
  گزارش

فلسطین زنده و   اسرائیل نابود شدنی است
 بیش از ۷۲ سال از رقم خوردن فاجعه بزرگ انسانی در فلسطین می گذرد؛ 
فاجعه ای که به دنبال آن بزرگ ترین لکه ننگ بر پیشانی حقوق بشر جهانی 
حک ش��د و این لکه ننگ تا به امروز نیز باقی مانده و تا نابودی اشغالگران 

صهیونیست پاک شدنی نخواهد بود. 
فلسطینی  ها پس از ۷۲ سال از عمر رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی 
در شرایطی خشم و نفرت خود از یک س��و و زنده بودن فلسطین از سوی 
دیگر را در روز نکبت به جهانیان نشان دادند که با همه سال های قبل تفاوت 

چشمگیری داشت:
۱- روز قدس که امسال تقریباً از آغاز ماه مبارک رمضان با استقبال و انتظار 
فلسطینیان مواجه شده بود در میدان مبارزه تا روز نکبت استمرار پیدا کرده 
و روز ننگین نکبت در برابر آثار نورانی روز قدس به روز وحشت و کابوس برای 

رژیم سفاک صهیونیستی تغییر نام یافته است. 
۲- اس��تمرار روز مبارک و جهانی قدس تا روز نکبت، شعار »کل یوم؛ یوم 
القدس و کل ارض؛ ارض القدس« )همه روز ها روز قدس و همه سرزمین  ها 
سرزمین قدس است( را نشان داده و پیامی روشن از فرمایش رهبر معظم 
انقالب اسالمی را به جهان مخابره کرد: »حقیقت آن است که تا رژیم غاصب 
و جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلّط است، همه  روزهای سال را باید روز 
قدس دانست. قدس شریف، قلب فلسطین است و سراسر کشور غصب  شده، 

از بحر تا نهر، ادامه  قدس است. «
۳- در یوم النکبه امس��ال، جهانیان ش��اهد تحول بنیادی��ن در انتفاضه 
فلسطینیان و ورود آنان به مرحله نبرد موشکی و پهپادی هستند. ظهور 
انقالب اسالمی ایران روح و نشاط مبارزه را در فلسطینی  ها برانگیخته و 
در برابر برخی فلسطینی های سازشکار در پیمان اسلو، پرچم انتفاضه به 
اهتزاز درآمد و امروز پس از ٤ دهه مبارزه بی امان انتفاضه با کلوخ و سنگ 
به انتفاضه موشکی و پهپادی تبدیل شده و این تغییر محتوایی انتفاضه، 
پیام آور روزهای مبارک و سرنوشت س��از در آینده نه چندان دور است و 

محو کامل رژیم صهیونیستی را نوید می دهد. 
٤- در یوم النکبه سال های اخیر و خصوصاً سال جاری جهان شاهد تغییر 
آرایش تهاجمی صهیونیست  ها به آرایش تدافعی هستند. به فرمایش امام 
خامنه ای »امروز »اراده  شکست ناپذیر« در فلسطین و همه  منطقه  غرب 
آسیا، جایگزین »ارتش شکس��ت ناپذیر« صهیونیست  شده است. امروز 
آن ارتش جنایتکار ناچار شده اس��ت آرایش تهاجمی خود را به تدافعی 

تبدیل کند. «
۵- س��ال ۱۹٤۸ رژیم جعلی اس��رائیل با حمایت و اراده نظام س��لطه و 
دولت های غربی و با مدیریت و هدایت انگلستان بر ارض قدس و سرزمین 
فلسطین مسلط شد و امروز بعد از ۷۲ سال از حمایت های بی پروا و همه 
جانبه غرب از رژیم صهیونیستی به جز جنجال رسانه ای خبری نیست 
و دولت های غربی در باتالق مش��کالت خود گیر افت��اده و برای غلبه بر 
مشکالت نیاز به کمک دیگران دارند. به فرمایش مقام معظم رهبری »امروز 
در میدان سیاسی، مهم  ترین حامی رژیم غاصب، یعنی امریکا، خود دچار 
شکست های پی درپی شده است: شکست در جنگ افغانستان، شکست 
در سیاست فشار حّداکثری بر ایران اسالمی، شکست در برابر قدرت های 
آسیا، شکست در کنترل اقتصادی جهان، شکست در مدیریّت داخلی خود، 

