
      دفاعی

مردم ایران بار دیگر درخشیدند
باگذش��ت یک هفته از اجرای طرح مردمی س��ازی یارانه  ها و همراهی 
مردم با انجام آن، ضرورت اهتمام ملی برای اجرای موفق آن بیش ازپیش 
آشکارشده اس��ت. اهمیت اجرای این طرح برای اصالح نظام اقتصادی 
کشور و ر هایی از یارانه  ها از سال های پس از پایان جنگ تحمیلی همواره 
مطرح بود، اما هیچ کدام از دولت  ها جسارت اجرای آن را نداشتند و نهایتاً با 
انجام اصالحات جزئی تالش می کردند از زیر بار انجام این طرح بزرگ شانه 
خالی کنند و این در حالی است که در دوران دولت دوازدهم و با تشدید 
مشکالت اقتصادی کشور ناشی از تحریم های فلج کننده اقتصادی امریکا ، 
از فروردین س��ال ۱۳۹۷ دولت وقت با اختصاص ارز ترجیحی موس��وم 
به »دالر4200تومانی« برای اغلب کاالهای اساس��ی، کشور را در ورطه 
یارانه  ها درگیرتر کرد، به گونه ای که در سال های اخیر به دلیل فاصله عمیق 
ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد در بازار از یک س��و و تحوالت اقتصاد جهانی و 
رشد روزافزون قیمت  ها تداوم روند گذشته و تأمین ارز موردنیاز برای تهیه 
اقالم اساس��ی ضروری برای مردم امکانپذیر نبود و به همین دلیل دولت 
آقای روحانی در چند ماه اول سال ۱400 تمام بودجه پیش بینی شده برای 
تأمین اقالم اساسی مردم برای آن سال را هزینه کرد و دولت سیزدهم در 
آغاز کار برای تأمین نیازهای اساسی مردم پولی نداشت و به همین دلیل 
بود که پیش بینی  می شد نیمه دوم سال ۱400 به دلیل عدم امکان تأمین 
کاالهای اساسی، کشور با قحطی مواجه شود که البته این مشکل با درایت 
دولت سیزدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته اتفاق نیفتاد و کشور از یک 
بحران سخت عبور کرد، اما بدیهی بود که ادامه مسیر گذشته با توجه به 
روند فزاینده قیمت کاالهای اساسی در جهان ناشی از خشکسالی ، جنگ 
اوکراین و...  عماًل امکانپذیر نبود. اینها همه باعث شد که دولت سیزدهم 
متناسب با روحیه و شعارهای مطرح شده و با استعانت از عنایات الهی و با 
پشتوانه حمایت مسئوالن و دیگر قوا به ویژه مجلس شورای اسالمی و البته 
حمایت و همکاری مردم، مهم  ترین پروژه اقتصادی پس از انقالب اسالمی را 
به اجرا گذاشته و مقدمات الزم برای ر هایی کشور از معضل اقتصاد یارانه ای 
را فراهم کند، این امر اگرچه در آغاز راه است و طبعاً ادامه آن ممکن است با 
فراز و نشیب  هایی همراه باشد اما دستاوردهای مهمی چون اجرای عدالت 
در توزیع یارانه  ها و رس��یدن یارانه به مصرف کنن��ده نهایی ،اقدام عملی 
برای از بین بردن فقر مطلق در جامعه،بهینه سازی مصرف و جلوگیری از 
هدر رفت سرمایه های ملی،شفاف شدن روند تولید کاال ها و امکان رقابت 

تولیدکنندگان با حذف رانت را در پی خواهد داشت. 
آنچه در فرایند اجرایی این طرح اهمی��ت دارد، نقش مردم در همراهی 
با دولت و کمک به تحقق آن اس��ت، به همین دلیل است که از روز های 
قبل از آغاز اجرای طرح و به ویژه پ��س از کلید خوردن آن، جنگ روانی 
گسترده ای از سوی رسانه های بیگانه و معاندین و بعضاً مخالفان داخلی 
دولت برای دامن زدن به اعتراض های مردمی در مخالفت با این طرح و 
کشاندن مردم به خیابان  ها و تبدیل اعتراضات به آشوب و اغتشاش آغاز 
گردید که البته با هوشیاری مردم ناکام ماند . اما این شکست رسانه های 
استکباری و معاندان به عبرت گیری آنها منجر نشد به گونه ای که دولت 
امریکا مستقیماً به صحنه واردشده و تالش دارد سناریوی حمایت از فتنه 
88 را مجدداً تجربه کند. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در 
سخنانی بابیان آنکه معترضان ایرانی در حال ایستادگی برای حقوق خود 
می باشند، عنوان کرد: » مردم ایران این حق رادارند که حکومت خود را 
پاسخگو کنند. ما از حقوق آنها در اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان، 

