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اخبار
رژیم صهیونیستی از درسهای نبرد
«شمشیر قدس» عبرت نگرفته است

عض��و دفت��ر سیاس��ی حم��اس گف��ت:
صهیونیس��تها قصد دارند در قدس اشغالی
راهپیمایی پرچم را برگزار کنند و این نش��ان
میدهد که آنها از درسهای نبرد «شمش��یر
قدس» عب��رت نگرفتهاند .ب��ه گزارش مهر
ب��ه نقل از فلس��طین الیوم« ،غ��ازی حمد»
عضو دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی
حماس سخنانی را در خصوص تصمیم رژیم
صهیونیستی برای برگزاری راهپیمایی پرچم
در قدس اش��غالی مطرح کرد .بر اساس این
گ��زارش ،وی در این خص��وص گفت :رژیم
صهیونیس��تی با برگ��زاری راهپیمایی پرچم
قصد دارد وارد یک ماجراجویی جدید ش��ود.
ما به رژیم صهیونیس��تی درباره برگزاری این
راهپیمایی به شدت هشدار میدهیم .این عضو
جنبش مقاومت اسالمی حماس افزود :به نظر
میرسد که صهیونیستها از درسهای نبرد
شمش��یر قدس عبرت نگرفتهاند و همچنان
همان مسیر سابق را ادامه میدهند .بنابراین،
مقاومت آماده است تا درسهای سختتری
به صهیونیستها بدهد.
«بوریس یلتسین» کام ً
ال در اختیار
سازمان سیا بود

یک ش��بکه خبری روس��ی به نقل از رئیس
اسبق پارلمان روسیه مدعی شد که «بوریس
یلتسین» رئیس جمهور پیشین این کشور در
اداره کشور از سازمان سیا خط میگرفت .به
گ��زارش گروه بینالملل خبرگ��زاری فارس،
رئیس اس��بق پارلمان روس��یه افشا کرد که
«بوری��س یلتس��ین» اولین رئی��س جمهور
روسیه توسط صدها مأمور سیا احاطه شده بود
و آنه��ا به او میگفتند در طول دوره تصدی
خ��ود چه کاری باید انجام ده��د .به گزارش
«راش��اتودی» «روس�لان خاصبوالت��وف»
رئیس سابق پارلمان روس��یه در گفتوگو با
یک ایس��تگاه رادیویی ادعا کرد که اطرافیان
یلتسین پر ازآمریکاییها بودند .وی مدعی شد
که یلتسین در سال  1991با کمک واشنگتن
به س��مت ریاس��ت جمهوری برگزیده ش��د.
خاصبوالتوف گفت 100« :کارمند سیا وجود
داش��ت .آنها همه چیز را تعیین کردند ».وی
همچنین افزود که پس از پیروزی درانتخابات
ریاس��ت جمهوری ،یلتسین مقامات امنیتی و
روسای ادارات را به آمریکا میفرستاد.
خوشحالی رژیم صهیونیستی از حق رأی
امارات در شورای امنیت سازمان ملل

منابع عبریزبان گ��زارش دادند که تلآویو از
عضوی��ت غیردائم امارات در ش��ورای امنیت
سازمان ملل به دلیل جانبداری از این رژیم در
صدور قطعنامههای آتی ابراز خرسندی کرده
اس��ت .به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری
ف��ارس ،منابع عبریزبان ،گ��زارش دادند که
تلآویو از انتخاب شدن امارات به عنوان یکی
از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل
متحد خوشحال است .روزنامه «العربی الجدید»
به نقل از روزنامه عب ریزبان «تایمز اسرائیل»
در این خصوص گزارش داد که تلآویو امیدوار
اس��ت که عضویت امارات در ش��ورای امنیت
موجب ش��ود ،س��ازمان ملل «ب��ا جانبداری
کمتری علیه اس��رائیل» قطعنام ه صادر کند.
روزنامه تایمز اس��رائیل در ادامه گزارش خود
اشاره کرد که تکیه تلآویو به ایجاد تحول در
روند رأیدهیهای شورای امنیت در ارتباط با
این رژیم ،پ��س از آن بود که تونس موضعی
«خصمانه» علیه رژیم صهیونیس��تی اتخاذ و
چند طرح علیه تلآویو ارائه کرد.
در ازای توقف عملیات مأرب ،محاصره
یمن را بی قید و شرط برمیداریم