و پدیده شکاف عمیق در حاکمّیت امریکایی. «
۶- خشم و نفرت مردم فلسطین در یوم النکبه در سال های اخیر به برکت 
روز جهانی قدس و تشکیل محور مقاومت از کف خیابان های سرزمین 
فلس��طین عبور کرده و در مقام عمل بر کابینه رژیم صهیونیستی تأثیر 
گذاشته است. »س��قوط کابینه پیش��ین نتانیاهو«، »بحران دو ساله و 
برگزاری چهار دور انتخابات زودهنگام«، »تش��کیل و سقوط زودهنگام 
ضعیف  ترین کابینه رژیم توسط نفتالی بنت با ائتالف ۸ حزب در تاریخ 
رژیم صهیونیستی « و...  همگی از آثار و برکات مقاومت شورانگیز مبارزان 

فلسطینی است. 
استعفای روز چهار شنبه یامینا ام کی یدیت سیلمان، از دولت ائتالفی و 
هشت حزبی نفتالی بنت، صحنه سیاست در سرزمین های اشغالی را دوباره 
به هرج و مرج انداخته و ائتالف شکننده کابینه صهیونیستی را از اکثریت 

پارلمانی خود انداخت. 
امروز تحت تأثیر مبارزات مردم فلسطین هیچ چشم انداز روشنی فراروی 
صهیونیس��ت  ها قرار ندارد و رژیم صهیونیستی در آستانه یک آشفتگی 
سیاسی تازه است که ممکن است دوباره این رژیم را برای ماه  ها در بن بست 

و بحران سیاسی قرار دهد. 
۷- درخشش و نورانیت روز جهانی قدس، و فراگیری آن در سطح جهان، 
جشن صهیونیست  ها در یوم النکبه را به روز عزا و روز انتظار مرگ آن رژیم 

منحوس تبدیل ساخته است. 
۸- توسعه مقاومت از سرزمین های اشغالی به کل منطقه غرب آسیا و تشکیل 

محور مقاومت رژیم صهیونیستی را زمین گیر کرده است. 
۹- تشکیل محور مقاومت در برابر تجاوز و ددمنشی غاصبان سرزمین قدس 
به منزله تغییر میدان مقاومت فلسطینیان از جنگ دولتی به مقاومت مردمی 
بوده و تحرک و پویایی محور مقاومت، هم آغوشی صهیونیست  ها با برخی 

دولت های خائن عربی را بی اثر و خنثی کرده است. 
۱۰- مقاومت جهاد اس��المی مردم فلس��طین طی چهار دهه اخیر روز به 
روز قوی تر، بانشاط تر، گس��ترده تر و مؤثر تر از قبل شده و در مقابل رژیم 
صهیونیستی هر سال ضعیف تر، ناامیدتر، ، خسته تر و ناتوان تر از قبل شده 
و از طرف دیگر فلسطینیان از حمایت های بیشتر در سطح جهان اسالم و 
حتی کشورهای غیر مسلمان برخوردار شده و اسرائیل در حال از دست دادن 

حامیان خود در جهان است. 
موارد گفته شده و گفته نشده یک پیام روشن را به جهان مخابره می کند: 
فلسطین زنده است و تا رسیدن به قله پیروزی و محو کامل رژیم تروریست 
اس��رائیل به مبارزه ادامه خواهد داد و مردم جهان در آینده نزدیک شاهد 
سقوط تروریست های صهیونیست )و پیوستن به داعش( و تشکیل مجدد 

دولت فلسطین خواهند بود. 