آنالین و آفالین و بدون بیم از خشونت و انتقام، حمایت می کنیم«. 
این اظهارات و ادعای حمایت از مردم ایران در حالی اس��ت که مردم ما 
جنایت سردمداران رژیم امریکا در تشدید فشار ها و تحریم های اقتصادی 
علیه ملت ایران را فراموش نمی کنند، کسانی که در دوران ترامپ با خروج 
از برجام تأکید کردند که آن قدر به مردم ایران فشار می آورند که نان برای 
خوردن نداشته باشند تا تسلیم امریکا شوند ،که البته ناکام ماندند و جالب 
این است که همین آقای س��خنگو پنجم بهمن ماه گذشته به شکست 

امریکا از مردم ایران در دوران آن فشار ها و تحریم  ها اعتراف کرده بود. 
 اگرچه تجربه نشان داده است که اجرای این گونه طرح  ها در همه کشورها ، 
ممکن است در مقطعی افزایش مشکالت اقتصادی برای بخشی از مردم 
را در پی داشته باشد ،اما دستاوردهای ناشی از اجرای آن در رشد و توسعه 
اقتصادی و افزایش رفاه عمومی تحمل دشواری  ها را آسان تر کرده است. 
و به همین دلیل اس��ت که قاطبه مردم ایران با آگاهی از این امر و به رغم 
فراخوان های گسترده دشمنان با آنان همراهی نکرده و در معدود شهر هایی 
نیز که اجتماعات چندنفره اعتراضی شکل گرفت ،با درایت مردم و مدارای 
هوشمندانه نیروهای انتظامی و امنیتی که در جای خود قابل تقدیر است 
دشمنان نظام را ناکام گذاشته و شکس��ت دیگری را بر سردمداران نظام 
سلطه تحمیل کردند. و این واقعیتی مهم در تاریخ انقالب اسالمی مردم 
ایران است که در بزنگاه های حس��اس تاریخ انقالب چه در دوران جنگ 
تحمیلی که دهها هزار ش��هید دادند و چه در تحوالت بعدازآن به ویژه در 
همین دوران تحریم های اقتصادی خوش درخش��یدند. اگرچه این مدارا 
و تحمل و اعتماد به دولت منتخب خود به معنی نادیده انگاشتن وظیفه 
سنگین دولتمردان نیست و انتظار این است که باپشتکار و اجرای صحیح 
طرح ، زمینه تحقق عدالت اجتماعی و رفع فاصله طبقاتی را فراهم کنند و این 
درواقع همان لبیک دولت و مردم به امامشان است ،آنگاه که در دیدار روز ۱۹ 
اردیبهشت ماه با دانشجویان با تأکید بر حمایت از دولت برای انجام کارهای 
مهمی که در پیش دارد ،خاطرنشان کردند: »مدیران و مسئوالن کشوری 
ان شاءاهلل همان طور که وعده داده شده، به کار و برنامه ای که وعده داده اند، 
همه عمل کنند و همه هم به دولت کمک کنند. امروز کار هایی که دولت 
درزمینه  اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و احتیاج به کمک همه 
دارد. یعنی همه  دستگاه ها، قوای مختلف، آحاد مردم، مجموعه ها، همه باید 

به دولت ان شاءاهلل کمک کنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کند. «

عباس حاجی نجاری

آیت اهلل فاطمی نیا، اس�تاد همه م�ردم، با هر 
س�طحی از س�واد آکادمیک و دان�ش دینی 
بود. ب�ه زبان م�ردم، از دین می گف�ت و مردم 
حرف�ش را می فهمیدند و حاال هم�ان مردم، 
از هر قش�ری، رس�م ش�اگردی را بجا آوردند 
و در بدرقه پیکر اس�تاد به س�وی خانه ابدی 
حض�ور یافتند. حض�وری هم�راه با اش�ک، 
حسرت، و عزاداری عمیق از یک فقدان شدید. 
روز گذشته دانشگاه تهران و خیابان های اطراف آن 
محل تشییع پیکر استاد اخالق و مفسر نهج البالغه 
و صحیفه سجادیه، آیت اهلل فاطمی نیا بود. مردمی 
که عمری با درس  ها و مواعظ او، صدای دلنشینش 
و چهره مهربانش خو گرفته بودند و بخش دینی و 
اخالقی زندگی شان را روی مدار آموزه های او پیش 
می بردند، حاال با اشک آمده بودند برای وداع آخر؛ 

