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شمخانی به تاجیکستان می رود
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در چهارمین نشست 
گفت وگ��وی امنی��ت منطقه ای ک��ه روز جمعه 6 خرداد ماه در 
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود شرکت می 
کند. در این نشست که با حضور دبیران، مشاوران و نمایندگان 
نهاد امنیت ملی از کشورهای ایران، روسیه، چین، هندوستان، 
تاجیکس��تان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان 
برگزار می شود؛ تحوالت  افغانستان مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت. در حاشیه این نشست دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کش��ورمان با برخی همتایان خود نیز بطور جداگانه دیدار 
و پیرام��ون مس��ائل دوجانب��ه، منطق��ه ای و بین المللی گفتگو 
خواهد کرد. سلس��له نشس��ت های گفتگوی امنیت منطقه ای 
با ابتکار جمهوری اس��المی ایران در س��ال 1۳9۷ پایه گذاری 
شد. گفتنی است، نشست های اول و دوم با میزبانی جمهوری 
اسالمی ایران در تهران و نشست سوم نیز با میزبانی هندوستان 

در دهلی نو برگزار شده است.

امیر عبداللهیان عازم سوئیس شد
وزیر امور خارجه کش��ورمان در اجالس مجمع جهانی اقتصاد 
"داووس" ش��رکت می کند. حس��ین امیر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه کش��ورمان به منظور ش��رکت در اجالس مجمع جهانی 

اقتصاد "داووس" تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد.

 زلنسکی: می خوام مستقیم
 با پوتین حرف بزنم

ولودیمیر زلنس��کی روز گذش��ته گفت که او فقط می خواهد به 
طور مستقیم و بدون هیچ واسطه ای با والدیمیر پوتین گفت وگو 
کن��د. به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهوری 
اوکرای��ن افزود والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه باید 
متوج��ه ای��ن "واقعیت" ش��ود که احتمال ح��ل این اختالف از 
طریق "دیپلماسی" وجود دارد. زلنسکی طی ویدئو کنفرانسی 
با مجمع جهانی اقتصاد "داووس" خاطرنش��ان کرد اوکراین تا 
زمان��ی ک��ه خاکش را پس نگیرد، به جنگیدن ادامه خواهد داد. 
رئیس جمهوری اوکراین گفت که مس��کو باید نیروهایش را از 
اوکراین خارج کند و افزود: »احتماال این اولین قدم به س��مت 

گفت وگو با روسیه است.«

تمرینات نظامی ارتش چین در نزدیکی تایوان
فرمانده��ی جبهه ش��رقی ارتش آزادی بخ��ش خلق چین روز 
چهارش��نبه اعالم کرد که نیروهای مس��لح چین تمرین های 
نظام��ی را در نزدیک��ی جزی��ره تایوان انجام داده اند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا طی 
سفرش به ژاپن گفت که اگر چین به تایوان حمله کند، ایاالت 
متحده آماده است تا در صرت حمایت از تایوان "مداخله نظامی" 
کند. فرماندهی جبهه شرقی ارتش آزادی بخش خلق چین در 
بیانی��ه ای اع��الم کرد که اخیرا این کش��ور تمرین های نظامی 
دریایی و هوایی را در اطراف جزیره تایوان انجام داده اس��ت و 
این اقدامات یک "هشدار جدی" درخصوص فعالیت های اخیر 

میان آمریکا و تایوان محسوب می شود.

کوبا ترور شهید صیادخدایی را محکوم کرد
وزارت امورخارجه کوبا ترور شهید صیاد خدایی را محکوم کرد 
و این گون��ه اقدام��ات را تهدیدی برای امنیت و صلح خاورمیانه 
دانس��ت. امیلی��و ل��وزادا مدیر بخش رواب��ط دوجانبه در وزارت 
امورخارجه کوبا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر 
به شهادت سرهنگ پاسدار حسین صیاد خدایی واکنش نشان 
داد. وی در پیام خود نوشت: کوبا ترورهای گزینشی مانند آنچه 
به تازگی علیه یک سرهنگ سپاه پاسداران ایران رخ داده است 
به شدیدترین شکل محکوم می کند. این مقام وزارت امورخارجه 
کوبا در ادامه تاکید کرد که چنین اقداماتی تهدیدی برای صلح 

و امنیت در منطقه خاورمیانه است.

