
الگوي نه به تحريم هاي ظالمانه
قدم اول در خنثي كردن تحريم ها ايجاد بستر الزم براي توليد نيازمندي هاي 
تحريمي در داخل كشور اسللت. جمهوري اسللامي ايران مسير تأمين 
نيازمندي هاي كشللور را طي بيش از سلله دهه پس از جنگ تحميلي با 
بسترسازي، ايجاد زيرساخت ها و ساخت و توليد انبوه نيازها با قوت و قدرت 
پيموده و اگرچه هنوز در آغاز راه غلبه بر تحريم هاي ظالمانه دشمنان غربي 
قرار دارد اما به همت فرزندان غيور، مؤمن، انقابي، خوش فكر و تاشگر در 
بسياري از حوزه هاي علمي و عملي نظير فناوري نانو، سلول هاي بنيادي، 
پزشكي، داروسازي، وسللايل پزشكي، پهپاد، موشللك، ماهواره نظامي، 
سدسازي، پل، تونل، اسكله، صنعت هسته اي، سكوهاي حفاري و پااليشگاه 
خود را به رده های باالي جهان رسانده و نام ايران را رديف اول تا حداكثر دهم 

جهان قرار داده است. 
قدم دوم در خنثي سازي تحريم ها، تهيه نقشلله راه و اولويت گذاري، هدف 
گذاري و داشتن استراتژي منطقي براي وصول به اهداف است. نه جمهوري 
اسامي ايران و نه هيچ كشوري در جهان، بر اساس عقل و منطق قادر به توليد 
همه نيازهاي خود نبوده و جبراً بايد بخشي از نيازهاي خود را از ساير كشورها 
تأمين نمايد و سلطه گران دقيقاً از همين نقطه آسيب پذيري، فشار حداكثري 
خود را با هدف به تسليم كشاندن جمهوري اسامي وارد كرده و خواهند كرد. 
جمهوري اسامي ايران با درك صحيح از ظرفيت هاي داخلي و توانمندي هاي 
دشمن و با نگاه تبديل تهديدها به فرصت، نقشه راه خود را مبتني بر تأمين 
امنيت كشور، تأمين نيازمندي هاي عمومي و معيشتي مردم، توسعه عمق 
استراتژيكي كشور، تأمين امنيت منطقه اي، افزايش قدرت سايبري، افزايش 
قدرت و اقتدار پدافندي كشور در برابر هر گونه )حتي( تفكر تجاوز به منافع 
خود طراحي و به اجرا گذاشته و هم اينك در تمامي زمينه هاي فوق به سطح 
قابل قبول دست يافته است. جمهوري اسامي ايران در مسير »حفظ استقال 
همه جانبه«، »تماميت ارضي«، »مقابله با نظام مهندسي شده قدرت هاي 
سلطه گر«، »تاش براي احياي تمدن بزرگ اسامي« و »زمينه سازي براي 
اسللتقرار حكومت جهاني مهدوي« به توسعه عمق استراتژيك و هم افزايي 
نهضت هاي اسامي و محور مقاومت پرداخته و اينك براي درهم شكستن 
شالوده تحريم هاي ظالمانه و قلدرمآبانه امريكا و اذنابش، مقتدرانه از مرزهاي 
جغرافيايي جهان اسام عبور كرده و با اتخاذ »استراتژي توازن وحشت« عمًا 
به تقابل با »استراتژي ۱۹۸ ساله مونروئه« پرداخته است. سخنان رهبر معظم 
انقاب اسامي در روز قدس امسال )در حالي كه تابلوي »سنصلي في القدس« 
پشت سر ايشان بيانگر اعام رسمي محو و نابودي زودهنگام رژيم منحوس 
صهيونيستي محسوب مي گردد( بيانگر ورود ايران به عنوان يك قدرت اثرگذار 
بين المللي در تمامي موضوعات مبتابه جهاني به شمار مي رود و رسانه هاي 
مطرح جهان )اردوگاه امپراتوری رسانه اي غرب( خيلي سريع تر از تصورات 
عامه، پيام سخنان امام خامنه اي را درك و به مخابره آن پرداخته و شكست 
طرح امريكايي/صهيونيستي »معامله بزرگ قرن« و آغاز فروپاشي اسرائيل با 
طرح ايراني »رفراندوم« را اعام كردند. اقدام ايران براي معامله نفتي پاياپاي 
با ونزوئا بر اساس راهبرد جديد »استراتژي توازن وحشت« سرآغاز تحولي 
شگرف در ساختار تجارت و روابط بين الملل محسوب مي گردد. در چشم انداز 
بلند فروش بنزين به ونزوئا و اعزام نفتكش ها با پرچم ايران به سواحل و بنادر 

آن كشور در درياي كارائيب، به عيان آثار زير مشهود است: 
۱ - تحقير نظام سلطه كه نمي خواستند نفت ايران حتي به صورت پنهاني 

و محدود صادر شود. 
۲ - شكست ايده نفت در برابر غذا. 