خداحافظ استاد. 
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل فاطمی نیا از ساعت ۹ 
صبح سه  شنبه در مسجد دانشگاه تهران با تالوت 
آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و بعد با ورود پیکر به 
صحن مسجد، مراسم حال و هوای دیگری به خود 
گرفت. صدای گریه  ه��ا از دور و نزدیک ش��نیده  
می شد، آرام و بی وقفه. پس از آن موذنی، پیرغالم 
اهل بیت)ع( که قریب ۳۵ سال در مجالس استاد 
فاطمی نیا روضه خوانی داش��ته، به مرثیه خوانی 
پرداخت و ابیاتی نیز به زبان آذری خواند، به زبان 
محل تولد آی��ت اهلل فاطمی نیا. پ��س از او، ایمان 
شمس��ایی، معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد که 
فرزند حاج حسین شمسایی از پیرغالمان کشور 
هم به حساب می آید، زیارت عاشورا خواند و چند 
بیتی هم خواند تا مردم در کنار پیکر این پیرغالم و 

روضه دار سیدالشهدا)ع( دقایقی بر سینه بزنند. 
نماز بر پیکر اس��تاد فاطمی نیا ب��ه امامت آیت اهلل 

صدیقی، امام جمعه موقت تهران برگزار شد و مردم 
همنوا با او در فرازهای مختل��ف این نماز از جمله 
»اللُّهمَّ إِنَّ هَذا َعْبُدَک َوابُْن َعْبِدَک َوابُْن أََمِتَک نََزَل 

َّا اَلنَْعلَُم ِمْنُه إاِّل َخْیراً،  بَِک َوأَنَْت َخْیُر َمْنُزوٍل بِِه. اللُّهمَّ إِن
َوأَنَْت أَْعلَُم بِِه ِمنَّا« اشک ریختند و ناله زدند. 

در ادامه، پیکر این استاد اخالق روی دست مردم 

قدرشناس تهران حاضر در مراسم از مسجد خارج 
شده و س��پس روی کامیون پیش بینی شده قرار 
گرفت تا وارد س��یل جمعیت حاض��ر در فضای 
دانش��گاه تهران ش��ود. در این هنگام رضا هاللی 
و ابراهیم رحیمی، مداحان اه��ل بیت)ع( روضه 
خواندند و مرثیه خوانی کردند. استاد فاطمی نیا به 
روضه حضرت علی اصغر)ع( عالقه بسیار داشت. 
شب گذش��ته در مراس��م وداع با پیکر ایشان در 
مس��جد دانش��گاه امام صادق)ع( حجت االسالم 
سیدحسین فاطمی نیا فرزند ایشان نقل کرد که در 
آخرین مرتبه ای که ایشان را به بیمارستان منتقل 
می کردیم، در آمبوالنس ایش��ان به من فرمودند 
روضه حضرت علی اصغر)ع( بخوانید. فرزند استاد 
فاطمی نیا ادام��ه داد: بار ها از پدر می خواس��تیم 
روضه ش��ش ماهه کربال را بخوانند و هربار سرباز 
می زدند، یک بار که علت را از ایش��ان جویا شدم، 
گفتند: من اگر روی روضه حضرت علی اصغر )ع( 
متمرکز شوم، می میرم. در مراسم تشییع به جهت 
این ارادت، رضا هالل��ی و ابراهیم رحیمی روضه 
حضرت علی اصغ��ر)ع( خواندن��د و مرثیه خوانی 

کردند و مردم هم با سینه زنی همراهی کردند. 
تصویری هم که از پیکر او روی تخت بیمارستان 
لحظاتی پس از رحلت منتشر شد، نشان می دهد 
که روی صورت اس��تاد، پس از فوت پرچم سیاه 
اباعبداهلل انداخته اند. دیروز هم با ذکر یا حسین 

مردم بدرقه شد. 
پیکر استاد فاطمی نیا بالفاصله پس از وداع مردم 
تهران، راهی قم ش��د. عصر دیروز مراسم وداع و 
تش��ییع در قم از مسجد امام حس��ن عسکری تا 
حرم حضرت معصومه برگزار و سپس پیکر استاد 
در حرم حضرت فاطمه معصوم��ه)س( به خاک 

سپرده شد.