در بیانیه نشست مشترک آمریکایی ،سعودی
و اروپای��ی در خصوص یمن ،آمده اس��ت که
ائتالف متجاوز حاضر است بدون قید و شرطی
محاصره فرودگاه صنعاء و بندر الحدیده را بردارد
و در ازای آن ،عملیات مأرب نیز متوقف ش��ود.
به گزارش گ��روه بینالملل خبرگزاری فارس،
نشس��ت مجازی آمریکایی ،اروپایی ،سعودی
شب گذشته با حضور «فیصل بن فرحان» وزیر
خارجه س��عودی و «تیم لیندرکینگ» نماینده
آمریکا در امور یمن ،تشکیل شد و طرفهای
ش��رکت کننده در خصوص راهحلهای پایان
توگو کردند .به نوشته
درگیریها در یمن گف 
وبس��ایت الخبر الیمنی ،در بیانی��ه پایانی این
نشست ،پیشنهاد جدیدی به دولت نجات ملی
یمن (مس��تقر در صنعاء) ش��ده که جان مایه
اصلی آن رفع بی قید و شرط محاصره فرودگاه
صنعاء و بندر الحدیده در مقابل توقف عملیات
آزادسازی استان «مأرب» است.

رئی��س کمیس��یون عمران مجلس گفت :معیش��ت م��ردم حلقه مفقوده
دولتمردان فعلی بوده و مردم متحمل فش��ارهای معیشتی زیادی هستند.
محمدرضا رضاییکوچی در گفتگو با مهر ،با اش��اره به افتتاح س��تاد سید
ابراهیم رئیس��ی در شهرس��تان جهرم ،گفت :انتخابات مهمترین عرصه
سیاس��ی کشور اس��ت و میتواند ما را از گزند دش��منان خارجی در امان
نگه دارد .لذا همه باید با حضور خود در انتخابات ،یک بار دیگر اراده ملی
را به رخ جهانیان بکش��یم .وی با تاکید بر اینکه یکی از معیارهای اصلی
در انتخابات ،انتخاب فرد اصلح اس��ت و مقام معظم رهبری به درس��تی
معیاره��ای انتخاب فرد اصل��ح در انتخابات را مطرح کرده و بر آنها تاکید

داشتهاند ،تصریح کرد :مقام معظم رهبری اذعان دارند که نامزدها باید به
ش��عارهایی که میدهند اعتقاد داشته باش��ند ،این در حالی است که سید
ابراهیم رئیس��ی تاکنون چه در قوه قضائیه و چه در سایر مناصب مهم و
تاثیرگذار حکومتی نشان داده که هر حرفی زده ،بالفاصله آن را عملیاتی
ک��رده و حتی در زمینه «ترک فعل مس��ئوالن» در قوه قضائیه هم پیش
قدم بوده است .نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
سایر معیارهای مقام معظم رهبری در انتخاب فرد اصلح و توجه به عدالت
روزی نامزدها ،اظهار داشت :در این زمینه هم سید ابراهیم رئیسی پیشگام
بوده و هر جا که ناعدالتی رخ داده ،به سرعت به این مسئله ورود کرده و

مانع از بی عدالتی موجود شده است .البته این مسئله در بحث واگذاریها
در قالب خصوصی سازی و سایر احکام برای مجرمین اقتصادی هم قابل
مشاهده است .رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به
رویکرد سید ابراهیم رئیسی در زمینه مبارزه با فساد ،گفت :در این بخش
هم کمتر کسی نمیداند که سید ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد تا کجا
پیش رفته و پرونده چه اش��خاصی را زیر تیغ عدالت قرار داده است .حتی
وی پس از نشستن بر مسند ریاست قوه قضائیه ،ابتدا مبارزه با فساد را از
دستگاه زیرمجموعه خود آغاز کرد که باید گفت این رویکرد به نوبه خود
کم سابقه بوده است.