۳ - پايان دكترين مونروئه با حضور ايللران در آب هاي قاره امريكا پس از 
۱۹۸ سال. 

٤ - اعام اقتدار ايللران در معامله و تجارت با كشللورهاي جهان در يك 
رزمايش و مانور بي نظير. 

۵ - معامله دو قدرت بزرگ نفتي جهان بدون دخالت ديگران. 
۶ - به صدا درآمدن ناقوس مرگ قانون استعماري برتون وودز )تجارت 

دالرمحور(.
۷ - الگوسازي معامله بدون دالر براي ساير كشورها. 

۸ - يك قدم نزديك شللدن به مرگ تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه دو 
كشور ايران و ونزوئا. 

۹ - كمك به ثبات اقتصادي و سياسي ونزوئا در برابر دخالت هاي مستمر 
امريكا در امور داخلي ونزوئا با طراحي و انجام كودتاهاي نافرجام مكرر. 

۱۰ - جسارت بخشيدن به كشورهاي ضعيف براي ايستادگي در برابر زورگويي 
و دخالت هاي امريكا. 

۱۱ - گوشمالي رسمي اتحاديه اروپا در عدم انجام تعهدات برجامي خود. 
۱۲ - عبور رسمي از راه كارهاي ناقص و بي اعتبار اروپايي ها نظير اينستكس. 
۱۳ - تصحيح روابط تجاري ايران با جهان كه طي سال هاي اخير با توهم و 

سهل انديشي غربگدايان به سمت اروپا و غرب ميل پيدا كرده بود. 
۱٤ - اعام رسمي ايجاد امكان تجارت نفتي و غيرنفتي ايران با هر يك از 
كشورهاي جهان نظير چين كه تحريم هاي امريكايي را بهانه اي براي لختي 

و سستي در روابط تجاري قرار مي دادند. 
۱۵ - جرئت بخشي و فراخوان غيرمستقيم جهان به هم افزايي براي مقابله 

با نظام سلطه. 
۱۶ - اعام اولين نمونه از يك توافق با مدل واقعي »برد برد« به كساني كه 
از تحقير ايران و دادن امتيازات زياد به زورگويان غرب تحت عنوان »برد 

برد!« ياد مي كردند. 
۱۷ - تجلي عيني و به تصوير كشيدن شللعار محوري امام راحل در باره 

امريكا: »امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند«. 
۱۸ - ريختن هيبت كاذب و دروغين امريكا نزد غربزدگان و شيفتگان امريكا و 

مرعوبين قدرت پوشالي آن كشور در داخل ايران. 
۱۹ - به ذلت كشاندن دكترين ترامپ در باره خروج امريكا از برجام با توهم 
»تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي بر ايران«، »ناراضي كردن مردم ايران 
و تشديد فشار دروني براي قبول شرايط جديد امريكا« و »به تسليم كشاندن 

نظام ايران و تحميل برجام هاي ننگين بعدي. « 
۲۰ - شكست راهبرد امريكا در مواجهه با كشورهايي كه از تسليم شدن در 

برابر امريكا امتناع مي ورزند. 
۲۱ - اعام حضور مقتدرانه تجارت دريايي ايران در هر نقطه از آب هاي جهان. 
۲۲ - اعام ايستادگي ايران و پاسخگويي قوي به شرارت هاي امريكا و غرب 

كه براي منافع قانوني ايران مانع تراشي مي كنند. 
۲۳ - تبديل تهديد به فرصت در عرصه صادرات، با تغيير مدل تجاري در 

ايام پساكرونا و فروش بنزين مازاد بر مصرف در اين ايام. 
۲٤ - اعام رسمي مرگ برجام در عرصه رويارويي با غرب. 

اقدام ايران كه به پشتوانه توان دفاعي و اراده مستحكم و انقابي مردم صورت 
گرفت به منزله ريشخند غرب و تحريم هايش محسوب شده و به جهان اعام 
مي كند كه اگر امريكا بخواهد جلوي تجارت ايران را بگيرد قطعاً با پاسخ ايران 
مواجه شده و ديگر نمي تواند داعيه ابرقدرتي داشته باشد. اين اقدام ضربه 
حيثيتي بسيار سنگين به ترامپ و اعتبار هژموني امريكا وارد ساخته كه پس 
از دو سال از خروج از برجام، فروپاشي تحريم ها و حركت نفتكش هاي ايران 

در آب هاي قاره امريكا را با حقد و كينه به نظاره نشسته است. 
رفتار عملي ايران، نتيجه هوشمندي و برآورد دقيق از اوضاع و احوال آشفته 
و نامساعد امريكا و غرب مبني بر عدم تمايل قطعي براي ورود به يك چالش 
پرريسك با ايران در پساكرونا به حساب مي آيد. از ديگرسو، اقدام به موقع 
ايران تصويري روشن و فراملي از رويكرد انقابي مردم ايران براي صيانت از 