خط تولید پهپاد ایرانی ابابیل۲ با حضور رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح در تاجیکستان افتتاح شد. 
به گزارش مهر، خط تولید پهپ��اد ایرانی ابابیل2 
صبح دی��روز با حضور سرلش��کر محم��د باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و شیرعلی میرزا، 
وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه کشور 
تاجیکس��تان در دو ش��نبه، پایتخت این کشور 

افتتاح شد. 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی در 
این مراسم، با اش��اره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران با تالش متخصصان و دانشمندان متعهد خود 
و با استفاده از ظرفیت های داخلی توانست در تمام 
ابعاد نظامی و دفاعی، ب��ه ویژه هواپیماهای بدون 

سرنشین، رشد قابل توجهی داشته باشد، گفت: 
امروز در جایگاهی هس��تیم که می توانیم عالوه 
بر رفع نیازهای داخلی به کش��ورهای هم پیمان 
و دوس��ت در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار، 
تجهیزات نظامی صادر کنیم. باقری افتتاح تولید 
کارخانه ابابیل 2 در تاجیکستان را نقطه عطفی در 
همکاری های نظامی بین دو کشور عنوان کرد و 
افزود: ان شاءاهلل در آینده شاهد افزایش همکاری  ها 
و تعامالت بیشتر از تمام سطوح دفاعی نظامی بین 
دو کشور ایران و تاجیکس��تان خواهیم بود. این 
نخستین بار است که جمهوری اسالمی ایران به 
صورت رس��می خط تولید یک پهپاد عملیاتی را 
در کشور دیگری راه اندازی می کند، اما این پهپاد 

عملیاتی چه ویژگی  هایی دارد؟
ابابیل2 از جمله نخستین دستاوردهای پهپادی 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت که تا ب��ه امروز 
تعداد بس��یار زیادی از آن تولید شده و در اختیار 
یگان های مختلف نیروهای مسلح کشورمان قرار 
گرفته است. این پهپاد که ابتدا با مأموریت مراقبت 
و شناسایی و هدف تولید شده بود، بعد ها مأموریت 
انتحاری نیز برای آن تعریف ش��د و هم اکنون در 
قالب ای��ن مأموریت در اختیار نیروهای مس��لح 
قرار دارد. ابابیل2 با مداومت پرواز ۵/ ۱ س��اعته 
می تواند ت��ا 200 کیلومتر برد عملیاتی داش��ته 
باشد و بیشینه سرعت کروز آن به 220 کیلومتر بر 
ساعت می رسد. این پهپاد می تواند تا ۱۱ هزار پا از 

سطح زمین ارتفاع بگیرد و در عملیات مراقبت و 
شناسایی می تواند مساحتی معادل ۷۷0کیلومتر 
 مرب��ع را پای��ش کن��د. س��امانه ناوب��ری ابابیل

GPS/INS -2 اس��ت و نوع هدایت و کنترل آن 
هم می تواند به صورت کنترل از راه دور باش��د و 
هم خودکار که در حالت خ��ودکار برد این پهپاد 
افزایش خواهد یافت. نیروی پیشران این پهپاد از 
یک موتور پیستونی دو سیلندر تأمین می شود که 
با توان 2۵ اسب بخار، مصرف سوختی در حدود 
۵ لیتر بر س��اعت دارد. ابابیل2 همچنین قابلیت 
برخاستن از روی شناور و قایق تندرو را نیز دارد 
که طی سال های گذشته قایق های تندرو نیروی 

دریایی سپاه با این پهپاد ها مجهز شده اند. 

