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التماس امریکایی برای جلوگیری از شکست
دس��تیار وزیر خارجه امریکا در مصاحبه ای با شبکه خبری العربیه، 
خطاب ب��ه گروه های مقاومت عراقی که حمالتی علیه اش��غالگران 
امریکایی انجام می دهند، گفته است: »ما از آنها می خواهیم، از آنها 
خواهش می کنیم کاری با ما نداشته باشند، تا بتوانیم با این دشمن 

مشترک یعنی داعش بجنگیم.«
این مواض��ع عاجزانه مق��ام امریکایی پس از م��وج جدید حمالتی 
اس��ت که گروه ه��ای مقاومت و مردمی ع��راق به تالف��ی اقدامات 
تروریس��تی امریکایی   ها انجام داده اند. حمالتی که پس از اقدامات 
نیروهای امریکایی به دستور رئیس جمهور این کشور علیه نیروهای 
حشدالشعبی در مرز س��وریه صورت گرفت؛ نیرو  هایی که در خط 

مقدم مبارزه با داعش قرار داشتند. 
از این رو جونی هودی قبل از این التماس، اعتراف کرده اس��ت که 
»درک می کنم، بعضی از این ش��به نظامیان ب��ا کار  هایی که ایاالت 
متحده هنگام مبارزه با داعش انجام می دهند، کاماًل مخالفند« این 
دقیقاً همان علت اصلی اقدامات مشروع گروه های مقاومت مردمی 
علیه اشغالگران می باشد. یعنی نیروهای امریکایی که به بهانه مبارزه 
با داعش وارد کشور عراق شده اند، اقداماتی انجام می دهند که نه تنها 
به شکس��ت و نابودی داعش منتهی نمی ش��ود، بلکه تداوم حیات 
داعش، حاصل اقداماتی اس��ت که امریکایی   ها مرتکب آن شده اند. 
اقداماتی چون مورد هدف قرار دادن نیروهای حشدالشعبی و ارتش 
عراق در شرایطی که معموالً در آس��تانه پیروزی بر تروریست های 
داعشی قرار داشته یا آنها را به محاصره خود درآورده اند. وقیحانه تر 
از این به شهادت رساندن ابومهدی مهندس و سردار قاسم سلیمانی 
که فرماندهان عالی مبارزه، با داعش بوده ولی به دس��تور ش��خص 
رئیس جمهور امریکا، آن هم در نزدیک فرودگاه بغداد هدف تروریسم 
دولتی امریکایی   ها قرار گرفته اند. همچنین جابه جایی مش��کوک 
عناصر داعش توس��ط نیروهای امریکایی و ایج��اد تأمین برای آنها 
در برابر نیروهای نظامی و امنیتی عراقی از دیگر اقداماتی است که 

گروه های مقاومت با آن مخالفند. 
از این رو پس از ش��هادت ابومهدی مهندس و س��ردار س��لیمانی 
پارلمان عراق قانون اخراج نیروهای امریکایی را به تصویب رس��اند 
که متأس��فانه تاکنون امریکایی   ها نسبت به این تصمیم نمایندگان 
مردم عراق بی اعتنایی پیشه کرده و با تصور ضعف دولت عراق برای 
اجرای این تصمیم، حتی به دنبال تقویت حضور خود برآمده اند که 
ورود کاروان های لجس��تیکی و تمرکزبخش��ی به حضور نیروهای 
امریکای��ی در پایگاه های بزرگ نظام��ی و انتقال بخش��ی از آن به 
اقلیم کردستان عراق در همین راستا صورت گرفته است. در چنین 
ش��رایطی گروه های مقاومت مردمی با هش��دار ب��ه امریکایی   ها و 
همچنین دولتمردان عراقی، اجرای مصوبه مجلس را درخواست و 
پیگیری نموده و مبارزه ای فرسایشی علیه اشغالگران را نیز طراحی 
و به اجرا گذاشته اند که حمله به مراکز استقرار نظامیان امریکایی و 
کاروان های لجستیکی آنها، با به کارگیری پهپاد های عملیاتی وارد 
مرحله جدیدی ش��ده که می تواند تهدیدات و خطرات جدی تری 
را متوجه اش��غالگران س��ازد. همچنین بهره گیری از ادوات نظامی 
کارآمدتر و تجارب کسب شده در روند مبارزات، گروه های مقاومت را 
در وضعیت بهتری قرار داده و حمایت مردمی از این مبارزات، دست 
مقاومت را برای توسعه و شدت بخش��ی به عملیات ضداشغالگران 
بازتر کرده  است، به گونه ای که هم تعداد عملیات و هم شدت اقدامات 
افزایش یافته و تداوم آن می تواند به تکرار سرنوش��ت اشغالگران در 
افغانستان، یعنی فرار کثیف و بی اعتباری هرچه بیشتر امریکایی   ها 
منتهی شود. البته امریکایی ها، مقاومت را به اقدامات تالفی جویانه 
تهدید و در مواردی دست به حمالتی تروریستی علیه آنها زده اند که 
حمله به نیروهای حشدالشعبی در مرز سوریه به دستور رئیس جمهور 
امریکا نمونه اخیر آن است. اما واقعیت این است که این حمالت تنها 
به نفرت مردم عراق از امریکا دامن زده و ضرورت استفاده از زور برای 
بیرون راندن اشغالگران را اثبات و حمایت های مردمی از گروه های 
مقاومت را تقویت می کند. در چنین شرایطی مقاومت دست باال را 
داشته و مردم برای اقدامات ضدامریکایی آنان حاشیه امن و حمایتی 
را فراهم می کنند. در این صورت دولت عراق نیز مجبور به همراهی 
است و مجموعه این عوامل می تواند زمینه ساز شکست و فرار ذلیالنه 
نیروهای امریکایی از عراق باشد. این التماس   ها با تصور جلوگیری از 