منافع و امنيت كشور به جهان مخابره كرده است. 
درپايان ذكر اين نكته مهم نيز حائز اهميت است كه اگر سردي و كم توجهي 
رفتار رسانه هاي اردوگاه اصاحات )به دليل عائق و دلبستگي هاي شديد 
به غرب( به عدم انعكاس اين اقدام، قابل توجيه و تحمل باشد، قطعاً كوتاهي 
رسانه ملي به اين پديده بسيار مهم به هيچ وجه مطلوب نظام اسامي و مردم 
انقابي نبوده و حق اين بود كه اين رسانه به صورت لحظه اي اخبار مربوط 
به اين پديده جهاني را از روي عرشه نفتكش ها براي مردم ايران و به جهان 

مخابره كرده و دستاوردهاي آن را به گوش جهانيان مي رساند. 

لغو مراسم ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام خميني
رهبر معظم انقالب ۱۴ خرداد سخنراني مي كنند

دبير س�تاد مركزي بزرگداش�ت امام خميني )ره( با بيان اينكه روز 
۱۴خرداد در حرم مطهر امام مراسم نداريم، گفت: در مناطق سفيد 
كشور مردم را به مساجد دعوت كرده تا سخنان رهبري را استماع كنند. 
به گزارش مهر، محمد علي انصاري، دبير سللتاد مركزي بزرگداشت 
امام خمينللي )ره( با بيان اينكلله روز ۱٤ خرداد در حللرم مطهر امام 
مراسم نداريم، گفت: در مناطق سفيد كشور با هماهنگي دستگاه هاي 
ذی ربط مي توانند مردم را به مساجد دعوت كنند و حداقل مراسمي 
را در حسينيه ها و مسللاجد داشته باشند و مردم سللخنان رهبري را 

استماع كنند. 
وي ادامه داد: براي احترام به سللامت مردم روز چهاردهم خرداد در 
حرم مطهر امام مراسم نداريم. البته تكليف شد كه برنامه صحبت هاي 
رهبري كماكان به صورت زنده و مسللتقيم اما خللارج از حرم برگزار 
شللود و ما هميشلله نظرمان تبعيت از دفتر مقام معظم رهبري است. 
برنامه ريزی های ما هم هماهنگ با دفتر رهبري اسللت.  دبير سللتاد 
مركزي بزرگداشت امام خميني افزود: توليدات فرهنگي ما براي فضاي 
مجازي به نقطه پاياني رسيده و از روز شنبه همه توليدات فرهنگي را 
در اختيار مردم قرار مي دهيم و اميدواريم بتوانيم خائي را كه به وجود 

آمده، از طريق ديگري جبران كنيم. 
وي افزود: در مناطق سفيد كشللور با هماهنگي دستگاه هاي ذی ربط 
مي توانند مللردم را به مسللاجد دعوت كننللد و حداقل مراسللمي را 
در حسينيه ها و مسللاجد داشته باشللند و مردم سللخنان رهبري را 

استماع كنند. 

رئيس قوه قضائيه: 
 مجلس يازدهم 

ساختار هاي فسادزا را اصالح كند
رئي�س قوه قضائي�ه تأكيد ك�رد: اصالح 
س�اختار هاي فس�ادزا از س�وي مجلس 
ش�وراي اس�المي بس�يار مه�م اس�ت. 
به گللزارش خبرگللزاري صللدا و سلليما، 
حجت االسللام سلليد ابراهيم رئيسللي در 
حاشيه مراسللم افتتاحيه يازدهمين دوره 
مجلس شللوراي اسللامي در بللاره توقع از 

مجلس جديد گفت: نخست بايد به منتخباني كه مردم به آنها اعتماد 
كردند تبريك بگويم.  نكته اول درباره مجلس آن است كه مانند همه 
جاي نظام بايد همللواره خداباوري را در رأس امور قللرار دهد و خدا را 
مدنظر داشللته باشللد كه اين اخاص براي همه امور گشللايش ايجاد 
مي كند. وي افزود: نكته دوم نيز مردم باوری است كه منتخبان، نماينده 
مردم  هستند و داشتن دغدغه مردم، مشكل مردم و گرفتاري هاي مردم 
بايد مسئله اصلي باشد و ارائه راهكار ها در اين خصوص هم بايد مسئله 
محوري باشللد. رئيس قوه قضائيه ادامه داد: مسئله محوري در تعيين 
اولويت ها و ارائه راهكار ها و راه حل ها براي اين مسائل، بسيار مهم است 

كه مجلس بايد دنبال كند. 
رئيسي گفت: اصاح ساختار هاي فسادزا از سوي مجلس يازدهم بسيار 
مهم است و نظارت بر دستگاه هاي اداري با همكاري قوه قضائيه كه خود 
نيز مسئوليت نظارت را بر عهده دارد، بسلليار اهميت دارد. وي افزود: 
تنقيح قوانين در مجلس بسلليار اهميت دارد ا.ن شاءاهلل در اين دوره از 
مجلس گام هايي كه برداشته مي شود در جهت حل مشكات مردم و 
رضايت مردم باشد. رئيس قوه قضائيه گفت: ما نيز در خدمت مجلس 
خواهيم بود و اميدواريم محصللول اين همكاري كه با دولت، مجلس و 
همه بخش ها داريم، افزايش اعتماد عمومي و رضايتمندي مردم باشد. 

