
نقطه هدف غرب
 از عملیات روانی  در مذاکرات 

در سال های گذشته در میدان مذاکرات هسته ای، این ایران بود که در 
تصمیم گیری درباره پیشنهادات غرب باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب 
می کرد )که البته گاهی تحت عملیات روانی سنگین و مرعوب کننده 
غرب، متأس��فانه بدتر را انتخاب کرده است(، اما اینک شرایط به کلی 
فرق کرده و این طرف غربی است که باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب 
کند. غرب از یک طرف رفع تحریم  ها را موجب قدرتمندتر شدن ایران 
و شکست برنامه کنترل ایران می داند، از این رو به هیچ وجه مایل به 
برداشتن کوچک ترین قدمی در مسیر برداشتن تحریم  ها نیست و از 
سوی دیگر با پیامدهای ناگوار جنگ روسیه علیه ناتو در اوکراین دست 
و پنجه نرم می کند و با بحران سنگین مستقیم سوخت و انرژی و غیر 
مستقیم مواد غذایی مواجه بوده و به برداشتن تحریم  ها و موانع موجود 
از مسیر تجارت ایران به شدت نیازمند است. اما امریکا و اروپا به جای 
تصمیم گیری عاقالنه تحت تأثیر گذشته استکباری و با تکیه بر اخبار 
بی پایه و اساس شبکه نفوذی  ها و اپوزیس��یون خارج نشین ایرانی با 
برآورد غلط و اش��تباه محاس��باتی در پی پروپاگاندا، عملیات روانی و 
تشدید فشار تبلیغاتی بر روی مردم ایران به منظور دوقطبی سازی و 
بی ثبات سازی افکار عمومی داخلی ایران، تغییر میدان بازی و منصرف 
کردن طرف ایرانی از ایستادگی و مطالبه حقوق ناچیز موجود در برجام 

و انجام تعهدات بر زمین مانده طرف غربی بوده اند. 
ب��ا روی کار آمدن دول��ت س��یزدهم در ایران، غ��رب در چارچوب 
اس��تراتژی مرعوب س��ازی تاکنون به طور میانگین در هر ماه بیش 
از دو اولتیمات��وم )۲۴ اولتیماتوم( داده و همزم��ان با دادن آدرس 
غلط به افکار عمومی مردم ایران ، از اس��فند ماه سال گذشته جنگ 
چهار ماه��ه اراده  ها را با اس��تفاده از فش��ارهای ترکیبی مش��تمل 
بر »جن��گ پروپاگاندا«، »انجام عملیات س��ایبری«، »اس��تفاده از 
رژیم صهیونیس��تی برای ترور و خرابکاری«، »بازی تشدید اعمال 
تحریم ها«، »تالش برای راه اندازی و اثربخشی جنگ ارزی و سعی 
و بی ثبات سازی بازار ارز«، »توقیف محموله نفتی ایران در سواحل 
یونان«، »فشار دیپلماتیک از طریق قطعنامه آژانس و شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی « ایران را از ایستادگی بر سر مطالبات 

به حق و قانونی خود منصرف کند. 
نگاهی به اوضاع و شرایط کنونی بین المللی و مشکالت فراروی غرب، 
برخالف تبلیغات و عملیات روانی سنگینی که با هدف مقصر معرفی 
کردن ایران در به بن بس��ت کش��اندن مذاکرات به راه انداخته اند، 
پرده از بی انگیزگی آنان برای رسیدن به توافق بر می دارد: خواسته 
ایران کاماًل روشن است؛ ایران در پی تأمین منافع خود در برجام و 
قابل راستی آزمایی همراه با تضامین مطمئن، معتبر و خدشه ناپذیر 
هم زمان با بسته شدن پرونده پی ام دی )ابعاد احتمالی نظامی برنامه 
هسته ای: PMD( است. در این حال قابل پیش بینی است که بایدن 
با افت شدید محبوبیت مواجه شده و به دلیل نیاز حزب دموکرات  به 
مدیریت افکار عمومی در انتخابات پی��ش رو، محبوبیت رو به افول 
خود را فدای توافق هس��ته ای نکند و از طرف دیگ��ر امریکا حاضر 
نشود با بستن پرونده PMD امکان بهانه جویی و تشدید فشار را از 
ایران بردارد و ماهیت مداخله جویانه خود را به مکانیزم گسترده و 
بی انتهای »پرونده باز « گره بزند و این همان چیزی است که اخیراً 
رابرت مالی بس��تن آن را قویاً تکذیب کرده است. عالوه بر دو مورد 
مذکور، جنگ ترکیبی امریکا در چهار ماه گذش��ته همراه به اعمال 
تحریم های جدید، نش��انگر عزم جدی امری��کا در ممانعت از دادن 
امتیازات حداقلی به ای��ران بوده و به رغم وجود مش��کالت فراروی 
غرب و نیاز شدید آنان به توافق با ایران، متأسفانه امریکایی  ها صرفاً 
به دس��تیابی به راه  هایی برای تغییر میدان ب��ازی و به تله انداختن 

