آخرين تير تركش دشمن

روزنامه جامجم در يادداشت ديروز خود
از هجمه رس��انهاي دشمن عليه نظام
اسالمي به عنوان آخرين تير تركش او
ياد كرده و نوشته است :سياهنمايي از اوضاع كشور در حوزههای سياسي،
فرهنگي ،اقتصادي و تزريق نااميدي و يأس نس��بت به آينده كشور در
جامعه ،دو خصيصه بارز رسانههاي بيگانه و پايگاههاي نشانهدار داخلي
آنهاست .در مقطع فعلي دشمن با تكيه بر جنگرواني و رسانهاي ،جنگ
نرم همهجانبهاي را عليه كليت كشور و نظام اسالمي طراحي كرده و در
حال پيادهسازي آن است .هدف اصلي دشمن در اين جنگ ،تبديل نقاط
قوت و فرصتهاي كش��ور و نظ��ام مديري��ت ايران به نق��اط ضعف و
تهديدهاس��ت .در اين نبرد همهجانبه ،دشمن با بهرهگيري از تكنيك
سانس��ور و برجس��تهنمايي ،جنگ فرهنگي ،جنگ سياس��ي و جنگ
اقتصادي بيسابقهاي را براساس دستورالعمل از پيش طراحي شده عليه
ايران اسالمي آغاز كرده است.
نويسنده اضاف كرده است :منطق سليم اقتضا ميكند الاقل بدانيم و بدانيد
و تفكر كنيم ،آنچه دشمن ما را از آن ميگريزاند و ميترساند ،چيست و چه
ماهيتي دارد؟ چرا نبايد با تكيه بر مدل رفتاري مبتني بر معنويت ،عدالت،
انصاف و عقالنيت ،درباره مقاصد و اهداف دشمن تفكر كنيم؟ دشمن امروز
وحدت ملي ،اميد ،اعتماد ملي ،استقالل و استقامت ملي را هدف قرار داده
است ،راه مقابله با آن نيز در حفظ و تقويت وحدت ،حفظ و تقويت اميد و
اعتماد ملي و تالش براي حفظ استقالل ملي از طريق استقامت ملي در
سايه انسجام ملي و استحكامبخشي داخلي است .جامعه و مديران نبايد
دچار غفلت شوند ،نبايد اجازه دهند دشمن محاسبات آنها را تغيير دهد.
الزمه اين مسئله ش��جاعت در فهم در كنار شجاعت در عمل است كه از
نيازهاي جامعه امروز ،ب ه ويژه خواص است.
........................................................................................................................
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تحوالت امريكايالتين خالف ميل امريكا به نفع ملتهاست

حياطخلوتهاي امريكا
يكي پس از ديگري فرو ميريزد

عاقبتبخيري جبهه اصالحات

روزنامه همشهري در يادداشت ديروز
خ��ود با اش��اره ب��ه مواض��ع اخير و
ساختارشكن برخي افراطيون اصالحات نوش��ته است :يكي از مهمترين
توصيههاي رهبرمعظم انقالب به مسئوالن و گروههاي سياسي در دهههاي
۷۰و ۸۰اين بود كه نسبتتان را با خوديها (جبهه انقالب) و غيرخوديها
(دشمن) شفاف كنيد .سالها بعد نيز رهبر معظم انقالب در اواسط دهه۹۰
در سالگرد ارتحال حضرت امام با رد دوگانههاي تصنعي سياسي ،مجدد
بحث خودي و غيرخودي را تحت عنوان دوقطب��ي انقالب و ضدانقالب
مطرح كردند و تأكيد داشتند دوقطبي اصيل ،صفبندي انقالبيون در مقابل
جرياني است كه مقابل انقالب شمشير كشيده است .جريان اصالحات در
هيچ دورهاي دس��ت به اين ش��فافيت نزد و همواره نفع سياس��ياش را
پنهانكاري و عدممرزبندي صريح با دشمن ميدانست .خيالشان اين بود
كه اين پنهانكاري رأيساز است .عادت كرده بودند با اتكا به آراي سياه
(اپوزيسيون) پيروز انتخاباتها شوند؛ آرايي كه فكر ميكردند اگر اصالحات
رأي بياورد ،ميتوانند به پايان حكومت ديني اميدوار شوند.
ام��ا كار رويزمينمان��ده اصالحات را رس��انههاي اجتماع��ي به پايان
رس��اندند .امروز به مدد عصر شبكه همهچيز شفاف ش��ده است .امروز
ضدانقالب در يك صفبندي روشن از همجنسبازان تا شيطانپرستها تا
سلطنتطلبان تا تروريستها و تا مواجببگيران رسانهاي شيطانصفت،
خود را حتي از اصالحات نيز جدا كرده اس��ت و مقابل انقالب صفبندي
دارند .در اين ميان جريان اصالحات ناخواسته و به ناچار مجبور شده است
موضع خود را شفاف كند ،چون آراي س��ياه سفرهشان را جدا كردهاند و
ديگر دونبشي سياسي دكاني نخواهد ساخت .همين موضوع باعث شد
تكليف خيليها روشن ش��ود يا درون انقالب يا مقابل آن .اينجاست كه
خيليها مثل تاجزاده ترجيح دادند در صف سلطنتطلبها و منافقين و...
قرار بگيرند و عدهاي ديگر طيف انقالب و اين عاقبتبخيري است.
........................................................................................................................