وداعحسینیهابافاطمینیا
پیکر آیت اهلل فاطمی نیا پس از تشییع در تهران و قم به خاک سپرده شد

طی مراسمی با حضور سرلشکر باقری صورت گرفت

افتتاح خط تولید پهپاد همه کاره ایرانی  در تاجیکستان

      خبر

  گزارش

نماینده ولی فقیه در سپاه:

 جهاد تبیین  را با اطالع رسانی درست و به موقع آغاز کنید

نماینده ولی فقیه در س�پاه از برگزاری کنگره 
۴ هزار ش�هید روحانی در چه�ارم خردادماه 
خبر داد و گفت: در این مراسم که در قم برگزار 
می ش�ود، رئیس جمهور و فرمانده کل س�پاه 

سخنرانی می کنند. 
حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی 
فقیه در سپاه در نشست خبری که صبح دیروز برای 
تشریح برنامه های کنگره بزرگداشت شهدای روحانی 
در محل روابط عمومی سپاه برگزار شد، طی سخنانی 
گفت: روحانیون با خبرنگاران در یک جهاد مشترک 
هستند و همانگونه که می دانید جهاد تعطیلی ندارد 
و مؤمن با زبان و قلمش جهاد می کند. روحانیون و 
خبرنگاران، جهادگران عرصه تبیین هستند و این 
عرصه به دالیل مختلف مقدم بر سایر جهاد  ها است. 
نماین��ده ولی فقیه در س��پاه »جه��اد تبیین « را 
جهاد اکبر دانست و تصریح کرد: دشمن شکست 
خورده در تمامی عرصه   ها امروز با تحریف، فریب 

و شبهه افکنی به جنگ باورهای جامعه ما آمده و 
جهادگران که در این عرصه می توانند ایستادگی 
کنند خبرنگاران و روحانیون هستند که می توانند 

دشمن را عقب بزنند. 
  دش�من دنبال تغیی�ر باور  ه�ا و تضعیف 

گفتمان مقاومت است
حاجی صادقی ی��ک بعد جهاد تبیی��ن را اطالع 
رسانی درس��ت و به موقع دانست و گفت: دشمن 
به دنبال تغییر الگوهای رفتاری و تضعیف گفتمان 
مقاومت و به دنبال فتنه است، آنها می خواهند فضا 
را تاریک کنند و ما امروز بیشترین حرکت را باید 
در عرصه تبیین داشته باشیم. وی صراحت بیان و 
شجاعت را از دیگر ویژگی های جهادگران عرصه 
تبیین دانست و گفت: جهادگران عرصه تبیین باید 

روحیه جهادی داشته و خستگی ناپذیر باشند. 
نماینده ولی فقیه در س��پاه با اش��اره به برگزاری 
کنگره بزرگداشت شهدای روحانی، اظهار داشت: 

گفتمان ش��هدا، گفتمان عزت و مقاومت و اقتدار 
است. شهدا در یک سرور و خوشحالی نزد خداوند 
به س��ر می برند و ش��هادت در مکتب ما کامیابی 
است. حجت االس��الم حاجی صادقی با اشاره به 
ویژگی های سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی، 
خاطرنشان کرد: بزرگ ترین هدف و آرزوی حاج 
قاسم سلیمانی ش��هادت بود، این را دشمنان ما 
نمی دانند و نمی فهمند. وی پیام شهدا را بشارت 
به حیات انسانی دانست و افزود: ادبیات شهدا این 

است که جز زیبایی و قشنگی چیزی ندیده اند. 
  مردمداری ویژگی مکتب شهداست

نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: مردمداری 
و خدمت به م��ردم ویژگی مکتب شهداس��ت و 
ما با توجه به این موضوع کنگره ش��هدا را برگزار 
می کنیم. حجت االس��الم حاجی صادقی با اشاره 
به اهداف کنگره شهدا، گفت: ما در این کنگره  ها 
از ش��هدا س��بک زندگی و چگونه زندگی کردن 

را می آموزی��م و پیام ش��هدا را می ش��نویم که با 
ایستادگی و نه با سازش، کوتاه آمدن و استیصال به 
پیروزی می رسیم. وی اضافه کرد: برای برگزاری 
این مراسم، شناس��ایی ش��هدای روحانی را آغاز 
کردیم، اما قطعاً تعداد ش��هدای ما بسیار بیشتر 
از این 4 هزار شهید است که ما تاکنون شناسایی 
کرده ایم، ما روحانیونی داش��ته ایم که بعد از آغاز 
جنگ، لباس پاسداری از انقالب را بر تن کرده اند، 
مانند شهید حجازی که شاگرد شهید بهشتی بود، 

اما با آغاز جنگ به سپاه پیوست. 
نماینده ولی فقیه در س��پاه با بیان اینکه تاکنون 
۵۵کنگره ش��هدای روحانی در اس��تان  ها برگزار 
ش��ده و ۳4 کتاب درباره روحانیت منتش��ر شده 
است، اظهار داشت: همچنین ۱0کتاب صوتی و 

