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اخبار
دقت راکتهای  ۱۲۲میلیمتری سپاه
به  ۷متر رسید

با تس��ت اخیر راکته��ای هدایتپذیر ۱۲۲
میلیمتری آرش توس��ط جه��اد خودکفایی
نیروی زمینی سپاه ،دقت اصابت این راکتها
به  ۷متر رسیده است .سردار علی کوهستانی
مسئول سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی
نیروی زمینی س��پاه در گفتگو با تس��نیم از
هدایتپذیر شدن راکتهای  122میلیمتری
آرش خبر داد .وی اف��زود :در حوزه توپخانه،
یک کار مشترکی را در دقتافزایی راکتهای
 122با سازمان تحقیقات هوافضا انجام دادیم
که تست میدانی آن ،اخیراً با موفقیت انجام شد
و راکتهای  122میلیمتری آرش نقطهزن
ش��دند و دنبال آن هستیم تا نمونههای تولید
محدود آن را نیز بسازیم و در صورت موفقیت
برای تولید انبوه تحوی��ل وزارت دفاع دهیم.
سردار کوهس��تانی تصریح کرد :با این اقدام
از این پس راکتهای  122میلیمتری آرش
با دقت  7متر به ه��دف اصابت میکنند که
نسبت به قبل افزایش قابلمالحظهای است.
توافق نظامی سوریه و ایران بیانگر
سطح روابط دوجانبه است

بشار اس��د در دیدار با سرلشکر باقری رئیس
س��تاد کل نیروه��ای مس��لح ای��ران ،توافق
همکاری نظامی و تکنیکی بین ایران و سوریه
را حاصل س��الها کار مشترک بین دو کشور
دانس��ت .به گزارش تس��نیم به نقل از شبکه
خبری المیادین ،بشار اسد در دیدار با سرلشکر
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
ضمن ابراز خرس��ندی از نتایج نشس��تهای
سوری و ایرانی و امضای توافقنامه همکاری
نظامی ،آن را بیانگر س��طح روابط دو کشور
دانست .رئیسجمهوری سوریه در ادامه دیدار
با سرلش��کر باقری و هیئت هم��راه او اظهار
داش��ت :این تواف��ق حاصل س��الهای کار
مش��ترک و همکاری در زمین��ه رویارویی با
جنگ تروریستی علیه سوریه و سیاستهای
خصمانه علیه دمشق و تهران است.

اصالحطلبان بهجای نامهنگاری به علت ضعف دولت از مردم عذرخواهی کنند

عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :موس��وی خوئینیها و اصالحطلبان
بهجای نامهنگاری باید پاسخگوی عملکرد
خود و دولت ضعیف فعلی بوده و بهدلیل نابود
کردن اقتصاد کشور از مردم عذرخواهی کنند.
علیرضا سلیمی عضو هیأترئیسه مجلس در
گفتوگو با فارس ،با اش��اره ب��ه نامه اخیر
محمد موسوی خوئینیها اظهار داشت :آقای

عربستان سعودی در
«مدینه منوره» حرمتشکنی کرد

مقامات عربستان سعودی با صدور مجوز برای
یک مجله ُمد آمریکای��ی در «مدینه منوره»
اقدام به حرمت ش��کنی در این ش��هر کردند.
به گ��زارش مهر به نق��ل از روزنامه «القدس
العربی» ،مقامات عربستان سعودی اخیراً یک
تصمیم جنجالی را در شهر مدینه منوره اتخاذ
کردند؛ تصمیمی که حرمتشکنی در این شهر
را به دنبال داشته است .بر اساس این گزارش،
مقامات ریاض به یک مجله ُمد آمریکایی به
نام « ُوگ» اج��ازه دادند تا از مدلهای زن در
منطقه از شهر مدینه منوره عکسبرداری نماید.
طبق گزارشهای منتش��ر شده در این زمینه،
مجله مذک��ور در بخش تبلیغات خود تصاویر
مستهجنی از مدلهای زن در منطقه «العال»
واقع در مدینه منوره را منتش��ر کرده اس��ت.
تصاویر منتشر شده توس��ط مجله « ُوگ» به
هیچ وجه با فرهنگ و ماهیت ش��هر مقدسی
همچون مدینه منوره ،سنخیت ندارند .برخی
رسانهها اعالم کردهاند که صدور مجوز برای
مجله مذکور در راستای اصالحات «محمد بن
س��لمان» و تالشهای وی برای از بین بُردن
محدودیت ارتباط میان زنان و مردان ،صورت
گرفته است.