سیدعبداهلل متولیان

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی

چتر شفافیت بر مراکز قضایی گسترده شد

در ادام�ه بررس�ی ط�رح دوفوریتی ش�فافیت 
ق�وای س�ه گانه و دس�تگاه های اجرایی و س�ایر 
نهاده�ا، نماین�دگان مجلس مص�وب کردند که 
عملک�رد مراکز قضای�ی مانن�د دادگاه انقالب و 
دادس�را ها مگ�ر در م�واردی ک�ه س�ری بودن 
الزم اس�ت، مش�مول ط�رح ش�فافیت ش�ود. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشس��ت علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی در موافقت با پیشنهاد حسن 
نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصالح بند 
۳ ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با ۱۳۳ رأی 
موافقت کردند. براساس بند اصالحی، عملکرد مراکز 
قضایی مانند دادگاه انقالب و دادسرا مگر در مواردی 
که س��ری بودن الزم است مش��مول طرح شفافیت 
قوای سه گانه می ش��ود.  حس��ن نوروزی به عنوان 
پیشنهاد دهنده گفت: یکی از مهم  ترین نکات این است 
که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون 
اساسی اعالم کرده، باید شفاف شود و محاکمات باید 
علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت 
باشد، سیر محاکمات قوه باید ش��فاف و علنی شود. 

معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در موافقت 
با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث ش��فافیت و نظارت 
دو رکن اصالح س��اختاری سیس��تم قضایی است و 
می طلبد شفافیت شامل تمامی ارکان این قوه از جمله 
دادگاه انقالب شود و تنها مباحث امنیتی و هسته ای 
باید سری نگهداشته شود و در کشور ما باید اصل بر 
شفافیت باشد.  محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون 
امور داخلی و شورا ها در مخالفت با پیشنهاد نوروزی 
گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم 
مطرح بود و ما در فرایند رسیدگی به پرونده ها شفافیت 
نمی خواهیم بلکه تمامی آرای قطع��ی دادگاه های 
انقالب و مراکز انقالب را ش��فاف خواهیم کرد و رأی 
قطعی، نهایی و حفظ ش��ئون و کرامت افراد برای ما 
مهم است، البته تمامی اطالعات محکومان و مفسدان 
اقتصادی به صورت ش��فاف در دس��ترس مردم قرار 

می گیرد و رأی نهایی دادگاه ها باید مالک باشد. 
   »آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقالب « 

مشمول شفافیت
نمایندگان مجلس با ش��فافیت تم��ام آرای قطعی 

دادگاه های عموم��ی و انق��الب و همچنین مراجع 
غیرقضایی و ش��عب تعزی��رات حکومت��ی بدوی و 
تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطالعات 

شخصی موافقت کردند. 
حس��ن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی در 
توضیح پیشنهاد خود با اش��اره به ساختار تعزیرات 
حکومتی گفت: این س��ازمان در همه شهرستان  ها 
اداره و ش��عب بدوی و تجدیدنظر دارد اما هیچ کس 
از عملکرد آنها در کش��ور خبر ندارد و اگر ما درباره 
پرونده های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی 
بررسی می شود سؤال کنیم کسی پاسخگو نیست. 
  کمال علیپور خنک��داری در موافقت با پیش��نهاد 
مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور 
نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه ای قرار 
گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی 
و مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز کمک می کند، بنابراین 
شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات 
حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کش��ور 

کمک می کند. 

    عملکرد سازمان زندان  ها شفاف می شود
نماین��دگان همچنین با شفاف س��ازی عملکرد قوه 
قضائیه ش��امل دادگس��تری، دیوان عالی کش��ور، 
دادستانی کل، سازمان زندان  ها و اقدامات تعلیمی- 
تربیتی، سازمان بازرسی کل کش��ور، دیوان عدالت 
اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت 

