و گفتند: 
در مقابل این جنایت ها، توقع جمهوری اســالمی ایران از 

دنیای عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی است.
ایشــان با اشاره به ســخنان امیر قطر درباره حوادث 
سال گذشته محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در آن 
قضیه، حمایت برخی کشــورهای عربی از مردم فلسطین 
حتــی به اندازه بعضــی اروپایی ها هم نبــود و هیچ گونه 
موضع گیــری نکردند کــه اکنون نیــز همین گونه عمل 

می کنند.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای تأکید کردند: این 

رویکرد کشورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا 
از روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم اشغالگر 
نه در شرایطی اســت که می توان به او طمع داشت و نه 

از او ترسید.
ایشان راه حل مســائل منطقه را به دست کشورهای 
منطقه و از طریق گفت وگو دانســتند و افزودند: مسائل 
ســوریه و یمــن نیز بــا گفت وگو قابل حل اســت البته 
گفت وگــو نبایــد از موضع ضعــف باشــد، در حالی که 
طرف هــای مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت 

نظامی و مالی متکی هستند.
برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست

رهبــر انقالب بــا تأکید بر اینکه بــرای اداره منطقه 

احتیاجی به دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها 
هر جا پا می گذارند فســاد ایجــاد می کنند و هیچ قدرت 
و امتیازی نیز نمی توانند به کشــورها بدهند، بنابراین ما 
کشــورهای منطقه هرچه می توانیم باید روابط خود را از 

طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم.
ایشــان با اشــاره به قرارهای تعیین  شده بین ایران 
و قطر، تأکید کردند: ایــن قرارها در زمان بندی معین و 

مشخص، عملیاتی شود.
در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
نیز حضور داشــت، امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین 
ســفر خود به ایران، بــه 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 شــهادت یک خبرنگار 
زن در جنیــن به دســت نظامیان صهیونیســت افزود: 
صهیونیســت ها با خونســردی تمام این جنایت را انجام 

دادند.
شــیخ تمیم بن حمــد آل ثانی همچنیــن راه حل 
مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن را 
گفت وگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز 
خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده 
و امیدواریم تا سال آینده همکاری های اقتصادی ارتقای 

قابل توجهی پیدا کند.

دنبال  به  اول رئیس جمهور گفــت: دولت  معاون 
اصالح شــاخص های اقتصادی کشــور است تا ضمن 
پایین آوردن نــرخ تورم، قدرت خریــد با پرداخت 

یارانه ها افزایش یابد.
محمد مخبر دیروز جمعه با حضور در موسسه نیکوکاری 
رعد الغدیر از بخش های مختلف سامانه تلفنی ۶۳۶9 وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این مرکز به منظور رسیدگی 
به شکایات و سؤاالت مردمی در اجرای طرح »مردمی سازی و 

توزیع عادالنه یارانه ها« مستقر است، بازدید کرد.
مخبر در این بازدید که با همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی انجام شد، از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به 
درخواست ها، شکایات و سؤاالت مردم درخصوص جاماندگان 
دریافت یارانه در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 

و همچنین سؤاالت پیرامون این طرح قرار گرفت.

مخبر در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران، عدالت 
در توزیــع یارانه هــا را از مهم ترین هدف هــای اجرای طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها برشمرد و تأکید کرد: 
تاکنون بخش هایی از این یارانه ها استفاده می کردند که دور 
ریز سفره آنها به اندازه چند هفته یک خانواده نیازمند است 

که باید این مسئله را حل می کردیم.
وی با  اشــاره بــه آثار مثبــت این طرح برای اقشــار و 
دهک های پایین جامعه افزود: پس از اجرای این طرح ضریب 
جینی در کشور وضعیت مناسبی پیدا می کند و در کنار این 
مهم ساالنه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و نرخ 
باالی تورم به دلیل تزریــق یارانه ارز ۴۲۰۰ به جامعه ایجاد 
می شد که پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها، شاخص های اقتصادی کشور بهبود می یابد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: تقریبا ۷ دهک از جامعه از 

این طرح منتفع می شوند چراکه بیش از هزینه ای که به آنها 
تحمیل می شود، به آنها پرداخت شده است و دولت به دنبال 
اصالح شــاخص های اقتصادی کشور اســت تا ضمن پایین 
آوردن نرخ تورم، با پرداخت یارانه ها قدرت خرید افزایش یابد.