سعید جلیلی:

گ�روه سیاس�ی :نام��زد انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری گفت :رئیسجمهور باید
از روابط بینالملل فهم داش��ته باشد و بداند
که صحنه چیس��ت و بدان��د که برجام یک
چ��ک بالمحل ب��ود که جواب نداد.س��عید
جلیلی نام��زد انتخابات ریاس��ت جمهوری
عصر ش��نبه در بخش اول سومین مناظره
انتخابات��ی ،در رابطه با «ط��رح جامع خود
در خص��وص  ۷دغدغه تورم ،عدالت ،رکود،
مقابله با فساد ،یارانه ها ،اشتغال و مسکن»،
گفت :سوال شما این بود که چه رویکردی
ما نسبت به دغدغه های اصلی مردم داریم،
چ��را که اینها موضوعاتی اس��ت که مطرح
شده و کامال درست است .اما عالوه بر این
مس��ائل ،دغدغه های م��ردم موارد دیگری
اس��ت .دغدغه مردم این است که چرا این
موضوع��ات حل نمی ش��ود؟وی بیان کرد:
دوس��تان پاس��خ هایی را به این  ۷موضوع
چون تورم ،بی عدالتی ،رکود ،فساد ،یارانه،
بیکاری و مس��کن مطرح کردند و حتما هم
بنده پاسخ هایی را در این زمینه دارم .سوال
این اس��ت که پاس��خ هایی این س��واالت
مانند کرونا نیس��ت و حتی این مسائل هم
مانن��د موض��وع کرون��ا نیس��ت و این طور
نیس��ت که بگویید هم مس��ئله و هم پاسخ
نامش��خص اس��ت.نامزد انتخابات ریاست
جمهوری تصریح کرد :س��وال این است که
این موضوعاتی که کامال مشخص است و
پاسخ آن هم روشن است ،چرا تاکنون حل
نش��ده است؟ این دغدغه مردم است.جلیلی
اظهار داش��ت :امروز متوس��ط نرخ تورم در
کش��ورهای دنیا  ۲.۵درصد اس��ت .بیش از
 ۱۰۰کش��ور نرخ تورم خود را زیر  ۵درصد
اعالم کرده اند و س��وال این اس��ت که چرا
این مش��کل در ایران حل نشده است؟وی
ادامه داد :برای مثال درباره مس��ئله مسکن
گفته میش��ود که زمین ،مصالح ساختمانی
و نی��روی انس��انی داریم و امکان س��اخت
مسکن در کشور وجود دارد .سوال بنده این
اس��ت که پس چرا این مش��کل حل نشده
اس��ت؟نامزد انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری
گف��ت :دغدغ��ه مردم این اس��ت ک��ه چرا
دولت ها عقب هس��تند؟ م��ا از مقام رئیس
جمهور صحبت می کنیم .کشور ما ظرفیت
ه��ای زیادی دارد و می تواند موفق باش��د
و جهش پیدا کند و در این ش��رایط س��وال
م��ا این اس��ت که چگون��ه ابتدای��ی ترین
موضوع��ات را حل کنیم .جلیلی بیان کرد:
مس��ئله ها که مشخص اس��ت و مردم هم
در کوچه و بازار ،ای��ن موضوعات را مطرح
م��ی کنند و در زندگی خود این مس��ائل را
لمس می کنند .دغدغه این اس��ت که چرا
این راه ح��ل ها پایدار نیس��ت .برای مثال
دولت می گوید که  ۲س��ال تورم را کنترل
کرده اس��ت و بای��د بگویم که ت��ورم مثل
باران نیس��ت که بگوییم س��ال دیگر باران
می آید یا نمی آید.وی اظهار داشت :سوال
این اس��ت که چرا مردم باید این نگرانی را
داشته باشند که آیا س��ال آینده تورم پائین
خواهد بود یا خی��ر؟ گاهی اوقات می بینیم
ک��ه وضعیت تورم خوب میش��ود و پس از
مدتی فنر تورم در می رود و همه چیز گران
میش��ود .نامزد انتخابات ریاست جمهوری
تصریح کرد :رویکرد دولت ما این است که
هر کدام از این مس��ائل ،پاسخ های خاص
خودش را دارد .بحث ما این اس��ت که اگر
می خواهیم این مس��ائل را حل کنیم ،یک