آب گلآلود ،ماهي ندارد

صبحنو در سرمقاله ديروز خود زيادهخواهي را منشأ
بس��ياري از اختالفات عنوان كرده و نوش��ته است:
حكايت همه اختالفات بزرگ و كوچك دنيا و تاريخ بر
سر «زياديخواهي» است ،قطعاً بيراه نيست اگر بگوييم عمده جنگها هم بر
س��ر همين عبارت شكل گرفت و خس��ارات بس��ياري را به وجود آورد .اين
زيادهخواهي دامنه گسترده در تمام مسائل دارد كه سياسي و اجتماعي هم
ندارد ،مث ً
ال در همين موضوع برجام و تحريم ،طرف امريكايي به همراه شركاي
غربياش بهدنبال منافع خود هستند .اما پاي زيادهخواهي در برخي مسائل
كشور داخلي هم ديده ميشود كه بيشتر مربوط به آناني است كه ميخواهند
در اين شرايط س��خت اقتصادي و تحريم از آب گلآلود ماهي بگيرند ،مث ً
ال
همين موضوعات گراني اخير كه برخي باز با زيادهخواهي افرادي ،التهاب در
بازار و مايحتاج مردم ايجاد كردند .از آن مغازهداري كه با شنيدن زمزمههاي
گراني مايحتاج م��ردم را در قفس��ههايش جمع كرد و گرانت��ر فروخت تا
صاحبخانههاي��ي كه زيادهخواهيش��ان امان مس��تأجران را بريده اس��ت؛
كشمكشي كه آنقدر ادامه پيدا كرد كه پاي س��ران قواي سهگانه را به ميان
كشيد .آنچه از سوي سران نظام حكم ش��د ،روي كاغذ و روايت خبرها براي
مستأجران خوش است .اينكه قرار اس��ت ،سقف افزايش با جديت اجرا شود
رخداد مثبتي اس��ت اما آنچ��ه نگرانكننده اس��ت ،باال گرفتن ن��زاع بين
صاحبخانهها و مستأجران است كه بايد در شوراي حل اختالف برطرف شود.
در حاليكه ميتوان با نظارت بيشتر بر مشاوران امالك و همچنين الكترونيكي
ش��دن اجارهنامهها ،بهراحتي اين اتفاق را در بازار مديريت كرد .اميدواريم
زيادهخواهي صاحبخانهها اين مسئله را به تشديد قانون و نظارت موشكافانه
ازسوي دولت و دستگاه نظارتي نكشاند كه آب گلآلود ماهي ندارد.
........................................................................................................................

«نهضت مدارا» چگونه گرهگشايي ميكند؟

روزنامه كيه��ان هم در يادداش��تي متفاوت به
دغدغه اين روزهاي بسياري از خانوادهها ،يعني
افزايش بيضابطه اجاره مسكن پرداخته و نوشته
است :در روزهاي اخير با باال رفتن تب افزايش كرايهها ،با تصميم سران قوا
و طبق اعالم وزير راه و شهرسازي براي كنترل اين شرايط ،تصميماتي از
جمله تعيين سقف مجاز براي افزايش كرايهها و همچنين تمديد خودكار
قراردادها اتخاذشده كه بايد ديد در عمل تا چهاندازه ميتواند با لحاظ كردن
حقوق مؤجران و مستأجران ،آرامش و منطق را به بازار برگرداند و البته بايد
اذعان ك��رد كه اجراي موفق چني��ن مصوباتي بيش از ه��ر چيز منوط به
همراهي خود مردم است .اما در كنار اين مباحث بايد گفت كه حل مشكل
موجود در حوزه كرايه خانه و كمك به رفع دغدغه مستأجران ،فراتر از هر
مصوبه و قانوني ،به دست خود مردم امكانپذير است ،اما چگونه؟
فرهنگ اصيل ايراني -اسالمي مردم كشورمان و حافظه تاريخي بلندمدت
و كوتاهمدت اين س��رزمين مملو از رفتارهاي ارزش��مند انساني ،ايثار و
ازخودگذشتگي و دستگيري هموطنانمان از يكديگر در شرايط سختي
و مشكالت است .در اين فرهنگ غني ،برعكس بسياري از جوامع بشري
و فرهنگهاي بيگانه ،حس همدلي و مهرباني مردم با يكديگر ،با افزايش
مشكالت و سختيها بيشتر متبلور ميشود كه نمونههاي فراواني ميتوان
براي آن برشمرد .در كنار نياز به همراهي و مداراي صاحبخانهها با زوجهاي
جوان ،اين امر مهم نيازمند عمل به «نهضت مدارا» از سوي خانوادهها از
طريق كاس��تن موانع غيرضروري از جمله اجبار به برگزاري مراسمهاي
آنچناني يا خريد اجباري چنددهميليوني طال در ابتداي ازدواج و صرفنظر
كردن از ريختوپاشها و شرط و ش��روطهايي است كه هيچ كمكي به
زندگي جوانان نميكند« .نهضت مدارا» براي مردم ما شعار نيست ،چون
پيش از اين بارها در عرصههاي مختلف مردم نمونههاي زيادي همچون
نهضت «مواسات و همدلي» را به ظهور و اثبات رساندهاند.