تمایل ایتالیا برای استفاده از ظرفیت های 
اقتصادی ایران

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ضمن ابراز خرسندی 
نس��بت به موفقیت مذاکرات وین، بر تمایل کش��ورش برای 
بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی روابط با ایران تأکید کرد. 
»اتتوره سکویی« دبیرکل وزارت امور خارجه ایتالیا در سفر به 
تهران با »مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 

امور خارجه کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.  
صفری در این دیدار با اشاره به ظرفیت های همکاری دو کشور 
از جمل��ه در ح��وزه اقتصادی بر ضرورت اس��تفاده حداکثری از 

آن تأکید کرد. 
 مع��اون دیپلماس��ی اقتص��ادی در ادامه ضمن مرور حوزه های 
همکاری، خاطرنشان کرد: شرکت های ایتالیایی از گذشته نزد 
تجار ایرانی از جایگاه خوبی برخوردار بوده و این فرصتی است 

که ایتالیا باید آن را مغتنم شمارد.

دیدار وزرای خارجه ترکیه و رژیم صهیونیستی
وزرای خارجه ترکیه و رژیم صهیونیستی دیدار کردند. به گزارش 
جوروزالم پس��ت، وزرای خارجه ترکیه و رژیم صهیونیس��تی 

دیدار کردند. 
»مولود چاووش اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه که برای سفری دو 
روزه در فلس��طین اش��غالی حضور دارد، امروز -چهارش��نبه- با 
 همتای صهیونیس��ت خود دیدار کرد. »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر خارجه ترکیه در سفر به فلسطین اشغالی با همتای رژیم 

صهیونیستی خود دیدار کرد. 
منابع خبری در فلسطین اشغالی خبر دادند که وزیر خارجه ترکیه 
برای دیدار با »یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی به 

ساختمان این وزارتخانه رفت.

سياسي

گروه سیاس�ی: رهبر معظم انقالب اس��المی صبح روز گذش��ته 
در دی��دار رئی��س و نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، فتح 
خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و 
تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله 
گفتند: قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به 
پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راس��خ، ابتکار عمل، 
از خود گذشتگی، نگاه بلندمدت و در رأس همه آنها اخالص و 
توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسالمی را 
از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواری ها 
و پیچیدگی های مدیریت کش��ورها در ش��رایط خطیر کنونی 
بین الملل��ی، همه قوا و دس��تگاهها را ب��ه درک اهمیت جایگاه 
خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند: 
شناخت صحیح توانایی ها و آسیب پذیری ها یکی از مسائل بسیار 
ضروری اس��ت زیرا دش��من بیش از آنکه به توانایی های خود 

امیدوار باشد به خطا و اشتباه های ما چشم دوخته است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان 
وارد موضوع مجلس ش��دند و با تأکید بر اینکه مجلس ش��ورای 
اسالمی یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت کشور و دارای 
جایگاه مهمی اس��ت، خاطرنش��ان کردند: نمایندگان مجلس از 
ش��هرهای مختلف و حتی از ش��هرهای کم جمعیت نیز باید به 
جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داش��ته باش��ند و متوجه سختی 
و پیچیدگی مدیریت کش��ور باش��ند. ایش��ان با اشاره به وسعت، 
جمعی��ت، جغرافی��ا، تاری��خ و اقلیم متنوع ای��ران تأکید کردند: 
مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز، کاری مهم و با توجه 

به شرایط ویژه کنونی دنیا، طبیعتًا دشوار و پیچیده است.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته در شرایط امروز 
دنیا، مدیریت برای همه کش��ورها س��خت شده است. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در تبیین دالیل شرایط خاص حاکم بر دنیا، 
گفتن��د: رقابت های خصمان��ه قدرتها و تهدیدهای قدرت های 
اتم��ی علی��ه یکدیگر، تح��رکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و 
جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ خیزترین مناطق 
جهان، فراگیری کم س��ابقه یک بیم��اری و تهدیدهای غذایی 
در س��طح جهان، همه عواملی هس��تند که شرایط کنونی دنیا را 
ویژه کرده اند و در چنین شرایطی مدیریت کشورها، سخت تر 