برجام یک چک بالمحل بود

امضای کنوانسیونها هیچ فایدهای برای

کشور ما ندارد

برنام��ه جدی می خواهد .اگر بخواهیم یک
قالی ایرانی که قدمت زیادی داش��ته باشد،
ببافیم ،باید برای آن نقش��ه داشته باشیم و
مشخص باشد که در هر نقطه ای چه نخ و
چه رنگی بکار برده شود .مگر میشود بدون
یک نقشه جامع کار کنیم؟جلیلی افزود :کار
رئیس جمهور دقیقا این است که مشکالت
را حل کند و کارش با وزیر فرق کند و باید
بداند و اشراف داش��ته باشد به این نقشه و
باید نقش همه وزارتخانه ها و دستگاهها را
برای حل مش��کالتی چون تورم ،مسکن و
نظام سالمت بداند.

برنامه یک شبه و با سفارش به اندیشکده

نوشته نمیشود

وی گفت :یک شبه برنامه نوشته نمی شود
و با سفارش به اندیشکده ،برنامه نوشته نمی
شود و باید رئیس جمهور اشراف داشته باشد
تا مشکالت کش��ور حل و فصل شود.نامزد
انتخابات ریاس��ت جمهوری افزود :سوال از
رئیس جمهور این است که آیا از روزی که
مس��ئولیت را عه��ده دار میش��ود ،زمان را
مغتنم می ش��مارد یا خی��ر؟ یکی از دغدغه
های مردم این اس��ت که  ۴یا  ۸س��ال می
گذرد و بسیاری از دغدغه ها حل نمی شود
و کس��ی که منصف باش��د معذرت خواهی
می کند و اگر هم نباش��د ،طلبکار مردم هم
میش��ود و می گوید خیلی هم خوب است.
جلیلی گفت :باید مش��خص شود که رئیس
جمهور چه برنامه هایی را می خواهد پیش
ببرد .باید مش��خص ش��ود که این مسیر تا
چ��ه زمانی به هدف منجر میش��ود و قرار
است جامعه به چه نقطه ای برسد .حداقلی
و یا حداکثری است؟ وی تاکید کرد :رئیس
جمهور ،رئیس جمهور ایران با همه ظرفیت
هایش است .اینکه بعد از  ۴سال بگوید که
چند تا مسئله حل شده است ،کامال حداقلی
است و یا ایران و یا ظرفیت های کشور را
نشناخته است و یا اینکه به موضوع اشراف
ن��دارد .نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری
تصریح کرد :دغدغه مردم این اس��ت که آیا
رئیس جمه��ور تعارفات را کنار می گذارد و
یا خیر؟ آیا دوباره مشغول کارهای نمایشی
خواهد ش��د و یا آنک��ه کار واقعی می کند؟
آی��ا می خواهد مصلحت م��ردم را پیگیری
کند و یا اینکه هر آنچه خوش��ش می آید را
پیگیری می کند؟جلیلی اظهار داش��ت :اگر
ما از دغدغه های مردم س��خن می گوییم،
مردم م��ی خواهند یک آینده ای حداقل در
 ۴سال آینده داشته باشند و اطمینان داشته

باش��ند که کارها جدی پیگیری میش��ود و
نمایش��ی نخواهد ب��ود و مبتنی ب��ر برنامه
است.