در نامه انجمن دفاع از قربانيان تروريسم مطرح شد
 درخواست پيگرد قضايي

 مجرمان تروريستي از سازمان ملل
انجمن دفاع از قربانيان تروريسم در نامه اي به دبيركل سازمان ملل 
متحد بر ضرورت پيگرد قضايي مجرمان تروريس�تي تأكيد كرد. 
به گزارش روابط عمومي انجمن دفاع از قربانيان تروريسم، در اين نامه 
خطاب به آنتونيو گوترش آمده اسللت: تبريك جنابعالي به مناسللبت 
بازداشت آقاي كابوگو، مجرم جنايت نسل كشي در رواندا براي فعاالن 
و دوستان حقوق بشر بسلليار الهام بخش بود. همچنين نويدتان مبني 
بر اينكه اين بازداشللت پيام قدرتمندي اسللت به تمامي مجرمان كه 
فرار از عدالت ممكن نبوده، هرچند كه يللك ربع قرن از آن نيز بگذرد، 
جان تازه اي بر پيكر بي رمللق عدالت جهاني بخشلليد. انجمن دفاع از 
قربانيان تروريسم يادآور شد: اشاره جنابعالي بر ضرورت پايان بخشي 
به بي كيفري به عنوان پيش زمينه اي در جهت تثبيت صلح، امنيت و 
عدالت در جهان بسيار حائز اهميت است كه تحقق اين ضرورت مغفول 

مانده مي تواند تا حدود زيادي از تكرار جرايم جلوگيري كند. 
در اين نامه تصريح شده است: تأكيد جنابعالي بر اينكه چنين اقدامي 
پيغام قاطعي است بر پايان يافتن دوره بي كيفري جرايم عليه بشريت و 
راهي است به سوي احقاق حقوق اين گونه از جرايم و از آن جمله جرايم 
تروريستي، مرهمي خواهد بود بر داغ انبوه دل شكستگان و بازماندگان 
فجايع در جهان به ويژه در آسيا كه صبح روشن بخشي حقيقت بر ظلمت 

فريبكاري زر، زور و تزوير نزديك است.
 انجمن دفاع از قربانيان تروريسم با تأكيد بر اينكه هزاران بازمانده فجايع 
تروريستي در ايران نيز منتظر اخباري مشللابه در خصوص مجرمان، 
آمران و سياستگذاران پشت پرده فجايع تروريستي در ايران هستند، 
خاطرنشان كرد: مرور يك نمونه از صدها مورد از حوادث تروريستي در 
ايران مشكات برزخ بي كيفري را بيشتر روشن خواهد كرد كه ماجراي 
آقاي محمدرضا كاهي صمدي متهللم فاجعه هفتم تير ۱۳۶۰ تهران 

يك نمونه از آنها است. 
انجمن دفاع از قربانيان تروريسم يادآور شد: اين مجرم تروريستي پس 
از جنايت هفتم تير ۱۳۶۰ تهران به عراق و سپس آلمان و هلند متواري 
شده و با هويت جعلي، علي معتمد، تحت حمايت قانون پناهندگي، تا 
چند سال پيش در شهر الميره هلند زندگي مي كرده و سپس به طرز 
مشكوكي به قتل مي رسد و با همين هويت جعلي علي معتمد و آن هم 
با پسوند شهيد در قبرستان شهر الميره هلند مدفون شده است. انجمن 
دفاع از قربانيان تروريسللم خاطرنشللان كرد: مرور دقيق پروسه اين 
جنايتكار در فرار از عدالت تا حدود زيادي مي تواند عواقب بي كيفري را 
در جهان روشن كرده و مشخص كند كه چگونه سازمان تروريسم پس 
از مردن مجرم نيز از روشن شدن حقايق جلوگيري مي كند و همچنان 

در پي فريب افكار عمومي تاش مي كند.

سيدعبداهلل متوليان

يازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی با پيام رهبر انقالب افتتاح شد

 نمره عدالت نگرفتیم
مجلس طبقات ضعیف باشید

يازدهمين دوره مجلس ش�وراي اسالمي صبح 
ديروز با پيام رهبر معظم انقالب و با حضور سران 
قوا و جمعي از مسئوالن كشوري و لشكري در 
ساختمان بهارستان آغاز به كار كرد. در ابتداي 
نشست، سيدرضا تقوي، رئيس سني يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي زنگ آغاز نخستين 
جلس�ه علني مجلس را به صدا درآورد و اولين 
جلس�ه نمايندگان دوره يازدهم با حضور ۲۶۸ 
نفر از منتخبان ملت به صورت رسمي آغاز شد. 