    برای نخستین بار در تاریخ کلمبیا ،یک چپگرا پیروز انتخابات شد

هفت س�ال پيش هنگام�ي كه س�فير ونزوئال
در ته�ران در نشس�ت خب�ري اعلام ك�رد
امريكايالتين ديگر حياطخلوت امريكا نيست،
شاید كمتر كسي پيدا ميشد باور كند ،اين اظهار
نظر يك واقعيت خارجي اس�ت ام�ا اكنون اين
موضوع رنگ حقيقت به خود گرفته و همپيمانان
قديمي امريكايالتين يكي پس از ديگري قدرت
را واگذار ميكنند و نمايندههاي ضداستكباري
با حماي�ت ملته�ا ،ج�اي آنه�ا را ميگيرند.

«آمن هوتب زامبرانو» س��فير ونزوئ�لا در تهران،
فروردين ماه سال 94در نشس��ت خبري سفراي
كش��ورهاي عضو آلب��ا (ونزوئ�لا ،كوبا ،اك��وادور،
نيكاراگوئ��ه و بولي��وي) در خص��وص «جاي��گاه
كش��ورهاي عضو آلبا قبل از فرمان اجرايي دولت
اياالتمتحدهامريكا علي��ه دولت نيكالس مادورو،
رئيسجمهور ونزوئال» گفت :اين اقدام اياالتمتحده
محكوم است و كشورهاي عضو آلبا از ونزوئال و دولت
و حاكميت اين كشور حمايت قاطع كردند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره فشارهاي امريكا عليه
ونزوئال و پاسخ اين كشور در برابر اين تهديدها گفت:
فشارهاي اياالتمتحده عليه امريكايالتين شديد
بوده و كودتاهاي خنثيشده نيز مصداق وجود اين
فشارهاست .سفير ونزوئال در تهران اظهار داشت:
دولت امريكا پولهاي فراواني به اپوزيسيون ونزوئال
براي اقدامات آنها عليه دول��ت و ملت ونزوئال داده
است تا آنها اقدامات ضدانساني صورت دهند.
وي افزود :از 15سال پيش تاكنون امريكايالتين
ديگر حياطخلوت اياالتمتحده نيس��ت و قدرت
قبلي امريكا در اين منطقه از بين رفته است.
سفير ونزوئال در تهران اظهار داشت :همه دولتهاي
جديد در امريكايالتين از س��وي م��ردم انتخاب
شدهاند و محبوب آنها هستند و قدرت و رأي مردم
اين منطقه معناي خاصي براي امريكا دارد.
اكنون هفت سال از آن اظهار نظر گذشته و تحوالت
امريكايالتين ،ترجمان س��فير ونزوئال در تهران
است .كمتر از دو هفته پيش بود كه نيكالس مادورو
رئيسجمه��ور ونزوئال به دعوت رئيس��ي و پس از
شش س��ال به تهران آمد و در نخستين مصاحبه
خود با شبكه اسپانياييزبان ايران (هيسپانتيوي)
گفت كه ايران و كش��ورش در خط مقدم تحول در
دوران تاريخي و تولد جهاني جديد بدون هژمونيسم