اسناد موافقت کردند. 
نمایندگان در جریان بررسی ماده )۱( بخش )الف( 
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 
و سایر نهاد ها با پیش��نهاد غالمرضا نوری قزلجه 
مبنی بر الحاق عبارت »سازمان زندان  ها و اقدامات 
تعلیمی- تربیتی« به جزء ۳ این ماده با ۱٤۶ رأی 
موافقت کردن��د.  نوری قزلجه به عن��وان نماینده 
پیش��نهاد دهنده گفت: بخش مهم ق��وه قضائیه 
که با مردم س��ر و کار دارد در ای��ن طرح فراموش 
شده و آن هم س��هم زندان  ها و اقدامات تعلیمی و 
تربیتی است، توجه به وضعیت زندان  ها و شرایط 
و امکاناتی که باید در اختیار آنها باش��د، همچون 
مالقات ه��ا، تماس ه��ا، مرخصی های مش��روط، 
سالمت و بهداشت زندانی  ها و نحوه رعایت رفتار 
اس��المی ب��ا زندانی  ها ض��روری اس��ت.  نماینده 
بستان آباد بیان داشت: با توجه به اهمیت سازمان 
زندان ها، به یقین شفافیت آن در راستای رعایت 
حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم کمک خواهد 
کرد.  براساس جزء ۳ ماده ۱ اصالح شده این طرح، 
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و مؤسسات 
مش��مول این قانون عبارتند از: قوه قضائیه شامل 
دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز 
تمامی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا 
وابسته به آنها از جمله سازمان زندان  ها و اقدامات 
تعلیمی- تربیتی، س��ازمان بازرس��ی کل کشور، 
دیوان عدالت اداری، س��ازمان قضای��ی نیروهای 
مسلح، سازمان ثبت اس��ناد و امالک و همچنین 
ش��وراهای حل اخت��الف.  نماین��دگان در پایان 
بررس��ی های خود، با ارجاع موضوع مستثنا شدن 
سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت قوای سه گانه 

به کمیسیون شورا ها موافقت کردند. 
در نشست علنی دیروز مجلس بند ۵ ماده ۱ طرح 
شفافیت قوای س��ه گانه با موضوع مستثنا شدن 
س��ازمان انرژی اتمی، نیروهای مس��لح و وزارت 
اطالع��ات از این طرح بررس��ی و پ��س از بحث و 
گفت وگوهای صورت گرفته به پیش��نهاد رئیس 
مجلس برای بررس��ی بیش��تر به کمیسیون امور 

داخلی و شورا ها ارجاع شد. 
ژه
روزنامه مسیح مهاجری )جمهوری اسالمی( با تجربه ٤۱ سال وی

مدیرمسئولی او، حاال سال هاست خواننده چندانی ندارد و اگر 
بازتاب انتقادی به یادداشت های تند او نباشد، همین تعداد اندک 
هم اندک تر می شوند. شاید از همین روست که مهاجری ۷۵ ساله، 
روز به روز تندتر می نویسد تا از سر چنین بازتاب  هایی حس دیده 
شدن  مطالبش به او دست دهد! عالوه بر این، او می تواند یادداشتی 
به قلم یک متهم امنیتی فراری را هم در روزنامه اش منتشر کند و 

آب   از آب تکان نخورد!
روز گذشته روزنامه جمهوری اس��المی یادداشتی به قلم کاوه 
مدنی در مورد وضعیت خشکسالی در ایران منتشر کرد. محتوای 
آن یادداشت فی الحال موضوع ما نیست، بلکه سؤال این است که 
یادداشت یک متهم امنیتی فراری در روزنامه  باقی مانده از حزب 

جمهوری اسالمی چه می کند؟
زمستان سال ۹۶ که شبکه ای جاسوسی در قالب فعاالن محیط 
زیستی کشف و اعضایی از آن دستگیر شدند)کاووس سید امامی، 
مراد طاهباز، هومن جوکار، نیلوفر بیانی و...(، نام کاوه مدنی هم 
در محافل سیاسی و فضای مجازی به عنوان یکی از متهمان این 
پرونده پیچی��د. او در آن زمان معاون عیس��ی کالنتری، رئیس 
سازمان محیط زیست دولت روحانی بود و کالنتری با انتقاد از وارد 

کردن اتهامات به مدنی، او را فردی »نخبه و متشرع « می نامید!
در همان زمان، تصاویری از حضور کاوه مدنی در مجالس مختلط 

رقص و عیش و نوش در رس��انه های غیررس��می و شبکه های 
اجتماعی منتشر شد و رسانه های اصالح طلب اعالم کردند که این 
تصاویر برای قبل از دوران مسئولیت مدنی است و هیچ ارتباطی 

به زمان حال ندارد. 
جریان سیاسی حامی او ابتدا تالش کرد بازداشت و سپس فرار 
مدنی را مرتبط با همین عکس و فیلم  ها بداند، اما روشن شد که 
اتهامات او امنیتی است. آنها سپس روی فرار نخبگان از کشور 