ب��ه دنبال ارائه آدرس غلط به مردم اس��ت،
این در حالی اس��ت که هم��واره و پیش از
اظهارنظرات تندش ،رادیوهای بیگانه مواضع
او را اعالم میکنند.

انتقاد نمایندگان مجلس از بیعملی دولت برای بهبود معیشت مردم؛

دولت اقتصاد را به بهانه برجام رها کرده است

ک��رد :آمریکا که در همان ابتدا از برجام خارج ش��د و به
لحاظ حقوقی هم نمیشود کاری با آن کرد و البته از همه
مهم تر هم اروپاس��ت که در برج��ام ماند ،اما هیچ کاری
نکرد و فقط به دنبال آمریکا حرکت میکرد.وی در ادامه
افزود :متاسفانه؛ در زمان انعقاد قرار داد برجام ،تیم مذاکره
کننده هس��تهای دقت الزم را روی بند ،بند آن نداشتند و
همین مسائل باعث شد تا همه توان هستهای ما را بر باد
دهند؛ لذا برجام را باید سند ذلت نامید نه سند افتخار!

گروه سیاسی :با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور طی
چند سال اخیر با مش��کالت زیادی مواجه شده است اما
دول��ت به جای اقدام عملی در این حوزه خود را س��رگرم
معاهدهای شکستخورده به نام برجام کرده است .آفتاب
تابان��ی که قرار بود با میوههای گالبی خود مردم ایران را
متنعم کند امروز به گره بازنش��دهای تبدیل ش��ده که نه
تنها موجب اقتصاد کش��ور را ش��رطی کرده و زیان زیاده
به معیش��ت مردم زده اس��ت .با وجود اینکه کارشناسان
از ابتدای ش��روع مذاکرات هستهای نسبت به بدعهدی
طرفهای غربی هشدار داده بودند اما دولت تدبیر و امید
بیتوجه به همه توصیهها کش��ور را در دامی انداختند که
شرایط کنونی نتیجه این اقدام نسنجیده است.

برجام موجب غفلت از مولفه اقتصاد در روابط خارجی

شد

تحریمها علیه کشورمان با برجام شدیدتر شد


محم��د صالح جوکار ،رئیس کمیس��یون ش��وراها و امور
داخلی مجلس به مزایا و معایب برجام برای کش��ورمان
اشاره کرد و گفت :برجام نه تنها امتیازی برای ما نداشت
 ،بلکه محدودیتها و تحریمهای بیشتری با برجام علیه
ما اعمال ش��د.در حقیقت از طریق س��ازوکارهایی که در
برجام در نظر گرفته ش��ده بود اطالعات هس��تهای ما به
یغما رف��ت و گامهای مثبتی هم که برای غنی س��ازی
اورانیوم برداشته بودیم ،متوقف و به پله نخست بازگشتیم.
اینکه دولتمردان ب��ه برجام افتخار میکنند؛ اتفاق ًا ناگفته
نماند که پادشاهان و حکمرانان کشورمان در گذشته هم
ب��ه قراردادهای خود افتخار می کردند ،اما قضاوت تاریخ
جور دیگری است.وی به اقدامات جمهوری اسالمی ایران
در قبال بدعهدی های طرف های مقابل برجام اش��اره و
تاکید کرد :در سایه برجام چیزی را بدست نیاوردیم ،بلکه
خیلی چیزها را نیز از دست دادیم که ما باید در این رابطه
اقدامات جدیتری نسبت به بدعهدی های آمریکا و اروپا
داش��ته باش��یم.معتقدم یکی از کارهایی را که باید انجام
دهیم خروج از پروتکل الحاقی است و حتما این مهم باید
صورت بگیرد تا درسی عبرتی برای آمریکا و اروپا شود و
البته مجلس به جد این موضوع را دنبال خواهد کرد.