ایران می اندیشند. 
دل بس��تن به پیش نویس مورد نظر اتحادیه اروپا نیز ناشی از سهل 
اندیش��ی، اعتماد غلط، ناپختگی و اصطالحاً نوشتن یادگاری روی 
قالب یخ است. مروری بر مذاکرات سنوات گذشته ایران با مسئوالن 
پیش��ین سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا )از خاویر س��والنا تا خانم 
موگرینی( نش��ان می دهد که در هر مرحله از توافق با مسئول وقت 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سنگ اندازی، بهانه جویی، کارشکنی 
و مداخالت انگلستان و امریکا مانع از امضای توافق در دقیقه ۹۰ شده 
است. در مذاکرات صورت پذیرفته با آقای بورل نیز حتی اگر تسامحاً 
اتحادیه اروپا را در توافق اولیه صادق و مس��تقل از امریکا بدانیم،باز 
هم تجربه به ما می آموزد که به چشم انداز فعلی دل خوش نکرده و 
احتمال داده شود که در آخرین لحظات باز هم امریکا و انگلیس در 

توافق و احیای برجام کارشکنی کنند. 
تجربه مذاکرات تا رسیدن به برجام در گذشته و مذاکرات پسابرجام از 
زمان دولت دوازدهم تا امروز نش��ان می دهد که طرف غربی در میدان 
مذاکره ۱- به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. ۲- صرفاً در پی امتیازگیری 
بدون امتیاز دادن هستند. ۳- در صورت لزوم نظام بین الملل را به سخره 
گرفته و به هیچ یک از موازین بین المللی پایبند نیس��تند. ۴- به هیچ 
وجه در پی حل مسئله نبوده و راه حل آنها منحصر در واداشتن کشور به 
تسلیم و چشم پوشی از حقوق خود در برابر هیچ است. ۵- تعهدات آنها 
صرفاً برای اخذ امضای طرف مقابل بوده و نسبت به اجرای تعهدات خود 
هیچ تضمینی ارائه نمی دهند. ۶- فقط زبان قدرت، ایستادگی و مقاومت 
را می فهمند و در صورت قبول س��ازش با غرب، دائم بر مطالبات خود 
می افزایند. ۷- امضای یک توافقنامه بهانه ای است برای تجدید تحریم  ها 
به بهانه ای به منظور استمرار مذاکره برای واداشتن طرف مقابل به عقب 
نشینی  های پی در پی و اخذ امتیازات بیشتر و شکل گرفتن دومینوی 
سقوط. ۸- نگاه مستکبرانه، مداخله جویانه و یک طرفه دارند. ۹- آنچه 
که می گیرند حق طلقی شده و آنچه که قرار می گذارند بدهند نه حق 
بلکه یک امتیاز تلقی می ش��ود. ۱۰- غرض از مذاکره نه حل مسئله بر 
اساس احترام متقابل مبتنی بر استقالل و تأمین امنیت و منافع بلکه 

هدف، به زانو درآوردن کشور مقابل است. 
در این میان آنچه که مایه تعجب و نگرانی مردم است انتظارات القایی 
نابجای افراطیون و تندروهای اصالح طلب و مسببان و بانیان وضع 
موجود است که منافع خود )بازگش��ت به قدرت( را بر منافع ملی و 
امید، اعتماد و آرامش مردم ترجیح داده و برای ناامیدس��ازی مردم 
از دولت مستقر، در قامت ش��بکه همکار غرب و در کنار اپوزیسیون 
خارج نشین با هدف واداشتن دستگاه دیپلماس��ی و نظام به اقدام 
عجوالنه و شتاب زده بر محور نادیده گرفتن امنیت، استقالل و منافع 
ملی، وارد میدان پروپاگاندا و عملیات روانی شده و برای گره خوردن 