این شکست، دنبال می شود. 

رسولسنائیراد

فرمان�ده نی�روی انتظام�ی ب�ه هم�راه معاون�ان و جمع�ی از 
مس�ئوالن عالیرتب�ه  ای�ن نی�رو صب�ح دی�روز ب�ا حض�ور در 
دفت�ر حجت االس�ام محس�نی اژه ای ب�ا وی دی�دار کردن�د. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه،فرمانده نیروی انتظامی 
در این دیدار با تبریک مجدد انتصاب حجت االسالم محسنی اژه ای به 
ریاست دستگاه قضا، برای ایشان که مناصب مختلف قضایی را گام به 
گام تا عالی   ترین س��طح تجربه کرده، در ایفای این مسئولیت خطیر 

آرزوی موفقیت کرد. 
سردار اشتری در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد بخش های 
مختلف نیروی انتظام��ی پرداخت و از آمادگی کام��ل این نیرو برای 
گسترش همکاری  هایش  با دستگاه قضایی در کشف و برخورد با جرائم 

سازمان یافته، کشف و انهدام باند  ها و شبکه های نفوذ و فساد، پیشگیری 
از وقوع جرم  و دیگر حوزه های مأموریتی ناجا خب��ر داد. در این دیدار 
معاونان و مسئوالن سازمان های وابسته به نیروی انتظامی نیز درباره 
عملکرد و اقدامات  مجموعه متبوع شان به رئیس جدید دستگاه قضا 
گزارش دادند. رئیس قوه قضائیه هم با تش��کر از ابراز محبت فرمانده 
نیروی انتظامی و همکارانش نسبت به وی و گزارشی که درباره وضعیت 
و عملکرد این نیرو ارائه کردند، بر ل��زوم افزایش همکاری های پلیس 
و دس��تگاه قضا در جهت برخورد با ناهنجاری ها، حفظ امنیت و حل 
مشکالت مردم تأکید کرد. حجت االسالم محسنی اژه ای گفت: نیروی 
انتظامی از مهم  ترین دستگاه های مرتبط با قوه قضائیه است که مانند 
دادسرا  ها در خط مقدم مراجعات مردمی قرار دارد و برخورد حکیمانه  و 

مهربانانه  اش با مردم در ایجاد آرامش در دل   ها و افزایش اعتماد و رضایت 
عمومی نسبت به حاکمیت نقش به سزایی دارد. 

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستور خود به دادستان کل کشور برای 
بررس��ی راهکارهای تقویت همکاری   ضابط��ان و نیروهای امنیتی و 
انتظامی با دستگاه قضا، از فرماندهان ناجا نیز خواست که با مشارکت 
فعال در این زمینه، ش��رایط بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت   ها و 

خدمات متقابل این مجموعه   ها را فراهم کنند.
محسنی اژه ای با مهم و گسترده  خواندن مأموریت  های ناجا و تقدیر از 
جانفشانی های خادمان مردم در این نیرو، هماهنگی و هم افزایی دستگاه 
قضا با نیروی انتظامی در دوره تحول و تعالی قوه قضایی را برای بهبود 

خدمت رسانی به مردم و ارتقای امنیت اجتماعی ضروری خواند. 