بازنگشتن ارز ،محصول خصولتیسازی
بیضابطه پتروشیمیهاست

نای��ب رئی��س مجلس گف��ت :اینک��ه دولت
هنوز نتوانس��ته ارزهای صادرات محصوالت
پتروش��یمی را به کش��ور بازگرداند بخشی از
نتیجهی بیتدبیریهایی اس��ت که در نحوه
واگذاریپتروشیمیهابهمدیریتهایخصولتی
صورت گرفته است .سیدامیرحسین قاضیزاده
هاش��می در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت:
وضعیت فعلی ارزی کش��ور ،ع�لاوه بر اینکه
بازتاب افزایش بیرویه نقدینگی است ،بهشدت
متأثر از بازنگشتن ارزهای حاصله از صادرات
فراوردههای پتروش��یمی کش��ور نیز هست.
وی افزود :اینکه دولت هنوز نتوانسته ارزهای
صادرات محصوالت پتروش��یمی را به کشور
بازگرداند بخش��ی از نتیجهی بیتدبیریهایی
اس��ت که در نحوه واگذاری پتروش��یمیها به
مدیریتهای خصولتی صورت گرفته اس��ت
بیآنکه اصول حکمروایی و حکمرانی کشور در
این واگذاریها حفظ و رعایت شود .طی سال
 ۱۳۹۸قریب ب��ه  ۳۴میلیارد دالر محصوالت
پتروش��یمی از کش��ور صادر ش��ده که طبق
اطالعات واصله تنها  ۱۲میلیارد از این درآمدها
به کشور بازگشته است.

موسوی خوئینیها فراموش کردهاند که چه
کسی را برای ریاست جمهوری دوره یازدهم
و دوازدهم به مردم معرفی کردهاند؟ او بهتر
اس��ت در اقدامات سیاس��یاش جستجویی
انجام دهد و ببیند که چه نقشی در وضعیت
فعلی کش��ور داشته اس��ت؟ وی بیان کرد:
موس��وی خوئینیها نقش مس��تقیمی در
بسیاری از التهابات و افسارگسیختگیهای

فعلی کشور دارد .عضو هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :در کالسهای
درس موس��وی خوئینیها رئیس گروهک
فرقان حاضر بوده است که منجر به ترور و
شهادت آیتاهلل مطهری شد .سلیمی گفت:
موسوی خوئینیها بهتر است به جای ارائه
آدرس غل��ط دادن ،مس��ئولیت لطماتی که
به کش��ور از سوی او و حس��ن روحانی که

از س��وی او مورد حمایت قرار گرفته است
را بپذی��رد .وی با بیان اینکه ای کاش آقای
موسوی خوئینیها کمی مسئولیتپذیر بوده
و از مردم عذرخواهی میکرد ،گفت :موسوی
خوئینیها به ج��ای عذرخواهی از مردم راه
ف��رار را در پیش گرفته اس��ت .عضو هیأت
رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی در پایان
متذکر شد :متأسفانه آقای موسوی خوئینیها

نژادپرستی در همه عرصههای
اجتماعی آمریکا گسترش یافته است

دولت وقت کشور را صرف برجام کرد


سید کریم حس��ینی ،نماینده مردم اهواز ،کارون و باوی
در مجلس با اش��اره به اینکه برج��ام هیچ گونه منفعتی
برای کش��ورمان در پی نداش��ت ،اظهار کرد :دولتمردان
میخواستند با برجام مشکالت ما را حل کنند ،اما برجام
ن��ه تنها هیچ گ��رهای از گرههای م��ردم بازنکرد ،بلکه
مش��کالت را برای کش��ورمان دوچندان کرد .متاسفانه؛
برجام هیچ خیر و برکتی را برای کشورمان بوجود نیاورد
و فقط در این سالیان اخیر دولتیها وقت کشور را صرف
مذاک��ره با غرب کردند.همه وعدهای��ی که در برجام به
ای��ران داده ش��ده بود هیچ کدام از آنها اجرایی نش��دند
و ب��ا این وجود آقایان مدعی هس��تند که ما با برجام به
موفقیته��ای بزرگی دس��ت پیدا کردی��م.وی به عدم
پایبندی غربیها به برجام اش��اره و تاکید کرد :وضعیت
آمری��کا در برجام از هم��ان ماههای نخس��تین قرارداد
مشخص شد ،اما این اروپاییها بودند که در برجام ماندند
و همچنان دولتمردان را با وعدههای پوچ و واهی سرگرم
کردند تا وقت کش��ور را بگیرند.اروپا هیچ وقت مستقل

