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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

آمریکا در گوشه رینگ قرار گرفت
غربگراها به تقال افتادند

سرویس سیاسی ـ
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با انتشار بیانیه حزب مدعی اصالحات اتحاد ملت درباره مذاکرات 
هسته ای آورده است: »حزب اتحاد ملت ايران اسالمي در بیانیه اي پیرامون وضعیت پرونده هسته اي ايران 
خواستار تسريع در روند احیاي برجام شد و ادامه روند موجود را موجب تداوم و افزايش خسارات و فشار 
فزاينده بر اقتصاد کشــور و معیشــت و رنج روزافزون مردم اعالم کرد... در پايان اين بیانیه نیز تاکید شده 
اســت: »در چنین شــرايطي و با علم به وضعیت بین المللي و محدوديت ها و مشــكالت پیش رو، فرصت 
احیاي برجام روز به روز کمتر خواهد شــد و گذشــت زمان با توجه به فرصت محدود به نفع ايران نخواهد 
بود. حزب اتحاد ملت ايران اســالمي، اعتقاد دارد که بايد مســئوالن امر با ديپلماسي کارآمد و باورمند به 
ضرورت احیاي برجام و اســتفاده از ديپلمات هاي توانمند و مجرب هرچه سريع تر شرايط بازگشت به اين 
توافق را فراهم سازند که تاخیر در اين امر باعث تداوم و افزايش خسارات و فشار فزاينده بر اقتصاد کشور 
و معیشــت و رنج روزافزون مردم خواهد شــد. اگر فرصت احیاي برجام از دســت برود، معلوم نیست که 
بتوان در آينده با تداوم اين رويكرد در سیاســت خارجي، با مشــابه اين توافق يا چند برجام ديگر از اين 

تحريم هاي ظالمانه عبور کرد؟«
گفتنی اســت، در شــرايطی که مقاومت فعاالنه و مذاکره از موضع عزتمندانه موجب دســت برتر ايران در 
مذاکرات و گذر زمان به ضرر آمريكا شده است و همچنین با رويكرد افزايش غنی سازی و سیاست نگاه متوازن 
در روابط خارجی در مقابل نگاه غرب گرايانه دولت قبل، عضويت در سازمان همكاری شانگهای، توسعه روابط با 
کشورهای همسايه و شرقی و همچنین توجه به ظرفیت های اقتصادی مغفول مانده، اثر پذيری تحريم ها کاهش 
پیدا کرده و در نتیجه اهرم فشــار طرف غربی متزلزل شده است، جريان غربگرا به تقال افتاده برای اعتبار دهی 
به تحريم و تیز کردن تیغ تحريم کنندگان با هشدارهای مثال کارشناسی به دولت سیزدهم اولتیماتوم بدهد. 

اهمیت اين عناصر داخلی يا همان شــبكه اقتصادی رســانه ای همكار غرب برای تحريم کنندگان آنجايی 
روشن تر می شود که اخیرا در گزارشی که در برخی رسانه ها منتشر شده، ضمن افشای جاسوسی يادداشت نويس 
ضدايرانی رويترز برای موساد آمده است که يک افسر موساد در تماس با او می گويد که در رسانه ها تأکید کنید 

بدون برجام اقتصاد ايران شكست می خورد!
خروج از NPT یعنی مخالفت با »تعامل با جهان«!

روزنامه ابتكار در مطلبی به نقل از فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: »صدا و سیمای ما از شكست کمپین 
فشار حداکثری آمريكا از زبان خودشان خبر می دهد؛ درست است که اياالت متحده در اعمال فشار برای فلج 
کردن اقتصاد ايران به دلیل وجود همسايگان متعدد و وجود شرايط دور زدن تحريم ها توانسته به زندگی خود 
ادامه دهد اما اين شكست به معنای پیروزی ما هم نیست. بايد بدانیم اگر آمريكا موفق به زانو درآوردن ايران 
نشده اما کشور ما چه به دست آورده است؟ درست است که ما به زندگی ادامه داديم و با تورم به فقر خودمان 
اضافه کرديم. آيا اين فقر پیروزی ماست؟ ما بايد در جايگاهی باالتر از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس قرار 
می داشتیم. بنابراين ايران هم بايد قاعدتا با تصمیم عقالنی، خواستار بازگشت به بازار جهانی و عرصه بین المللی 

باشد و استقالل اقتصادی مخدوش شده خود را ترمیم کند.«
در اين مطلب آمده اســت: »برخی در داخل کشــور با هرگونه روند ديپلماتیک و تعامل با جهان مخالفت 
می کنند و امروز هم شاهد هستیم که سخن از خروج از NPT را به میان آورده اند و البته برخی ديگر از ابتكاراتی 
سخن می گويند که بايد پاسخ دهند آيا اين ابتكارات با جايگاه بین المللی ايران و شرايط میز مذاکرات سازگاری 

دارد يا نه چراکه دنیا زير بار سخنان يک طرفه نمی رود.«
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اســاس ادعاهای واهی و جعلی رژيم صهیونیســتی )که کالهک هسته ای 
دارد و عضو NPT هم نیســت( پرونده فعالیت های هســته ای تهران را به شورای حكام برد و آمريكا و تروئیكای 
اروپايی جمهوری اســالمی ايران را محكوم کردند. بر اساس NPT کشورها می توانند اگر منافع ملی خود را در 
خطر ديدند، از آن خارج شــوند. بر همین اساس عالوه بر رژيم صهیونیستی، کشورهايی نظیر هند و پاکستان، 
ســودان جنوبی و کره شمالی عضو آن نیســتند. آيا خروج از پیمانی که در ماده 4 آن هم آمده، به معنای قطع 
 NPT ارتباط با جهان اســت؟ مدعیان اصالحات بر  اساس منطق سازش و تسلیمی خود برای عضويت ايران در
يا FATF نسخه می پیچند و باعث تضعیف ابتكار عمل در حوزه ديپلماسی می شوند چنان که طی 8 سال دولت 

اصالحات و 8 سال دولت تدبیر و امید همین مواضع باعث تشديد تهديدها و تحريم ها علیه ايران شد.