رئیس قوه قضائیه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرد
برخوردحکیمانهومهربانانهبامردماعتمادعمومیراباالمیبرد

گام نخست تدوین راهکارهای اصاح بسترهای فسادزا  در دولت آینده برداشته شد

نقشه حمله پیش دستانه به فساد 

گام نخس�ت رئیس جمهور منتخب برای تدوین 
راهکارهای اصاح بسترهای فسادزا در دولت، روز 
گذشته با دعوت از رؤسای دستگاه های نظارتی و 
اطاعاتی کشور برداشته شد. آیت اهلل رئیسی به 
فاصله کمتر از 20 روز تا استقرار در پاستور مسئوالن 
دستگاه های نظارتی و اطاعاتی را فراخواند تا به 
وعده ای که به مردم برای خش�کاندن ریشه های 
فس�اد در دس�تگاه های اجرایی داده است عمل 
کند جلسه دیروز را می توان حمله پیش دستانه 
رئیس جمه�ور منتخ�ب به فس�اد تعبی�ر کرد. 
به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب، 
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی شخصاً اولین جلسه 
کمیته ای متشکل از رؤسای دستگاه های نظارتی و 
اطالعاتی کشور را تشکیل داد تا پیش از زمان رسمی 
استقرار دولت جدید، براس��اس آسیب شناسی  ها و 
تجارب پیش��ین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای 
اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای 

دولت و اقدامات اولویت دار را پیشنهاد نمایند. 
تدوین دستورالعمل   ها و ابالغیه های موردنیاز به منظور 
اصالح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت زا، 
زمینه های بروز فساد و نیز پیشگیری از وقوع جرم در 
نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات  دولتی، قاچاق 
سازمان یافته و ارائه نقش��ه راه عملیاتی برای ایجاد 
شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه 
جامع اطالعات اقتصادی کشور، از جمله مأموریت های 

محوله به این کمیته است. 

آیت اهلل رئیسی در ابتدای این جلسه با اشاره به این نکته 
که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی 
فساد است، اظهار داشت: آغاز این کار تا زمان استقرار 
دولت نباید به تأخیر بیفتد و زمینه های آن از االن باید 
فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات 
عینی را آغاز کنیم. وی ادامه داد: آسیب شناسی های 
انجام شده توسط دس��تگاه های نظارتی را ما باید به 

آسیب زدایی تبدیل کنیم. 
 رئیس جمهور منتخب با اش��اره به حضور رؤس��ای 
دستگاه  ها و نهادهای مختلف نظارتی در این جلسه 
گفت: انتظار بنده از این جلسه با توجه انباشت »تجربه 
مبارزه با فس��اد « و داشتن »آس��یب شناسی خوب 
از دس��تگاه های اجرایی« و »ش��ناخت قابل قبول از 
بس��ترهای تولید فس��اد در دولت« این است که اوالً 
نتایج حاصل از آسیب شناسی دستگاه های اجرایی 
و اطالعات خود در خصوص »بسترها«، »ریشه ها« و 
»گلوگاه های تولید فساد « در دولت را جمع بندی و به ما 
اعالم نمایید. رئیسی در ادامه با تشریح انتظارات دیگر از 
این کمیته افزود: برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور 
به منظور خشکاندن ریشه های فساد، راهکارهای مؤثر 
اجرایی پیشنهاد کنید تا از روز اول استقرار دولت، اقدام 

و عمل را بدون فوت وقت آغاز کنیم. 
در این جلسه حجت االسالم س��ید محمود علوی 
وزیر اطالعات،حجت االسالم حسین طائب رئیس 
سازمان اطالعات سپاه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان 
محاسبات، حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر رئیس 

کمیس��یون اصل نود مجلس، فرزاد مخلص االئمه 
معاون سازمان بازرسی کل کش��ور و کاظم پالیزدار 
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره 
به روحیه و منش ضد فساد آیت اهلل رئیسی و اقدامات 
مؤثر و امید آفرین وی در قوه قضائیه، دلگرمی و چشم 
امید مردم به دولت جدید را مورد اشاره قرار دادند و با 
ارائه گزارشی از حوزه فعالیت و اقدامات نهاد متبوعه 
خود، پیشنهادات و راهکار  هایی را برای برخورد جدی 
با بسترهای فسادزا در دولت سیزدهم مطرح کردند. 
    ریشه فس�اد را باید در دس�تگاه اجرایی 