  نه وكيل الدوله هستيم نه معاندالدوله
حجت االسام سيدرضا تقوي، رئيس سني مجلس 
يازدهم طي سخناني در افتتاحيه مجلس يازدهم 
تصريح كرد: ما به دنبال حاشيه سازي نمي رويم و 
به حاشيه سازان متذكر مي شويم تاش نكنند ما 
را به حاشيه ببرند، ما مي خواهيم در زندگي مردم 
تأثيرگذار باشلليم، اجازه دهيد مجلس با همين 
تركيب در رأس امور باشد، ما وكيل الدوله نيستيم، 
معاندالدوله هم نيستيم، بلكه مي خواهيم براي حل 
مشكات مردم با وحدت و همدلي پشت سر رهبر 
فرزانه، دست در دست هم دهيم و مشكات مردم 
را حل كنيم. وي ادامه داد: شللاخص نمايندگان 
مجلس يازدهم عمل به قانون اسللت، نمايندگان 
تعامل با سللاير قوا را سللرلوحه خود قرار دادند و 
صدالبته نقد منصفانه و انتقاد واقع بينانه، اصاح 

امور را شتاب بيشتري مي بخشد. 
رئيس سللني مجلللس يازدهللم تصريللح كرد: 
نمايندگان از حداكثر اختيارات شان در حد قانون 
اسللتفاده خواهند كرد، مجلللس يازدهم تصميم 
دارد اصاح را از خود شللروع كنللد، بايد تحقيق 
و تفحص، انتقللاد، نظارت، جلوگيري از اسللراف 
و مبارزه با اشللرافي گري را از خود شروع كرده و 
سپس به ديگران بپردازيم. تقوي با تأكيد بر اينكه 
در مكتب امام و رهبري آموخته ايم كه بايد در برابر 
زياده خواهان مستكبر جهان ايستادگي و مقاومت 
كرد، گفت: كمترين نرمش بيشترين خسارت را 
به بار مي آورد و نمايندگان در راهي كه امام راحل 
عظيم الشأن ترسيم كرده، قدم برمي دارند. رئيس 
سللّني مجلس افزود: راه نمايندگان همان راهي 
است كه شهدا مانند باكري ها، بابايي ها، رجايی ها 
و بهشتي ها و سردار سرافراز اسام و فرمانده جبهه 
مقاومت در منطقه حاج قاسللم سليماني انتخاب 
كردند. حجت االسام تقوي با بيان اينكه مجلس 
يازدهم مجلس واليت است، واليت و واليتمداري 
با بخشنامه و دستورالعمل اداري به دست نيامده 

اسللت، گفت: در واقع مجلس واليت را براسللاس 
اعتقادش انتخللاب كرده اسللت، او واليت فقيه را 
در امتداد امامت غدير مي داند و امروز پس از امام 
راحل )ره(، رداي امامت و واليللت بر قامت رهبر 

فرزانه انقاب مي بيند. 
  پيام رهبر انقالب به مجلس يازدهم

پس از سخنان رئيس سني مجلس، حجت االسام 
محمدي گلپايگاني، رئيس دفتر مقام معظم رهبري 
در جايگاه قرار گرفت و پيام رهبر معظم انقاب را 
قرائت كرد. رهبر معظم انقاب اسامي در اين پيام، 
يكي از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور 
نمايندگان فعال، منظم، پاكدست، امانتدار و داراي 
شناخت از شللرايط و اولويت های كشور دانستند 
و با تأكيد بر اينكه »اقتصللاد و فرهنگ« در صدر 
اولويت های كشور است، نمايندگان را به مسائلي 
همچون اولويت دادن به معيشت طبقات ضعيف، 
اصاح خطوط اصلي اقتصاد مثل اشتغال و توليد و 
تورم، رعايت تقوا و انصاف در انجام وظايف نظارتي، 
موضع گيري هاي انقابي در حوادث مهم و تعامل 

برادرانه با قواي مجريه و قضائيه توصيه كردند. 
رهبر انقاب با ابراز خرسللندي از آغللاز دور جديد 
مجلللس و رخ نماياندن اين پيشللاني باشللكوه و 
درخشان مردم سللاالري اسللامي در برابر چشم 
جهانيان، از همت و انگيزه ملت براي تشكيل مجلس 
تشكر كردند و به منتخبان جديد تبريك گفتند. 
ايشان تعبير امام راحل مبني بر در رأس امور بودن 
مجلس را جامع ترين توصيف براي شأن و وظيفه 
مجلس دانسللتند و افزودند: اگر قانون را راه كشور 
به سللمت قله ها و مقصدهاي معين شده در قانون 
اساسللي بدانيم، مجلس، متعهِد اين ريل گذاري و 
رهگشايي حياتي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تأكيد بر لزوم حركت همگان در مسير قانون، به 
ظرفيت های موجود براي ضمانت اجراي قانون در 
قوه قضائيه و همچنين در خود مجلس نظير حق 
تحقيق و تفحللص، حق رّد و قبول مديران ارشللد 
دولت و حق تذكر، سؤال و استيضاح اشاره كردند و 
گفتند: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد 
و از ضمانت های اجراي آن به درستي استفاده شود، 