زلف امور مملکت بر مذاکرات تالش می کنند.
 به رغم تالش های مذکور برای ایجاد خطای محاسباتی در برآوردهای 
ایران، تأکید می گردد که شرایط موجود جهانی تا این اندازه به نفع 
جمهوری اسالمی و به ضرر طرف غربی نبوده است و دولت محترم و 
دستگاه دیپلماسی با برآورد صحیح از فرصت  ها و قوت های موجود 
و تیزبینی نسبت به ضعف  ها و تهدید های احتمالی در دو سوی میز 
مذاکرات، با تکیه بر اولویت حفظ منافع و اراده ملی، و به دور از هیاهو 
و جنجال تبلیغاتی و عوام فریبانه غرب به مدیریت میدان مذاکرات 
پرداخته و یقین بداند شرایط موجود به نفع ما بوده و اگر طرف غربی 
مسیر عقالنیت را دنبال نماید چاره ای جز بازگشت به مسیر احترام 
به حقوق ملت ای��ران و تأمین منافع ناچیز ای��ران در برجام ندارد و 
در صورت عدم بهره برداری از ش��رایط موجود در آینده نه چندان 
دور، با همت مؤمنانه و انقالبی جوانان این مرز و بوم همان گونه که 
تهدید های غرب خنثی و بی اثر ش��د، تحریم  ها نی��ز بالاثر و خنثی 

خواهند شد. 

فرمانده کل ارتش:
رژیم صهیونیستی

 مقابل مقاومت روبه زوال است
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دنبال به تأخیر 
انداختن زوال خود است، گقت: به زودی شاهد پیروزی آرمان های 
ملت عزیز فلس�طین و نابودی رژی�م صهیونیس�تی خواهیم بود. 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در گفت و گو با خبرگزاری بسیج در 
خصوص تحوالت اخیر فلسطین گفت: الحمدهلل وعده خداوند متعال، 
قرآن کریم و آرمان امام خمینی)ره( و تأکیدات راهبردی فرمانده معظم 

کل قوا در حال تحقق است و شاهد آثار آن هستیم. 
فرمانده کل ارتش قدرت امروز جبهه مقاومت را یکی از این آثار برشمرد و 
تصریح کرد: قدرت جبهه مقاومت امروز یکی از آثار تحقق وعده الهی در 

مسیر پیروزی مقابل کفار است.
 سرلشکر موسوی با تأکید براینکه امروز قدرت دفاعی جبهه مقاومت با اتکا 
به خداوند متعال از سنگ به موشک تبدیل شده است، اضافه کرد: امروز 
قدرت دفاعی جبهه مقاومت به ویژه در فلسطین، دشمنان اسالم را دچار 

ترس و وحشت کرده است.
 فرمان��ده کل ارتش با اش��اره به اینکه ق��درت دفاعی جبه��ه مقاومت 
در حوزه موش��کی و پهپادی به مرحله ای از اقتدار رس��یده اس��ت که 
رژی��م صهیونیس��تی دنبال ب��ه تأخی��ر انداخت��ن زوال خود اس��ت، 
تصریح کرد: این ح��د از بازدارندگی جبهه مقاومت قابل تقدیر اس��ت. 

 
وزیر کشور: گروه های سیاسی

 مرز خود را  با جریان فتنه مشخص کنند
وزیر کش�ور با محک�وم ک�ردن بیانیه 
سرکرده فتنه و تأکید بر شناخت دقیق 
دشمنان در گام دوم انقالب اسالمی گفت: 
باید عبرت بگیریم و از فتنه گران برائت 
جوییم و مرز بندی مان را شفاف و صریح 
با جری�ان فتنه و نفاق مش�خص کنیم. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت 

کشور، احمد وحیدی در نشست شورای معاونان وزارت کشور، ماندگاری 
و توفیقات نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران در برهه های مختلف 
تاریخی را مره��ون مردمی بودن آن دانس��ت و گفت: هم��واره حضور 
هوشمندانه و معنادار مردم در صحنه  ها و بزنگاه های حساس، نقشه های 
شوم و ش��یطانی دش��منان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را نقش بر آب کرده است. وزیر کشور با اشاره به بیانیه اخیر یکی از 
سرکردگان فتنه گفت: حادثه ۸۸ از آن دست حوادثی است که باطن و 

نیات نادرست برخی خواص بی بصیرت را بر همگان آشکار کرد. 
رئیس شورای امنیت کشور با یادآوری اینکه دشمنان در تالش برای ضربه 
زدن به امنیت کش��ور به بهانه اتفاقات ۸۸ بودند، اظهار داشت: در همان 
زمان، حضور و میدان داری مردم باعث شد که جریان فتنه و سرکردگان آنها 
شکست مفتضحانه بخورد، در حالی که سران کاخ سفید در پی حمایت از 
آشوب طلبی بودند. وحیدی خاطر نشان کرد: در تحلیل بیانیه اخیر سرکرده 
فتنه باید به واقعیت های اصلی تحوالت منطقه ای، شکست سیاست های 
دشمن و وضعیت با ثبات و امیدبخش سیاست داخلی توجه کرد و اینکه 
فتنه گران با مشاهده حضور یک دولت کامالً انقالبی با پشتوانه مردمی، در 
تالش برای حاشیه سازی و فتنه افروزی هستند. چگونه یک فرد حاضر 
می شود شرافت  ها و شکوه بزرگی که در این مملکت خلق شده است بی 