برخی اف�راد میخواهن�د ناکارآمدیهای

خود را گردن تحریم بیاندازند

نامزد انتخابات ریاستجمهوری با تاکید بر
اینک��ه وجود ثبات در سیاس��تها و محیط
اقتص��ادی ،ض��رورت امروز اقتصاد کش��ور
اس��ت ،تصریح کرد :تحریم واقعیتی اس��ت
که وج��ود دارد و نمیتوان آن را انکار کرد.
بدتر از تحریم ،بهانه تحریم است و بسیاری
از افراد میخواهن��د ناکارآمدیهای خود را
گردن تحریم بیاندازند.جلیلی اظهار داشت:
برخ��ی از افراد ،حداقل فهم را از مناس��بات
جهان��ی ندارند و ب��ر این مبن��ا میخواهند
نس��خه بپیچند .الزمه جهش تولید ،جهش
صادرات و افزایش تعامالت است.
برخ�ی از تحریمه�ا اصلا قاب�ل مذاکره

نیست

وی تاکی��د کرد :دوس��تان کارنامه بس��یار
ضعیف��ی دارند چراکه تعام�لات خارجی را
در مذاکره با دو س��ه کش��ور خالصه کردند
ت��ا اینکه چ��ه زمان��ی بایدن ب��ه درآید .به
مذاکرات فعل��ی توجه کنید .ط��رف مقابل
با پررویی تمام ت��ر میگوید که موضوعات
فراوان دیگری داریم و اهرم تحریم را ادامه
میدهیم .برخ��ی از تحریمه��ا اصال قابل
مذاکره نیست ،شما باید راهحل داشته باشید
و اهرم تحریم را باید از دست دشمن خارج
کنید که هم برنام��ه آفندی و هم پدافندی
میخواهد .نه اینکه بنش��ینید یک گوشه و
بگویید که عد ه ای در داخل کشور نگذاشتند.
معذرت می خواهم ،اما این نفهمیدن مسئله
اس��ت.جلیلی گفت :ما معتقدیم که نه تنها
میتوان تحریم را بیاثر کرد ،بلکه می توان
دشمن را از تحریم پشیمان کرد .باید برنامه
ما اینگونه باش��د و بگوییم ک��ه در پایان ۴
سال ،نه تنها تحریم را بیاثر میکنیم ،بلکه
دشمن را پش��یمان میکنیم تا یک محیط
امن ایجاد شود .باید به این سوال پاسخ داده
شود که تعامل گس��ترده و سازنده با جهان
چگونه انجام میشود؟
باید تهدیدها را به حداقل برسانیم


نام��زد انتخاب��ات ریاس��تجمهوری افزود:
اقتصاد ما نباید معطل چند کش��ور و فالن
گفتگ��و بماند .زمانی که به اصطالح ش��ما
در گفتگوهای خود موفق بودید ،چه ش��د؟
چه ش��د که  ۸۰۲تحری��م ،تبدیل به ۱۵۰۰
تحریم شد؟ دالر سه هزار تومانی ۳۰ ،هزار

تومان شد .حتی نتوانس��تید مذاکره کنید و
در مذاکره نتیج��ه بگیرید .در روابط جهانی
خارجی بای��د تهدید و فرصت را با هم دید.
باید همان طور که فرص��ت ها را مدیریت
کرد ،تهدیدها را به حداقل رساند .نمی شود
که فقط با س��ه کش��ور گفتگو کرد و مابقی
کشورها را کنار گذاشت.

برج�ام یک چ�ک بالمحل ب�ود که جواب

نداد

وی گف��ت :برای تبادالت بانکی ۱۱ ،طرح
داریم ک��ه میتوان تحری��م را بیاثر کرد.
بان��ک مرک��زی بیاید گ��زارش دهد کدام
ط��رح را اج��را کرده اس��ت؟ رئیسجمهور
باید از روابط بین الملل فهم داش��ته باشد
و بداند که صحنه چیست و بداند که برجام
ی��ک چک بالمح��ل بود که ج��واب نداد.
نامزد س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت
جمهوری گفت :بنده در س��ال اول انتخاب
روحانی با وی جلس��ه ای داش��تم و گفتم
اگ��ر می خواهید اهدافت��ان را دنبال کنید،
راهش این اس��ت که باید ماشین دولت را
راه بیندازی��دُ .کندی هایی که در ماش��ین
دولت وجود دارد ،باعث می ش��ود که شما
به مقصدتان نرسید.جلیلی بیان کرد :الزم
نیس��ت س��اختارها عوض ش��ود بلکه باید
سازوکارها فعال ش��وند .این مبتنی بر این
اس��ت که چه رویکردی داشته باشید .باید
مش��خص ش��ود آیا می خواهید به شکل
روزمره کش��ور را اداره کنید یا اینکه برنامه
ش��ما این است که برای دستگاه های خود
مأموریت تعریف کنی��د و باید به آن نتایج
برسند و سپس ماشین دولت خودش را به
این اهداف می رساند.
امکان تعامل گس�ترده و سازنده با جهان