۵0۹کتاب نیز در سطح استان  ها داشته ایم. 
حجت االسالم حاجی صادقی افزود: ۳۷4۱روحانی 
شیعه و ۱4۹ ش��هید اهل سنت داش��ته ایم، که 
۵۷نفر از زمان مشروطه تا انقالب اسالمی بوده اند، 
40 نفر نی��ز از پیروزی انقالب اس��المی تا جنگ 
تحمیلی بوده اند، همچنین ۱4۹ ش��هید ترور و 
مدافع حرم داریم. وی اعالم ک��رد: کنگره 4 هزار 
ش��هید روحانی، چهارم خرداد در شهر قم برگزار 
می ش��ود که پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در 
آن پخش می ش��ود و حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی و سرلشکر حسین س��المی، فرمانده کل 
سپاه در آن سخنرانی خواهند کرد. همچنین یک 
نمایشگاه بزرگ در حاشیه کنگره برگزار می شود، 
البته قرار بود این کنگره در سال ۹8 برگزار شود اما 

به دلیل کرونا برگزار نشد. 
  افتخار روحانیت حضور در میدان جهاد است

نماینده ول��ی فقیه در س��پاه با اش��اره به میزان 
ش��هدای روحانی نسبت به س��ایر اقشار جامعه، 
گفت : تعداد ش��هدا، جانبازان و آزادگان روحانی 
به نس��بت تعداد سایر اقش��ار جامعه بیشتر بوده 
است، البته منتی بر مردم نداریم و منت کش آنها 
هستیم، چون بدون این ملت رش��ید، ما نظامی 
والیی نداش��تیم. افتخار روحانیت این است که 
هیچ گاه نگفته است بروید جهاد کنید، بلکه گفته 
بیایید جهاد کنیم.  حجت االسالم حاجی صادقی 
با اشاره به تالش دشمنان برای آسیب زدن به نهاد 
روحانیت، گفت : دشمنان تالش دارند که پیوند 

ملت و روحانیت را بشکنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
 باب مذاکره باز 

اما  اصول کشورمان تغییر نکرده است
نای�ب رئی�س کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت خارج�ی 
اص�ول کش�ورمان  می گوی�د،  اس�امی  مجل�س ش�ورای 
تغییر نک�رده اما ب�اب مذاکره باز اس�ت و کش�وری ک�ه منطق و 
گفتمانی قوی در جهان دارد هیچ مش�کلی با این مس�ئله ندارد. 
ابراهیم عزیزی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به دیدار اخیر 
فرستاده اتحادیه اروپا با مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان اظهار داشت: 
قانون اقدام راهبردی اصول کلی و خط مش��ی جمهوری اسالمی ایران را در 
بحث هس��ته ای مش��خص کرده و مقام معظم رهبری هم بر اجرا آن تأکید 
کردند و مسیر کاماًل روشن است. وی افزود: در مذاکرات شاهد بد عهدی، بی 
عملی و عدم پایبندی طرف های مقابل به وعده های شان بودیم و در این مدت 
به روشنی مشاهده کردیم همه طرف ها به درستی وعده های خود را اجرایی 
نکردند و شرایط فعلی برجام به دلیل همین رفتار ها در کنار زیاده خواهی امریکا 
ایجاد شده اما اصول کشورمان تغییر نکرده است.  نماینده مردم شیراز و زرقان 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه پایبندی طرف ها به توافق و تضمین 
محکم برای آن ضروری است گفت: اگر اروپا و امریکا بتواند تصمیم عقالیی 
و سازنده بگیرند و در مقام عمل اثبات کنند نسبت به گذشته رفتار متفاوتی 
دارند و در مسیر پیش رو از بد عملی خارج شده اند حتما باب مذاکره باز است 
و کشوری که منطق و گفتمانی قوی در جهان دارد هیچ مشکلی با این مسئله 
ندارد و ما از اولین روزهای پیروزی جمهوری اس��المی همیشه اعالم کردیم 
اهل تعامل سازنده با منطق قوی هستیم و از گفت وگو روی گردان نیستیم نه 

سلطه پذیر خواهیم بود نه سلطه گر و همیشه اهل تفاهم و منطق بوده ایم.