و پیچیده تر شده است.
ایشان خاطرنشان کردند: ایران، عالوه بر شرایطی که بر همه 
کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگویی نو که عبارت از مردم 
ساالری دینی است و موجب بر هم خوردن جدول تنظیمی نظام 
سلطه شده است، با قدرتهای جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد 
مختلف است. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها، سینه سپر کرده 
و در حال پیشرفت و موفقیت است، افزودند: نمایندگان مجلس، 
دولت و قوه قضاییه و دس��تگاههای دیگر همه باید بدانند که 
در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هس��تند و به تناس��ب این 
جایگاه، مراقبت از خود را افزایش دهند. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای خاطرنش��ان کردند: باید هم توانایی ها و هم آس��یب پذیری 
ها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد 
زیرا دش��من بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باش��د، به 

اشتباههای ما امید بسته است.
رهبر انقالب با اش��اره به تعبیر س��ابق خود از مجلس یازدهم 

به عن��وان مجل��س انقالب��ی افزودن��د: بعضی ه��ا از این تعبیر 
خوش ش��ان نیام��د اما این یک تعبی��ر حقیقی بود چرا که مردم 
نمایندگان��ی را ب��رای این مجلس انتخاب کردند که ش��عارها و 

جهت گیری ها آنها انقالبی بود.
ایش��ان اظهارات برخی افراد که ش��عارهای انقالب را دردس��ر 
برای کشور می دانند، مردود دانستند و گفتند: حرکت به سمت 
آرمانه��ای انق��الب به نفع کش��ور و موجب درمان دردهای آن 

است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای، انقالبی ماندن را مهم تر از انقالبی 
بودن خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی افراد در سالهای اول 
انقالب بسیار پر شور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند 
اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در 
مسیر بمانند بنابراین مشکل تر از انقالبی بودن، انقالبی ماندن 
فردی و جمعِی مجلس است. ایشان با تحسین اقدامات خوب 
انجام ش��ده در دو س��ال گذش��ته ی مجلس یازدهم، در ادامه به 
بیان شاخص های »نماینده انقالبی« پرداختند و گفتند: اولین 
شاخص، »ساده زیستی، و اسیر تجمالت و اعیان نشینی نشدن« 
است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت 
کند. مسئولیت پذیری دومین شاخص یک نماینده انقالبی بود 
ک��ه رهب��ر انق��الب با تأکید ب��ر آن، گفتند: پای قانون خوبی که 
تصویب می کنید محکم بایستید و از طرف دیگر اینگونه نباشد 
که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت 
در اجرای آن، قانونی تصویب کنید تا فقط مس��ئولیت آن را از 

دوش خود بردارید.
ایش��ان »مردمی بودن« را ش��اخص دیگ��ری از انقالبی گری 
ی��ک نماینده برش��مردند و افزودن��د: مردمی بودن یعنی عالوه 
بر نشس��ت و برخاس��ت با مردم، گوش شنوا برای شنیدن حرف 
آنها داش��ته باش��ید اما در جایی که امکان اجرای خواس��ته مردم 
ممک��ن نیس��ت با زبان گوی��ا دالیل آن را توضیح دهید که این 

کار از مصادیق جهاد تبیین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »اصلی- فرعی کردن مسائل کشور 