به ویژه در زمینه اقتصادی وجود دارد

وی ادامه داد :اگر مش��خص ش��ود که تک
تک دس��تگاه ها باید چ��ه وظایفی را دنبال
کنند ،دستگاه ها مجبور می شوند خودشان
را به آن برسانند اما اگر قرار نباشد به نتیجه
ای برس��یم ،طبیعتا کار خودش��ان را انجام
میدهند.نامزد س��یزدهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری تصریح ک��رد :به عنوان
کس��ی که  ۳۳س��ال کار سیاس��ت خارجی
ک��رده ام به ض��رس قاطع م��ی گویم که
امکان تعامل گس��ترده و س��ازنده با جهان
به وی��ژه در زمینه اقتصادی وجود دارد .می
ش��ود اما اینها نم��ی توانند.جلیلی افزود :ما
 ۱۲میلی��ارد دالر رواب��ط اقتصادی با عراق
داریم ۱۰ .میلیارد دالر از این عدد مربوط به

بیژن نوباوه:

نایب رئیس اول فرهنگی مجلس ش��ورای
اس�لامی با بی��ان اینکه انتخاب��ات با خود
وحدت ،ق��درت نمایی خارجی و انس��جام
مل��ی را به هم��راه دارد ،گف��ت :حضور در
انتخابات ج��زو ضروریات زندگی اجتماعی
اس��ت .بیژن نوباوه وط��ن در گفت و گو با
شبس��تان با تاکید بر مش��ارکت حداکثری
مردم در انتخابات گفت :حضور و ش��رکت
در انتخاب��ات وظیف��ه مردم اس��ت .مردم
اگ��ر میخواهن��د دولتی س��ر کار بیاید که

بخش خصوصی است که کار خود را انجام
میده��د و  ۲میلی��ارد دالر از آن مربوط به
بخش دولتی اس��ت و دولتی ها نمی توانند
آن را انجام دهند و این ضعف است .عرض
بنده این است که اگر رئیس جمهور و دولت
اشراف داش��ته باشند و برنامه را بدانند ،می
فهمند که در کجاها مشکل وجود دارد.وی
متذکر ش��د :م��ا چند روز پیش ب��ا اتحادیه
تعاونی های سراسر کشور جلسه ای برگزار
کردی��م و آنان گفتند که هیچ مش��کلی در
رواب��ط خارجی ندارند ،اگ��ر داخلی ها اجازه
دهند .آنان گفتند با  ۱۱کشور صادرات دارند
و پول را هم به خوبی می گیرند.

حضور در انتخابات جزو ضروریات زندگی اجتماعی است

مشکالتش��ان را حل کند ،باید خود دس��ت
به انتخاب بزنند و در انتخابات شرکت کنند
و انتخاب خوب داشته باشند .نماینده مردم
تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار
داش��ت :انتخابات نه تنها ب��ا خود وحدت،
قدرتمان��ی خارجی و انس��جام مل��ی را به
همراه دارد بلکه اس��اس اش این است که
مردم خودشان مسئولیت به عهده بگیرند و
دست به انتخاب بزنند و از بین کاندیداهای
اصلح فرد مورد نظرش��ان را انتخاب کنند.