و سلطه امپراتوري امريكا قرار دارند و اين را هم اعالم
كرد كه در ديدارش با رئيسي ،برنامهها و راهبردهاي
۲۰سال آينده در قالب نقش��ه همكاري دو كشور
مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
رئيسجمه��ور ونزوئال وقت��ي كه به دي��دار رهبر
معظم انقالب رفت ،طي سخناني با تشريح شرايط
سخت اقتصادي اين كشور در سالهاي اخير افزود:
همانطور ك��ه جنابعالي گفتي��د امريكاييها يك
جنگ تدريجي و چندبُعدي را عليه كش��ور ما آغاز
كردند ولي ما توانستيم با ايس��تادگي و استفاده از
فرصتهايي ك��ه تحريمها در اختيار م��ا قرار داد،
مقابله همهجانبه را ب��ا تهاجم امري��كا آغاز كنيم
و اكنون ش��رايط ونزوئ�لا بهتر از چند س��ال قبل
اس��ت .رئيسجمهور ونزوئال همچنين با تأكيد بر
اينكه كشورش موضوع فلس��طين را يك موضوع
مقدس بشري ميداند ،گفت :به علت همين اعتقاد،
رژيمصهيونيستي از طريق موساد در حال توطئه
مستمر بر ضد ونزوئالست.
  توصيف مادورو از سردار سليماني
مادورو در طول اقامت خود در تهران در گفتوگو با
سايت اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي ،هنگامي كه از او درباره
چگونگي آشنايياش با سردار سليماني سؤال شد،
گفت :من در ماه مارس و آوريل ۲۰۱۹از نزديك با
سردار سليماني آشنا شدم .او زماني به ونزوئال آمد
كه ما از حمالت سايبري عليه تأسيسات برق رنج
ميبرديم؛ حمالتي كه از داخل خاك اياالتمتحده
امريكا انجام ميش��د .م��ن واقعاً نميدانس��تم كه
او چقدر عالي اس��ت ،اما صحبتي كه با او داش��تم
بسيار دلنشين بود؛ گفتوگويي بود كه در آن همه
موضوعات را مرور كرديم و بالفاصله او پيش��نهاد
كمك توسط كارشناسان ايراني را داد .دو يا سه روز
بعد از اين پيشنهاد ،كارشناسان ايراني براي تعمير
خدمات و تأسيسات برق به ونزوئال آمدند.
  نگراني واشنگتن از تحوالت جديد كلمبيا
اين اما پايان كار نيس��ت ،همين دو روز پيش بود
كه در كلمبيا همسايه غربي ونزوئال و ديگر كشور
امريكايالتين كه از آن به اسرائيل امريكايالتين
ياد ميشد ،زلزلهاي سياس��ي رخ داد و امريكا يكي
ديگر از پايگاههاي نفوذ خود در امريكايالتين را از
دست رفته ميبيند.

به نوشته سايت خبري تحليلي مشرق« ،گوستاوو
پترو» سياستمدار چپگراي كلمبيايي موفق شد
در دور جديد انتخابات رياست جمهوري اين كشور
با كسب تقريباً ۵۰درصد آرا بر رقيب خود «رودولفو
هرناندز» پيروز ش��ود كه اين مسئله در بسياري از
جهات براي كلمبيا تاريخي و حائز اهميت اس��ت.
رئيسجمهور منتخ��ب كلمبيا ك��ه فعاليتهاي
سياس��ي خود را در يك گروه ضددولتي آغاز كرد،
اولين رئيسجمهور چپگراي اين كشور محسوب
ميش��ود و به طور كلي از معدود رؤس��اي جمهور
چپگرا در امريكايالتين است.
موضعگيريها و همچنين سوابق سياسي گوستاوو
پترو نشان ميدهد او در دوره رياست جمهوري خود
روابط كلمبيا را با همسايگانش در امريكايالتين و به
طور ويژه كوبا و ونزوئال تقويت خواهد كرد .همچنين
انتظار م��يرود تنشهايي ك��ه در دوره قبل ميان
كلمبيا و ونزوئال وجود داش��ت ،به شكل تدريجي
از ميان برود اما گذش��ته از سياس��تهاي داخلي
و خارج��ي كه رئيسجمهور جدي��د كلمبيا پيش
خواهد گرفت ،مس��ئله اصلي مربوط به روابط اين
كشور با اياالتمتحده است .از دورههاي قبل تاكنون
كلمبيا مهمترين متحد واشنگتن در امريكايالتين
محسوب ميش��د و «جو بايدن» رئيسجمهوري
اياالتمتحده ،كلمبيا را «سنگبناي دموكراسي»
در امريكايالتين توصيف كرده است.
بر اي��ن اس��اس مهمتري��ن س��ؤالي كه بع��د از
انتخاب گوستاوو پترو مطرح ش��ده اين است كه
رويكارآم��دن ي��ك رئيسجمه��ور چپگرا در
كلمبيا چه تأثيري بر روابط اين كش��ور با امريكا
خواهد داش��ت؟ در پاسخ به اين س��ؤال بسياري
از ناظ��ران معتقدن��د با اع�لام پيروزي س��ناتور
گوس��تاوو پترو ،واش��نگتن يك ضربه جديد در
امريكايالتين دريافت كرد و اين موضوع ميتواند
موقعيت اياالتمتح��ده را در كلمبيا به طور ويژه
و امريكايالتين به ش��كل كلي تح��ت تأثير قرار
دهد .از گذشته تاكنون همه نظامهاي راستگرا
در كلمبيا در چارچ��وب پروژه واش��نگتن براي
تس��لط بر امريكايالتين قرار داشتهاند ،بنابراين
روي كار آم��دن ي��ك دولت چپگ��را در كلمبيا
نشان ميدهد ممكن اس��ت اياالتمتحده پايگاه
نفوذ خود در امريكايالتين را از دس��ت بدهد كه