مانور دادند. اما سوابق کاوه مدنی چیست؟
کاوه مدنی عضو برنامه »هنری ه��ارت رایس« در زیرمجموعه 
برنامه مطالعات ایران در مرکز مک میالن دانشکده علوم سیاسی 
دانشگاه ییل است. هنری هارت رایس، یک یهودی صهیونیست، 
غول حوزه امالک و مسکن در نیویورک و از حامیان مالی بزرگ 
اسرائیل بود که با سرمایه خود این برنامه را در مرکز مطالعات ایران 

دانشگاه ییل راه اندازی کرد. 
مرکز مک می��الن را چند تن از یهودیان صهیونیس��ت از قبیل 
»دیوید بریون دیویس«، »ریچارد گیل��در « و »لوئیس لرمن« 
راه اندازی کردندکه هر سه از متنفذان جریان جمهوریخواهان 
صهیونیست امریکا هستند و بخش عمده بورس  ها و گرنت های 
این مرکز هم به اتباع رژیم صهیونیستی تعلق می گیرد. از این رو، 
مسئوالن و دس��ت اندرکاران و هیئت علمی این مرکز را عمدتاً 
یهودیان تش��کیل می دهند. در برنامه »مطالعات ایران « مرکز 

مک میالن، یکی از چهره های محوری، »عباس امانت«، استاد 
 بهایی دانشگاه ییل اس��ت.  دانش��گاه »ییل« در کنار دانشگاه 
»هاروارد«، از مراکز اصلی همکار سازمان اطالعات مرکزی امریکا 
در پروژه های دانشگاهی حوزه اطالعات و امنیت ملی امریکا است 
و یکی از مراکز اصلی تأمین نیروهای متخصص و کارشناس��ان 
آکادمیک سیا، دانشگاه ییل است.  کاوه مدنی در سال های ۲۰۱۶ 
و ۲۰۱۷، با »برنامه حمید و کریستینا مقدم برای مطالعات ایران « 
در دانشگاه استنفورد همکاری داش��ت. این برنامه، ذیل بخش 
مطالعات ایران اس��تنفورد، تحت مدیریت »عباس میالنی«، از 
چهره های ضدانقالب و از کارشناسان پای ثابت بی بی سی فارسی 
و تلویزیون صدای امریکا اداره می شود که رادیکال  ترین مواضع را 

علیه جمهوری اسالمی ایران می گیرد. 
این پروژه، یک برنامه تحقیقاتی برای ارزیابی منابع استراتژیک 
ایران در حوزه های مختلف از قبیل کشاورزی، آب و انرژی است 
و قطعاً س��فارش دهنده این تحقیقات نمی تواند یک فرد عادی 
باشد، بلکه قطعاً پای نهادهای حکومتی امریکا و به طور خاص 
نهادهای اطالعاتی این کشور در میان است. مدیر »پروژه ایران 
۲۰٤۰«، پویا آزادی اس��ت که تخصص او حوزه »آب « اس��ت. 
آزادی به همراه حسن دهقان پور، مهران سهرابی و کاوه مدنی، 
پژوهشی را برای پروژه ایران ۲۰٤۰ در حوزه نفت و ذخایر نفتی 

ایران انجام داده اند!

 آقای وزیر آموزش و پرورش!
 لطفًا دقت کنید

    ادامه از صفحه یک 
 می توانید نامه ای از طرف خود وزیر آموزش و پرورش به تک تک استادان 
جغرافیای کشور بفرستید. به همراه تمامی کتاب های جغرافیا و از ایشان 
درخواست ش��ود برای کمک به ارتقای علم در کشور به این دو پرسش 
پاس��خ دهند: »کدام بخش  کتاب   ها از نظر ش��ما غیرضروری یا کمتر 
ضروری است و می توان آنها را حذف کرد؟ به جای مطالب حذف شده 
پیشنهاد می دهید چه مطالبی اضافه شود؟ در چند سطر ضرورت مطالب 
جدیدی را که فکر می کنید باید به کتاب   ها افزوده ش��ود بیان کنید.« 
همین کار دو هدف اصلی را برآورده می کند؛ نخست آنکه مطالبی که 
از نظر اکثریت غیر مفید است مشخص و مطالبی نیز برای افزوده شدن 
کاندیدا می ش��ود. دوم آنکه مش��خص می شود چه کس��انی باید برای 