خشکاند
نهم اردیبهشت ماه امسال آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
در مق��ام رئیس قوه قضائیه ، در نشس��ت تخصصی 
ارزیابی روند مبارزه با مفاس��د اقتصادی در کش��ور 
که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده ای مقام 
معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئوالن 
و کارشناسان دستگاه های ذی ربط برگزار شد، گفته 
بود: فرمان حکیمانه رهبر معظم انقالب برای مبارزه 
با مفاسد اقتصادی که در سال ۸۰ صادر شده پس از 
۲۰ سال همچنان زنده و چراغ راه همه قوای کشور و 

دستگاه   ها و گویی امروز صادر شده است. 
آی��ت اهلل رئیس��ی تصریح ک��رده بود:نه��اد تقنین 
باید قوانین��ی را تصویب کند که منافذ فس��اد را بر 
روی س��وداگران و سوءاس��تفاده کنندگان ببندد و 
دس��تگاه های اجرایی نیز باید تالش کنند با اصالح 
برخی روش ها، بسترهای فس��ادزا را از بین ببرند و 

دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است. 
»بخش های نظارتی هر س��ه قوه همچ��ون دیوان 
محاس��بات، وزارت اطالعات، س��ازمان حسابرسی 
و سازمان بازرسی کل کش��ور باید با تقویت نظارت 
خود در مبارزه با فساد فعال تر از گذشته عمل کنند. 
« رئیسی تأکید کرده بود: »با فساد فساد گفتن مشکل 
حل نمی شود و آنچه اطمینان بخش است این است 
که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر 

فسادزا نیز اصالح شود. «
رئیس جمهور منتخب همچنین 1۲ اردیبهشت و 
در برنامه »بدون تعارف« شبکه دوم سیما گفته بود: 
»ریشه فساد را باید در دستگاه اجرایی خشکاند و ساز 
و کارهای دستگاه اجرایی و بسترهای فسادزا را باید 
اصالح کرد تا از آن پرونده بیرون نیاید واال باید هر روز 
روی میز قاضی شاهد یک پرونده باشیم. برای همه 
مش��کالت برنامه دارم و با اندیشکده های مختلف 
مش��ورت کردم و با تجربیات و شناخت خودم برای 

همه مسائل عمده و کلیدی برنامه دارم. «
اکنون و در حالی که دولت سیزدهم فعالیت رسمی 
خود را آغاز نکرده است، تشکیل کمیته ای متشکل 
از رؤسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی کشور به 
ریاست رئیس جمهور منتخب، ناشی از عزم و اراده 
جدی ایش��ان برای مقابله با مفاس��د و خشکاندن 
بسترهای فساد زا در دس��تگاه های اجرایی است و 
این امیدواری ایجاد شده است با همگرایی و همراهی 
قوای سه گانه طی سالیان آینده شاهد تحولی مؤثر در 

پیشگیری و مقابله با مفاسد باشیم. 
   هرکس�ی می تواند در مس�یر پیشرفت به 

میدان بیاید
آیت اهلل س��ید ابراهی��م رئیس��ی در ادام��ه دیدار و 
مالقات با علما ، شامگاه دو  شنبه در دیدار با آیت اهلل 
العظمی عبداهلل جوادی آملی با تبریک فرارسیدن 
ماه ذی الحجه و تش��کر از نقش آفرینی ایش��ان در 
عرصه های مختلف به ویژه انتخابات اخیر، با اش��اره 
به اینکه در پی انتخابات اخیر م��ردم امید به تغییر 
وضعیت پیدا کرده اند، تصریح کرد: یکی از الزامات 
به فعلیت رساندن ظرفیت های کشور برای پیشرفت 
و آبادانی این است که نگاه های شخصی و جناحی را 
کنار گذاشته و هر کسی می تواند در مسیر پیشرفت و 

تحول کشور اثرگذار باشد، به میدان بیاید. 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی نیز با اشاره به فراز  هایی 
از نهج البالغه مردم را در نظر حضرت علی )ع( دو دسته 
دانسته و اظهار داشت: حضرت اگر چه رفتار و کردار 
مردم کوفه را نکوهش می کنند، اما در نامه مهمی که 
به مالک اشتر می نویسند، مردم را همچون نماز ستون 
دین و شایسته خدمت بی منت معرفی می کنند. این 
مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: قرآن تأکید دارد که 
زیر بار هر صلحی نباید رفت. برخی سازش   ها هست 
که ظاهرش سازش، اما باطنش سوزش است و لذا به 

دستور قرآن نباید زیر بار آنها رفت. 