و مقدم داش��تن حل مس��ائل اصلی« را از دیگر ش��اخص های 
نماینده انقالبی دانستند و گفتند: شاخص دیگر، »اجتناب جدی 
از تبعیض و فس��اد« چه در قبال فس��اد دیگران و چه مراقبت از 
خود در مقابل فس��اد اس��ت. ایشان »همکاری صمیمانه با قوا و 
دستگاههای دیگر و همچنین بدنه آنها« و پرهیز از گروکشی و 
معارضه را از جمله الزامات مجلس انقالبی دانستند و خاطرنشان 
کردند: نماینده انقالبی با عموم مردم همراه اس��ت اما عوام زده 
و جّو زده نیست بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس، چنانچه 
مخالفته��ا منطق��ی ب��ود آنها را بپذیرید ام��ا در غیر این صورت، 
جنج��ال و فضاس��ازی علی��ه مجل��س و قانون نباید ش��ما را از 
انجام وظیفه باز بدارد. رهبر انقالب، »پایبندی کامل به قانون 
اساسی و تکالیف آن« را شاخصه دیگر نماینده انقالبی دانستند 
و در جمع بندی این بخش از س��خنان خود گفتند: البته یکی از 
چیزهایی که نشانه انقالبی بودن نیست نطق های میان دستوِر 
پر ش��وِر همراه با اعتراض و عصبانیت اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای سپس به بیان چند توصیه درباره مسائل قانونگذاری 

پرداختند.
ایش��ان ب��ا تأکی��د بر »وضع قوانین با ن��گاه جامع و بلندمدت و 
پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزیی«، توجه به سیاستهای 
کل��ِی ابالغ��ی در قوانین را با اهمیت خواندند و افزودند: وظیفه 
مجلس، قانونگذاری بر اساس این سیاستها است نه در تعارض 
با آنها، البته بعضی از سیاس��تهای کلی مانند سیاس��تهای کلی 
انتخابات یا سیاستهای کلی قانونگذاری نیاز به قانون دارند که 
با وجود گذش��ت چند س��ال از ابالغ آنها هنوز قوانین مربوطه 

تصویب نشده است.
رهبر انقالب، پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را بخصوص در 
مواردی که خأل و نیاز کش��ور اس��ت اما دولت درباره آنها الیحه 
ن��داده اس��ت، ج��زو حقوق و وظایف مجل��س خواندند و گفتند: 
البته ش��نیدم که در این مجلس تعداد طرح ها بیش از مجالس 
قبلی اس��ت که این کار چندان مناس��ب نیست و کار کارشناسی 
و اجرای آنها دچار مش��کل می ش��ود و با اجرا نش��دن قانون، 

مسئولیت ها لوث می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: با تشکیل مجالس جدید، طرح های 
در جریان بررسِی مجلس قبل که وقت و زحمت زیادی صرف 
آنها شده، کنار گذاشته می شود که این مسئله نیاز به اصالح دارد. 
توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای »اصالح ساختار بودجه« 
بود که گفتند: ترکیب غلط بودجه هنوز اصالح نشده که مخاطب 
این موضوع بیشتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با افزایش 
هزینه ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق، به کسری 
بودجه که ام الخبائث مش��کالت اقتصادی اس��ت، اضافه شود. 
ایشان با تأکید بر »تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز 
پژوهشها و چه در کمیسیون های تخصصی«، به تدوین برنامه 
هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند: در این برنامه های پنج ساله 
نباید به کلی گویی اکتفا ش��ود بلکه دولت و مجلس با نگارش 
مس��ئله محور برنامه، راه را برای دس��ت اندرکاران کشور روشن 
کنند. رهبر انقالب اسالمی با بیان چند نمونه از مسائلی که باید 
در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد، افزودند: در برنامه هفتم 
برای مس��ائلی مانند کش��اورزی، یا مسئله معدن که ظرفیتهای 
کش��ور در آن دس��ت نخورده یا با استحصال بدون ارزش افزوده 
است، و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم 
است، به صورت علمی و مسئله محور سند و برنامه نوشته شود. 
البته امکانات کش��ور و موضوع آمایش س��رزمینی نیز در نظر 
گرفته ش��ود. ایش��ان در توصیه بعدی، »توجه به ابعاد رسانه ای 
مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم« را مورد 
تأکید قرار دادند و گفتند: توضیح درست ندادن به مردم، موجب 
می ش��ود فرصت فضاس��ازی و هیاهو علیه قانون ایجاد ش��ود و 
ش��ما از تصویب آن پش��یمان شوید. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تمجید از چابکی و گزارش��های به موقع دیوان محاس��بات در 
چند س��ال اخیر، افزودند: اخیراً دیوان محاس��بات بررسی بودجه 
بعضی از ش��رکت های دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را به 
هم��ه ش��رکت های دولتی تعمیم دهید از جمل��ه امتیازات این 