جانشین فرمانده کل سپاه:
اقدام دولت در مردمی سازی یارانه  ها 

شجاعانه و متعهدانه است
جانش�ین فرمان�ده کل س�پاه پاس�داران انقاب اس�امی اقدام 
دول�ت س�یزدهم در مردمی س�ازی یارانه  ه�ا را ش�جاعانه 
و متعهدان�ه دانس�ت و گف�ت: ای�ن مه�م یک�ی از الزام�ات 
اجرای�ی ب�رای س�اماندهی و توس�عه اقتصادی کش�ور اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در دیدار با امام جمعه یزد اظهار کرد: استان یزد از 
جمله نقاط شاخص کشور در بحث شهید و شهادت است و نسبت به جمعیت 

آمار قابل قبولی از شهدا و ایثارگران تقدیم انقالب اسالمی کرده است. 
وی در ادامه با اش��اره به اهمیت سیاس��ت های اجرای��ی دولت در بحث 
مردمی سازی یارانه ها، افزود: اصالح یارانه  ها از جمله اقدامات کارشناسی و 
منطقی دولت است که تمام کارشناسان اقتصادی و رؤسای جمهوری ایران 
اسالمی به اهمیت آن واقف هستند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اقدام دولت سیزدهم در مردمی سازی یارانه  ها را شجاعانه 
و متعهدانه دانست و گفت: این مهم یکی از الزامات اجرایی برای ساماندهی 
و توسعه اقتصادی کشور است. فدوی اصالح یارانه  ها را آغازی برای تحولی 
س��ازنده در اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: دش��منان نظام و انقالب 
اسالمی سعی دارند با گمراه کردن مسیر خدمت مردم را نسبت به برنامه  ها 
و سیاست های دولت ناامید کنند که خوشبختانه موفق نشده و نمی شوند. 
وی با بیان اینکه خوشبختانه از آغاز مردمی سازی یارانه  ها تاکنون مشکل 
خاصی در بحث اعتراضات مردمی نداشتیم، تأکید کرد: با توکل به خدا و 
بصیرت مردم توطئه استکبار در اجرای طرح ناامید کردن مردم خنثی و 
با همت مسئوالن طرح اصالح یارانه  ها به نفع معیشت مردم ادامه خواهد 
یافت. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان با بیان 
اینکه تمام دولت  ها می خواستند این کار را انجام دهند، گفت: استدالل 

مردمی سازی یارانه  ها آرامش بخش و منطقی است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
 وزیران خارجه ایران و عربستان 

در بغداد دیدار می کنند
وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی در آینده نزدیک در 

بغداد دیدار خواهند کرد. 
به گزارش فارس،حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران با فیصل 
بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در عراق دیدار خواهند کرد.  
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه 
توافقات اولیه بین تهران و ریاض انجام شده است، گفت: در آینده نزدیک 
دیداری بین وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه سعودی اتفاق خواهد 
افتاد. در این دیدار بر سر مسائل دو جانبه و افتتاح سفارتخانه ها و همچنین 

درباره مسائل منطقه و مخصوصا بحران یمن گفت وگو خواهد شد. 

با حضور در النه تروریست ها در آلبانی
پمپئو به گروهک تروریستی منافقین پیوست!

مایک پمپئ�و، وزیر خارج�ه دولت ترام�پ با حض�ور در آلبانی با 
مریم رجوی، سرکرده گروهک تروریس�تی منافقین دیدار کرد. 
به گزارش تس��نیم، مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ در دیدار با 
رجوی خود را عضوی از این گروه خوانده و خواسته است از ظرفیت های 

آنها علیه جمهوری اسالمی استفاده شود!
سازمان مجاهدین خلق )گروهک منافقین( از ۳0 خرداد سال 60 به صورت 
رسمی وارد فاز مسلحانه علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی شد. در 
کارنامه این گروهک تروریس��تی بالغ بر ۱2هزار ترور ثبت شده است؛ از 
ش��خصیت های انقالب تا مردم عادی کوچه و بازار تنها به جرم همراهی 
نکردن با این گروه به شهادت رسیده اند. فجایعی همچون انفجار دفتر حزب 
جمهوری اسالمی، انفجار دفتر نخست وزیری و ترور شهید صیاد شیرازی 
به دست آنها اتفاق افتاد. همچنین از س��ال 64 با حضور در خاک عراق و 
دیدار مسعود رجوی با صدام، به صورت رسمی با رژیم بعث علیه ملت ایران 
در جنگ تحمیلی مشارکت کردند. این گروه بعد از سقوط صدام، مجبور 
به ترک خاک عراق شد و با کمک کشورهای غربی در خاک آلبانی ساکن 
شد. در سال های اخیر و با خروج این گروهک از فهرست تروریستی اتحادیه 
اروپا و امریکا، برخی سران امریکا در میتینگ های این گروهک تروریستی 
شرکت می کردند. جان بولتون مشاور امنیت ملی و رودی جولیانی وکیل 