موضوعي نگرانكننده در محافل نظامي و سياسي
امريكاست .كارشناس��ان بر اين باورند با پيروزي
چپگرايان در انتخابات رياست جمهوري كلمبيا
ممكن اس��ت واش��نگتن يك موقعيت كليدي را
براي انجام مأموريتهاي اطالعاتي خود نه تنها در
كلمبيا بلكه در ساير كشورهاي امريكايالتين نيز
از دست بدهد ،به ويژه اينكه رئيسجمهور جديد
و چپگراي كلمبيا روابط گرمي ب��ا ونزوئال دارد؛
ونزوئاليي كه امريكا آن را بزرگترين دشمن خود
در منطقه امريكايالتين ميداند.
در م��ارس« ۲۰۰۸هوگ��و چ��اوز» رئيسجمهور
اس��رائيل امريكايالتين
فقيد ونزوئ�لا ،كلمبيا را
ِ
توصيف كرد .نكته قابل توجه اين اس��ت كه در آن
زمان مقامات سياس��ي حاكم بر كلمبيا و «مانوئل
سانتوس» رئيسجمهور سابق اين كشور از اظهارات
چاوز خش��مگين نش��دند و معتقد بودند توصيف
كلمبيا به اسرائيل امريكايالتين افتخاري براي اين
كشور (كلمبيا) است.
به عبارت دقيقتر منظور رئيسجمهور فقيد ونزوئال
از اين جمله اين بود كه همانطور كه واشنگتن تالش
ميكند پروژههاي وحدت و تفاهم در غرب آسيا را
از طريق اس��رائيل در اين منطقه و اشغالگري اين
رژيم در س��رزمينهاي عربي از بين ببرد ،كلمبيا
نيز چنين مأموريتي را در امريكايالتين داش��ت.
از سوي ديگر رفتار رژيم سياسي سابق در كلمبيا
با توجه به نقشي كه در راستاي اجراي برنامههاي
واش��نگتن ايفا ميكرد تا حد زيادي مش��ابه رفتار
تلآويو در منطقه غرب آسيا بوده است .همچنين
طي سالهاي گذشته نيروهاي كلمبيايي كه تحت
آم��وزش امريكاييها قرار داش��تند در هندوراس،
الس��الوادور ،مكزي��ك و هائيتي مش��غول اجراي
دستورات واش��نگتن بوده و جنايتهايي همچون
س��ركوبگري و ش��كنجه و قتل مرتكب ش��دهاند،
بنابراين تحليلگران ارزيابي ميكنند كه اس��رائيل
و دولتهاي س��ابق كلمبيا پايگاههاي پيش��رفته
امپرياليس��م امريكا به ش��مار ميروند كه اولي در
خاورميانه و دومي در امريكايالتين اين مأموريت
را بر عهده گرفته بودند.
تمجيد رئيسجمهور كلمبيا از حاج قاسم
اما در مرحله فعلي و بعد از پيروزي گوستاوو پترو
در انتخابات رياست جمهوري كلمبيا ،همه جهان
در انتظار اولين موضعگيريه��ا و اظهارات وي در
زمينه سياس��ت خارجي و روابط با اياالتمتحده
هس��تند .بر همين اس��اس پيشبيني ميش��ود
كه اگ��ر رئيسجمهور جديد كلمبيا قصد داش��ته
باش��د با چپگرايان منطقه امريكايالتين ،يعني
كوبا ،ونزوئال ،نيكاراگوئه ،آرژانتين و ش��ايد برزيل
همراه ش��ود ،ممكن است واشنگتن بس��ياري از
حوزههاي نفوذ و نيز حضور نظامي خود را در منطقه
امريكايالتين و به طور ويژه كلمبيا از دست بدهد.
در اين ميان ش��ايد نخستين موضع رئيسجمهور
جديد كلمبيا درب��اره امريكا و نقش��ه راهي را كه
ميتواند براي رابطه با اين كشور ترسيم كند ،بتوان
در توئيتي كه او درباره سردار سپهبد شهيد «قاسم
سليماني» به عنوان س��ردمدار مبارزه با تروريسم
منتش��ر كرد ،يافت .گوس��تاوو پترو در اين توئيت
آورده است« :سليماني معمار غلبه بر بنيادگرايان
فاشيست داعش در عراق بود ،معمار پيروزي كردها
و اعراب براي رسيدن به مردمس��االري ،اما امريكا
مزد او را با ترور داد .امريكا هميشه بدترينها را در
منطقه تقويت ميكند ».به طور كلي شايد وضعيت
در چند ماه آينده روش��ن ش��ود و اگر يك خيزش
سياسي جديد چپ در امريكايالتين در راه باشد،
موج آن از كلمبيا به برزيل و ديگر كش��ورهاي اين
منطقه نيز كشيده خواهد شد كه ميتواند در سايه
جنگ اوكراين و روس��يه يك بح��ران جديد براي
اياالتمتحده به وجود بياورد.