مجلس خواهد بود.
رهبر انقالب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر 
پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: رئیس مجلس 
گفتن��د بعض��ی از نماین��دگان از این توصیه دلخور ش��ده اند، در 
حالی که این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک 
منطقه با پیش��نهاد یا فش��ار یک نماینده، مسئولی منصوب شود 
اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی 
بازخواس��ت ش��ود. ایشان در این زمینه افزودند: یکی از مسائل 
مهم در قانون اساس��ی بحث تفکیک قوا اس��ت و هر کسی باید 
ب��ه وظای��ف خود عمل کند، البته همواره به دولتی ها نیز توصیه 

کرده ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد 
و پرهیز از بیان مطالب اثبات نشده از تریبون پر اهمیت مجلس، 
گفتند: هر چه مسئولیت بیشتر می شود، عبادت و تضرع انسان 
به درگاه خداوند متعال و ش��فیع قرار دادن ائمه هدی به درگاه 

الهی باید بیشتر باشد.
ایش��ان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و ش��هیدان 
انقالب اس��المی و دفاع مقدس، یاد ش��هید صیاد خدایی را که 
س��ه روز قبل در یک عملیات تروریس��تی به ش��هادت رس��ید، 

گرامی داشتند.

 رهبر  انقالب در دیدار نمایندگان مجلس  مطرح کردند:انقالبی ماندن مهمتر از انقالبی بودن است

 تبیین شاخص های نماینده و مجلس انقالبی

اخبار كوتاه

روحانی بودجه یک میلیارد دالری کرونا را شفاف سازی کندقالیباف رئیس مجلس ماند
محمد باقر قالیباف با کسب 19۴ رای توانست برای یک سال دیگر رئیس مجلس 
بماند. محمد باقر قالیباف روز گذش��ته در انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس با 19۴ 
رأی از مجموع ۲۸1 رأی ماخوذه برای یک سال دیگر سمت ریاست مجلس را 
احراز کرد. آقایان آقا تهرانی 5۳ رای، الیاس نادران ۲1 رای وفریدون عباسی نیز 
۳ رای کسب کردند.همچین در جلسه علنی روز گذشته مجلس شوای اسالمی، 
آقای��ان عبدالرض��ا مص��ری نماینده مردم کرمانش��اه و علی نیکزاد، نماینده مردم 
اردبیل به عنوان نایب رئیسان مجلس انتخاب شدند. این نمایندگان هریک 16۸ 

رأی از مجموع ۲۷5 رأی کس��ب کردند و با توجه به یکس��ان بودن رأی هر دو نفر؛ به قید قرعه نیکزاد به عنوان 
نایب رئیس اول انتخاب شد. همچنین در انتخابات هیئت رئیسه مجلس، آقایان سید نظام الدین موسوی، محمد 
رضا دشتی اردکانی و علیرضا سلیمی به عنوان ناظران هیات رئیسه در سال سوم مجلس انتخاب شدند.  از سوی 
دیگر،  در ادامه انتخابات هیئت رئیس��ه مجلس دبیران هیئت رئیس��ه برای س��ال س��وم دوره یازدهم انتخاب شدند. 
آقایان محس��ن دهنوی با 165 رای، حس��ینعلی حاجی دلیگانی با 1۰1 رای، محمد رش��یدی کوچی با 1۰1، علی 
کریمی فیروزجایی با 1۰1 رای، احمد امیرآبادی فراهانی با 9۸ رای و احمد نادری با ۸9 رای از مجموع ۲۸۳ رای 

ماخوذه به سمت دبیران هیات رئیسه اجالسیه سوم مجلس انتخاب شدند.