تصمیم نمیگیرد و تمام تصمیمات خود را با هماهنگی
آمریکا انجام میدهد؛ چرا که اروپا سالیانه چندین میلیارد
دالر روابط تجاری با آمریکا دارد و هیچ وقت منافع خود
را قربانی ایران نمیکند.
برجام نتوانست مشکلی از کشور رفع کند


ابوالفض��ل ابوترابی ،نماینده م��ردم نجف آباد در مجلس
با اش��اره به اینکه برج��ام هیچ منفعتی برای کش��ور ما
نداش��ت ،اظهار کرد :برجام قرار بود مشکالت اقتصادی
و تحریمهای اعمال ش��ده دشمن علیه کشورمان را رفع
کند ،اما هیچ کدام از این مس��ائل انجام نشدند.وقتی که
با برجام نتوانس��تیم پولهای بلوکه شده کشورمان را در
خارج از کش��ور آزاد کنیم و همچنین نتوانستیم وضعیت
اقتصادی را بهبود ببخش��یم؛ بنابراین باید گفت که این
چه س��ند افتخاریس��ت؟قبل از برجام دالر  4هزار تومان
ب��ود ،اما با برج��ام دالر را به  22هزار تومان رس��اندند و
همین یک مسئله برای نشان دادن عدم کارایی برجام در
بهبود وضعیت اقتصاد کشورمان کافی است.وی به خروج
آمریکا و همچنین بدعهدی اروپا در برجام اشاره و تصریح

سید جواد حس��ینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در خصوص اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی
از س��وی کشورمان ،گفت :متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم
در حوزه تعامالت اقتصادی با دیگر کش��ورها از ظرفیت
های دستگاه دیپلماسی کش��ورمان بهره مناسبی ببریم.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:
به عبارتی همه نگاه وزارت خارجه کشورمان به توافقنامه
برج��ام معطوف ب��وده و این مهم موجب ش��ده از مولفه
اقتصاد در روابط خارجی غافل شویم.وی با اشاره به اینکه
ظرفیت های اقتصادی زیادی در کشورمان وجود دارد که
برای صادرات آنها نیاز به بستر سازی است ،ادامه داد :به
عبارتی وزارت امور خارج��ه با بهره گیری از رایزن های
اقتصادی می توانست اقدام به بازاریابی و تسهیل صادرات
محصوالت و تولیدات ایرانی به بازارهای جهانی کند.این
نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :بنابراین باید تالش
جدی برای توس��عه روابط با کشورهای همسایه صورت
بگیرد زیرا کش��ورهای اطرافم��ان بازارهای هدف خوبی
برای کاالهای ایرانی هس��تند.عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد :در این
بین باید یادآور ش��د اگر دس��تگاه دیپلماسی کشورمان با
مولفه دیپلماس��ی اقتصادی اهمیت بده��د ،زمینه ورود
س��رمایه گذار نیز فراهم خواهد ش��د که این مهم سبب
اشتغالزایی می شود.

بیژن نوباوه مطرح کرد

سوءمدیریتهای داخلی عامل اصلی گرانی ارز و سکه

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان این مطلب که سوءمدیریتهای
داخلی عامل اصلی گرانی ارز و س��که اس��ت ،یادآور ش��د :البته تحریمها هم
تأثیرگذار هس��تند ،اما کفه ترازو به سمت سوءمدیریتها سنگین است .بیژن
نوب��اوه در کفتگو با تهران نیوز اظهار کرد :بیتوجهی و عدم وجود برنامههای
کارآمد از س��وی دولت ،سبب ش��ده تا قیمت ارز و سکه و به خصوص قیمت
مس��کن طی روزهای گذشته به طور چش��مگیری افزایش یابد؛ لذا به همین
خاطر طرح سؤال از رئیس جمهور به جریان افتاده است .متأسفانه عدهای در
کش��ور درصدد ارائه یک ترجمه س��وخته به مجلس هستند ،اما مجلس یازده
هوشیار است .وی با بیان اینکه در شرایط عادی که صادرات داریم ،نباید قیمت

ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد ،گفت :خاصیت مجلس ،پرسشگری است
و باید مس��ئوالن چه از رئیس جمهور گرفته تا مسئوالن منطقی به سؤاالت
پاسخ دهند و سعی کنند از حواشی و شانتاژ دست بردارند .نماینده مردم تهران
در مجلس یازدهم با بیان این مطلب که سوءمدیریتهای داخلی عامل اصلی
گرانی ارز و سکه است ،یادآور شد :البته تحریمها هم تأثیرگذار هستند ،اما کفه
ترازو به سمت سوءمدیریتها سنگین است .وی افزود :گزارش نشان میدهد
که حتی اگر صادرات نفتی کشورمان به حداقل هم برسد ،تراز منفی نخواهیم
داشت و به راحتی میتوان کشور را اداره کرد .نماینده مردم تهران در مجلس
یازده��م با بیان اینکه هنوز تکلیف دالره��ای  ۴۲۰۰تومانی تخصیص یافته

مشخص نیست ،خاطرنشان کرد :متأس��فانه ارز حاصل از صادرات کاالها به
خارج از کشور هنوز به داخل بازنگشته و اگر این ارزها بازگردد به گفته رئیس
کل بانک مرکزی چندین میلیارد دالر وارد خزانه کش��ور خواهد ش��د .نوباوه
گفت :دولت باید به طور جدی پیگیر بازگش��ت ارزهای حاصل از صادارات به
داخل کشور میشد و در این قضیه با قوه قضائیه همکاری میکرد ،اما این کار
را انجام نداد و با کمال تأسف فقط تاکنون پتروشیمیها و شرکتهای فوالدی
ارزآوری داش��تهاند و مابقی شرکتها هنوز ارز ناشی از صادارات را وارد کشور
نکردهاند .وی تأکید کرد :وقتی ارز به داخل کشور وارد نشودً ،
قطعآ کمبود ارز
رخ میدهد و به تبع آن قیمتها افزایش مییابد.

سیانان:

هیچ چشماندازی برای برونرفت آمریکا از باتالق کرونا وجود ندارد

س��ی ان ان در گزارش��ی با اش��اره به اینکه «آمریکا
عمیقتر در باتالق ویروس کرونا فرو میرود» هشدار
داد ک��ه «هیچ چش��ماندازی ب��رای برونرفت از این
کاب��وس در چند ماه آینده وجود ن��دارد ».به گزارش
تس��نیم ،در گزارش این ش��بکه خبری آمده اس��ت:
«توهم بر دولتی مس��لط ش��ده که لجوجانه ادعا دارد
ایاالتمتح��ده رهبر جهان در مبارزه با طاعون مدرن
اس��ت .اما فقط تضادها ،س��ردرگمیها و مش��اجرات
در می��ان مقامات ف��درال وجود دارند ».س��ی ان ان
خاطرنش��ان کرده ک��ه «آزمایش گی��ری و ردگیری
گس��ترده وجود ندارد که میتوانند کانونهای ش��یوع
را مش��خص و ایزوله کنند .تالشها برای بازگشایی
م��دارس با پیامهای متناقض از واش��نگتن بیهوده به

نظر میرس��ند ».این شبکه خبری آورده است که تیم
مبارزه با ویروس کرونا گزارش روزانه ارائه نمی کند و
وقت��ی این کار را انجام می دهد ،تمرینی برای گمراه
کردن و خودنمایی است .بر اساس این گزارش« ،پس
از گذش��ت چند ماه از بدترین بح��ران داخلی پس از
جنگ جهانی دوم ،هنوز هیچ حس��ی وجود ندارد این
کش��ور از هم گس��یخته در کنار هم ق��رار بگیرد تا با
دشمن مشترک مقابله کند».