ژه
وی

 اجماعسازیکهاختالفساخت! 
شرق همچنان از تبعات پر چالش انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰ 
برای اصالح طلبان می نویس��د. این روزنامه در گزارشی با عنوان 
»چالش های پسا انتخاباتی اصالح طلبان « نوشته: »هنوز یک ماه از 
انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد که زمزمه های برچیده شدن 
نهاد اجماع ساز یا همان جبهه اصالحات ایران شنیده می شود؛ شاهد 
مثالش سخنان اخیر علی تاجرنیاست که می گوید: نهاد اجماع ساز 
برای مأموریتی در مدت انتخابات ریاست جمهوری و شورا  ها تشکیل 
شده بود و عمالَ با پایان یافتن انتخابات، کارایی و نقش آن تمام شده 

است؛ بنابراین این نوع نهاد ادامه فعالیت نخواهد داشت. «
شرق ادامه می دهد: »از خاصیت افتادن نهاد اجماع ساز یک پیام 
روشن دارد؛ آنکه هیچ هدف بلندمدتی در تشکیل این تشکل وجود 
نداشته است و مانند همیشه اصالح طلبان چند ماه پیش از انتخابات 
و صرفاً برای رأی  جمع  کردن اقدام به تأسیس   یک مجموعه و این بار 
با نام جبهه اصالحات ایران کرده اند؛ تش��کیالتی که مش��ابهش 
در گذش��ته هم با نام شورای عالی سیاس��تگذاری اصالح طلبان 
شناخته   می شد و همه اینها در حالی است که اصالح طلبان پیش 
از تأسیس   نهاد اجماع ساز وعده می دادند که قرار این است نهاد بعد 
از انتخابات هم وظیفه هماهنگی اصالح طلبان را داشته باشد؛ اما 
شاید ازکارافتادن چنین مجموعه   هایی لزوما به دلیل اهمال اعضای 
آن نباشد بلکه مشخصاً در مقطع کنونی ناشی از مشخص شدن یک 
نتیجه مهم است؛ آنکه دیگر سرمایه اجتماعی خاصی مانند آنچه 
در گذشته مشاهده   می شد، همراه اصالح طلبان نیست. اما مشکل 
آنجایی به وج��ود می آید که نیروهای حاضر در نهاد اجماع س��از 
کارکرد این تش��کیالت را منوط به بحث های انتخاباتی می دانند 

و حتی به نظر می رس��د ذکر چنین هدفی که در آینده هم نهاد 
اجماع س��از می تواند نقش هماهنگی میان احزاب اصالح طلب را 
داشته باشد، صرفاً ناظر به تعیین راهبردهای انتخاباتی و اجماع برای 
نزدیک   ترین انتخابات بوده است، نه بحث های نظری مانند ضرورت 
بازگشت به جامعه؛ موضوعی که از مدت   ها پیش تحلیلگران مستقل 
و دلس��وز اصالحات آن را مطرح کردند اما با واکنش تند و شدید 
برخی طیف های جبهه اصالحات مواجه   می شد یا برخی دیگر که 

اصل موضوع را انکار نمی کردند آن را ارجاع به آینده می دادند. «
ش��رق س��پس از قول س��یدهادی خامنه ای، یک فعال سیاسی 
اصالح طلب می نویسد: »در همین انتخابات اخیر هم نهاد اجماع ساز 
نه تنها اجماعی نساخت که اختالف ساز هم بود. شرط اول ترمیم 
رابطه ما اصالح طلبان با بدنه اجتماعی مان این است که اوالً به صورت 
جدی گذشته خود را نقد کنیم. ثانیاً در این مسیر صادقانه رفتار 
کنیم تا مردم به این باور برسند که آنچه می گوییم ریاکاری، تظاهر 

و تبلیغات نیست«. 
در پایان این گزارش آمده: »به نظر می رسد اصالح طلبان بیش از 
هر زمانی به بازسازی درونی نیاز دارند؛ اعم از بازسازی گفتمانی، 
ترمیم اعتماد سرمایه اجتماعی و البته بهبود سیاست ورزی برای 
به دست آوردن قدرِت سیاسی و اگر چنین نشود، بسیار بعید است 
در سال های آتی نیز بتوانند بازهم نمایندگی اکثریت مردم را به 

دست بیاورند. «
مطلب ش��رق، اذع��ان به این موضوع اس��ت ک��ه اصلی   ترین 
دلیل باخت اصالح طلب��ان در انتخابات اخی��ر، عملکرد خود 
اصالح طلبان در سال   هایی بوده که دولت و مجلس را در دست 

داشتند. 