وی تاکید ک��رد :جامعه ما باید به س��متی
بروند که مردم بهترین انتخاب را بر اساس
واقعیات داشته باشند .هر کسی که اجتماع
را میبیند و درکی از ش��رایط امروز جامعه
دارد و از ش��عور دموکراسی برخوردار باشد
در انتخابات ش��رکت میکن��د .ما معتقدیم
همانگون��ه که در جن��گ ب��رای مقابله با
دشمن نیاز به اسلحه است در شرایط فعلی
نیز برای مقابله با فقر و مشکالت اقتصادی
نیاز به حضور و ش��رکت در انتخابات داریم

تا دولت��ی صالح برای انج��ام امور انتخاب
شود .این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه حضور در
انتخابات جزء ضروری��ات زندگی اجتماعی
اس��ت ،گفت :مردم چهل س��ال اس��ت که
پشت س��ر انقالب ایستادهاند و هر کجا که
الزم بوده اس��ت در میدان حضور داشتهاند.
در حال حاضر نیز قطع ًا در انتخابات شرکت
میکنند و وظیفه ما نیز تش��ویق آنها برای
حضور در انتخابات است.

نامزد س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت
جمهوری اظهارداش��ت :بنده با قاطعیت می
گویم که امضای کنوانس��یون ها هیچ فایده
ای برای کش��ور ما ن��دارد و حاضرم با هر
فردی در این ب��اره مناظره کنم ،چرا که در
بیانیه  FATFآمده اس��ت که حتی اگر آن
را امض��ا کنید ،بای��د  FATFگام بعدی را
برای ما تعریف کن��د ۳۹ .اقدام هم در این
زمینه انج��ام دادیم و آنان فقط  ۱۶مورد را
قبول دارند .چرا مسئله را به مردم غلط می
گویید؟
برجام سند طلبکاری ملت ایران است


جلیل��ی ادامه داد :رئیس جمه��ور باید بداند
و قاطعان��ه تصمی��م گی��ری کن��د .برجام
س��ند طلبکاری ملت ایران اس��ت ،نه سند
بدهکاری .ما هزینه برجام را دادیم و امروز
باید طلبکار باش��یم .زمانی که  ۱۵بار گفته
می ش��ود که ایران همه تعهداتش را انجام
داده اس��ت پس نتیجه آن چه شد؟ نباید هر
روز از س��رمایه ملت مورد دیگری را هزینه
کنی��م.وی گف��ت :زمانی که ما به مس��ائل
جهانی و داخلی آگاه باش��یم می توانیم این
مش��کالت را حل کنیم .بنده از پایین ترین
س��طح وارد دستگاه دولتی ش��دم و در این
مسیر رشد کردم و می دانم در این باره چه
جریانات��ی وجود دارد و یک دس��تور رئیس
جمهور زمانی که به سطوح پایین می رسد،
چ��ه فرجام��ی پیدا می کن��د و چگونه یک
کارش��ناس می تواند آن کار را معطل کند.
زمانی که هماهنگی در س��طوح باال وجود
نداش��ته باشد بسیاری از مشکالت به وجود
می آید.
سیاس�ت خارجی چهار س�ال آین�ده باید

اقتصاد محور باشد

جلیلی تصری��ح کرد :اگر م��ردم ایران می
خواهند امروز رئیس جمهور خود را انتخاب
کنن��د ،رئیس جمه��ور باید هم به مس��ائل
جهان��ی واقف باش��د و بداند که سیاس��ت
خارج��ی چه��ار س��ال آینده باید سیاس��ت
خارج��ی اقتصاد محور باش��د و ب��رای آن
مأموریت تعریف ش��ود و در صادرات کشور
نقش داشته باشد و همچنین رئیس جمهور
باید برای آن راه حل داش��ته باشد ،در غیر
این ص��ورت یک بهانه کافی اس��ت تا کار
نکند.نام��زد س��یزدهمین دوره انتخاب��ات
ریاس��ت جمه��وری تأکید کرد :ش��ما باید
بهان��ه ه��ا را بردارید و بنده ب��ه ملت ایران
م��ی گویم هیچ بهانه ای از جمله اینکه چه
کس��ی در انتخابات آمریکا انتخاب ش��د یا
فالن کنوانس��یون چه بود ،نمی تواند مانع
پیشرفت اقتصاد کشور ما شود .باید ظرفیت
های داخلی کشورمان را بشناسیم.