كشور به هدف های واالي خود دست مي يابد. 
  نقطه اميد مردم و اتكای مجريان باشيد

رهبر انقاب اسللامي با تأكيد بر نقش اساسللي 
نمايندگان در نشاندن مجلس در جايگاه شايسته 
آن، افزودند: آنگاه كه نمايندگان مجلس با شناخت 
درست از شرايط و اولويت های كشور و با كارشناسي، 

حضور فعال و منظم، پاكدستي و امانتداري، وظايف 
خود را انجام دهند، مجلس نقطه اميد مردم و نقطه 
اتكای مجريللان و به معني حقيقللي در رأس امور 

كشور خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، سرگرم شدن به حواشي 
زيانبار، وارد كردن انگيزه هاي ناسللالم شخصي و 
جناحي، سللهل انگاري در كار و دسته بندی های 
ناسالم قومي و منطقه اي را آفات عمده نمايندگي 
مجلس دانسللتند و با تأكيد بر اقتصللاد و فرهنگ 
به عنوان دو اولويت اصلي كشللور، گفتند: در باب 
اقتصاد، عاوه بر مشللكات عمده مشللهود، نمره 
مطلوبي در باب عدالت در دهه پيشرفت و عدالت 
به دست نياورده ايم و اين واقعيِت ناخواسته بايد همه 
را به تاش فكري و عملي در باب معيشت طبقات 
ضعيف به مثابه اولويت وادار سازد. ايشان براي رفع 
اين نقيصه، اصاح خطوط اصلي اقتصاد ملي مانند 
»اشللتغال، توليد، ارزش پول ملي و تورم« و »مبنا 
قرار دادن سياست های كلي اقتصاد مقاومتي« را 
مورد توجه قرار دادند و با اشاره به يك وظيفه نزديك 
مجلس يعني تنظيم برنامه هفتم توسللعه كشور 
خاطرنشان كردند: توجه به اين وظيفه و نيز توجه 
به كاهش نقش تعيين كننده نفللت خام در منابع 
مالي دولت كه فرصت مغتنمي براي ترسيم خط 
اقتصادي كشور است، توصيه ديگر اينجانب به شما 

عزيزان است. 
  آرام�ش و اطمين�ان را به اف�كار عمومي 

منتقل كنيد
رهبر انقاب اسامي با تأكيد بر رعايت تقوا و انصاف 
و اجتناب از ُحب و بغض های شخصي و جناحي در 
انجام وظيفه نظارتي مجلللس، افزودند: همكاري 
نمايندگان با يكديگر، درهم تنيدگي تجربه مجربان 
با شللور و حرارت جوانان و تازه واردان، مسابقه در 
عمِل پاكيزه و نيكو و عدم مسابقه در احراز اين يا آن 
جايگاه، موضع گيري هاي انقابي در حوادث مهم 
جهاني و داخلي، اهتمام به مركز پژوهش ها و ديوان 
محاسبات، صدور آرامش و اطمينان به افكار عمومي 
كشللور در نطق ها، تعامل برادرانه با قواي مجريه و 
قضائيه، نسخ قوانين زائد و مزاحم و اجتناب از تكثر 
و تراكم قوانين، توصيه هاي ديگر اينجانب به شما 

نمايندگان ملت است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز اطمينان از اينكه 
رعايت اين سللرفصل ها به ملت ثابت خواهد كرد 
انتخاب آنان درست بوده و ميل به حضور در انتخابات 
را افزايش خواهللد داد، در پايان از نمايندگان دوره 

پيش مجلس به ويژه از رئيس پرانگيزه و پرتاش آن 
آقاي دكتر الريجاني قدرداني كردند. 

  وزير كش�ور: قواني�ن انتخاب�ات نيازمند 
بازنگري است

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور هم در آيين 
افتتللاح مجلس يازدهللم در مورد رونللد برگزاري 
انتخابات مجلس شللوراي اسللامي گفت: مراتب 
تشكر عميق خود را از سكاندار انقاب براي حمايت 
حكيمانه امر سللترگ انتخابللات و رئيس جمهور 
كه پشللتيبان مجريان انتخابات بودند تشكر كنم. 
رحماني فضلي گفت: قوانيللن و مقررات برگزاري 
انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس شوراي اسامي، 
حقيقتاً نيازمند بازنگري جدی است و اميدواريم در 
تعاملي سازنده بين »دولت دوازدهم« و »مجلس 
يازدهم«، شللاهد بررسللي و تصويب اليحه جامع 
انتخابات كه رافع بسياري از اشكاالت و نواقص در 