تناقضتاجزاده 
مصطفی تاج زاده، محک��وم امنیتی فتنه ۸۸ در توئیتی نوش��ته: 
»اوضاع در افغانستان به ویژه درمورد زنان نگران کننده شده است. 
کم  ترین وظیفه انسانی ما ایرانیان که تبعیض علیه زنان را روزانه 
تجربه می کنیم، حمایت از حقوق و حرمت و آزادی زنان افغانستان 
است. باید صریح و شفاف اعمال هرگونه محدودیت قرون وسطایی 

بر زندگی زنان در هر جای جهان را محکوم کنیم. «
مقایسه ایران و افغانستان به لحاظ وضعیت زنان خود به قدر کفایت 
گویای منطق سخن تاج زاده اس��ت، اما نکته آن است که تاج زاده 
چطور فقط از افغانستان و ایران می گوید و مثالً نگران وضعیت زنان 
در عربستان نیست؟ در اروپا و امریکا هم ظلم علیه زنان کم نیست، 
اما مصطفی تاج زاده را نگران نمی کند! مثالً در آلمان هر سه روز یک 
زن بر اثر خشونت خانگی به قتل می رسد یا آمار تجاوز به زنان در 

غرب باالست. 
جالب آنکه سعید لیالز، تحلیل گر سیاسی و اقتصادی اصالح طلب 
اخیراً در مورد روابط ایران و طالبان طعنه ای به کس��انی زده بود 
که نگران وضعیت زنان در افغانستان هستند: »طالبان می تواند 
یکی از ابزارهای بسیار نیرومند برای بازی های دیپلماتیک ایران 
در منطقه و جهان باشد. تمام کشورهای جهان در پی تماس های 
جدید دیپلماتیک با طالبان هستند که بتوانند از کارت طالبان برای 
ترسیم صحنه جدید بین المللی در دوران پساترامپ استفاده کنند. 
ما اما هنوز گیر یکسری کلیش��ه های قدیمی هستیم. مثالً اینکه 
طالبان حقوق زنان افغانستان را رعایت نمی کند. اینکه مسئله ما 
نیست، مسئله مردم افغانستان است، بروند خودشان با خودشان 

حل کنند. «

 وزیر دفاع روسیه خبر داد
ایران در رژه دریایی روسیه شرکت می کند

ب�زرگ  رژه  ای�ران در  از مش�ارکت  وزی�ر دف�اع روس�یه 
داد.  خب�ر  ژوئی�ه   2۵ تاری�خ  در  کش�ور  ای�ن  دریای�ی 
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، سرگئی شویگو، وزیر دقفاع روسیه 
روز گذشته در نشس��تی از مش��ارکت ایران در رژه دریایی بزرگ روسیه 
در تاریخ ۲۵ ژوئیه خبر داد. وی با اش��اره به اینکه این رژه دریایی در سن 
پترزبورگ برگزار خواهد شد عنوان کرد که ش��ناور  هایی از ایران، هند و 

پاکستان در این رژه شرکت خواهند کرد. 
به گفته شویگو در این رژه که به مناسب سیصد و بیست و پنجمین سالگرد 
تأس��یس   نیروی دریایی روسیه برگزار می ش��ود، 4۰۰۰ خدمه شرکت 
خواهند کرد و در انتهای مراس��م 4۸ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز سن 
پترزبورگ به پرواز در خواهند آمد. وزیر دفاع روسیه با مقایسه این رژه با 
رژه های پیشین عنوان کرد که رژه امسال » بزرگ ترین و باشکوه ترین « در 

نوع خود خواهد بود.

 بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسامی
۲۳ تیر ۷۸ تجسم نفوذ کالم رهبری 