گزارش2

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي:

جريان مقاومت در سرزمينهاي اشغالي در حال گسترش است

رئي�س س�تاد انتفاض�ه و ق�دس ش�وراي
هماهنگي تبليغات اسالمي با اشاره به اينكه
جري�ان مقاومت ،ي�ك جريان ريش�هدار و
عمي�ق اس�ت ،گف�ت :جري�ان مقاوم�ت و
مب�ارزات مردم�ي در فلس�طين ،در كل
سرزمينهاي اشغالي در حال گسترش است.

به گزارش ايس��نا ،رمضان ش��ريف در نشست
اعضاي ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي
تبليغات اس�لامي كه در محل اين شورا برگزار
شد ،ضمن قدرداني از همت و تالشهاي ارزنده
آنان براي فراهمس��ازي ش��رايط و بس��ترهاي
حضور ش��كوهمند و تاريخي ملت عظيمالشأن
ايران اس�لامي در راهپيمايي روز جهاني قدس
سال ۱۴۰۱با تشريح وضعيت اخير سرزمينهاي
اشغالي گفت :همه شواهد نشان ميدهد فضا در
سرزمينهاي اشغالي ملتهبتر از هميشه است
و تمام كس��اني كه در اقصي نقاط جهان ،وقايع
مربوط به فلسطين را رصد ميكنند ،به اين نكته
اذعان دارند.
رئيس ستاد انتفاضه و قدس شوراي هماهنگي

تبليغات اسالمي با اشاره به تشديد و گسترش
مب��ارزات مردم فلس��طين در س��الهاي اخير
گفت :امروز مبارزات مردمي در فلسطين ،تنها
محدود به غزه نيست ،بلكه در ماههاي اخير ،يك
همهگيري در كل س��رزمينهاي اشغالي براي
مبارزه با رژيم جعلي صهيونيستي شكل گرفته و
ساير نقاط از جمله جنين ،كرانه باختري و ديگر
نقاطي كه تاكنون به راههاي ديگري جز مقابله
مس��لحانه خوشبين بودند ،تنه��ا راه رهايي را
مبارزه ميدانند .وي اضافه كرد :كساني كه قب ً
ال
تصور ذهني آنان كنار آمدن با اين رژيم اشغالگر
بود ،رس��ماً اعالم ميكنند تنها راه نجات مردم
فلسطين از ظلم و اش��غال ،مقابله با رژيم ظالم
و نژادپرست اسرائيل است كه براي رسيدن به
اهداف خود از هيچ جنايتي پروا ندارد.
رمض��ان ش��ريف رفت��ار بس��يار خش��ن
رژيمصهيونيستي و بيتوجهي به حداقل حقوق
مردم ساكن سرزمينهاي اشغالي را نشاندهنده
استيصال و ضعف اين رژيم عنوان كرد و افزود:
مهمترين مؤلفه قدرترژيمصهيونيس��تي در

س��رزمينهاي اشغالي ،مس��ئله تأمين و حفظ
امنيت بود كه امروز به پاش��نه آشيل اين رژيم
تبديل ش��ده اس��ت و ناامني در كل سرزمين
فلسطين موج ميزند.
وي افزود :راهبردرژيمصهيونيس��تي شكست
خ��ورده و ديگ��ر به عن��وان يك مدع��ي رفتار
دموكراتي��ك ،قادر ب��ه ادامه حيات نيس��ت و
تبليغات و هياهوي رس��انهاي اين رژيم ،ناشي
از اقتدار و ابهت نيس��ت ،بلكه ناشي از ضعف و
استيصال است .رئيس س��تاد انتفاضه و قدس
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با اشاره به
اينكه جريان مقاومت ،يك جريان ريش��هدار و
عميق اس��ت ،گفت :اين جريان كه در منطقه
و كشورهاي اس�لامي در حال گسترش است،
به موضوع فلس��طين بس��يار حس��اس است و
صهيونيستها از اين جريان وحشت دارند.
وي در ادامه به حمايت صهيونيستها از گروهك
تكفيري داعش و ايجاد تفرقه و كشتار و ترور در
كشورهاي اسالمي اش��اره و خاطر نشان كرد:
اهداف اين رژيم و گروهك تروريستي داعش به