دلیل و از روی کینه و دشمنی زیر سؤال ببرد؟
رئیس ش��ورای امنیت کشور با بیان اینکه داعش س��اخته و پرداخته 
استکبار جهانی اس��ت و سیاس��تمداران امریکایی و رئیس جمهوری 
سابق این کش��ور، بار ها به این مس��ئله اعتراف کرده اند، گفت: با این 
حال، در این بیانیه شاهد تبرئه داعشی  ها و صهیونیست های جنایتکار 
هس��تیم که س��عی دارد جنایت های این گروه را به نوعی به سیاست 
منطقه ای کشورمان ارتباط دهد و به س��احت کسانی که عزت آفرین 
بوده اند و موجبات اقتدار، امنیت و آرامش کش��ور را فراهم آورده اند، 
متعرض ش��ود. امروز به اذعان همه تحلیل گران برجسته منطقه ای، 
جریان مقاومت سهم اساسی و تعیین کننده در نابودی تکفیری های 
داعش ایفا کرد و برای همین بود که وقتی حاج قاس��م سید الشهدای 
مقاومت و س��تون امنیت منطقه به دس��ت پلید امریکای جنایتکار و 
ارباب تروریس��ت های تکفیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد، آحاد 
ملت بزرگ ایران و بسیاری از ملت های دیگر در اقصی نقاط جهان با 
هر آیین و نژادی به سوگ نشستند. وزیر کشور تصریح کرد: بیان این 
موضوع از س��وی یکی از س��رکردگان جریان فتنه که شهادت شهید 
همدانی را مرگ در غربت به پای استبداد و حضورش را باعث تثبیت 
پایه های رژیم کودک کش خوانده است، نتیجه سقوط اخالقی، روحی 

و فکری این فرد است. 
وزیر کشور با تشریح جایگاه شهید همدانی و اقداماتش برای مهار فتنه ۸۸ 
اذعان کرد: به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی، فتنه و آن اتفاقات را در 
عاشورا فتنه گران ایجاد کردند؛ شهید همدانی عزیز در پاسداری از مردم، 
ارزش  ها و عاشورا، صحنه را مدیریت کرد. امروز کیست که شهید همدانی 
را نشناسد و به بزرگی و عظمت کارش پی نبرد و نداند شهادتش در دفاع از 
حرم، ثمره سال ها مجاهدت در راه اسالم و انقالب بود. وزیر کشور شناخت 
دقیق دشمنان را در گام دوم انقالب اسالمی ضروری دانست و گفت: گاهی 
شرایطی ایجاد می شود که خداوند باطن افراد را برمال می سازد. باید عبرت 
بگیریم و از فتنه گران برائت جوییم و مرز بندی مان را به صورت شفاف و 

صریح با جریان فتنه و نفاق مشخص کنیم. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عنوان کرد
همکاری100 شرکت دانش بنیان 

با وزارت دفاع
وزیر دف�اع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با اش�اره ب�ه عملکرد 
یک س�ال گذش�ته وزارتخان�ه متب�وع خ�ود و انتش�ار بخ�ش 
عموم�ی آن، گفت: ۳۱ م�رداد م�اه روز صنعت دفاعی نمایش�گاه 
دس�تاوردهای دفاع�ی اع�م از تم�ام دس�تاوردهای ای�ن حوزه 
در طول یک س�ال گذش�ته را به نمای�ش خواهیم گذاش�ت. این 
نمایشگاه با حضور رئیس جمهور و روس�ای قوا افتتاح خواهد شد. 
امیرسرتیپ محمدرضا آشتیانی در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری 
خانه ملت، در خصوص اقدامات وزارت دفاع در ایجاد یک اکوسیس��تم 
برای جذب مشارکت بخش خصوصی و توسعه نوآوری در حوزه دفاعی، 
گفت: این کار در وزارت دفاع جزو اولویت هاست. با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهور نمایشگاهی را اخیراً برگزار 
کردیم که در آن دستاوردهای سرریز فناوری های دفاعی در این حوزه 