5 تفاوت مهم رئیسی و روحانی
مهدی امامقلی

گرچه از آغاز به کار دولت سیزدهم تقريباً 10 ماه می گذرد و هنوز زود است که کارنامه 
دولت رئیسی و دولت  قبلی را مقايسه و قضاوت کنیم اما برخی اقدامات و تصمیمات؛ از 
ســفرهای اســتانی و بازديدهای میدانی تا نوع مواجهه رئیس جمهور با منتقدان، نگاه به 
وعده های انتخاباتی، ديپلماسی و... حاکی از آن است که میان اين 2 رئیس جمهور تفاوت های 

قابل تأملی وجود دارد که ذکر آنها خالی از لطف نیست؛
1. حسن روحانی 12 مرداد 92 روی کار آمد. بررسی ها نشان می دهد که وی در طول 
10 ماه اول دولتش تنها 5 سفر استانی را در کارنامه خود ثبت کرده است )مقصد اولین 
سفر او خوزستان و در تاريخ 24 دی 92 بود و پنجمین سفر هم 28 خرداد 93 به مقصد 
لرستان.( اين در حالی است که سید ابراهیم رئیسی در طول 10 ماه گذشته توانسته 25 سفر 
استانی را در کارنامه خود ثبت کند. او »دو روز پس از رأی اعتماد مجلس«، 5 شهريورماه 
1400 در نخستین سفر استانی به خوزستان رفت. رئیسی طی 10 ماه گذشته به همراه 
برخی از وزرا و معاونانش به استان های مختلفی سفر کرد؛ سفرهايی کم هزينه، پرحجم با 
خروجی باال و مصوبات متعدد در حوزه های مختلف. رئیسی 26 خردادماه جاری )1401( 
در بیست و پنجمین سفر استانی خود به اصفهان رفت و رهاورد آن تصويب مجموعاً 21۷ 
مصوبه به ارزش 30 هزار میلیارد تومان بود. مقايسه 5 سفر استانی روحانی و 25 سفر استانی 
رئیسی )آن هم در طول 10 ماه( و حجم برنامه های کاری در سفرها و مصوبات استانی کافی 
اســت تا میزان هم وغم دولت کنونی و دولت قبلی برای رفع مشكالت کشور به خوبی در 
ترازوی نقد افكار عمومی قرار گیرد و برای تشخیص و تمییز »مديريت ويدئوکنفرانسی« و 

»مديريت میدانی« معیار درست تر و دقیق تری به دست آيد.
2. عالوه بر سفرهای استانی و نهضت تكمیل پروژه های نیمه تمام، سرعت عمل رئیسی 
در پیگیری و حضور در میدان از او يک رئیس جمهور انقالبی و جهادی را در ذهن مردم 

تصوير و جوانه های امید و اعتماد را در دل ها بارور کرد.
رئیسی طی اين مدت نشان داد که می توان بدون تعطیلی حتی در روزهای جمعه، به 
خدمت و مديريت مشغول بود؛ بازديد رئیسی از بخش کرونای بیمارستان امام خمینی)ره( 
در شــرايط کرونايی )19 مرداد 1400(، حضور ســرزده در وزارت نفت و جايگاه سوخت 
فردوسی تهران در پی حمله سايبری به پمپ بنزين ها )5 آبان 1400(، حضور در میان مردم 
زلزله زده  انديكای خوزستان )صبح جمعه ۷ آبان 1400(، حضور در میادين و فروشگاه های 
سطح شهر و بررسی میدانی وضعیت توزيع کاالهای اساسی )صبح جمعه 23 ارديبهشت 
1401( و حضور در محل حادثه متروپل و بازديد با خانواده های جان باختگان )صبح جمعه 

13 خرداد( و... تنها بخشی از اقدامات میدانی او در مواجهه با بحران هاست.
اين ها در حالی است که در دولت های يازدهم و دوازدهم آن هم در زمانی که کشور 
درگیر بحران هايی نظیر سیل و زلزله و تورم های چندصد درصدی بود، تصوير و اخباری 
مانند »حضور روحانی در تله کابین توچال با لباس های برند خارجی«، »قايق سواری روحانی 
با لباس ورزشی و با خانواده در قشم«، »سفر تفريحی روحانی به کیش«، »ماشین سواری 
روحانی در میان کارگران«، »نظرسنجی روحانی از داخل ماشین« و... در رسانه ها و شبكه های 

اجتماعی دست به دست می شد.
برجسته شــدن گزاره »صبح جمعه« در ادبیات سیاسی کشور ، معیار ديگری برای 
تفكیک دولت سیزدهم و دولت های قبلی در حوزه مديريت بحران است. آبان 98، طرح 
افزايش قیمت بنزين، اعتراض مردم را در پی داشــت و صبح جمعه بعد از گرانی حســن 
روحانی ادعا کرد من خودم صبح جمعه فهمیدم که بنزين گران شــده اســت! يک صبح 
جمعه هم، همین 23 ارديبهشت سال جاری بود که رئیسی بعد از حذف ارز ترجیحی برای 
گفت وگو با مردم در میدان بهمن حضور يافت و به آنها اين اطمینان را داد که از اجرای 

اين طرح، آسیب نخواهند ديد.
3. نكته ديگر آن که روحانی رئیس جمهور سابق که با پشتیبانی و هواداری مدعیان 
اصالحات روی کار آمده و شعارهايش برآمده از گفتمان آزادی خواهی و دموکراسی خواهی 
بود هنوز يک سال از دولتش نگذشته بود که منتقدان را با عباراتی مانند »بزدل سیاسی« 
عده ای »ترســو«، »لرزان«، »عقب مانده از تاريخ« و... به جهنم حواله می داد! )20 مرداد 

93 در سخنانی در همايش رؤسای نمايندگی های جمهوری اسالمی در خارج از کشور(
روحانی در اين همايش گفت: »يک عده به ظاهر شعار می دهند ولی بزدل سیاسی اند. 
هر وقت می خواهد مذاکره شود يک عده می گويند ما داريم می لرزيم. خب به جهنم! برويد 
يک جای گرم پیدا کنید برای خودتان. چه کار کنیم ما؟ خداوند شــما را ترســو و لرزان 

آفريده. ما چه کار کنیم؟«
روحانی در ســال اول دولت خود )تا 22 مرداد 93 در جلســه هیئت دولت( در 19 
ســخنرانی، منتقدان دولت را »کم سواد«، »بی شناســنامه«، »بیكار«، »متوهم«، »عصر 
حجری«، »هوچی گر«، »بی فرهنگ و دروغ گو«، »اقلیت کوچک افراطی« و... خطاب کرد.