و تجلی ارادۀ ملت بود
ش�ورای هماهنگی تبلیغات اس�امی دربیانیه ای با یادآوری فتنه 
تیر 78 تصری�ح ک�رد: روز 23 تیرم�اه ، روز تجس�م کام حضرت 
آیت اهلل العظمی ام�ام خامنه ای و تجل�ی اراده راس�خ ملت بزرگ 
ای�ران در حمای�ت از انق�اب و دس�تاوردهای س�ترگ آن ب�ود. 
به گزارش فارس، ش�ورای هماه�نگی تبلی�غات اس�المی در بیانیه خود 
به مناسبت ۲3 تیر، سالروز سخنان تاریخی رهبر معظم انقالب در جریان 
فتنه تیرماه 7۸ آورده است: نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به سبب 
ماهیت ضد استکباری و استقالل طلبانه خود همواره مورد تهاجم نظام 
سلطه و کشورهای مستکبر و خودکامه بوده و نمونه های عینی عداوت 
دشمنان با این نظام الهی در صحنه های مختلفی همچون فتنه 1۸ تیر 
137۸ تبلور یاف��ت.  » 1۸تیر 137۸ آغاز اج��رای یک عملیات از پیش 
طراحی شده بود که با حربه های همیشگی نظام سلطه برای ایجاد نا امنی 
در جامعه و با راه اندازی غائله کوی دانشگاه همراه شد و این فتنه بزرگ در 
نهایت با حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۲3تیر 137۸ بی نتیجه ماند 

و به شکست انجامید. «
در ادامه این بیانیه آمده است: روز بیست وسوم تیرماه، روز تجسم کالم 
رهبر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل العظم��ی امام خامنه ای 
)مدظله العالی( و تجلی اراده راسخ ملت بزرگ ایران در حمایت از انقالب 
و دستاوردهای سترگ آن و نشان از وحدت امت پشت سر والیت فقیه 
وتبعیت از رهنمودهای راهگشای معظم له بود. حماسۀ حضور مردم در 
راهپیمایی ۲3 تیرماه سرشار از عبرت های بزرگ تاریخی بود که نقش و 
جایگاه مردم را به عنوان حامیان و صاحبان اصلی انقالب اسالمی بیش 
از پیش نمایان س��اخت و با وجود تکرار فتنه دشمنان در سال های بعد، 
همچنان به عنوان س��د دفاعی محکم در برابر نف��وذ بیگانگان و عوامل 

خودفروخته داخلی از امنیت و آرمان های نظام محافظت نمود. 
نهاد مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، به عنوان متولی اصلی 
برگزاری مراسم و مناسبت های انقالبی، با پشتوانه عظیم حمایت مردمی 
در خنثی کردن این جریان خطرناک و مهندسی شده توسط اتاق های 
فکر نظام سلطه، نقش اصلی و غیرقابل انکاری داشت که توانست نقش 
تاریخی خود را در دفاع از انقالب و ملت با خلق حماسه جاودان و دشمن 
شکن راهپیمایی ۲3 تیر 137۸ به ظهور و بروز برساند. شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی در آستانه ۲3تیرماه، با تأکید دوباره بر ایستادگی خود در 
دفاع و نگهبانی از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی به حمایت از 
مردم مقاوم ایران اسالمی اعالم می دارد؛ توطئه  ها و دشمنی های استکبار 
جهانی که گاهی با ایجاد آش��وب و گاهی با تحریم، جنگ روانی، ترور و 
تحمیل جنگ اقتصادی نمایان می شود ، با وجود مشکالت اقتصادی و 
معیش��تی هرگز منجر به فاصله گرفتن ملت از آرمان های واالی معمار 
کبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( و سست شدن بیعت همیشگی خود 
با مقتدای عظیم الشأن حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای)مدظله 
العالی( نخواهد شد و هر توطئه ریز و درشت دشمنان با پاسخ کوبندۀ مردم 

بصیر و همیشه حاضر در صحنۀ ایران اسالمی مواجه خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد
ضرورت توازن فعالیت نمایندگان 

در صحن و کمیسیون 
باید به توازن در فعالیت نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون های 
تخصصی دست یابیم زیرا کمیسیون  ها موتور محرکه مجلس هستند. 
حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهمیت کمیسیون محور شدن 
فعالیت های قوه مقننه، گفت: کمیس��یون  ها موتور محرکه مجلس شورای 
اسالمی هستند و به عبارتی پشتوانه اصلی طرح   ها و لوایح مطرح شده در صحن 
علنی بشمار می روند. بر این اساس نمایندگان قوه مقننه باید به جایگاه و نقش 
آفرینی کمیسیون  ها در راستای پخت و پز طرح  ها و لوایح توجه ویژه داشته 
باشند. وی با اشاره به اینکه افزایش فعالیت های کمیسیون  ها می تواند سبب 
تدوین قوانین کارآمدتر شود، ادامه داد: گاهی اوقات برخی افراد به جایگاه و 
نقش ویژه کمیسیون  ها باور ندارند و همه انرژی خود را صرف طرح مسائل 
مدنظرشان در صحن علنی می کنند. در واقع برخی از تذکرات، اخطار  ها و غیره 