م�رگ صدها نف�ر در زندانهای آمری�کا بر اثر ابتال

به کرونا

طب��ق آمار اداره اصالحات و توانبخش��ی کالیفرنیا ،در
زندان ایالتی «سان کوئنتین» در جنوب سانفرانسیسکو
واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا جایی که بیش از نیمی

از مبتالیان به کرونا در زندانهای این ایالت را در خود
جای داده ۷ ،زندانی قربانی این ویروس شدند« .گوین
نیوسام» فرماندار کالیفرنیا در این خصوص گفت :بسیار
جای تاس��ف اس��ت که یک نفر تصمیم میگیرد چند
بیم��ار را از زندانی ،در چینو ،به س��ان کوئنتین منتقل
کن��د .این تصمیم زنجیرهای از وقایع را رقم زده که ما
اکنون با آن درگیر هس��تیم .این زندان که در ماههای
اولیه ش��یوع کرونا در آمریکا از ای��ن بیماری در امان
مانده بوده ،بعد از انتقال چند زندانی ،از اواخر ماه مه با
خیزش کرونا دست به گریبان بوده است .حاال فشارها
ب��ر فرماندار کالیفرنیا ب��رای آزادی زندانیان به منظور
در ام��ان ماندن آنها از ابتال ب��ه کرونا افزایش یافته
اس��ت .چندین وکیل و قانونگذار روز پنجشنبه مقابل

ای��ن زندان تجم��ع کردند و خواس��تار آزادی زندانیان
آسیبپذیر و مسن شدند .بنابر گزارش شبکه آمریکایی
«سیانان» ،فضای متراکم داخل زندانها ،شرایط را
برای ش��یوع کرونا فراهم کرده است .زندانها و مراکز
اینچنینی در سراسر آمریکا در ماههای گذشته به کانون
شیوع این ویروس تبدیل شدهاند و سان کوئنتین تنها
نمون ه اخیر آنهاست .پیش از همهگیری کرونا در زندان
سان کوئنتین در ایالت کالیفرنیا ،زندانهای ایالتهای
اوهایو ،ایلینوی ،کلرادو و تگزاس کانون ش��یوع بودند.
در تگزاس دستکم  ۹۱زندانی و  ۹خدمه زندان جان
باختند .همچنین تحقیقاتی در این خصوص که آیا ۲۶
مرگ دیگ��ر در زندانهای این ایال��ت با این بیماری
مرتبط است ،در جریان است.

آقاتهرانی:

مجلس به دنبال تصویب طرحهای ضربتی اقتصادی است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :مجلس به سرعت به سمت تصویب
طرحه��ای ضربتی با محوریت مباحث اقتصادی خواهد رفت تا به همه اثبات
شود که حرکت در مسیر کاهش مشکالت معیشتی مهمترین اولویت مجلس
است .به گزارش مهر ،حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی در نشست بسیجیان
مس��جد امام حسن عسکری (ع) با اشاره به اینکه جوانان مومن و انقالبی در
غائله  ۱۸تیر س��ال  ۷۸ایس��تادند و یک توطئه بزرگ علیه مردم و انقالب را
خنثی کردند ،گفت :بر این اساس ،نقشآفرینی بیش از پیش جوانان در شرایط
فعلی اهمیت زیادی دارد .وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب جوانان را
مخاطب راهبر گام دوم انقالب قرار دادند ،بیان کرد :این مسئله به خوبی نشان
میدهد که انقالب اسالمی به مرحلهای رسیده است که باید منتظر استفاده از
میوههای با کیفیت نهالهای جوانش باشیم.
مدیران ناکارآمد حوصله کار و فعالیت ندارند


رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ابتکار عمل
و خالقیت جوانان میتواند خمودگی و سس��تی مدیرانی را که از انقالبیگری
خسته و یا حتی پشیمان هستند جبران کند ،تصریح کرد :وقتی رهبری انقالب