را به نمایش گذاشتیم. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح افزود: نزدیک ۶ هزار شرکت در 
حال حاضر با ما کار می کند که حدود ۱۰۰ شرکت  را شرکت های دانش 
بنیان تشکیل می دهد. به گونه ای کار ساماندهی شده که رقابت با بخش 
خصوصی نباشد لذا هر جایی که مجموعه های کشوری و بخش خصوصی 
نیاز داشته باشند، ما ورود و کمک می کنیم. وی در ادامه با اشاره به تدوین 
گزارش عملکرد یک ساله وزارت دفاع، گفت: همه وزارتخانه  ها گزارش یک 
ساله را در مجموع به دولت خواهیم داد و دولت همه گزارش ها را منتشر 
خواهد کرد. گزارش وزارت دفاع شامل دو بخش عمومی و محرمانه است 
که تقدیم دولت شده و بخش عمومی آن که قابل انتشار است در قالب یک 

کتابچه تهیه شده و در اختیار مجلس هم قرار می گیرد. 

سیدعبداهلل متولیان

م�ا می خواهی�م م�ردم در صحن�ه باش�ند، 
یعن�ی  بس�یج  حض�ور  می گویی�م  وقت�ی 
حض�ور مل�ت ای�ران، ن�ه س�ازمان بس�یج. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا 
سلیمانی، رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین طی 
سخنانی در نشست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
دفاع مقدس، نقش بسیج را در پیشبرد اهداف انقالب 
اسالمی تشریح و بر تعامل علمی پژوهشگاه و سازمان 
بسیج مستضعفین برای اجرای این مأموریت ها تأکید 
کرد. وی ادامه داد: حضرت امام خمینی)ره( کاری 
کردند که هر کدام از مردم با هر شغل و تحصیالتی 
که داش��تند، در دفاع مقدس جای خودشان را پیدا 
کردند و در صحنه های مورد نیاز ش��رکت کردند و 
تدبیر حضرت آقا این است که ما باید کاری کنیم که 
ملت ایران همانند دوران دفاع مقدس، در بسیج هم 
با سهولت جای خودشان را پیدا کنند و در این بخش 

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی 
می تواند به سازمان بسیج مستضعفین کمک کند. 

س��ردار س��لیمانی افزود: یکی از بس��ترهای دیگر 
همکاری دو مجموعه، روش های پیاده سازی الگوی 
دفاع مقدس اس��ت. ما می خواهیم مردم در صحنه 
باشند، وقتی می گوییم حضور بسیج یعنی حضور 
ملت ایران، نه س��ازمان بس��یج، اینکه مردم در گام 
دوم انقالب اس��المی با رویک��رد تحولی درصحنه 
باش��ند. وی با اش��اره به اقدامات س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین در حوزه دفاع مقدس تأکید کرد: در 
بخش تولید فیلم و انیمیشن و تدوین تاریخ شفاهی 
فرماندهان و یگان های استانی و اطلس دفاع مقدس 
استان ها، بزرگداش��ت مناسبت های دفاع مقدس، 
بازسازی عملیات ها در مناسبت ها و...  سازمان بسیج 

فعالیت های خوبی انجام داده است. 
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین با اش��اره به 

مأموریت های بسیج در راهیان نور تصریح کرد: در 
بخش راهیان نور غرب و جنوب غرب کشور پیش از 
کرونا ساالنه ۶ میلیون نفر از مردم شرکت می کردند 
و در نوروز امس��ال هم استقبال میلیونی انجام شد. 
وی در پایان بر آمادگی سازمان بسیج برای همکاری 
علمی با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید 
سلیمانی برای تحقق سند ۱۰ ساله مصوب اعتالی 

بسیج تأکید کرد. 
سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه هم در این 
بازدید ضمن تمجید از ظرفیت علم��ی و اقدامات 
پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس بر آمادگی 
سپاه برای همکاری با پژوهش��گاه در تدوین کالن 
پروژه »نقش فرماندهی معظم کل قوا در تحول، ارتقا 
و مدیریت دفاع، امنیت و جبهه مقاومت اسالمی« 

تأکید کرد. 
سرلشکر صفوی، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 

مقدس نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت علمی 
پژوهشگاه تأکید کرد: این پژوهشگاه پشتوانه علمی و 
راهبردی همه مسائل جاری و آینده نیروهای مسلح 
در سطح راهبردی به ش��مار می رود. وی با تشریح 
مأموریت های پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
تأکید کرد: این پژوهش��گاه تنها پژوهشگاه مصوب 
وزارت علوم است که مأموریت کار علمی و پژوهشی 
برای جبهه مقاومت را دارد. جبهه مقاومت، مهم  ترین 
اهرم قدرت جمهوری اسالمی ایران در برابر سلطه 

گری امریکایی ها و صهیونیست ها است. 