حجم شكايات دولت روحانی از رسانه ها و برخورد او با منتقدان که واکنش های زيادی 
را در همان برهه به دنبال داشت در حالی بود که روحانی با شعار تالش برای آزادی بیان 
و اينكه »من حقوقدانم نه ســرهنگ« روی کار آمده و گفته بود »پناه می برم به خدا از 

بستن دهان منتقدان«!
حاال دولت رئیسی از همان ابتدا باب مباحثه و تضارب آرا با منتقدان را گشود و گوش 
شنوای جريان ها و رسانه های منتقد خود شد. جلسه رئیسی با رقبای انتخاباتی حدود 10 
روز بعد از انتخابات و قبل از استقرار دولت سیزدهم، جلسات هم انديشی رئیسی با رسانه ها و 
فعاالن سیاسی منتقد خود در يک سال گذشته و برخورد کريمانه و اخالقی وی با منتقدان ، 

بیانگر اين عزم رئیس جمهور برای التیام بخشیدن به حال بد سیاست است.
4. از آغاز به کار سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور 10 ماه می گذرد. نگاهی 
به آمار و اخبار منتشرشده از سفرهای رسمی و ديپلماتیک مسئوالن مختلف کشورهای 
جهان به ايران نشــان می دهد که رئیسی عالوه بر تماس ها و رايزنی های تلفنی تاکنون از 
35 مقام ارشد کشورهای خارجی به ويژه کشورهای همسايه )رئیس جمهور و وزرای خارجه 

و...( در تهران میزبانی کرده است.
نكته قابل تأمل آنكه، بر اساس اعالم رئیسی و ساير مقامات رسمی از رهگذر ديپلماسی 
اقتصادی دولت سیزدهم و رويكرد چندجانبه گرايی، حجم روابط تجاری ايران با همسايگان 

در برخی حوزه ها چهار برابر شده است.
عضويت در سازمان همكاری منطقه ای »شانگهای«، امضای ده ها سند همكاری بین 
ايران و کشورهای همسايه، برنامه های 25 ساله همكاری های مشترک با چین و روسیه.، 
امضای اســناد همكاری راهبردی جامع 20 ساله بین ايران و ونزوئال، فروش نفتكش های 
ايرانی ، قرارداد ســوآپ گازی ايران با آذربايجان و ترکمنستان، توسعه روابط با قطر ،عمان 
و... اساساً رايزنی و گفت وگو با ساير کشورها برای رفع و خنثی  سازی تحريم های آمريكا در 
دولت سیزدهم در حالی است که دولت حسن روحانی از همان ابتدا صرفاً به دنبال تنظیم 
روابط با کشورهای غربی بود. ديپلماسی دولت های يازدهم و دوازدهم که بر مدار »بستن 
بــا کدخدا« می چرخید و قرار بود در خدمت »برجام« قرار گیرد در بهره برداری از همین 

ظرفیت های موجود منطقه ناکام بود.
5. فرق ديگر رئیســی و روحانی در وعده های انتخاباتی اســت. دولت روحانی که به 
»دولت وعده ها« مشــهور شده بود در تحقق وعده های مهم خود ناکام ماند. روحانی که 
وعده »برگرداندن عزت به پاســپورت ايرانی« و »رفع همه تحريم ها« می داد و می گفت 
»آن چنان رونق اقتصادی ايجاد کنم که نیاز به 45 تومان نداشته باشید« و »دولت تدبیر 
چنان برنامه ريزی می کند که مردم دائماً نگويند هرسال دريغ از پارسال« طوری عمل کرد 

که برای ساماندهی قیمت گوشت مرغ »قرارگاه ساماندهی مرغ« تشكیل داد.
اساســاً نگاه روحانی به وعده های انتخاباتی )وعده اشــتغال، وعده وزارت زنان؛ وعده 
اتمام مسكن مهر و...( نگاهی صرفاً ابزاری و تبلیغاتی بود. به اين بخش از اظهارات روحانی 
توجه کنید؛ او مهرماه 98 که به نیويورک رفته بود در مصاحبه با مديران رسانه های آمريكا، 
نكته ای را مطرح کرد و گفت: »معموالً انتخابات که تمام می شود اين بحث ها )شعارهای 
انتخاباتی( هم تمام می شود!« روحانی در آن جلسه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر 
اينكه »اگر ترامپ به دنبال توافق جديدی هست چرا تحريم ها را برنمی دارد؟« گفت: »ترامپ 
به جای اينكه راجع به توافق صحبت کند همان شــعارهايی که معموالً در انتخابات، رقبا 
برای همديگر مطرح می کنند را مطرح کرد. معموالً انتخابات که تمام می شود اين بحث ها 
هم تمام می شود اما آقای ترامپ همان بحث انتخاباتی خودش )شعارهايش( را ادامه داد!«

نگاه رئیســی اما متفاوت با اين نگاه است. او طی يک سال گذشته بارها در سخنان 
و مواضع خود گفته اســت »هستیم بر آن عهد که بستیم« رئیسی همین اخیراً و در پی 
اجرايی کردن طرح اصالحات اقتصادی گفته بود که »برای حل مشــكل مردم الزم باشد 
آبــرو می دهم«. همچنین وقتی که او برای بازديد از بــازار و گفت وگو با مردم به میدان 
بهمن تهران رفته بود- گفت: »تا من زنده ام اجازه نمی دهم مردم از گرانی آسیب ببینند.«
رئیسی همین چند روز پیش و در سالگرد انتخابات 1400 بار ديگر گفت: »بر عهد 
خود با مردم در مبارزه با فقر، فســاد و تبعیــض وفاداريم.« تأکید مكرر رئیس جمهور بر 
وعده های انتخاباتی و صادق الوعد بودن دولت حاکی از شــكل گیری عزم و اراده انقالبی 
 در بدنه اجرايی کشور برای حل مشكالت اقتصادی و معیشتی است ، چه آن که عملكرد

10 ماهه دولت سیزدهم از واکسیناسیون عمومی و ايمن  سازی همگانی در برابر ايپدمی 
کرونا، تحريم شكنی نفتی، ديپلماسی عزتمندانه در برجام، اصالحات اقتصادی و ريشه کنی 
رانت و فســاد در حوزه ارز ترجیحی، کنترل نقدينگی و کاهش ســرعت تورم با انضباط 
مالی، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی و... شواهدی بر اين ادعاست.

درمکتب امام

خودتان را تربیت کنید
 بايد طوری کنید که قدرت ايمانی هر روز زياد بشــود. با توجه به 
خدای تبارک و تعالی خودتان را تربیت کنید که يک انســانی بشويد 
متقی، و يک انسانی بشويد مجاهد برای خدای تبارک و تعالی؛ با تقوا. 
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نمایندگان مجلس در گفت وگو با کیهان:

 بررسی عملکرد دولت 
باید با در نظر گرفتن میراث دولت قبل باشد

سرويس سیاسی -
نمایندگان مجلس در آستانه یکسالگی دولت 
سیزدهم به ارزیابی عملکرد یکساله این دولت 
پرداخته و معتقدند که بدون در نظر گرفتن میراث 
دولت قبل برای دولت سیزدهم قضاوت در مورد 