همت مجاهدان مؤمن و شجاع امت اسالمي و در
رأس آنان ،سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني،
ناكام ماند و امروز در منطقه حرفي براي گفتن
ندارند.
رمضان شريف تصريح كرد :توده مردم و ملتهاي
كشورهاي عربي ميدانند كه صهيونيستها به
چيزي جز نابودي همه كشورهاي اسالمي فكر
نميكنند و ناب��ودي مس��لمانان و اعراب جزو
اعتقادات و اه��داف اصليرژيمصهيونيس��تي
اس��ت و در واقع هر جا حضور پي��دا كنند ،جز
تفرقه ،كشتار ،ترور و وحشت ،چيز ديگري براي
ملتهاي مسلمان ندارند.
وي اظهار داش��ت :درافتادن با اس�لام ،جريان
مقاومت و سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه با
هوشمندي ،عقالنيت و درايت ،امت اسالمي را
عليه جنايات و ظلمرژيمصهيونيستي عليه مردم
مسلمان بسيج كرده است ،نتيجهاي جز زوال و
نيستي رژيم جعلي و موقتي در پي ندارد و آنان
در مقابل اين جريان پرقدرت و مصمم نميتوانند
كاري از پيش ببرند.

طرحمجلس
براي حذف امضاهاي طاليي

نايبرئيسكميسيوناجتماعيمجلس
از بررس�ي خ�ارج از دس�تور ط�رح
س�اماندهي كاركنان دول�ت در صحن
علني روز يكشنبه هفته آتي خبر داد و
گفت :حذف امضاهاي طاليي و استخدام
افراد از طريق آگه�ي و آزمون از جمله
اهدافي است كه اين طرح دنبال ميكند.

ولي اسماعيلي در گفتوگو با خانه ملت ،با اعالم خبر بررسي خارج از
دستور طرح ساماندهي كاركنان دولت در صحن علني روز يكشنبه
هفته آتي گفت :اين طرح با اعمال تبصره 3ماده 100آييننامه داخلي
و با موافقت 186نماينده در صحن در اولويت بررسي دستور كار صحن
روز يكشنبه قرار گرفت.
نماينده مردم گرمي و انگوت در مجلس ش��وراي اسالمي يادآور شد:
تاكنون 196نماينده پيرامون اين طرح پيش��نهاداتي را ارائه دادهاند،
ضمن اينكه ط��رح فعلي م��ورد توافق كميس��يون اجتماعي مجلس
و س��ازمان اداري و استخدامي كش��ور اس��ت ،چراكه پيش از اين در
كميته ويژهاي كه متشكل از اعضاي اين كميسيون و سازمان اداري و
استخدامي بود به تصويب رسيده است.
نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد :اين طرح اهدافي
همچون جلوگيري از امضاهاي طاليي و استخدام افراد از طريق آگهي و
آزمون را دنبال ميكند ،ضمن اينكه بر اساس آن افرادي كه به مدت دو
سال با يك دستگاه قرارداد داشته باشند ،بعد از اين تبديل به كار معين
خواهند شد ،ضمن اينكه اگر در اين طرح خأليي هم وجود داشته باشد،
در صحن علني با پيشنهاد نمايندگان رفع خواهد شد.
........................................................................................................................

روايت شريعتي از جلسه كميسيون انرژی

كمالوندي :ايران مصمم به
احقاق حقوق فني و پادماني خود است

سخنگوي س�ازمان انرژي اتمي ميگويد جمهوري اسالمي ايران
مصمم به احق�اق حقوق كش�ور در ح�وزه فني و پادماني اس�ت.