سردار سلیمانی در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بیان کرد

 حضور بسیج یعنی  حضور ملت ایران نه یک سازمان

   خبر  یک

     بسیج

وزرا در سفر به استان ها خدمات دولت مردمی را تشریح می کنند

نهضت تبیین خدمات دولت  برای ملت

وزرا ب�ه نمایندگ�ی دول�ت ط�ی ای�ن هفته 
و  می کنن�د  س�فر  کش�ور  سراس�ر  ب�ه 
خدمت دول�ت را به م�ردم ارائ�ه و طرح های 
می کنن�د.  افتت�اح  را  مربوط�ه  اس�تان 
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی، س��خنگو و 
رئیس شورای اطالع رس��انی دولت روز گذشته در 
نشست خبری و در آستانه یک سالگی دولت تصریح 
کرد: گ��زارش عملکردهای دول��ت در بخش های 
مختلف برای آگاهی مردم آماده شده است که برخی 
مس��ئوالن نشس��ت های خبری اختصاصی خود 
را برگزار کردند. وی به تش��کیل ستاد بزرگداشت 
هفته دولت اش��اره کرد و گفت: وزرا به نمایندگی 
دولت طی این هفته به سراسر کشور سفر می کنند 
و خدمت دولت را به مردم ارائه و طرح های اس��تان 
مربوطه را افتتاح می کنند. سخنگوی دولت با توجه 
به اولویت های عملکردی دولت، شعار هفته دولت 
را »دولت مردم« عنوان و تصری��ح کرد: گزارش ها 
در راس��تای این ش��عار ارائه می ش��ود و روز ها به 
ترتیب از چهار شنبه با نام های »میثاق با والیت«، 
»فسادس��تیزی و عدالت«، »تح��ول و خالقیت«، 
»خانواده و سالمت«، »اخالق و معنویت«، »دانش 
و پیشرفت«، و »ش��جاعت و عقالنیت « نامگذاری 

شده است. 
بهادری جهرمی به قان��ون رتبه بندی معلمان هم 
اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ سال بالتکلیفی طرح 
رتبه بندی معلمان آن هم قبل از یک سالگی دولت 
سیزدهم و یکی از وعده های رئیس جمهور تصویب 
و اجرا ش��د.  آیین نامه در چارچوب قانون تدوین و 

تهیه و رتبه بندی معلمان اجرایی ش��د و سازمان 
برنامه و بودجه مبلغی علی الحساب در اختیار قرار 

داده است. 
    خبر خوش 

برای بازنشستگان و کارمندان دولت
رئیس ش��ورای اطالع رس��انی دولت در پاس��خ به 
سؤالی درباره آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان 
و کارمن��دان دول��ت گفت: س��ازمان  ام��ور اداری 
و اس��تخدامی با موافقت س��ازمان برنامه و بودجه، 
پیشنهادی برای افزایش مس��تمری صندوق های 
بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین کارمندان 
دولت ارائه کرده که با آن دو موافقت شده است. وی 
افزود: برای افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه 
آنانی که حقوق شان کمتر از کارمندان دیگر است این 
پیشنهاد انجام شد تا مراحل نهایی شدن را طی کند 
و به مرحله اجرا در بیاید. سخنگوی دولت خاطرنشان 
کرد: ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای کمک 

به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود. 
     فرصت یک ماهه دولت

 برای معرفی وزیر تعاون
رئیس شورای اطالع رسانی دولت درباره اینکه چرا 
دولت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را به مجلس معرفی نمی کند، گف��ت: طبق اصل 
قانون، فرصت معرفی وزیر سه ماه است و این فرصت 
هنوز تمام نشده است. دولت تا پایان شهریور وزیر 
پیش��نهادی را معرفی می کند، البت��ه وزارتخانه 

سرپرست دارد و بی تکلیف نیست. 
سخنگوی دولت درباره فعالیت دولت برای عبور از 

تورم و خلق نقدینگی هم گفت: وضعیت اقتصادی 
کشور با تورم های باالی ۴۰ درصدی و حتی حدود 
۶۰درصدی در شهریور گذشته شرایط را برای همه 
سخت و س��نگین کرده بود که اصالح آن نیازمند 
سپری کردن زمان الزم و سیاست های جدی است. 
وی یکی از سیاس��ت های دول��ت را مردمی کردن 
یارانه ها برای مهار نقدینگی و خلق پول برش��مرد. 
بهادری جهرمی با بیان اینکه میزان حجم نقدینگی 
در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بیان 
کرد: این مبلغ در ۱۰ سال به چندین هزار میلیارد 
رسید و هش��ت برابر ش��د که این بمب نقدینگی 
بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. دولت توانس��ت با 
سیاس��ت های خود س��یر صعودی نرخ رشد را به 
جهت دیگری هدایت کند، چون با هشت برابر شدن 
رشد نقدینگی رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته 
صفر بود، که امروز با این سیاست  ها رشد اقتصادی 
۵ درصد شده اس��ت و تورم ۶۰ درصدی شهریور 
به ۴۲ درصد رس��ید و تورم ۱۲ ماهه نیز ۱۲ درصد 