آن منصفانه نخواهد بود.
به زودی دولت ســیدابراهیم رئیسی يكساله می 
شود. سال نخست اســتقرار دولت سیزدهم با فراز و 
فرودهای بسیاری همراه بود که قابل بررسی است اما 
در اين میان آنچه اين دولت از دولت قبل به ارث برده 
در ارزيابی عملكرد دولت ســیزدهم بسیار مهم است. 
شايد بتوان گفت هیچ دولتی مثل دولت رئیسی نبوده 
که در بدو استقرار خود در قوه مجريه مجموعه ای از 
سوءتدبیرها و فرصت های از دست رفته و... را از دولت 
قبل از خود به ارث برده باشد. سیدابراهیم رئیسی در 
همان ابتدا مجموعه ای از آشــفتگی ها و کارهای بر 
زمیــن مانده در طول 8ســال را از دولت قبل به ارث 
برد. در اين باره با چند تن از نمايندگان مجلس گفتگو 
کرديم تا نظر آنها را در مورد ارزيابی يكســال نخست 

دولت سیزدهم جويا شويم.
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماينده مردم مشهد 
در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به کیهان در مورد 
ارزيابی عملكرد يكساله دولت سیدابراهیم رئیسی گفت: 
برای قضاوت منصفانه در مورد عملكرد يكساله نخست 
دولت بايد نگاهی داشته باشیم به آنچه به دولت سیزدهم 
ارث رسیده از دولت قبل. بايد وضعیت را درست ببینیم 
و سپس با توجه به آن بگويیم که دولت چگونه عمل 

کرده است. 
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه افزود: در 
دولت های يازدهم و دوازدهم اين نگاه حاکم بود که تنها 
راه برون رفت کشور از تمام مسايل و مشكالت مذاکره 
با کدخدا است. با همین ادبیات هم می گفتند که اگر 
موضوع برجام حل شود همه مشكالت ما از آب خوردن 
و آلودگی هوا تا اشــتغال و ازدواج و... حل خواهد شد. 
در 4سال دوم وقتی ديدند همه تیرهای شان را پرتاب 
کرده اند اما به هدف نخورده تالش شان را بر اين قرار 
دادند که در مواردی که تغییر مسیر ايجاد کرده بودند 
امكان بازگشت برای دولت بعدی نباشد. راه حلی هم 
که برای اين موضوع در نظر گرفتند فلج کردن کشور و 
ايجاد نارضايتی عمومی بود آن هم در حدی که غیرقابل 
کنترل باشــد. به همین دلیل اگر به 4سال دوم دولت 
آقای روحانی نگاه کنیم می بینیم که روزبه روز عرصه 
بر مردم تنگ تر می شد و از طرفی شوک هايی نظیر 
ماجرای بنزين هم ايجاد می شد تا آن نارضايتی را به 

نقطه غیرقابل برگشت برسانند.
دولت قبل علیه خودکفایی

پژمانفر در ادامه افزود: آثار اين رفتار مستقیما در 
انتخابات 1400 ديده می شود. اين دقیقا تئوری بود 
که اين جماعت پیگیری می کردند و تا حدود زيادی 
به خواسته های شان هم رسیدند. در حوزه زيرساخت 
ها عملكرد دولت تدبیر و امید بسیار ملموس تر قابل 
ارزيابی است. برای نمونه در موضوع برق بايد گفت که 
کشورمان نه تنها برق مورد نیاز خود را تولید می کرد 
بلكه مازاد آن را به کشورهايی نظیر افغانستان و عراق 
صــادر می کرد امروز در وضعیتی قرار گرفته که برای 
تامین برق در ماه های گرم سال الجرم صنايع فوالد را 
تعطیل کند و يا شهرک های صنعتی بايد 2روز خاموشی 
داشته باشند در هفته. همچنین در حوزه های ديگری 
نظیر گندم کشــورمان که 15سال جشن خودکفايی 
گرفته بود به وضعیتی رســید که ما امروز وارد کننده 
گندم هستیم. در موضوع مسكن هم آقايان در دولت 
قبل به اينكه خانه نساخته اند افتخار کردند و اگر به طور 
میانگین ۷00هزار خانه در سال بايد ساخته می شد پس 
می توان گفت که به سبب سوءمديريت در دولت های 
يازدهم و دوازدهم مــا امروز پنج و نیم میلیون خانه 
عقب افتادگی از برنامه داريم و وضعیتی که اين روزها 

در مورد رشــد شديد اجاره بها شاهد آن هستیم يكی 
از تبعات مديريت اصالح طلبان بر حوزه مسكن است.

نماينده مشهد خاطرنشان ساخت: در هر حوزه 
ای که ما نگاه کنیم می بینیم که عملكرد دولت قبل 
علیه خودکفايی، اشتغال، تولید و... بوده است. موضوع 
واکسن کرونا اوج سوءتدبیر و برخورد جناحی با مسائل 
و منافع ملی را نشــان می دهد که اين جماعت به 
بهانــه عدم عضويت ايران در FATF واکســن وارد 
نمی کردند. تئوری آنهــا هم اين بود که ما بايد در 
کنار خیابان ها هم کشته های کرونا را داشته باشیم. 
همه اينها بــرای آن بود که مردم را به نقطه جوش 
برسانند تا در نهايت حاکمیت مجبور شود در گفتگوی 

با کدخدا شرايط او را بپذيرد. 
وی افزود: ما اگر نگاهی به جمیع اين قضايا داشته 
باشیم و علی رغم اينكه اشكال هايی وجود دارد، به رغم 
اينكه رئیس جمهور بايد با مردم بیشتر سخن می گفت، 
با وجود اينكه در برخی تصمیم گیری ها می شد بهتر 
عمل کرد، علی رغم اينكه برخی مديران به جا مانده 
از تفكــر و منش و روش دولت قبل را عوض نكردند و 
بهتر بود آنها را با مديران جوان با تفكر انقالبی جايگزين 
کرد و... اما سرجمع اگر نگاه کنیم به اينكه امروز امید 
در میان جامعه وضعیتی به مراتب بهتر دارد به نسبت 
سال های پايانی دولت تدبیر و امید. امروز دولت توانسته 
در برابر اين تئوری که يا پذيرش خواسته های کدخدا 

يا فروپاشی نظام بايستد و وضعیت را مديريت کند.
حرکت رو به بهبودی را مردم باید حس کنند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: من فكر 
می کنم دولت بايد با کار جهادی برای رفع خرابی های 
بــه جا مانده از نوع مديريت اصالح طلبان تالش کند 
اگرچه تخريب کردن آسان تر است به نسبت ساختن 
اما به هر حال مردم بايد اين حس را داشته باشند که 