کمیته   ها دعوت شوند. این کار را برای بقیه دروس نیز انجام دهید. 
آینده کشور در دستان ش��ما و در گرو این طرح کاربردی است. برخی 
علوم مثل پزشکی هر سه سال یک بار دوبرابر حجم پیدا می کنند. علوم 
پایه و علومی مانند الکترونیک نیز ش��تابی به سرعت نور در یافته های 
جدید علمی دارند و البته ممکن است کتاب هایی نیز داشته باشیم که 
نیازمند اصالحات زیاد نباشد و تأیید استادان را در شکل کنونی دریافت 
کند. مواظب باشید دستور رهبر معظم انقالب را که تا به این حد برای 
حرکت در مرزهای علم دغدغه دارند، با یک کار نمایش��ی و ش��تابزده 

خراب نکنید. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
دولت قبل دست در جیب دولت سیزدهم کرد

عض�و کمیس�یون برنامه وبودجه مجلس 
با بیان اینکه دولت دوازده�م برای عبور 
از کس�ری بودجه به ف�روش بدون منطق 
اوراق بده�ی روی آورد، گف�ت: ف�روش 
اوراق بده�ی توس�ط دولت ه�ا، دس�ت 
ک�ردن در جی�ب دولت بعدی اس�ت زیرا 
دولت ه�ای آین�ده را بده�کار می کنند. 

به گزارش ایرنا ، جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه کسری بودجه و تورم در کشور 
باعث شد اقتصاد کشور با نوسان های بسیار مواجه شود و قابلیت پیش بینی 
پذیر بودن خود را از دست دهد، افزود: در دولت گذشته اوراق بدهی بسیاری 
منتشر و از بانک مرکزی نیز استقراض شد؛ به طوری که منابع بسیاری بدون 
اینکه سودی برای کشور داشته باشد در قالب فروش اوراق بدهی هزینه شد. 
وی با اشاره به اینکه زمانی که هزینه دولت با درآمد ناهماهنگ باشد، کسری 
بودجه در کشور حتمی است، گفت: متأسفانه هزینه های زیادی به دولت 
جدید تحمیل شده اس��ت. کوچکی نژاد با بیان اینکه دولت باید اکنون به 
دنبال کسب منابع پایدار باشد، گفت: تورم باال در کشور نشان از صرف منابع 
فراوان و بی تأثیر در اقتصاد دارد. در چنین شرایطی دولت باید مسیر کاهش 
هزینه  ها را طی کند و با حرکت در مسیر صرفه جویی منابع، برخی هزینه های 

بودجه ای را محدود کند. 

در رأس هیئت بلندپایه نظامی
سرلشکر باقری به تاجیکستان سفر می کند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در رأس هیئت بلندپایه نظامی و به دعوت 
رسمی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان فردا عازم این کشور خواهد شد. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی ستادکل نیروهای مسلح، در راستای 
تحقق و عملیاتی نمودن توافقات حاصله در اولین کمیس��یون مشترک 
همکاری های نظامی دوجانبه ایران و تاجیکستان، سرلشکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فردا عازم دو شنبه پایتخت این کشور خواهد 
شد. براساس این گزارش، دیدار با مقامات بلندپایه سیاسی و دفاعی و مذاکره 
پیرامون همکاری های دوجانبه و منطقه ای و همچنین بازدید از مراکز نظامی 
و طرح های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان از برنامه های مهم 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران در این سفر خواهد بود. 

نماینده مردم تهران در مجلس:
حذف رانت دالر جهانگیری 

به مذاق برخی خوش نیامده است
ح�ذف ران�ت دالر جهانگی�ری به م�ذاق برخ�ی خ�وش نمی آید و 
س�عی در تخریب رس�انه ای و حتی ضربه به روند اج�رای آن دارند. 
به گزارش فارس، مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در نشس��ت علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود اظهار 
داش��ت: نظام اقتصادی ایران در قرن جدید با تعیین تکلیف ارز ترجیحی 
شروع ش��ده که می تواند در آینده اقتصادی کشور و کیفیت زندگی مردم 
تأثیر گذار باش��د. وی افزود:حذف رانت دالر جهانگیری که طبق برآورد ها 
در سال جاری به ۲۶ میلیارد دالر می رسد به مذاق برخی خوش نمی آید و 
سعی در تخریب رسانه ای و حتی ضربه به روند اجرای آن دارند. نماینده مردم 
تهران در مجلس ضمن قدردانی از اقدام دولت در تغییر نظام یارانه ها به نفع 
مردم، گفت: دولت باید ستاد هدفمندی یارانه ها را با ریاست یک نفر برای 
هماهنگی بین دستگاه ها و محل رجوع فعاالن اقتصادی و رفع مشکالت 