که در صحن مطرح می شود باید در کمیسیون  ها مطرح شود. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی 
برای تصویب قوانین همه موارد باید در صحن علنی مطرح ش��ود لذا در 
شرایط کنونی محوریت با صحن است، افزود: این مهم در حالی است که 
همواره گزارش کمیسیون  ها در مورد طرح  ها و لوایح دارای اهمیت ویژه 
است. نوش آبادی گفت: بر این اساس مطابق آیین نامه داخلی مجلس، 
فعالیت کمیس��یون  ها نمی تواند جای صحن علن��ی را بگیرد اما به نظر 
می رسد باید به توازنی در این عرصه دست یابیم. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد:چنین 
موضوعی می تواند س��بب طرح موضوعات مدنظر نمایندگان نسبت به 

طرح  ها و لوایح شود. 

انتخاب اعضای کابینه سیزدهم 
به مرحله ارزیابی های تخصصی رسید

انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رئیس جمهور منتخب وارد 
مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه های تخصصی شده است. 
براساس این گزارش در این مرحله افراد معرفی شده، که چندبرابر ظرفیت 
مسئولیت های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه های تخصصی 
متناسب با »مأموریت های هر وزارت خانه« و »رویکردهای کالن دولت 
جدید« در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می شوند. نتایج این ارزیابی  ها جهت 

طی مراحل بعدی در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار خواهد گرفت. 

 فعالیت شورای ائتالف
 با عنوان جبهه ادامه می یابد

نایب رئیس ش�ورای ائتاف نیروهای انقاب از ادام�ه فعالیت این 
ش�ورا تحت عنوان جبهه ائتاف نیروهای انقاب اسامی خبر داد. 
مهدی چمران در گفت وگو با مهر، از ادامه فعالیت این شورا بعد از پایان 
انتخابات 14۰۰ خبر داد و گفت: شورای ائتالف تصمیم دارد همانطور که 
بعد از انتخابات مجلس، به کار خود ادامه داد و برنامه ریزی   ها را تکمیل 
کرد، همچنان روند فعالیت هایش را ادامه بدهد. وی افزود: در حال حاضر 
اس��تمرار فعالیت   ها در دس��تور کار ما قرار دارد و در این راستا در حال 
بازنگری مجدد و اصالح ساختاری در جزئیات شورا هستیم. نایب رئیس 
شورای ائتالف نیروهای انقالب تصریح کرد: شورای ائتالف در انتخابات 
14۰۰ موفق عمل کرد و توانست در بیش از ۸۰ درصد شورا  ها پیروز شود 
از این رو با توجه به این برند و نماد خوبی که در جامعه و کل کشور کسب 

کرده باید کار خود را با قوت بیشتری پیش ببرد. 
چمران در پاسخ به این سؤال که آیا درخواستی برای ادامه فعالیت این 
شورا تحت عنوان جبهه به وزارت کشور ارسال کرده اید، گفت: نیازی به 
ارسال درخواست نیست. در زمان فعالیت های انتخاباتی از وزارت کشور 
به ما اعالم کردند که عنوان شورا قابل استفاده نیست. وی اظهار کرد: به 
ما گفتند عنوان مجموعه، یا باید حزب باشد یا جبهه که از مجموعه ای از 
احزاب تشکیل شده باشد. همان موقع وزارت کشور به ما اعالم کرد که از 
عنوان جبهه استفاده کنیم ما هم عنوان جبهه را به نام این مجموعه اضافه 

کردیم و با همین اسم به فعالیت خود ادامه خواهیم داد. 
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      ایس�نا: دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل نگاه ویژه 
به همه همسایگان و آسیا را اولویت سیاس��ت خارجی رئیس جمهور 
منتخب دانست. حس��ین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام نوشت: »با مروری بر سوابق، عملکرد و مواضع رئیس جمهور 
منتخب، در نگاه دکتر رئیسی، سیاست خارجی متوازن، روابط فعال و 
پویا با ش��رق و غرب عالم و نگاه ویژه به همه همسایگان و آسیا اولویت 

سیاست خارجی است. «
       فارس: شورای نگهبان قانون اساسی طی بیانیه ای به مناسبت ۲6 
تیر سالروز تأسیس   این شورا تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان امید 
واثق دارند همانند گذشته در ایفای نقش خطیر خود در دفاع از شرع 
مبین اس��الم و قانون اساسی به احسن وجه کوش��ا و در مسیر انقالب 

اسالمی همچنان ثابت قدم باشند. 