کاهش یافت. 
رئیس ش��ورای اطالع رس��انی دول��ت همچنین 
درباره تس��هیالت طرح تعالی جمعیت و حمایت 
از فرزن��دآوری گف��ت: ۲۳۳ هزار ط��رح مثل وام 
فرزندآوری و خودرو برای جوانی جمعیت اختصاص 
یافت. وی با اشاره به وقوع برخی تخلفات در پرداخت 
وام ادامه داد: دولت مصمم به اصالح نظام بانکی است 
و با جدیت در این مسیر پیش می رود، از مردم هم 
می خواهیم کمک و کوتاهی  ها را اطالع رسانی کنند 

و گزارش دهند. 

      مردم مطالبه گر ترک فعل  ها
 در حوزه مسکن باشند

سخنگوی دولت در خصوص گرانی  ها در بازار مسکن 
بیان کرد: کم کاری  ها در حوزه مسکن باعث شد این 
کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شود که 
اصالح این مشکل نیازمند تکمیل طرح  هایی چون 
ساخت و ساز مسکن و طرح ملی مسکن است. وی 
با بیان اینکه مسکن با فاصله عرضه و تقاضا در کشور 
دچار چالش می ش��ود، تأکید کرد: دولت سعی در 
عرضه دارد، چون مصوبات ُمسکن های کوتاه مدت 
است و آثار بنیادی نیازمند تکمیل این طرح هاست. 
بهادری جهرمی از مردم خواست تا مطالبه گر ترک 
فعل های انجام شده در این نیازهای اساسی باشند. 

س��خنگوی دولت درباره س��اماندهی زوار اربعین 
هم گفت: نخستین جلسه س��تاد اربعین با حضور 
رئیس جمهور تشکیل و در یکی از جلسات دولت 
هم گزارش  هایی ارائه شد. وی ادامه داد: حذف ویزا از 
جمله تدابیر دولت در تسهیل این سفر و برگزاری هر 
چه باشکوه تر این مراسم جهانی است. رئیس شورای 
اطالع رس��انی دولت، بازگش��ایی مرزهای جدید 
تسهیالت س��ازمان نظام وظیفه برای مشموالن، 
اعالم س��قف هزینه پرواز را از جمله راهکار ها برای 
تسهیل مقدمات ایاب و ذهاب و اسکان برشمرد و 
تأکید کرد: زیبایی مراسم اربعین مردمی بودن آن 
است. از مردم دعوت می کنیم با مشارکت خود کمک 

کار این مراسم شوند. 
     پیشرفت ۸۶درصدی 

طرح آبرسانی غدیر
رئیس شورای اطالع رس��انی دولت اظهار داشت: 
طرح آبرسانی غدیر در خوزستان ۸۶ درصد پیشرفت 
داشته و با سرعت بسیار این طرح کار خود را ادامه 
می دهد. وی افزود: برآورد اولیه اجرای طرح ۳۶ ماه 
بود که دولت با سرعت بیش��تر جلو می رود تا آب 
شرب مناسبی برای ۲۶ شهرستان و ۱۰۰۰ روستای 
خوزستان تأمین کند. پیش بینی می شود تا پایان 
تابستان ش��اهد افتتاح این پروژه حداقل در برخی 

بخش های جدی آن باشیم. 
    نظارت های ستادی

 مکمل سفرهای استانی
بهادری جهرمی برنامه نظارتی رئیس جمهور را از 
ابتکارات دولت سیزدهم خواند و گفت: طرح نظارت 
ستادی از وزارتخانه  ها ابتکاری است که رئیس جمهور 
تاکنون از شش وزارتخانه بازدید داشته است. به گفته 
سخنگوی دولت، در این طرح گزارش های عملکردی 
دستگاه دریافت می شود و مورد ارزیابی کارشناسی 
قرار می گیرد. در جلسه ستادی رئیس جمهور، تمرکز 
بر اولویت های آن دستگاه است. بنابراین، مصوبات 
جلسه ماهانه منظم پایش و پیگیری می شود. رئیس 
شورای اطالع رسانی دولت، نظارت های ستادی را 
مکمل سفرهای استانی دولت خواند و گفت: نتیجه 
آنچه در نظارت میدانی در استان  ها انجام می شود 
در ستاد و آنچه در ستاد انجام می شود در استان ها 

پیگیری و مشاهده می شود. 