مردم فعال کند. 
رضاخواه ادامه داد: هماهنگی بین وزارتخانه اقتصاد، جهاد کشاورزی و صمت 
باید به باال ترین حد خود برسد؛ در وضعیت امروز کشور فرصتی برای سعی 

و خطا نیست. 

دادستان کل کشور تأکید کرد
امنیت مردم خط قرمز قوه قضائیه

دادستان کل کشور گفت: قوه قضائیه از نیروهای انتظامی و امنیتی در بحث 
برخورد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه قاطعانه حمایت خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا ، حجت االسالم محمد جعفر منتظری در واکنش به برخورد 
با کسانی که در جامعه مرتکب جرایم خشن می شوند، بیان کرد: بحث امنیت 
مردم خط قرمز قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و امنیتی است، قوه قضائیه 
وظیفه و تکلیف دارد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد 
کنند.  دادستان کل کش��ور تصریح کرد: از نیروهای انتظامی و مسئوالن 
برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم تا به صورت کلی با کسانی که موجب 
خدشه دار ش��دن امنیت مردم در هر منصب و جایگاه و مکانی می شوند، 
برخورد قاطع داشته باشند و قطعاً قوه قضائیه از آنها در این خصوص حمایت 

خواهد کرد.

رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی:
حل مسئله پرونده هسته ای 

در گرو برخورد از موضع قدرت است
مس�ئوالن تص�ور می کردند ب�ا افزایش 
بازرسی می توانند موضوع پرونده هسته ای 
ایران را حل کنند این در حالی است که حل 
مسئله پرونده هسته ای ایران در گرو آن 
اس�ت که از موضع قدرت برخ�ورد کنیم. 
فریدون عباس��ی، رئیس اس��بق سازمان 
ان��رژی اتم��ی کش��ور در گفت وگ��و ب��ا 

خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به افزایش بازرس��ی های آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته ای ایران، گفت: مدت ها است 
که پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی در دست بررسی است 
و چندین قطعنامه شورای حکام را به دنبال فعالیت هسته ای دریافت 
کرده ایم. این موارد باعث شده است که برخی مسئوالن تصور کنند با 
شفاف سازی می توان آژانس را قانع و فشار بر کشور را کم کرد. نماینده 
مردم کازرون در مجلس ادامه داد: تقریبا در ۲۰ سال گذشته بیشترین 
بازرسی ها از کشور صورت گرفته اس��ت و برخی از این بازرسی ها به 
دلیل اشتباهات مس��ئوالن اس��ت چرا که تصور می کنند می توانند 
بازرس ها را مجاب کنند یا جواب غربی ها را بدهند که نش��ان دهیم 

کاری انجام نداده ایم. 
این در حالی است که بازرسی ها با هدف گذاری از پیش تعیین شده 
صورت می گیرد و به جای بازدید فنی کابل و ترانس بررسی می شود 
و بیان می کنند موادی پیداکرده اند که حتی در ایران سابقه تولید آن 
وجود ندارد، این نشان می دهد بازرسان آژانس نیز برنامه ریزی شده 
بازدید می کنند تا مواد جاسازی شده سرویس های جاسوسی غرب و 

صهیونیست را پیدا کنند. 
  این نماینده مجلس توضیح داد: مسئوالن تصور می کردند با افزایش 
بازرسی می توانند موضوع پرونده هسته ای ایران را حل کنند این در 
حالی است که حل مسئله پرونده هسته ای ایران در گرو آن است که 
از موضع قدرت برخورد کنیم و در مناسبات جدید جهانی سهم قابل 
مالحظه ای داشته باشیم تا بتوانیم سازمان ملل جدید تشکیل دهیم 
چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز زیر مجموعه سازمان ملل 