در بیانیه گام دوم میفرمایند« :شانههای خود را زیر بار مسئولیت قرار دهید»،
به این معناس��ت که بس��یاری از مدیران ناکارآمد امروز کش��ور در عین حال
ک��ه حوصله کار و فعالیت ندارند ،برنامهای هم برای س��پردن مس��ئولیت به
جوانان ندارند و جوانان خود باید احس��اس مس��ئولیت کرده و دس��ت به کار
شوند .آقاتهرانی با اشاره به اهمیت حضور مضاعف جوانان در بین مردم ،گفت:
از آنجایی که جوانان از نزدیک با مش��کالت و دردهای مردم آش��نا میشوند،
مهمترین ماموریت امروز جوانان کش��ور ،ش��ناخت مختصات این مشکالت
و پی��دا کردن راههای حل آنها اس��ت .مردم اگر ببینن��د که جوانان مومن و
انقالبی پیوس��ته پیگیر باز کردن گرههای کشور هستند ،خود به خود فضای
کشور مهیای تشکیل «دولت جوان و حزباللهی» خواهد شد .وی با تاکید بر
اینکه تالش برای برپایی عدالت در کش��ور از مهمترین کارویژههای جوانان
امروز اس��ت ،تصریح کرد :اینکه جوانان با شجاعت ،عقالنیت و دیانت ،مسیر
عدالتخواهی مومنانه را راهبری کنند و نقش رهبران میدانی در فرایند تشکیل
شبکههای مردمی مبارزه با فساد را ایفا کنند ،رویای دیرینی بود که اکنون در
شرف محقق شدن است .اگر در مقطع کنونی که نیاز به استقرار عدالت بیش

از هر زمان دیگری حس میش��ود ،دس��ت به دست هم دهیم ،به تعبیر مقام
معظم رهبری این اژدهای هفتسر فساد را از بین میبریم.
نمایندگان عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کردهاند


رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس با اش��اره به اتفاقات مربوط به بررس��ی
اعتبارنامه برخی از نمایندگان ،گفت :این مسئله نشان داد که تعداد نمایندگانی
که عزم خویش را برای مبارزه با فس��اد جزم کردهاند ،قابل توجه است و این
نشان دهنده آن است که میتوان انتظار رقم خوردن اتفاقات مهمتری از این
مجلس داش��ت .البته برخورد با فالن نمایندهای که دچار فس��اد ش��ده خوب
اس��ت اما آنچه که مهمتر است ،رفع ساختاری زمینههای فساد و ویژهخواری
نمایندگان اس��ت که حتم ًا در همین مسیر حرکت خواهیم کرد .آقا تهرانی با
اش��اره به اصلیترین اولویت مجلس یازدهم ،گفت :ب��ا اتمام مباحث مربوط
انتخابات هیئت رئیسه ،کمیسیونها و اعتبارنامه نمایندگان ،دیگر نباید اتالف
وقت کرد و مجلس به سرعت به سمت تصویب طرحهایی ضربتی با محوریت
مباحث اقتصادی خواهد رفت تا به همه اثبات شود که حرکت در مسیر کاهش
مشکالت معیشتی و اقتصادی مهمترین اولویت مجلس است.

نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری
اروپ��ا گفت :آم��ار مختلف از ن��رخ بیکاری
و درآم��د سیاهپوس��تان گرفت��ه ت��ا بودجه
مدارس ،بیمه اجتماعی و خدمات پزش��کی،
وجود نژادپرس��تی سیستماتیک در آمریکا را
به خوبی نش��ان میدهد .به گزارش تسنیم،
روزنام��ه «ایزوس��تیا» ،چاپ مس��کو ،امروز
نوشت« :الکساندر لوکاشویچ» نماینده دائم
فدراسیون روسیه در سازمان امنیت و همکاری
اروپا اعالم کرد که نژادپرستی سیستماتیک
تمام عرصههای زندگی در جامعه آمریکا را
تحت نفوذ خود قرار داده است .به گفته وی،
آمار مختلف در ایاالتمتحده این مس��ئله را
به خوبی آش��کار کرده است .برای مثال ،در
بین آمریکاییهای آفریقاییتبار ،نرخ بیکاری
بهمراتب بیشتر از جمعیت سفیدپوست در این
کش��ور است .عالوه بر این ،بهطور متوسط ،
یک کارگر سیاهپوس��ت آمریکایی تقریب ًا 62
درص��د از درآمد یک کارگر سفیدپوس��ت را
دریافت میکند.
هشدار مجدد عفو بینالملل به انگلیس
درباره فروش سالح به عربستان