ترامپ با سران این گروه ضدایرانی دیدار داشتند. 
همسویی و همذات پنداری وزیر خارجه سابق امریکا با گروهک منفور 
و تروریستی منافقین چندان هم جای تعجب ندارد؛ چه آنکه این رژیم 
طی چهار دهه گذشته به طور مستقیم و غیر مستقیم در هرگونه تهدید، 
تحریم و ترور شهروندان ایرانی نقش پر رنگی داشته که حمایت آشکار 
آنها از صدام در جنگ هشت ساله، ساقط کردن هواپیمای مسافربری 
ایران، تحریم های ضد انسانی علیه ملت ایران و در آخرین نمونه ترور 
ناجوانمردانه سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در عراق از جمله اقدامات 

خصمانه رژیم امریکا علیه جمهوری اسالمی است. 
تیر ماه ۹۹ بوده که دادس��تان وقت تهران از صدور دس��تور جلب برای 
۳6مس��ئول سیاس��ی نظامی امریکا از جمله دونالد ترامپ و نیز دیگر 
کشور  ها که در ترور سردار سلیمانی مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، 
خبر داد و گفت: دستور جلب و اعالم قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر 
شده است. علی القاصی مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری 
پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم س��لیمانی اعالم کرد: ۳6 نفر از 
افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از 
مسئوالن سیاسی و نظامی امریکا و دیگر دولت  ها شناسایی شدند که به 
دست مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز از طریق 
پلیس بین الملل صادر شده است. وی عنوان اتهامی این افراد را »قتل« و 
»اقدام تروریستی« اعالم کرد و افزود: در رأس این فهرست دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره 

مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد. 
دی ماه گذشته و در حالی که هنوز چند س��اعتی از پایان مراسم سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی نگذشته، مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین امریکا در 
یک مصاحبه از دولت امریکا درخواست که سطح حفاظت از خودش و ترامپ 
را در برابر تهدید ایران باال ببرد. پمپئو در گفت وگو با شبکه خبری فاکس نیوز، 
گفت:»آن  ها )ایرانی ها( می گویند  که می خواهند تک تک مسلمانان جهان را 
به کشتن رئیس جمهور ترامپ و من  برانگیزانند، این کاری است که قبالً انجام 
نشده است و واقعاً یک خطر و ریسک امنیتی است. «  وی خطاب به دولت جو 
بایدن افزود: این را دیدید که رئیس جمهور رئیسی درباره این حرف زده که 
رئیس جمهور ترامپ و من محاکمه شویم و اگر این کار عملی نشد، ما را ترور 
کنند، واقعاً و عمیقاً بی سابقه است و تیم رهبری سیاسی ]جو بایدن[واقعاً 

]برای حفاظت از ترامپ و من[مسئولیت دارد.
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 نماي نزديك

    اقامه نماز رهبر انقاب بر پیکر استاد فاطمی نیا
حضرت آیت اهلل خامنه ای شامگاه دو شنبه با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج 
س��ّیدعبداهلل فاطمی نیا ضمن قرائت فاتحه، بر آن عالِم واعظ نماز میت اقامه کردند.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ، در این مراسم جمعی از نزدیکان 
و بستگان مرحوم حجت االسالم والمسلمین فاطمی نیا نیز حضور داشتند.  حجت االسالم و المسلمین 
حاج سّیدعبداهلل فاطمی نیا، از وّعاظ خوش بیان، محّققان و مورخان اسالمی و استادان برجسته اخالق 
تهران بود که پس از طی یک دوره بیماری دو شنبه 26 اردیبهشت ۱40۱ به لقاءاهلل پیوست. رهبر انقالب 
طی پیامی با تسلیت ارتحال حجت االسالم والمسلمین فاطمی نیا، اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن 
شیرین این عالِم واعِظ درس آموز را منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان دانستند و از 

خداوند متعال رحمت و غفران و پاداش وافر برای ایشان مسئلت کردند.
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