وضعیت رو به بهبود است. 
پژمانفر در پاســخ به اين سوال که »دولت قبل 
متاســفانه با سوءمديريت و نیز نگاه دوخته شده آنها 
بــه غرب برخی از بازارهای مهم منطقه ای را )مانند 
موضوع صادرات گاز ما به ترکمنستان( از دست داد 
آيا دولت سیدابراهیم رئیســی در بازپس گیری آن 
بازارها موفق بوده است؟« گفت: بله. بايد گفت که اين 
دولت نقاط قوت بسیاری دارد و شايد بتوان ديپلماسی 
منطقه ای دولت را بهترين و موفق ترين نمود دولت 
سیزدهم دانست. به طور کلی می توان گفت ديپلماسی 
منطقه ای دولت، بخش گردشگری، مديريت و مهار 
کرونا، راه اندازی بخشــی از مراکز تولیدی و کارخانه 
هايی که قبال تعطیل شده بود، سفرهای استانی، آزاد 
کردن سواحل دريا، مهار کردن رشد شديد تورم و... 
کارهای خوبی است که دولت انجام داده است. با اين 
حال دو کار را دشــمنان به شــدت دنبال می کنند 
يكی آنكه کارهای موفق و خوب دولت ديده نشود و 
دوم امتداد دادن به حس ناامیدی که در دولت قبل 

تشديد شده بود.
اين نماينده در پاســخ به اين سوال که »در اين 
باره که فرموديد يكی از کارهای دشــمنان اين است 
که کارهای خوب دولت ديده نشود اين موضوع پیش 
آمد که برخی معتقدند تیم رســانه ای دولت و رسانه 
های منتســب به دولت بسیار ضعیف و منفعل ظاهر 
شــده اند و آن طور که بايد به پوشش کارهای انجام 
شده نمی پردازند نظر شما در اين باره چیست« اظهار 
داشت: بله من هم موافقم با اين موضوع. ببینید خود 
آقای رئیســی روحیه اش اين طور است که به دنبال 

خودنمايی نیست اما تیم رسانه ای دولت واقعا عملكرد 
ضعیفی داشته است.

قله  هایی که دولت سیزدهم فتح کرد

حجت االسالم »احد آزادی خواه« نماينده مردم 
مالير در مجلس نیز در ارزيابی عملكرد يكساله دولت 
گفت: به صورت کلی عملكرد يكساله دولت آقای رئیسی 
مثبت اســت اما اين به آن معنا نیست که اشكالی در 
کار دولت سیزدهم نیســت. در موضوع اجرای طرح 
هدفمندسازی يارانه ها اشكاالت جدی به دولت وارد 
اســت که می توانست خیلی بهتر عمل کند. اينها به 
جای خود و موفقیت های دولت نیز به جای خودش 
قابل بررسی است. دولت آقای رئیسی در اين يكساله 
به قله هايی دســت يافت که هیچ کدام از دولت های 

قبل به آن نرسیده بودند. 
نماينده مردم مالير در ادامه افزود: نخست در حوزه 
کنترل و مهار کرونا دولت بسیار عالی عمل کرد که به 
تبع آن ما روزهايی را با تعداد فوتی صفر شاهد بوديم. 
اين در حالی است که برخی کشورهای حتی پیشرفته 
هــم اکنون فوتی های باالی 100نفر دارند. نكته دوم 
مبحث روابط سیاسی و ديپلماتیک آقای رئیسی است. 
ايــن دولت اين موضوع را اثبات کرد که منتظر برجام 
نمی ماند و مقدرات ملت را به اراده غربی ها گره نمی 
زند. هرهفته شاهد هستیم که شخصیت های عالی رتبه 
از کشــورهای مختلف به کشورمان می آيند و يا مقام 
های عالی رتبه ما به کشورهای ديگر سفر می کنند. 
در همین هفته چند شخصیت طراز اول از چند کشور 
به ايران آمدند. اين سفرها نشانه خوبی از فعال شدن 
ديپلماسی به نفع ملت ايران است و کشورمان روابط 
سیاسی و ديپلماسی خود را منحصر به برجام و چند 

کشور غربی نكرده است. 
وی در ادامه افزود: نكته سوم حمالت جريان نفاق و 
منافقین به پشتوانه صهیونیست ها در بحث ارزی است. 
ما تاکنون 2 حمله داشته ايم برای باال بردن نرخ ارز در 
کشــور که هر دو مرحله را دولت توانسته با تدبیر و با 
نیروهای حاکمیتی و نیز دستگاه های امنیتی )وزارت 

اطالعات و اطالعات سپاه( خنثی کند. 
آزادی خواه گفت: جريان ها و دســت های پلید 
پشت پرده ای وجود دارند که در کشورهای همسايه 
مستقر شده اند و با امكان ها و ابزارهايی که در اختیار 
دارند تالش می کنند تا در بازار ارز کشــورمان تالطم 
ايجاد کنند و موجب آشفته شدن بازار ارز و باال رفتن 
قیمت آن به صورت تصاعدی شوند. نكته چهارم بحث 
ســفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت است 
که اگر اشتباه نكنم در اين يكساله قريب 25 استان را 

رفته اند و از نزديک با مشكالت مردم آشنا شده اند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان ساخت: برخی افراد 
شبهاتی را وارد می کنند در مورد سفرهای استانی و 
فوايد آن حاال شما به عنوان نماينده شهرستان بفرمايید 
که آيا اين سفرها مفید است يا نه: اين ايراد را برخی می 
گويند که اين سفرها نمايشی است من به هیچ عنوان 
اين را قبول ندارم از اين جهت که وقتی رئیس جمهور 
که عالی ترين مقام اجرايی کشور است به جای اينكه در 

دفتر کار خودش و در راحتی و آسايش بنشیند در گرما 
و سرما به استان های مختلف کشور و مناطق محروم می 
رود و پای درد دل مردم می نشیند کمترين دستاورد 
آن آشنا شدن رئیس جمهور با مشكالت مناطق مختلف 
است. ضمن اينكه اين سفرها را ما رصد کرديم در دولت 

آقای رئیسی با کمترين هزينه در حال انجام است. 
نماينده مالير افزود: يكــی از نكات مثبت آقای 
رئیسی اين است که به دنبال کلنگ زدن به نام خودشان 
نیستند که طرحی به نام ايشان ثبت شود. لذا ايشان در 
سفرهای استانی پروژه ای را کلنگ زنی نمی کنند و 
اين برای نخستین بار است که در حال رخ دادن است 
بلكه تمام تالش ايشــان اين است که پروژه های نیم 
تمامی را که از گذشته مانده است به اتمام برسانند و 
اين موضوع برای او مهم نیست که اين پروژه در زمان 
دولت ديگری آغاز شــده و ممكن است با اتمام آن به 
نام دولتی ديگر تمام شود بلكه دغدغه رئیس جمهور 

بهره مندی مردم است.
غل و زنجیرهای سوءمدیریت غرب گرایان

حجت االسالم »مجید نصیرايی« نماينده مردم 
طبس، فردوس و سرايان در گفتگو با خبرنگار کیهان 
گفت: کشــور در حالی به آقای رئیسی سپرده شد که 
مانند فردی بود که به دست و پايش وزنه های سنگین 
بسته باشند. اين وزنه ها شامل برخی خودتحريم های 
داخلی و تحريم های خارجی بود. منظور از خودتحريم 
های داخلی مجموعه آن چیزهايی است که به سبب 
ســوءمديريت در دولت قبل به عنــوان ارث به دولت 
سیزدهم رسیده بود. همچنین ضعف های ساختاری 
که دولت های قبل نخواستند هزينه بدهند و زير بار 
اصالح آن نرفتند و اين دولت متحمل آنها شده است.