مالك شريعتي در گفتوگو با مهر در تشريح جلسه كميسيون انرژي
مجلس گفت :بهروز كمالوندي ،س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي در
جلسه اين كميس��يون جهت بررس��ي تصميمات و اقدامات اخير اين
سازمان در مقابل اقدامات زيادهخواهانه آژانس بينالمللي انرژي اتمي
حضور يافت و گفت كه ايران مصمم به احقاق حقوق كش��ور در حوزه
فني و پادماني است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اس�لامي ادامه داد :كمالوندي
عالوه بر ارائه گزارش��ي از روند طي ش��ده مذاك��رات منتهي به صدور
قطعنامه ش��وراي حكام ،تأكيد كرد كه ايران مصمم به احقاق حقوق
كشور در حوزه فني و پادماني به صورت توأمان است.
شريعتي اظهار داش��ت :كمالوندي بر اهميت صنعت هستهاي كشور
نيز تأكيد و بيان كرد اعضاي كميسيون انرژي مجلس پس از استماع
گزارش س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي ،به اتفاق بح��ث قطعنامه
صادرشده ش��وراي حكام را محكوم و آن را تصميمي سياسي و متأثر
از فشار سياس��ي قدرتها خارج از نكات فني قلمداد كردند .شريعتي
تأكيد كرد :همچنين اگر چه همكاريهاي فراپادماني ايران داوطلبانه
بوده ،اما بر كاهش كامل اين همكاريها تأكيد شد و نمايندگان حاضر
در جلس��ه از سياس��تي كه براي جمعآوري تمامي دوربينها دنبال
ميشود ،حمايت كردند.
شريعتي با بيان اينكه سند جامع افق توسعه ۲۰ساله هستهاي كشور
ديگر موضوعي بود كه امروز(دیروز) مورد بررسي اعضاي كميسيون قرار
گرفت ،گفت :مقرر شد جزئيات اين س��ند كه به تصويب شوراي عالي
فناوري رسيده و ابالغ شده است ،به صورت كامل به كميسيون انرژي
ارسال و نظارت كميسيون بر اجراي اين سند به صورت منظم انجام شود
چراكه ما صنعت هستهاي را مانند صنايع ديگر كشور ميدانيم.
وي با بيان اينكه اعضاي كميسيون انرژي ضمن قدرداني از تالشهاي
س��ازمان انرژي اتمي بر توسعه نيروگاههاي هس��تهاي تأكيد كردند،
اظهار داشت :همچنين بر ضرورت تأمين مالي و حمايتهاي بيشتر از
برنامههاي فني و ارتقاي توان نيروي انساني سازمان تأكيد شد.
سخنگوي كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اس�لامي تأكيد كرد:
قانون اقدام راهب��ردي براي لغ��و تحريمها كام ً
ال مس��ير مذاكرات را
به نفع ايران تغيير داد و دس��ت اي��ران در مذاكرات پر ش��د ،هر چند
اف��رادي در زم��ان تصوي��ب قانون اب��راز نارضايت��ي ميكردن��د ،اما
مشخص ش��د اين قانون بس��يار راهبردي بوده و به نفع كشور است،
اين موض��وع نيز در جلس��ه امروز(دیروز) م��ورد تأكيد ق��رار گرفت.
وي ادامه داد :همچنين گزارش سازمان از اجراي تعهدات ايران نشان
داد ،تمام تعهدات بخش فني اين قانون توسط سازمان در بخشهاي
تجهيزات ،ماشين ،مواد و تأسيسات بعضاً بيش از تعهد مبتني بر قانون
نيز بوده است.
........................................................................................................................

دولت اليحه ندهد ،طرح دوفوريتي
اصالح قانون انتخابات ميدهيم

اصالح قانون انتخابات در دس�تور كار
مجلس قرار ميگيرد و اگر دولت تا سه
ماه آينده در اين ب�اره اليحه ندهد ،ما
ط�رح دوفوريت�ي خواهي�م داد.

علي باباييكارنامي ،نماينده مردم ساري
در مجلس ش��وراي اسالمي در گفتوگو
با فارس گفت :اصالح قانون انتخابات در
دستور كار مجلس قرار ميگيرد.
وي افزود :اگر دولت تا سه ماه آينده اليحه اصالح قانون انتخابات را به
مجلس ارسال نكند ،ما خودمان در مجلس طرح دوفوريتي براي اصالح
اين قانون خواهيم داد.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت :پنج سال
از ابالغ سياستهاي كلي انتخابات از سوي مقام معظم رهبري ميگذرد
اما تاكنون اليحهاي از طرف دولت براي اصالح قانون انتخابات به مجلس
ارائه نشده است.
بابايي خاطرنش��ان كرد :واقعيت اين اس��ت كه دولتها از قانون فعلي
انتخابات سود ميبرند و به همين خاطر اليحه اصالح قانون انتخابات
را به مجلس ارائه نميكنند .وي افزود :اگر دولت تا سه ماه آينده اليحه
اصالح قانون انتخابات را به مجلس ارسال نكند ،طرح دوفوريتي اصالح
قانون انتخابات چهارگانه در مجلس كليد خواهد خورد.