ژه
نطق تند مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس وی

شورای اسالمی در اعالم هش��دار به رئیس جمهور برای عدم 
استفاده از اصالح طلبان از دیروز دست به دست می چرخد. همه 
جا هم او به عنوان نماینده اصولگرا معرفی می شود که به رئیسی 
هشدار داده که مراقب جریان نفوذ باشد. او ضمن اعالم حمایت 
از دولت رئیسی، گفته »این آخرین اخطار من به شماست؛ شما با 
کسانی نشست و برخاست می کنید که محرم نظام نیستند، حلقه 
جریان نفوذ دور شماست، دفعه بعد با اسناد می آیم...  کسانی که 
سابقه اسنادی ضد انقالب دارند و در گذشته در حوزه اصالحات 
بوده و در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بودند، امروز هم 
در دولت آقای رئیسی همه کاره هستند و مجدد بچه های دلسوز 

نظام و رزمنده های لرستانی خانه نشین شدند. «
نکته جالب اینکه او در دوره ه��ای قبلی حامی اصالح طلبان و 
بلکه فراتر از حامی، عضوی از لیس��ت امید، لیست انتخاباتی 
اصالح طلبان بود. او در س��خنرانی خود که در ستاد انتخاباتی 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان خرم آباد برگزار شده بود، 
صراحتاً درتجلیل از فائزه هاشمی سخن گفت تا جایی که حتی 

خطاب به دستگاه های امنیتی ابراز داشت: »بانو فائزه هاشمی را 
محمودوند دعوت کرده، محمودوند امضا کرده و مرد و مردانه نیز 
پای آن می ایستد. بیرون از اینجا هم گفتم، خانم هاشمی، این 
بانوی ایرانی، مهمان این کم ترین است و هر کسی که جرئت آن 
را دارد، کوچک ترین گستاخی، کوچک ترین بی حرمتی، داشته 

باشد، بیاید اینجا و با من طرف شود. «
اما فائزه هاشمی برای چه به خرم آباد رفته بود؟ او اردیبهشت 
۹۵ برای حمایت از مرتضی محمودون��د، کاندیدای انتخابات 
مجلس دهم )دور دوم( به خرم آباد رفته بود که به دلیل مواضع 
ضد انقالبی قبلی او و اصرارش بر آن، با تجمع مخالفانش روبه رو 
شد. ماجرا را از نگاه یکی از رس��انه های منتقد جریان انقالبی 
بخوانیم، سایت تابناک: »س��اعت ۱۷ عصر امروزسه  شنبه )۸ 
اردیبهش��ت ۹۵( فائزه هاشمی رفس��نجانی دختر علی اکبر 
هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران در جهت حمایت 
از یکی ازکاندیداهای لیست امید یعنی  مرتضی محمودوند در 
سینما ایران واقع در میدان » کیو « خرم آباد حضور یافته بود، 
اما تجمع هواداران این کاندیدا برای س��خنرانی فائزه   با هجوم 

نیرو های تندرو مخالف دولت روحانی روبه رو ش��د و درنهایت 
منجربه درگیری هایی بین هواداران مرتضی محمود وند با این 
افراد خودسرگردید. تندرو ها با گرفتن بنر ها و پالکارد هایی در 
دست و با پاره کردن و به آتش کشاندن عکس های هاشمی و 
استاندار لرستان و سر دادن شعار هایی با عنوان   مرگ بر فتنه گر  ،  
مرگ بر منافق  ،مرگ بر فائزه  ،  مرگ بر هاشمی ،  مفسد اقتصادی 
حیا کن/لرستان را ر ها کن  وهمچنین شعار هایی علیه استاندار 
لرس��تان معترض حضور فائزه   در خرم آباد وسخنرانی وی در 
حمایت از کاندیداتوری محمودوند ب��ه عنوان یکی از نامزدان 

لیست امید گردیدند. «
تابناک گرچه به سیاق خود، انقالبیون را تندرو می نامد و گزارش 
را با سمت و س��وی حمایت از محمودوند و فائزه   تنظیم کرده 
است، اما در هر حال روشن است که محمودوند در لیست امید 
بوده و فائزه   هم برای حمایت از او در خرم آباد حضور یافته است. 
لذا تناقض وی مشهود است. به نظر می رسد برخی افراد صرفاً 
طرفدار قدرت هس��تند، هر کس در قدرت باشد، از او حمایت 

می کنند؛ همان حزب باد!
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هشدار عجیب نماینده حامی فائزه هاشمی به رئیسی
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