ايــن نماينده مجلس در ادامه افزود: وقتی با اين 
شرايط عملكرد دولت را مورد ارزيابی قرار دهیم قطعا 
هر نگاه منصفی عملكــرد دولت را مثبت و روبه جلو 
ارزيابی خواهد کرد. اينكه اين دولت به دنبال رفتارهای 
پوپولیستی نیست و يا به خاطر منافع زودگذر و منافع 
حزبــی، منافع ملی را زيرپا نمی گذارد يكی از ويژگی 

های خوب اين دولت است.
وی در ادامــه افزود: اين دولــت با تفكر انقالبی 
انگیزه بســیاری دارد تا در فرصت به دست آمده زخم 
ها، کژی ها و کاســتی های به جا مانده را رفع کند و 
با توجه به شرايطی بسیار سخت و آشفته ای که اين 
دولت در ابتــدای کار با آن مواجه بود می توان گفت 
عملكرد يكسال نخست دولت مثبت است. از مصاديق 
اين موفقیت ها می توان به عرصه ديپلماسی منطقه 
ای و بین المللی دولت اشاره کرد که بسیار فعاالنه در 
حال کار است و همچنین پیوستن به کنوانسیون ها 
و پیمان های منطقه ای مهم از قبیل شانگهای که به 
مرور زمان تاثیرات خوبی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

نصیرايی سپس خاطرنشان ساخت: يكی از جلوه 
های کار جهادی و انقالبی اين دولت در عرصه مديريت 
کرونا بود که نشان داد وقتی تفكر جهادی با کار انقالبی 
همراه شود نتیجه اش بسیار شیرين و دلچسب خواهد 
بود که جامعه ما اين شــیرينی را وقتی از قريب ۷00 

کشته در روز به صفر رسیديم حس کرد. 
اين نماينده مجلس در ادامه افزود: نكته مهم ديگر 
شــجاعت سیدابراهیم رئیسی در اصالح يارانه ها بود. 
کاری که از دوره دولت اصالحات مطرح بود و 3دولت 
قبل در مدت 24سال شجاعت ورود به آن را نداشتند 
و دولت سیزدهم اين کار را آغاز کرد. ما اکنون در شروع 
اين حرکت هستیم و اين طبیعی هست که ضعف ها و 
آسیب هايی باشد اما به ياری خدا و با حرکت مستمر 
دولت اين ضعف ها و آســیب ها به تدريج شناسايی و 
رفع خواهد شد. وقتی به برآيند کلی حرکت دولت در 
عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... نگاه 
می کنیم و به جهت اين عرصه می بینیم که همه رو به 
بهبود است و در مسیر آرمان هايی که ملت ايران پای آن 
43سال است که ايستاده و با خون بهترين فرزندان شان 

اين مسیر را محافظت کرده و به جلو بردند.

دبیر شورای نگهبان، عدالت را یکی از آرمان های 
مهم انقالب اسالمی دانست که قوه قضائیه در تحقق 

آن نقش تعیین کننده ای دارد.
آيت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه اين 
شورا با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه به تبیین برخی ابعاد 
شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: برای گرامیداشت 
مقام واالی قضا و تكريم از مقام شهید مظلوم، آيت  اهلل دکتر 
سیدمحمد حسینی بهشــتی)ره(، اولین مسئول دستگاه 
قضايی جمهوری اســالمی ايــران، از روز اول تیرماه تا روز 
هفتم تیرماه که سالروز شهادت آن بزرگوار است هفته قوه 

قضائیه نامیده شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانی شورای نگهبان، وی با 
بیان اينكه شهید بهشــتی انسانی متین، مقید، صبور و با 
اخالق بود، اظهار داشت: از اول آشنايی با ايشان که به قبل 
از انقالب برمی گردد، جز خوبی و اخالص در رفتار و کردار 

اين شهید مظلوم سراغ ندارم.
دبیر شــورای نگهبان افزود: شــهید بهشتی از جمله 
مديران تراز انقالب اسالمی است که مسئوالن نظام جمهوری 
اسالمی بايد با مقايسه خود با ايشان، خود را ارزيابی کنند.
آيت اهلل جنتی در بخش ديگری از سخنان خود عدالت 

را يكی از آرمان های مهم انقالب اســالمی دانست که قوه 
قضائیه در تحقق آن نقش تعیین کننده ای دارد.

وی با تاکید بر اينكه اجرای عدالت سخت است، گفت 
که همین امر باعث می شــود انجام وظیفه در قوه قضائیه 

سخت تر باشد.
دبیر شــورای نگهبان همچنین افزود: اجرای عدالت 
بعضی وقت ها باعث می شود دوستان انسان به دشمن تبديل 

شوند؛ چراکه اجرای عدالت دشمن  زا است.
آيت اهلل جنتی قوه قضائیه را پناهگاه ســتمديدگان و 
اقتدار اين قوه را عامل پیشگیری از ظلم دانست و خاطرنشان 
کــرد: برخورد به موقع و قاطع با تخلــف، عامل بازدارنده 

مجرمان و مفسدان است.
وی يادآور شد: بحمداهلل روند رو به رشدی در اقدامات 
قوه قضائیه مشاهده می شود و اطالع رسانی خوب از اقدامات 
صورت گرفته نیز عامل افزايش اعتماد مردم به دســتگاه 

قضا شده است.
دبیر شورای نگهبان در پايان اين قسمت از سخنان خود 
ابراز داشت: از زحمات ارزشمند حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای رياست محترم قوه قضائیه تشكر می کنم و 

برای ايشان و همكاران شان آرزوی توفیق دارم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی در پیامی از 
بذل توجه و حمایت فرمانده معظم کل قوا از عملکرد 
موفقیت آمیز پلیس در کشف سرقت اخیر صندوق 

امانات بانک ملی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش پايگاه خبری پلیس، در متن پیام سپاس 
و قدردانی سردار حسین اشتری از رهبر معظم انقالب 
آمده است: »عنايت و حمايت حضرت مستطاب عالی از 
عملكرد فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسالمی ايران 
در کشف سرقت صندوق امانات بانک ملی که در ديدار 
دســت اندرکاران کنگره شهدای جامعه عشايری کشور 
بیــان فرموديد باعث مســرت و دلگرمی بیش از پیش 
کارکنان اين فرماندهی شــد. برای سربازان واليت چه 

عزتی باالتر از اينكه رضايت خاطر فرمانده و ولی امرشان 
را جلب کنند.