است که بعد از جنگ جهانی دوم از سوی غربی ها ایجاد شده است.
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       دولت

رئیس جمهور جای�گاه هموطن�ان و علمای اهل 
س�نت را در تاری�خ کش�ور بااهمی�ت توصی�ف 
کرد و اظهار داش�ت: علم�ا و اندیش�مندان اهل 
س�نت در ب�الد خ�ود منش�أ خدمات بس�یاری 
هس�تند و س�ال  ها اس�ت ک�ه ش�یعه و س�نی 
در ایران اس�المی ب�ا یکدیگر زندگ�ی می کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، 
سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از علما و روحانیون 
اهل سنت با اش��اره به تالش های جدی دولت برای 
رفع مشکالت معیشتی مردم تصریح کرد: دولت به 
دغدغه های مردم که به روحانیون منتقل می ش��ود، 
توجه و ب��رای رفع این مش��کالت ت��الش می کند. 
رئیسی با تشریح وضعیت کشور در زمان آغاز به کار 
دولت سیزدهم گفت: کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ 
هزار میلیاردی، باقی ماندن بده��ی ماهانه ۱۰ هزار 
میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نف��ر در روز با ویروس 
منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، تزریق رانتی ارز 
٤۲۰۰ تومانی به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کاالی 
اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در روزهای 

آغاز به کار خود با آنها درگیر بود. 
آیت اهلل رئیسی یکی از مشکالت کشور را نحوه پرداخت 

ارز ٤۲۰۰ تومانی دانست و اظهار داشت: عماًل بخش 
 عمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی پرداخت  
می شد، در خدمت جریان فس��اد و رانت بود. در واقع 
هم هدر رفت منابع کش��ور را داشتیم هم یارانه ها به 
مردم نمی رس��ید. بنابراین،  به منظور جلوگیری از 
ادامه این وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای 
پرداخت به حلقه اول تأمین کاال، یعنی واردکننده ها، 
به حلقه آخر و ذی نف��ع اصلی، یعنی خ��ود مردم و 

مصرف کنندگان، داده شود. 

رئیس جمهور با تأکید بر اینک��ه پرداخت ٤۰۰ هزار 
تومان به صورت ماهیانه به هر فرد کار سختی است 
اما کارشناسان این روش را گامی برای نزدیک شدن 
به عدالت و رفع فقر مطلق می دانند، گفت: این اقدام 
همه عدالت نیست بلکه یک گام برای عادالنه تر شدن 

وضعیت اقتصادی است. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به جایگاه مهم هموطنان و علمای اهل سنت در تاریخ 
کشور، گفت: شما علما و اندیش��مندان در بالد خود 

منشأ خدمات بسیاری هستید و سال  ها است که شیعه 
و سنی در ایران اسالمی با یکدیگر زندگی می کنند. 
رئیسی به درخواست برخی از علمای اهل تسنن برای 
استفاده بیشتر از آنها در سمت های مدیریتی اشاره 
کرد و گفت: استفاده از شایستگان امری مهم و ضروری 
است و مالک برای دولت، کارآمدی است و در هر استان 
که می روم بر اس��تفاده از نیروی بومی در آن استان 
تأکید دارم. رئیسی همچنین بر ضرورت سامان دهی 
به وضعیت کولبران و سوخت بران تأکید کرد و اظهار 
داشت: اگر در گذشته درآمدهای مرزی به مرزنشینان 
داده  می شد و بازارچه های مرزی فعال  می شدند، شاهد 
مشکالت فعلی مرزنش��ینان نبودیم و به وزیر کشور 
دستور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی 

تعطیل شده اقدام نماید. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود به 
موضوع رش��د جریان های تکفیری در منطقه اشاره 
کرد و اظهار داشت: باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری 
و سلفی در کش��ور باشیم؛ ش��یعه انگلیسی و سنی 
امریکایی دو روی یک سکه هستند و هر دو ضد وحدت 
جهان اسالم هستند. حال آنکه وحدت برای جمهوری 

اسالمی ایران یک راهبرد است نه یک امر تاکتیکی.   

در دیدار علمای اهل تسنن

 رئیسی: وحدت شیعه و سنی  راهبرد ماست

 ستون روزنامه جمهوری اسالمی  در اختیار متهم امنیتی!