نماینده مجلس با بیان اینکه مردم باید بدانند که یک میلیارد دالری که از صندوق 
توس��عه ملی برای مقابله با بیماری کرونا با اذن رهبری اختصاص یافت در کجا 
هزینه ش��ده، گفت: افرادی که واردات واکس��ن را مش��روط به برجام و توافقات 
می کردند، باید پاس��خگو باش��ند. علی بابایی کارنامی نماینده مردم س��اری اظهار 
داشت: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای  مجلس در جهت صیانت از حقوق ملت 
ایران اس��ت، یک میلیارد دالری که مقام معظم رهبری برای مدیریت و مقابله 
با بیماری کرونا و دفاع از س��المت مردم اختصاص دادند، متاس��فانه در اس��تان ها 

گزارشاتی دریافت کردیم که حق بسیاری از افراد از جمله کادر درمان تضییع شده است و بسیاری از مردم ایران 
در این رابطه ش��کایت دارند و دولت و وزیر س��ابق بهداش��ت و درمان و س��ازمان برنامه و بودجه در این زمینه خوب 
عمل نکرده اس��ت، لذا از رئیس مجلس درخواس��ت دارم با توجه به اینکه تحقیق و تفحص در این رابطه را ترک 
کردیم، این موضوع را پس از آغاز به کار اجالس��یه س��وم مجدد در اولویت بررس��ی قرار دهد. نماینده مردم س��اری 
در مجلس  تصریح کرد: مردم باید بدانند که یک میلیارد دالری که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بیماری 
کرونا با اذن رهبری اختصاص یافت در کجا هزینه شده است و افرادی که واردات واکسن را مشروط به برجام و 

توافقات می کردند، باید هم اکنون پاسخگو باشند. 

گروه سیاسی: رییس جمهور با بیان اینکه پیشرفت کشور 
را ب��ه رف��ع تحریم موکول و متوق��ف نمی کنیم تا دیگران 
برای ما تصمیم بگیرند، گفت: قرارگاهی برای خنثی کردن 
تحریم ها تشکیل دادیم که فعاالنه مشغول است. آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رئیس��ی روز چهارش��نبه در کنگره چهار هزار 
شهید روحانی طی یک سخنرانی ویدئو کنفرانسی خطاب 
به خانواده شهدای روحانی گفت: خون مطهر شهدا از عالم 
جهل زدایی کرد مانند خون حضرت اباعبداهلل حسین)ع(، 
جهل زدایی در جاهلیت عالم مدرن  به برکت خون ش��هدا 

شکل گرفته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه امروز جهاد تبیین برای همه ما مس��ئله 
مهم و اساسی است و ما نسبت به حمایت مردم از انقالب 
اس��الم و رهب��ری تردیدی نداریم، گف��ت: به عنوان طلبه 
خدمتگزار دیدم که با مردم بودن چقدر حمایت مردم را به 
همراه دارد. به رغم همه دش��منی ها و س��خن پراکنی های 
دش��من، همراه بودن با مردم بس��یار مهم اس��ت و در جنگ 
س��ایبری دیدی��م که در یک لحظه هم��ه پمپ بنزین ها از 
فعالیت ایستاد و مردم هوشیارانه و با بصیرت دشمن را ناکام 
گذاشتند. وی افزود: در جریان عادالنه کردن یارانه ها چقدر 
تالش کردند تا مردم س��خن آنان را اجرا کنند، اما مردم را 
ناکام ش��ان گذاش��تند و بصیرت مردم نسبت به نظام باعث 

شده است که دشمن موفق نشود.
رئیس��ی خطاب به خانواده ش��هدا گفت: امروز دولت و بنده 

ب��ه عنوان طلبه خدمتگزار 
وظیف��ه خ��ود می دانی��م 
همانط��ور ک��ه در موضوع 
کرون��ا، خ��دا لط��ف کرد و 
آمار داغداری ۷۰۰ خانواده 
ب��ه زیر ۷ نفر کاهش یافته 
است، احساس می کنیم با 
م��دد الهی، با رهبری های 
حکیمانه و با پشتوانه مردم 

و نخبگان و صاحب نظران، دولت بتواند در رفع مشکالت 
به ویژه مش��کالت معیش��تی به رغم ش��رایطی که در اثر 
جن��گ اوکرای��ن و افزای��ش قیمت های جهان��ی رخ داده، 