س��ازمان عف��و بینالمل��ل ادام��ه ف��روش
تسلیحات نظامی توسط انگلیس به عربستان
را «بیتوجه��ی به قانون بینالمللی» خواند.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به
نق��ل از خبرگ��زاری آناتولی ،س��ازمان عفو
بینالملل با انتش��ار بیانیهای از تصمیم تازه
دولت انگلی��س در خصوص صادرات مجدد
س�لاح به عربستان سعودی انتقاد کرد .عفو
بینالمل��ل اظهارات اخیر لیز ت��روس ،وزیر
تجارت انگلی��س و توصیف حمالت هوایی
نیروه��ای عربس��تان در یمن ب��ه «اتفاقات
فردی» را اظهاراتی بسیار «پلید» خواند .در
این بیانیه آمده است که انگلیس تسلیحاتی
را ب��ه ارزش پن��ج میلیارد پون��د طی جنگ
یمن به عربس��تان فروخته اس��ت و تصمیم
جدی��د آنها برای فروش مجدد س�لاح به
ریاض تالش��ی برای بیتوجه��ی به قانون
بینالمللی اس��ت .این س��ازمان با اشاره به
اظهارات اخیر کیت آلن ،مدیر عفو بینالملل
خواستار بازنگری لندن در سیستم نظارت بر
سالحهای انگلیس شد.
واشنگتن مسئول
تضعیف امنیت جهان است

وزیر خارجه روس��یه با هشدار درباره افزایش
خطر درگیری هس��تهای در جه��ان ،گفت
آمریکا مس��ئول تضعیف امنی��ت بینالمللی
اس��ت زیرا میخواهد س��لطه جهانی خود را
بازیابد .به گزارش فارس« ،سرگئی الوروف»
هش��دار داد که خطر وقوع تقابل و رویارویی
هستهای در جهان نسبت به گذشته بهشدت
افزایش یافته اس��ت .به نوش��ته خبرگزاری
«اس��پوتنیک» ،الوروف با اش��اره به خروج
آمریکا از معاهده منع موشکهای هستهای
میانب��رد ( )INFب��ا روس��یه ،گفت امنیت
جهان��ی کاهش پی��دا کرده زیرا واش��نگتن
مشغول از بین بردن نظام کنترل تسلیحاتی
در جهان اس��ت .بر این اساس ،وی توضیح
داد که روس��یه در جلسه آتی شورای امنیت
س��ازمان ملل در موضوع هستهای با حضور
آمریکا ،چین ،فرانس��ه و انگلی��س ،نگرانی
ش��دید خ��ود را از احتم��ال فزاین��ده وقوع
درگیری هستهای اعالم خواهد کرد.
خشم و نارضایتی در فلسطین اشغالی
در پی سوءمدیریت نتانیاهو

به نوشته خبرگزاری آمریکایی ،صحنه صف
کش��یدن مردم گرس��نه در مقابل خیریهها و
تقریب ًا اعتراضات هرروزه در فلسطین اشغالی
علیه نتانیاهو ،نش��اندهنده خش��م و شرایط
اسفبار اسرائیلیها در پی خیزش دوباره کرونا
و شرایط دش��وار اقتصادی است .به گزارش
فارس ،با افزایش بیسابقه موارد ابتال به کرونا
در فلسطین اش��غالی که ضربات شدیدی به
اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد میکند ،یکی از
نزدیکان «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی اخیراً مأمور شد تا با شرکت در
یک برنامه تلویزیونی مردم نگران و عصبانی
را آرام کند؛ اما او در عوض درد اقتصادی ناشی
از این همهگیری را «چرند» توصیف کرد .بنابر
گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» ،اظهارات
تند و تیز «زاچی هانگبی» ،وزیر همکاریهای
منطقهای نتانیاهو ،با عبارتهای «ناکارآمد و
بدون حس همدردی» که منتقدان در توصیف
کابینه این رژیم استفاده میکنند ،منطبق است.
این مسائل باعث شده اعتراضات ضد نتانیاهو
مانند ویروس کرونا در سراسر فلسطین اشغالی
شیوع پیدا کند .نمونهای از خشم مردم ،فریاد
اعت��راض یکی از صهیونیس��تها بود که به
دلیل ش��یوع کرونا شغل خود را از دست داده
اس��ت .وی در یک برنامه زنده تلویزیونی ،با
خش��م نتانیاهو را مورد انتقاد شدید قرار داد و
همچنین هشدار داد اگر به زودی کمکرسانی
نشود ،همه چیز خواهد سوخت.

