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اولين محموله انبوه 
واكسن ايراني كرونا رسيد

تفحص
ازتاريكخانهآشنا

انتصاباتسهامعدالت
400هزارميلياردتوماني!

امريكا500تحريمرا
برنمیدارد

    انتخاب مديريت كنندگان س��هام عدالت 30 ميليون نفر در 
31 استان با ارزشي بالغ بر 400 هزار ميليارد تومان در شرايطي در 
سكوت خبري در حال برگزاري است كه به گفته رئيس سازمان 
بورس بسياري از صاحبان سهام عدالت براي حضور در انتخاب 
مديران سهام عدالتي اصالً در سجام ثبت نام نكرده اند در همين 
راستا كميس��يون اقتصادي مجلس در واكنش به اصرار دولت 
به برگزاري انتخاباتي غيرقانوني به رغم مشاركت صفر درصدي 
صاحبان سهام عدالت كه روش غير مستقيم مديريت اين دارايي را 
برگزيده اند، اعالم داشت: اكثر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
همانند سازمان بازرسي با اين رويه مخالفت جدي دارند و خواستار 

توقف اين انتخابات هستند  | صفحه4

    روز گذشته فاز اول توليد واكسن كووايران بركت به صورت 
رس��مي آغاز به كار كرد. آنطور كه رئيس س��ازمان غ��ذا و دارو 
مي گويد، ظرفيت توليد 1۹۷ ميليون دوز واكسن كرونا تا فروردين 
سال آينده در كشور ايجاد شده است. با دستيابي به چنين حجمي 
از توليد ايران از واردات واكسن بي نياز مي شود. حاال به گفته معاون 
بهداشت وزارت بهداشت معاون بهداشت وزارت بهداشت، امروز 
واكسيناسيون افراد ۸0 سال به باال تمام مي شود و با احتساب ۲۶ 
هزار و ۹00 تيم واكسيناسيون، در آينده اي نزديك پتانسيل تزريق 

روزانه يك ميليون دوز واكسن را خواهيم داشت  | صفحه3

توليد19۷ميليوندوزواكسنكرونا
تافروردينسالآينده

    تحقيق و تفحص از مركز بررس��ي هاي استراتژيك رياست 
جمهوري از سال ۹۲ تاكنون را مشمول مي شود تا مشخص شود 
در اين تاريكخانه چه اتفاقي افتاده اس��ت. در مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري بايد مس��ائل راهبردي همچون 
مسائل اقتصادي، معيشت و خنثي سازي و بي اثر كردن تحريم ها 
مورد بررسي قرار گيرد اما شاهد هستيم مسائل ديگري در اولويت 
هستند. در اين تحقيق و تفحص بايد مشخص شود اعتبار چند 
ده ميلياردي كه به اين مركز اختصاص داده شده، در اختيار چه 

كساني قرار گرفته است؟  | صفحه5

    باالخره امريكايی     ها كم كم دارند علن��ی اقرار می كنند 
كه نمی خواهند همه تحريم    ها را بردارند. الاقل 500تحريم 
آن هم به بهانه هميشگی حمايت ايران از تروريسم كه البته 
شايسته خود امريكا و متحدانش است. يكی سايت های خبری 
نزديك به دموكرات  ها از احتمال اينكه برجام هرگز احيا نشود 
خبر می دهد. هر چند مشخص است كه به رغم اظهارنظرهای 
مثبت در مورد پيش��رفت مذاكرات، هنوز مذاكرات برجام با 
گره های الينحل روبه رو است، چنانكه يك مقام ارشد وزارت 
امور خارجه ايران گفته طرف    ها به مذاكره در خصوص متن 
رس��يده اند ولی در خصوص مفاهيم هن��وز موضوعات حل  

نشده ای باقی مانده است  | صفحه15

    س��خنگوي قوه قضائيه در چهل و سومين نشست خبري 
خود از پاكسازي اين قوه از وكال، كارشناسان رسمي دادگستري، 
سردفترداران و كارمنداني خبر داد كه مشغول كارچاق كني 
بودند. اين دستگيري ها در سال گذشته اتفاق افتاده و نشانگر 
جديت برخورد با فس��اد داخلي و عملكرد قابل توجه حفاظت 
اطالعات قوه قضائيه است. غالمحسين اسماعيلي از دستگيري 
1۶1 وكيل و كارش��ناس رسمي دادگس��تري و ۲00پرسنل 
بخش هاي متخلف قوه قضائيه و تعدادي از ش��هود دروغين و 
سردفتران رس��مي خبر داد و گفت: »همكاران ما در حفاظت 
اطالعات، ۲3۷ نفر از كارچاق كن ها را شناسايي كردند. « اين 