مخبر تصریح کرد: نباید یک نفر یا یک خانواده داشــته 
باشیم که مستحق دریافت یارانه باشد و به دلیل دیوان ساالری 
نتواند یارانه دریافت کند و دولت مصمم است در حداقل زمان 

ممکن این کار را انجام دهد.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص فعالیت سامانه تلفنی 
رسیدگی به شکایات و سؤاالت مردمی از طرح مردمی سازی 
و توزیــع عادالنه یارانه ها تأکید کرد: این ســامانه با امکانات 
بیشــتر به روز می شــوند تا بتوانیم با سرعت بیشتری به این 
شکایات رسیدگی کنیم و وضعیت مردم تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: هر زمانی که تشخیص داده شود که یارانه 

به کســی تعلق می گیرد، یارانه و همــه معوقاتش پرداخت 
می شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور در جریان این بازدید 
ضمــن گفت و گوی صمیمی و قدردانی از زحمات اپراتورهای 
ســامانه های تلفنی وزارت تعاون، بــه تماس تلفنی چند تن 
از هموطنان که با این ســامانه تلفنی تمــاس گرفته بودند، 
درخصوص طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها پاسخ 

داد.
سامانه ۶۳۶9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت 
شکایات و اعتراض های مردمی که از دریافت یارانه ها در طرح 
جدید دولت جا مانده اند و همچنین ســؤاالت و خواست های 
مردمی در ســه شیفت و با ۱۲۰ اپراتور که از جامعه معلوالن 
کشور هستند، آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به هموطنان 

است.

در بازدید از مرکز تماس طرح مردمی سازی یارانه ها

مخبر: شاخص اقتصادی کشور با توزیع عادالنه یارانه بهبود می یابد

جانشــین فرمانده کل سپاه  گفت: توان دریا پایه 
آمریکا باالتریــن تجلی توان نظامی آنهاســت، اما 
بیشترین حقارت دریایی را توسط نیروی دریایی سپاه 

داشته اند.
سردار ســرتیپ پاسدار علی فدوی جانشــین فرمانده 
کل سپاه روز پنج شــنبه در آیین تجلیل از اساتید دانشگاه 
علوم پزشــکی بقیهًْ اهلل، اظهار داشت: قدر و عظمت بسیاری 
در اسالم برای شــأن و جایگاه معلمی لحاظ شده است که 
این نشان می دهد همواره و در هر شرایطی و جایگاهی باید 

قدردان تالش های معلمان و اساتید باشیم.
وی افــزود: امــروز ۴۳ ســال از عمر انقالب اســالمی 
می گذرد؛ انقالبی که شــاید کسی تصور نمی کرد به پیروزی 

برســد، به همین دلیل به محض پیروزی انقالب و از همان 
روز اول شکل  گیری نطام جمهوری اسالمی ایران، دشمنان 
جنگ و دعوا را به شــکل های مختلف علیه مردم کشورمان 
آغاز کردند؛ اما اکنون در مقایســه با سال های اول انقالب و 

حتی دو سال قبل قابل مقایسه نیستیم.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در عوامل مادی توان ما 
از جبهه دشمن بسیار پایین تر و غیر قابل مقایسه است و این 
نشــان می دهد در هیچ حوزه ای حتی در رابطه با دانش هم 
نمره عددی ما نسبت به آنها بسیار پایین تر است؛ اما نتیجه 
را، چون خداوند گفته من رقم می زنم، بســیار متفاوت است 
البته به شــرط آن که تکالیف تعیین شده از سوی خداوند را 
به درستی انجام دهیم و این نتیجه را ما در طول این ۴۳ سال 