موفق شود.
وی ادام��ه داد: همانط��ور ک��ه تهدی��دات دش��من را مانع 
نمی بینیم، پیش��رفت کش��ور را هم به رفع تحریم موکول 
و متوق��ف نمی کنی��م تا دیگران ب��رای ما تصمیم بگیرند و 
این را در عمل هم نش��ان دادیم و در تریبون های رس��می 
اعالم کردیم که راهبرد ما همان راهبرد رهبری اس��ت اما 
درعین حال، مس��ئله رفع تحریم ها را دنبال می کنیم. وی 
یادآور شد: مهمتر از آن این است که قرارگاهی برای خنثی 
کردن تحریم ها تش��کیل دادیم که فعاالنه مش��غول است. 
در تالشیم شرایط طوری شود که این مشکالت برطرف و 
زندگی مردم و معیشت و کسب و کار آنها طوری شود که 

بتوانند متفاوت از گذش��ته 
زندگی کنند و ش��رایط برتر 
و بهتر ش��ود. رئیس دولت 
س��یزدهم اظهار داش��ت: 
راهب��رد دش��من ناامی��د 
کردن مردم و راهبرد نظام 
اس��المی امی��دوار کردن 
مردم است. امروز هرکس 
بخواه��د یا نخواهد بداند یا 
نداند، با قلم و قدمش کاری کند که مردم مایوس و ناامید 
شوند در مسیر راهبرد دشمن است و اگر برای امیدوار کردن 
مردم قدم بردارد در مسیر راهبرد نظام اسالمی قرار دارد.

»هوای پاک« حق مردم است � 
همچنین رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت 
با اشاره به افزایش آلودگی هوا، سالمتی مردم را موضوعی 
حیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: مردم نمی توانند هر روز 
شاهد چنین وضعیتی باشند و لذا از رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزیر خارجه می خواهم که بدون فوت وقت 
در مذاکره با کش��ورهای همس��ایه که منشا این آالینده ها 
هستند، موضوع را حل و فصل کنند. آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیس��ی اج��رای عدال��ت و مبارزه با فس��اد را از مهم ترین 
آموزه های رئیس مذهب شیعه دانست و همه دولت مردان 

را به تأسی از آن حضرت دعوت کرد. رئیس جمهور گفت: 
هم��ه خوبی ها در عرصه اندیش��ه، اخ��الق و رفتار در پرتو 
امام عادل ش��کل می گیرد و همه خدمتگزاران مردم باید 
جل��وه ای��ن والی��ت حقه را با اجرای عدال��ت نمایان کنند. 
رئیس جمهور در ادامه س��خنانش بر لزوم پرداخت به موقع 
پول خرید گندم از کشاورزان تأکید کرد و افزود: کشاورزان 
عزیز با تالش خود امنیت غذایی کشور را تامین می کنند 
و دولت هم به وظیفه خود در خرید تضمینی و پرداخت به 

موقع آن عمل می کند.
رئیس جمهور »هوای پاک« را از حقوق مردم برشمرد و با 
اشاره به افزایش آلودگی هوا در استان های مختلف کشور، 
اظهار داشت: سالمتی مردم موضوعی حیاتی و آلودگی هوا 
برای مردم غیرقابل تحمل است. رئیسی تصریح کرد: مردم 
نمی توانند هر روز شاهد چنین وضعیتی باشند و انتظار دارند 
دول��ت ب��ا جدیت موضوع را پیگیری کند. رئیس جمهور بر 
همین اساس به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر 
امور خارجه مأموریت داد بدون فوت وقت، در ارتباط و سفر 
به کش��ورهای همس��ایه که مبدأ و منشأ آالینده ها هستند، 
موضوع را از طریق مذاکره با آنها حل و فصل کنند. رئیسی 
در بخش پایانی س��خنانش افزایش کمک ودیعه مس��کن 
را اقدامی در راس��تای حفظ توان مالی مردم دانس��ت و با 
قدردانی از شورای پول و اعتبار برای این تصمیم، بر اتخاذ 

تصمیمات مشابه در حوزه های دیگر تأکید کرد.

آیت اهلل رئیسی با تاکید بر تالش برای بهبود معیشت مردم :

سرنوشت كشور را به تحریم ها گره نمی زنيم