افراد بازداشت شده اند  | صفحه3

 شبيخون قضا 
به فساد داخل دستگاه

   سیاسی

مشاركت باال و انتخاب مطلوب

پس از چند هفته جنايات رژيم صهيونيستی در قدس عليه فلسطينی ها، صبر 
گروه های مقاومت غزه دوشنبه شب به سر آمد و با شليك دست كم 3۶0 موشك 
از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی وضعيت جنگی بين دو طرف ايجاد شده است. 
ارتش صهيونيستی  نيروهای ذخيره خود را فراخوانده است اما تنها به حمالت 
هوايی به غزه اكتفا كرده و نتانياهو هم گفته كه شايد برای مدتی اين درگيری       ها 

ادامه داشته باشد. گروه های مقاومت غزه با بيان اينكه دوران يكه تازی تل آويو 
به سرآمده است، هشدار دادند كه اگر صهيونيست       ها حمالت شان در قدس را 
متوقف نكنند، حمالت موشكی به اسرائيل را ادامه خواهند داد. موازنه وحشت 
گروه های مقاومت در پاسخ به جنايات صهيونيست       ها در قدس، نشان داد كه هر 
جنايت صهيونيستی در قدس، با چتر حمايتی غزه مواجه خواهد شد، موازنه ای 

كه مقامات تل آويو را از تصميم گيری سنجيده برای ادامه جنگ و پايان دادن 
آن سردرگم كرده است.  پس از پايان ضرب االجل گروه های مقاومت به رژيم 
صهيونيستی برای ترک مسجداالقصی، جنبش حماس و ديگر گروه های غزه 
بخش       هايی از سرزمين های اش��غالی را موشك باران كردند. منابع فلسطينی 
سحرگاه سه        ش��نبه گزارش دادند كه آژيرهای خطر بار ديگر در شهرک های 

صهيونيست نشين اطراف نوار غزه و در عسقالن اشغالی به صدا درآمده اند. شبكه 
»الجزيره« گزارش داد كه گروه های مقاومت صدها موشك از نوار غزه به سمت 
شهرک های صهيونيست نشين شليك كرده اند. وبگاه صهيونيستی »واال« در 
عين حال گزارش داد كه دهها شهرک نشين به علت حمالت موشكي شديد 

گروه های مقاومت خانه های خود را ترک كرده اند.  | بقيهدرصفحه15

 سپر موشکی غزه 
 بر سر 
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كجاستآنقانونبازدارنده؟
علیعلوی:

دوباره برای نامزدی انتخابات همه آمدند با آنكه پس از رسم شدن و 
همه گير ش��دن اين رويه در حداقل دو دوره يعنی هشت سال اخير، 
فرصت كافی وجود داشت تا قانونگذار با تعيين شرايط حداقلی، مانع 
آن شود و اوضاع به شكل كنونی »اصرار شورای نگهبان و انكار دولت« 
هم نكشد و همه چيز مصوب مجلس باش��د. ضمانت اجرای شرايط 
حداقلی هم می توانست يك سند معتبر يا يك جريمه سنگين باشد، 
زيرا بدون آن حتی اگر شرايط حداقلی به حداكثری هم تبديل شود، 
باز همين آش و همين كاسه است. برای عده ای فقط حضور در ستاد 
انتخابات و نشستن پشت ميز ثبت نام و رفتن در قاب دوربين عكاسان 
و پركردن آلبوم خانوادگی و اينستاگرام با عكس ها كافی است. و اينكه 
در اين مرحله به او بگويند مدارک شما كافی نيست يا در مرحله بعدی 
از طرف شورای نگهبان رد شود،  فرقی برای او ندارد. معلوم است كه 
نمی شود قبل از سالن ثبت نام در س��تاد انتخابات، سالن ديگری را با 
ناظران ديگری قرار داد تا آنان شرايط حداقلی را بررسی كنند و مثالً با 
رؤيت مدارک اجازه حضور ثبت نام كنندگان حائز شرايط حداقلی را در 
سالن اصلی بدهند. زيرا حداقل ايراد اين شكل از كار آن است كه تمامی 
ماجرای فعلی به آن سالن اوليه كشيده می شود! و دقيقاً داستان مطابق 
ميل افرادی كه شرايط حداقلی را ندارند تكرار خواهد شد. لذا حتماً 
بايد يك مانع جدی برای ثبت نام افراد فاقد شرايط در قانون گنجانده 
شود. برای مثال اگر ثبت نام كننده كه بايد با علم به شروط ثبت نام مثل 
شرط سنی و مدرک تحصيلی و نداشتن محكوميت و داشتن سوابق 
مشخصه در قانون پا به ميدان بگذارد، بدون اين شرايط ثبت نام كرد، 
صرف ثبت نام موجب جريمه س��نگين برای او باشد. اين يك راهكار 
آزموده شده در جوامع قانونمند و مشحون از قانون است كه هيچ راه 
فراری برای متخلفان باقی نمی گذارند و هر اقدام قابل پيش بينی فرد 
متخلف با مواد و تبصره های قانونی پيش گيری شده است و يكی 
از اصلی ترين راه های پيش گيری نيز جريمه های سنگين مالی و 