عمر انقالب به دفعات مشاهده کردیم.
وی افزود: توان نظامی آمریکا بر اســاس توان دریا پایه 
اســت و بر اســاس قوانین بین المللی دریا نوردی شناور ها 
می توانند تا ۱۲ مایلی ســاحل هر کشوری تردد کنند؛ حال 
با توجه به این موضوع و اینکه توان دریا پایه آمریکا باالترین 
تجلی توان نظامی آنها اســت؛ اما بیشــترین حقارت را هم 
داشته اند که این هم توسط نیروی دریایی سپاه به آنها وارد 
شــده به همین دلیل آنها از ایران به دادگاه الهه شــکایت 

کردند که شکایت آنها حاوی ۱۱۰ هزار صفحه است.
ســردار فدوی تاکید کرد: حدود ۸۷ کشــور در جنگ 
تحمیلی پشتیبان ارتش بعث عراق بودند؛ اما این پشتیبانی 
بــرای آن ها نتیجه ای به دنبال نداشــت؛ به عبارت دیگر کار 

علمی آسان تر از کار سخت حضور در میدان جنگ است؛ به 
عبارت دیگر وقتی توانســتیم در جنگ سخت عراق با ایران 
نتایج خیلی خوبی را به دســت آوریــم در حوزه علمی که 
خطرات آن نســبت به آنچه عنوان شد به مراتب باید نتایج 

بهتری کسب کنیم و این توانمندی را داریم.
وی ســپس درخصوص هدفمند کردن پرداخت یارانه 
توســط دولت فعلی هم بیان داشــت: این کاری که رئیس 
جمهور کرد باید از زمان ریاســت جمهوری هاشــمی اجرا 
می شــد؛ اما هیچ کدام از دولت ها تاکنــون جرات انجام آن 
را نداشــتند؛ در حالی که طبق قانــون باید این کار صورت 
می گرفت؛ حال اینکه رئیسی انجام داد بواسطه عمل به وعده 

قرآنی مبنی بر اعتماد به خداوند بود.

سردار فدوی: 

آمریکایی ها بیشترین حقارت دریایی را داشته اند

بازدید میدانی رئیس جمهور 
از فرآیند توزیع كاالهای اساسی در تهران

با حضور در میادین و فروشگاه های سطح شهر صورت گرفت

رئیس جمهور از فرآیند توزیع کاالهای اساسی در 
تهران بازدید و از نزدیک با مردم حاضر در محل های 

توزیع گفت وگو کرد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز )جمعه( با 
حضور در یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ و گوشــت جنوب 
تهران و یکی از فروشــگاه های زنجیره ای مرکز شــهر ضمن 
گفت وگو با مردم از نزدیک در جریان وضعیت توزیع کاالهای 

اساسی و مشکالت این امر قرار گرفت. 
در این بازدید وزیر جهاد کشــاورزی رئیسی را همراهی 
می کــرد و بازدیــد از یکــی از فروشــگاه های زنجیره ای از 

برنامه های دیگر رئیس جمهور بود.
رئیس جمهوری در جریان این بازدید میدانی در پاســخ 
به دغدغه یکی از شــهروندان گفت: تا من زنده هستم اجازه 

نمی دهم مردم از طرح اصالح نظام یارانه ها آسیب ببینند.

وی در گفت وگو با مردم اظهار داشــت: یارانه ای که به 
اکثریت مردم داده شده به صورتی است که یک  میلیون تومان 

بیش از افزایش قیمت ناشی از اصالح نظام یارانه هاست.
رئیس جمهور تصریح کرد: یقین داشته باشید که دولت 

در کنار مردم است.
همراهی مردم با طرح عادالنه کردن یارانه ها ستودنی 

و شایسته قدردانی است
رئیسی همچنین پیش از ظهر دیروز در جلسه ستاد 
تنظیم بــازار که با حضور معاون اول، وزرا و مســئوالن 
دستگاه های ذی ربط برگزار شد، پس از استماع گزارش 
دســتگاه های مختلف، نقش مردم را در همراهی با این 
طرح ملی ســتودنی توصیف و از همراهــی آنها با نظام 
و بی توجهی به خواسته های معاندین و دشمنان انقالب 

قدردانی کرد.
رئیس جمهور با  اشــاره به کفایت حجم ذخایر کاالهای 
اساسی در کشور به دستگاه های متولی دستور داد نسبت به 
مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط کشور اقدامات الزم 
را بــه عمل آورند تا از هرگونه افزایش قیمت باالتر از قیمت 

مصوب جلوگیری شود.