زمينه انتخابات است، باشيم. 
  روحاني: ما از مجلس، اخوت را مي خواهيم

در ادامه اين مراسللم رئيس جمهور طي سخناني 
اظهار داشت: پارلمان و مجلس، در سراسر جهان 
نماد مهم دموكراسي اسللت و در ايران اسامي، 
مجلس شوراي اسامي نماد دموكراسي اسامي و 

مردم ساالري ديني است. 
روحاني تصريح كرد: دولت و مجلس در بسللياري 
از زمينه ها مي توانند همكاري كننللد اما بهترين 
همكاري اليحه خوب از سللمت دولت و بررسي و 
تصويب از سللوي مجلس شوراي اسللامي است. 
اميدوارم در يك سال باقي مانده اين دولت و آغازين 
سللال اين مجلس بتوانيم در اين زمينه با يكديگر 
همكاري داشته باشيم. مبناي ما براي همكاري ها 
چارچوب قانون اساسي است. وي اظهار داشت: ما 
مجلس و تك تك نمايندگان مجلس را از ديدگاه 
قانون اساسي در برابر كل ملت ايران مسئول مي دانيم 
آنچنان كه قانون اساسي اين را مي گويد. اگر همه 
فكرها براي منافع ملي، امنيت ملي، براي مصالح ملي 
و براي هويت ملي باشد و مصالح عمومي را بر مصالح 
حزبي، جناحي و حوزه هاي انتخابيه ترجيح دهيم 
كه بي ترديد مجلس نه مجلس حوزه هاي انتخابيه، 
نه مجلس اقوام، نه مجلس جناح ها و نه مجلس فرق 
است. مجلس شوراي اسامي خانه ملت است و از 
آن ملت ايران است. روحاني با تأكيد بر اينكه دولت 
دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز مي كند، 
اظهار داشللت: ما از مجلس اخّوت را مي خواهيم، 

همان طور كه از رهبري ابّوت را مي خواهيم. 
  منتخبان مجلس يازدهم سوگند ياد كردند

در ادامه مراسللم افتتاحيه مجلس يازدهم، پس 
از قرائت پيام مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
خطاب به مجلس، گللزارش وزير كشللور و نطق 
رئيس جمهور، مراسللم تحليف منتخبان برگزار 
شد و منتخبان ملت طبق اصل ۶۷ قانون اساسي 
سوگند ياد كردند. نمايندگان اقليت هاي ديني نيز 
اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد كردند. 
بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسي منتخبان بايد در 
نخستين جلسه مجلس سوگند ياد كرده و متن 

قسم نامه را امضا كنند. 
  تشكيل شعب پانزده گانه مجلس يازدهم

در ادامه نشست علني ديروز مجلس يازدهم شوراي 
اسللامي، ۲۷۶ نفر از منتخبان مجلللس يازدهم 
پس از انجام مراسم تحليف در اولين جلسه علني 
خود، به حكم قرعه به طور مسللاوي به ۱۵ شعبه 
تقسيم شللدند و افراد باقيمانده به ترتيب از شعبه 
اول به بعد، يك به يك به شعب افزوده شدند. اين 
شعبه ها وظيفه بررسي اعتبارنامه منتخبان جديد 
مجلس را بر عهده دارند. بر اساس آيين نامه داخلي 
مجلس، هر يك از شعبه ها براي تمام دوره نمايندگي 
رسميت دارند و وظيفه و اختيارات آنها رسيدگي 
به اعتبارنامه ها، تعيين اعضاي كميسيون تحقيق، 
تعيين اعضاي كميسيون تدوين آيين نامه داخلي و 
بررسي و تشخيص صاحيت نامزدهاي عضويت در 

كميسيون هاي تخصصي مجلس است. 

ژه
وی

ميرسليمویكاشتباهفاحش 
سه شنبه شللب و در حالي كه سللاعاتي تا آغاز به كار مجلس 
يازدهم مانده بود، بي بي سللي فارسي فايل صوتي كوتاهي را 
با عنوان گفت وگوي مصطفي ميرسللليم با اين شبكه منتشر 
كرد كه صرف نظر از آنكه محتواي گفت وگو چيست، موجي از 
تعجب و اعتراض را ميان طيف حامي ميرسليم به وجود آورد. 
بي بي سي فارسللي فراتر از ضديت با نظام و انقاب اسامي، 
در سال هاي اخير به عنوان رسللانه  تروريست ها عليه ايران و 
مردم ايران عمل كرده اسللت. روايت هاي جانبدارانه نسبت 
به تروريسللت هاي داعش در حمله به بهارسللتان و رژه اهواز 
يا حمللات گروهك هاي تروريسللتي به پايگاه هللاي مرزي 
ايران و حمايت از گروهك تروريستي ريگي و پوشش خبري 