اجتماعی است. 
كشور ما متأسفانه در قانونمند شدن از جوامع پيشرفته عقب 
اس��ت و مجالس نيز هميش��ه صبغه سياس��ی بودن آنان به 
قانونگذار بودن آنان چربيده است و بسياری از نمايندگان در 
ادوار مختلف هيچ فهم و تجربه ای از قانونگذاری و اهميت 
آن ندارند و آن م��كان مهم را به دفت��ر پی گيری منافع 
ش��خصی و جناحی خود تبديل می كنند. با اين حال 
اگر از همين حاال برای چهار سال ديگر در فكر داشتن 
قانون كامل انتخابات باشيم، آسان و نرسيدن به آن 

ناباورانه است.

نتيجهآخرينتدبيرروحانی!
همه امیدواری   ها درباره شلوغ نشدن وزارت کشور و نیامدن آدم های 

جورواجور و بی ربط برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، درست شب 
قبل از آغاز زمان ثبت نام کاندیدا  ها با آخرین تدبیر روحانی بر باد رفت

رهبر معظم انقالب اولويت هاي انتخابات 1400 را تبيين كردند

دولتی تشکیل شود که انقالبی، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد

صفحه2

عيدسعيدفطرمبارکباد

    رهبر انقالب با ابراز تأسف عميق و محكوم كردن شديد دو حادثه 
بس��يار تلخ و خونين اخير در جهان اس��الم يعنی در افغانس��تان و 
فلسطين گفتند: لعنت خداوند بر جنايتكارانی كه غنچه های مظلوم 
و نوگالن بی گناه افغانستانی را پر پر كردند و به خاک وخون كشيدند 
و با به ش��هادت رس��اندن اين دختران نوجوان، جنايت را تا اين حد 

گسترش دادند

    حض��ور پر ش��ور م��ردم در انتخاب��ات تأثي��ر زي��ادی در قوت و 
توانايی ه��ای دولت منتخ��ب دارد و موجب افزايش آب��رو، امنيت و 
قدرت بازدارندگی كشور می شود. دولتی بايد تشكيل شود كه دارای 
كفايت و مديريت، با ايمان، لبري��ز از اميد و معتقد به توانمندی های 
 داخلی باش��د چرا كه اگر مس��ئولين دولتی نااميد باش��ند كاری از 

پيش نمی رود

    حضرت آي��ت اهلل خامنه با اش��اره به جنايات صهيونيس��ت   ها در 
مسجداالقصی، قدس ش��ريف و ديگر مناطق فلسطين: اين جنايات 
در جلوی چشم جهانيان قرار دارد و همه بايد با محكوم كردن آن، به 
وظايف خود عمل كنند. صهيونيست   ها جز زبان زور چيزی نمی فهمند 
لذا فلسطينی   ها بايد با افزايش قدرت و مقاومت خود، جنايتكاران را به 

تسليم شدن و توقف اقدامات وحشی گرانه مجبور كنند | صفحه2