فرمايشــات حكیمانه، ناصحانــه و پدرانه حضرتعالی 
همچون گذشته روشنايی بخش مسیر همه مسئوالن کشوری 
و لشكری به خصوص فرزندان و سربازانتان در فرماندهی کل 

انتظامی جمهوری اسالمی ايران از مرزها تا مرکز گرديد.
بار ديگر با ولی امر و فرمانده خود تجديد میثاق می کنیم 
و با شــهدا عهد و پیمان می بنديم در مســیر دفاع از عزت 
و آرمان هــای مقدس انقالب اســالمی و صیانت از جان و 
مال و ناموس مردم ايران اســالمی تا پای جان دفاع کرده 
و همچون گذشــته با جهاد مومنانه و روحیه انقالبی اهل 

اقدام و عمل باشیم.«

مسئول حقوقی یکی از بانک های بین المللی گفته 
که ایران دارای یک زیرساخت پیشرفته برای دور زدن 

تحریم های بانکی اعمال شده علیه این کشور است.
مســئول حقوقی يكی از بانک های بزرگ بین المللی 
گفته ايرانی ها دارای زيرساخت های پیشرفته ای برای دور 

زدن تحريم های بانكی است.
روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشی ديروز چهارشنبه 
به نقل از يک مســئول ارشد حقوقی در يكی از بانک های 
بزرگ بین المللی گفت: »ايران در زيرساخت های دور زدن 
تحريم ها بسیار پیشرفته است. آنها از فناوری، مهارتها، افراد 

و حمايت دولتی پشتیبان آن برخوردار هستند.«
به گزارش فارس، اين روزنامه نوشته نظام ضدتحريمی 
ايران نتیجه مجموعه  سیاست هايی است که در سال 2014 
زير نظر آيت اهلل خامنه ای، رهبر عالیقدر ايران برای مجهز 
کردن اقتصاد ايران به ابزارهايی برای ايســتادگی در برابر 

فشارهای خارجی پايه ريزی شد.
طبــق توضیح وال اســتريت ژورنال، عنصر کلیدی در 
»اقتصاد مقاومتی«، پايه ريزی يک نظام مالی بود که بر اساس 
آن ايران بتواند به تجارت خارجی و مبادالت مالی خود حتی 

در صورت تحريم آن بخش ها ادامه دهد.

مسئول حقوقی یکی از بانک های بین المللی:

ایران دارای زیرساختی پیشرفته برای دور زدن تحریم ها است

رهبر جريان صدر در بیانیه ای تأکید کرد که برخالف 
شــايعات، جمهوری اسالمی ايران هیچ گونه مداخله ای در 
امور سیاسی عراق نداشته و هیچ گروه شیعی  را تحت فشار 

قرار نداده است.
سید مقتدی صدر، رهبر جريان صدر در عراق، بعدازظهر 
چهارشنبه در بیانیه ای هرگونه مداخله ايران در امور سیاسی 

عراق را تكذيب کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عراق )واع(، رهبر جريان 
صدر تأکید کرد که جمهوری اسالمی ايران هیچ فشاری بر 
هیچ طرف شیعی اعمال نكرده و شايعات درباره اينكه علت 
انصراف ما تهديد ايران بوده، »کذب است« و »صحت ندارد.«

وی در ادامــه به برخی گروه ها در عراق اشــاره کرد و 
بیان کرد که آنها در حال »کارشــكنی سیاســی« در اين 
کشور و اعمال فشــار علیه برخی فراکسیون های سیاسی 

در عراق هستند.
او همچنین ضمن اشاره به عدم همراهی با اين گروه ها 
در فرآيند سیاســی عراق، در بخش ديگری از اظهاراتش از 
فراکسیون های اين کشور خواست که برای اصالح و نجات 

کشور عراق موضعی شجاعانه اتخاذ کنند.
اين بیانیه پس از آن صادر شده است که رهبر جريان 
صــدر در اظهاراتی خروج خود را از فرآيند سیاســی عراق 

رسما اعالم کرد.

اذعان »سید مقتدی الصدر« به عدم مداخله ایران
در امور سیاسی عراق

قدردانی سردار اشتری از عنایت رهبر انقالب
نسبت به عملکرد پلیس

با تقدیر از زحمات رئیس  قوه قضائیه و اقدامات دستگاه قضا
آیت اهلل جنتی: قوه قضائیه در تحقق عدالت

نقش تعیین كننده ای دارد

رئیس و مسئوالن عالی دستگاه قضا دیروز 
و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه با 
حضور در حرم امام خمینی)ره( با آرمان های 

امام راحل)ره(تجدید میثاق کردند.
رئیس قوه قضائیه در مراســم تجديد میثاق 
بــا آرمان های امــام راحل)ره(گفــت: امروز  در 
نخســتین روز از هفته قوه قضائیه و در آســتانه 
سالگرد شهادت معمار دســتگاه قضايی آيت اهلل 
بهشــتی و ياران ايشان، در جوار مرقد مطهر امام 
راحل، با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و شهدا و 
مردم تجديد میثاق می کنیم تا بتوانیم مسئولیت 
خطیری را که قانون اساسی، شرع انور و رهبری 
معظم انقالب بر دوش ما نهاده اند به نحو احســن 
ايفا کنیم و از آرمان های واالی انقالب اسالمی و 

امامین انقالب پاسداری کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای با اشاره به 
مســئولیت های قانونی قوه قضائیه بیان داشــت: 
خداونــد به مــا اين توفیق را دهد کــه بتوانیم در 
سنگر قوه قضائیه دست مفسدين و تطاول کنندگان 
به جان، مال، عرض و حقوق مردم و نظام اسالمی 
را کوتاه کنیم و بتوانیم در اين جايگاه به استیفای 
حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت که از 

اهداف واالی امام راحل بود بپردازيم.
اژه ای با تبیین و تشريح ابعاد واالی شخصیتی 

امام راحل افزود: حضرت امام)ره( از خود گذشت 
و به خدا پیوســت و الهی شد و با ايمان راسخ و 
خالص به خداوند و با در کنار مردم بودن، توانست 
در عصر حاضر در برابر مستكبران و گردن کشان 
بدون هیچ گونه مالحظه و واهمه ای بايستد و بینی 

مستكبرين دنیا را حقیقتاً به خاک بمالد.
وی با بیان اينكه امام خمینی)ره( با اعتماد به 
نفِس خداباور و اتكا به مردم متدين توانست در عصر 
حاضر انقالب بی نظیری را محقق کند، گفت: امام 
بزرگوار ما نسبت به مسائل دينی و نسبت به اصل 
نظام اســالمی و حتی نسبت به نظامات جامعه ما 
بسیار حساس بودند و چنان که کسانی می خواستند 