همايش هاي گروهك رجوي از جمله اين اقدامات است. 
با انتشار اين گفت وگو، دو سؤال پيش روي مردم قرار گرفت: 
اگر ميرسليم از ماهيت و نام رسللانه اي كه با او تماس گرفته 
مطلع نبوده كه در اين صورت بايد بي دقتي در اين سطح را 
براي فردي كه عنوان نمايندگي را يدك مي كشد و كانديداي 
رياست مجلس هم شده است، مورد مامت قرار داد. اگر هم 
او از ماهيت رسانه گفت وگو كننده با خود مطلع بوده بايد از 
ايشان پرسيد كه با چه استداللي با تريبون تروريسم مصاحبه 

مي كند و به آن رسميت مي دهد؟!
سرانجام، صبح چهارشنبه مصطفي ميرسليم ضمن توئيتي 
در مورد اين اقدام خود توضيح داد. او نوشت كه »اين مصاحبه 
در شرايط مشغله زيادكاري و بدون توجه به ماهيت تماس 
گيرنده انجام شده است. در هرحال از بي دقتي خود در اصل 
پاسخ دادن به بي بي سللي كه مواضع خصمانه آن براي ملت 
مشللخص اسللت، صرف نظر از محتواي آن از محضر شريف 
مردم پوزش مي طلبم. « و جاي همان سللؤال پيش گفته را 
باقي گذاشت كه اگر در شللرايط مشغله كاري و در حالي كه 
هنوز مجلس شروع به كار نكرده، بتوان با بي بي سي فارسي 
اشتباهی گفت وگو كرد، در شلوغي وسط مجلس شايد پاسخ 

تلفن امثال مسيح علينژاد و منافقين هم داده شود!

عبديازمسندقضاپيادهشد! 
عباس عبدي، روزنامه نگار اصاح طلب طي يادداشللتي در 
روزنامه اعتماد به مناسللبت سللالگرد انتخابات دوم خرداد 
نوشته است: »طبيعي اسللت كه بسللياري از مردم و حتي 
اصاح طلبان منتقد باشيم. حتي اگر خودمان نيز در ايجاد 
اين وضع نقش داشللته باشلليم. به طور قطع انتظارات ما و 
مردم از آن حركت و جنبش بيش از اين است كه ديده ايم و 

مي بينيم. قصد داوري كردن نيز ندارم كه بگويم چه كسي يا 
كساني و به چه ميزاني مسللئوليت دارند. وظيفه ما داوري و 

قضاوت به معناي رايج نيست!«
او يكي از اصول تحليل نويسي سياسي را زير سؤال مي برد؛ از 
قضا تحليلگر داوري مي كند، قضاوت مي كند. گرچه طبيعتاً 
مثل هر قاضي ديگري، بر مبناي قرائن و شواهد و باورهاي 
خود چنين مي كند. چنانكه خود عباس عبدي بارها در مورد 
دولت  هاي هاشمي يا احمدي نژاد يا موضوعات ديگر قضاوت 
كرده اسللت. تا ديروز كه عالم و آدم را قضاوت مي كرد و در 
مورد آنان مي نوشت، حاال كه نوبت به گفتمان مورد حمايت 
او رسيد، از مسند قضا پياده شللد؟! عاوه بر اين، آيا زماني 
كه او مردم را تشويق به رأی دادن به گفتمان و فردي خاص 
مي كرد نيز معتقد بود كه نبايد داوري و قضاوت كند؟ طبيعی 
است وقتي كه يك فعال سياسي، حتي در سطح روزنامه نگار 
حامي يك گفتمان بوده و در ادامه بر اثر بسط همان گفتمان 
و رأی آوردن فرد مورد نظر او، مشكاتي دامان كشور و مردم 
را گرفته است، هرگز نبايد و نمي تواند كه بگويد من هم مثل 
مردم منتقد وضع موجود هستم! بلكه اخاقي اين است كه 
مسئوليت اشتباه را بپذيرد و سعي كند مسير درست را بيابد 

و به مردم بنماياند. 
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  فارس: احمد توكلي در نامه اي خطاب به رئيس جمهور با اشاره به 
عقب نشللينی صندوق بين المللی پول از سياست های ليبراليستي در 
دوران كرونا، درخواست كرد تقليد از سياست هاي كهنه و فاجعه بار را 
كنار بگذارد و به طور فعاالنه و مؤثر از اقشار ضعيف و واحدهاي توليدي 

تحت فشار، حمايت كند. 
  تسنيم: صادق خرازي، دبير كل حزب نداي ايرانيان: ورود نفتكش 
ايران به آب هاي ونزوئا و شكستن دو حلقه محاصره سنگين عليه ايران 
و ونزوئا به رغم تهديدات و تحريم هاي امريكا، حكايت از افول هژموني 

امريكا، عزتمندي و اقتدار جمهوري اسامي دارد.
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