 رئیســی خاطرنشــان کرد: وزرای دولــت و همچنین 
رسانه ها باید ابعاد مختلف اجرای این طرح را که به برقراری 
عدالت در توزیع یارانه ها و از بین  بردن و ریشه کن کردن فقر 
مطلق در کشــور منجر می شود، به خوبی برای مردم تبیین 

کنند.
جاماندگانی که مستحق دریافت یارانه هستند 

هرچه سریع تر شناسایی شوند
رئیس جمهــور رســیدگی عادالنــه و ضابطه منــد به 
درخواســت های معترضان به عدم دریافــت یارانه را یکی از 
مهم ترین وظایف دســتگاه های مسئول خواند و به مسئوالن 
مربوطه دســتور داد هرچــه ســریع تر، جاماندگانی را که 
اســتحقاق واقعی دریافــت یارانه دارند، شناســایی و یارانه 

جبرانی برای آنها واریز شود.
رئیسی بر ضرورت وجود شاخص های عادالنه در تعیین 
دهک هــا برای دریافت یا عدم دریافــت یارانه ها تأکید کرد 
و گفت: تمام رســالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها، برقراری عدالت اقتصادی در کشــور 
بوده اســت، لذا وزارت رفاه، کار و تعــاون اجتماعی باید با 
همکاری سایر دســتگاه های مربوطه با شاخص های دقیق، 

استحقاق افراد را احراز نمایند و مراقب باشند در حق کسی 
اجحاف نشود.

رئیس جمهور از وزیر جهادکشاورزی خواست تا با رصد 
و پایش دقیق بازار نســبت به رفع برخی مشــکالت موجود 
در زمینه کمبودها و نیازهای توزیع اقالم اساســی مورد نیاز 
مردم به ویژه ۴ قلم کاالی اساسی یعنی روغن، لبنیات، مرغ 

و تخم مرغ تدابیر الزم اتخاذ شود.
ایران دوستی خود را در روزهای سخت

 به دوستان و برادران از جمله قطر اثبات کرده است
رئیس جمهور کشورمان همچنین روز پنجشنبه در دیدار 
با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با  اشاره به سفر موفق 
خود در اسفند ماه سال گذشته به دوحه، روابط دو کشور را 
برادرانه توصیف کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران دوستی 
خود را در روزهای سخت به دوستان و برادران خود از جمله 

کشور دوست و برادر قطر، اثبات کرده است.
رئیســی با تأکید بــر ظرفیت های ایــران و قطر برای 
توســعه همکاری های دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی، 
تصریح کرد: ظرفیت دو کشــور نه تنها می تواند در خدمت 
توســعه روابط فی ما بین باشد بلکه می تواند بستری برای 

مقابله با چالش های موجود در منطقه باشــد.  وی با تأکید 
بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و قطر 
اظهار داشت: بخشی از توافقات ما در سفر به قطر اجرایی 
شده و در این دیدار برای تحقق حداکثری آن گفت وگو 
و تصمیم گیری می کنیم. توسعه همکاری های دو کشور 
به ویژه در حوزه های گردشــگری،  ترانزیت، همکاری های 
بنــدری و دریایی، انــرژی و نیز افزایــش همکاری های 
تجاری و ســرمایه گذاری در ماه های اخیر نشــان دهنده 
عــزم و اراده تهران و دوحه برای توســعه ارتباطات بین 

دو کشور است.
 رئیس جمهور با  اشــاره به اینکه ظرفیت ها و مزیت های 
بی نظیر جغرافیایی، سیاســی و اقتصادی ایران زمینه ســاز 
توســعه همگرایی منطقه ای و امنیت و رفاه برای ملت های 
منطقه اســت، اظهار داشت: ما خواهان پایان محاصره یمن، 
ثبــات و حکومــت قدرتمند در عراق، خروج  اشــغالگران از 

سوریه و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان هستیم.
رئیسی افزود: فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسالم 
است و هرچه سریع تر باید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه 

ملت فلسطین متوقف شود.

نگاه
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