در مقابل نظام اسالمی بايستند و به نظام اسالمی 
لطمه وارد کنند، حضرت امام هیچ گذشتی در قبال 

چنین افرادی نداشتند.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اينكه امام بزرگوار 
ما نســبت به مردم بســیار رئوف و مهربان بودند 
و کوچک تريــن ظلمــی را بــه آحــادی از افراد 
جامعه تحمل نمی کردنــد، ادامه داد: حضرت امام 
خمینی)ره( نســبت به حقــوق و کرامت و حريم 
خصوصی افراد جامعه بسیار حساس بودند و خطاب 
به همه مسئولین درخصوص متحد و همدل بودن 
و اجتناب از اختالفات که ناشی از هواهای نفسانی 

است، تاکید داشتند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر 
امــام راحل نیز طی ســخنانی، مهم ترين نهاد در 
پیگیــری مقولــه عدالت را قوه قضائیه دانســت و 
اظهارداشت: چنان که دستگاه قضايی در يک نظام 
از سالمت وافی و کافی برخوردار باشد، ساير نهادها 

نیز الجرم به چنین صفتی متصف می شوند.
وی با اشــاره بــه دوره جديــد مديريت قوه 
قضائیه، اين دوره را همــراه با تجارب بیش از 40 
ساله رئیس عدلیه عنوان کرد و گفت: حجت االسالم 
والمسلمین محســنی اژه ای رئیس قوه قضائیه که 
برآمده از متن دستگاه قضايی است، دارای سابقه و 
تجارب الزم، شناخت کافی و مديريت بسیار ممتاز 
است و به همین جهت همگان امیدوارند که دوره 
جديد قوه قضائیه دوره ای متمايز و بسیار خوب باشد.
همچنین رئیس دستگاه قضا به همراه اعضای 
شــورای عالی قوه قضائیه پــس از حضور در مرقد 
مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و تجديد میثاق 
با آرمان های امام راحل، در آستانه سالگرد شهادت 
شهید مظلوم آيت اهلل دکتر بهشتی و ۷2 تن از ياران 
باوفای امام امت)ره( درقطعه ۷2 بهشت زهرا )س( 
بر مزار اين شهیدان حضور يافته و برای شادی روح 
به خون خفتگان انقالب اســالمی فاتحه ای قرائت 
و از خداونــد متعال برای آنان علو درجه و مقام را 

خواستار شدند.

همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه

رئیس و مسئوالن عالی دستگاه قضا با آرمان های امام راحل)ره( تجدید میثاق كردند

طرح  کلیات  دیروز  علنی  جلســه  در 
کنترل و ســاماندهی اجــاره بهای امالک 

مسکونی به تصویب نمایندگان رسید.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ديروز به 
رياســت »محمدباقر قالیباف« آغاز شد و بررسی 
طرح دوفوريتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای 

امالک مسكونی در دستور کار قرار گرفت
نمايندگان مجلس شــورای اســالمی صبح 
ديروز کلیات طرح دوفوريتی کنترل و ساماندهی 

اجاره بهای امالک مسكونی را با 114 رأی موافق، 
9۷ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 224 
رأی به تصويب رســاندند. طبق گفته محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی جزئیات 
اين طرح جهت بررســی بیشتر و رفع ايرادات به 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ارجاع 
شــده و پس از چكش کاری در اين کمیســیون 
جهت بررســی مجدداً به صحــن علنی مجلس 

ارائه می شود.

با رأی نمایندگان مجلس انجام شد

تصویب كلیات طرح كنترل و ساماندهی 
اجاره بهای مسکن

نگاه

رئیس  ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی گفت جریان مقاومت، یک جریان 
ریشه دار و عمیق است که در کل سرزمین های 

اشغالی در حال گسترش است.
به گزارش ايسنا، رمضان شريف در نشست اعضای 
ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
که در محل اين شــورا برگزار شــد، ضمن قدردانی 
از همــت و تالش های ارزنده آنان برای فراهم  ســازی 
شرايط و بسترهای حضور شكوهمند و تاريخی ملت 
عظیم الشــأن ايران اسالمی در راهپیمايی روز جهانی 
قدس سال 1401 با تشريح وضعیت اخیر سرزمین های 
اشــغالی گفت: همه شواهد نشان می دهد که فضا در 

سرزمین های اشغالی ملتهب تر از همیشه است و  تمام 
کســانی که در اقصی نقاط جهــان، وقايع مربوط به 

فلسطین را رصد می کنند، به اين نكته اذعان دارند.
رئیس  ســتاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی با اشاره به تشديد و گسترش مبارزات 
مردم فلسطین در سال های اخیر گفت: امروز مبارزات 
مردمی در فلسطین، تنها محدود به غزه نیست، بلكه 
در ماه های اخیر، يک همه گیری در کل سرزمین های 
اشغالی برای مبارزه با رژيم جعلی صهیونیستی شكل 
گرفته و ساير نقاط از جمله جنین، کرانه باختری و ديگر 
نقاطی که تاکنون به راه های ديگری جز مقابله مسلحانه 

خوش بین بودند، تنها راه رهايی را مبارزه می دانند.

وی اضافه کرد: حتی کسانی که قباًل تصور ذهنی 
آنان کنار آمدن با اين رژيم اشــغالگر بود، رسما اعالم 
می کننــد که تنها راه نجات مردم فلســطین از ظلم 
و اشــغال ، مقابله با رژيم ظالم و نژاد پرســت اسرائیل 
 است که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنايتی

 پروا ندارد.
رمضان شريف رفتار بسیار خشن رژيم صهیونیستی 
و بی توجهی  به حداقل حقوق مردم ساکن سرزمین های 
اشغالی را ، نشــان دهنده استیصال و ضعف اين رژيم 
عنــوان کــرد و افزود: مهم ترين مؤلفــه قدرت رژيم 
صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، مسئله تأمین 
و حفظ امنیت بود که امروز به پاشنه آشیل اين رژيم 

تبديل شده است و ناامنی در کل سرزمین فلسطین موج 
می زند. وی افزود: راهبرد رژيم صهیونیستی شكست 
خورده و ديگر به عنوان يک مدعی رفتار دموکراتیک ، 
قادر به ادامه حیات نیست و تبلیغات و هیاهوی رسانه ای 
اين رژيم، ناشی از اقتدار و ابهت نیست، بلكه ناشی از 

ضعف و استیصال است.
رئیس  ســتاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی، با اشاره به اين که جريان مقاومت، 
يک جريان ريشه دار و عمیق است گفت: اين جريان که 
در منطقه و کشورهای اسالمی در حال گسترش است، 
به موضوع فلسطین بسیار حساس است و صهیونیست ها 

از اين جريان وحشت دارند.

رمضان شریف: 

جریان مقاومت و مبارزات مردم فلسطین  در سرزمین های اشغالی در حال گسترش است