سازمان صنایع دفاع نیروهای مسلح را
از مهمات هوشمند بینیاز میکند

فرمان��ده نی��روی هوای��ی ارت��ش گف��ت:
محصوالت تولیدی س��ازمان صنایع دفاع ما
را در حوزه بمبها و مهمات هوشمند بینیاز
خواهد کرد .به گزارش مهر ،امیر عزیز نصیر
زاده فرمان��ده نیروی هوایی ارتش در بازدید
از نمایش��گاه دس��تاوردها و پیش��رفتهای
صنعت دفاع��ی وزارت دف��اع در حوزه رزم
زمینی ،برگزاری این نمایشگاه را بستر بسیار
مناس��بی برای شناخت هر چه بهتر ظرفیت
صنعت دفاعی کشور دانس��ت و گفت :ارائه
توانمندیه��ای س��ازمان صنای��ع دفاع به
صورت یکجا در این نمایشگاه تأثیر بسزایی
در شناخت نیروهای مس��لح از ظرفیتها و
هدای��ت نیروها ب��ه س��مت توانمندیهای
صنعت دفاع��ی خواهد داش��ت .وی ضمن
ابراز خُ رس��ندی از توانمندی ارائه ش��ده در
حوزه هوشمند س��ازی و نقطه زنی مهمات
به ویژه مهم��ات هوا به زمی��ن تاکید کرد:
محصوالت تولیدی س��ازمان صنایع دفاع ما
را در ح��وزه بمبها و مهمات هوش��من ِد بی
نیاز خواهد کرد.
الله افتخاری به نفع کوثری از
کاندیداتوری انصراف داد

الل��ه افتخ��اری از کاندیدات��وری انتخابات
می��اندور ه مجلس به نفع محمداس��ماعیل
کوثری انص��راف داد .الله افتخاری نماینده
اسبق مجلس شورای اسالمی که کاندیدای
انتخاب��ات می��اندورهای مجلس ش��ورای
اسالمیش��ده ب��وددر گفت وگ��و باخبرنگار
سیاس��ی خبرگ��زاری ف��ارس گف��ت که از
نامزدی در انتخابات می��اندورهای مجلس
شورای اسالمی انصراف داده است .براساس
ای��ن گزارش ،الله افتخ��اری ،به نفع محمد
اس��ماعیل کوثری از کاندیداتوری انصراف
داده اس��ت .گفتنی اس��ت ،کوث��ری گزینه
اجماعی ش��ورای ائت�لاف نیروهای انقالب
و ش��ورای وحدت اصولگرایان در انتخابات
می��اندورهای مجلس ش��ورای اس�لامی از
حوزه انتخابیه تهران است.
بدون مشارکت مردم؛ هیچ دولتی
نمیتواند اقتصاد کشور را سامان دهد

انتخاب��ات برای کش��ور ی��ک افتخار و یک
فرصت است و یک ذخیره به حساب میآید
ک��ه اگر ش��رکت ُپرش��ور مردم باش��د ،این
یقین ًا به آیند ه کش��ور کمک خواهد کرد .به
گزارش فارس ،حجت االس�لام تقوی طی
یادداش��تی نوش��ت :در آیات قرآن داریم که
ه��دف آفرینش عبودیت و بندگی اس��ت و
انسان موجودی اس��ت که میتواند مسیر و
سرنوش��ت خودش را تعیی��ن کنند و به این
منظور اس��ت که عبودیت ه��دف آفرینش
انس��ان میشود و انتخاباتی که در جمهوری
اس�لامی ایران داریم خ��ودش از مصادیق
عبودیت خداس��ت .انتخابات صحنه حضور
افراد اصلح اس��ت اما ش��ناخت ف��ردی که
دارای تمامی ویژگیهای اصلح بودن اس��ت
توس��ط مردم صورت میگیرد این در حالی
است که ش��ورای نگهبان نسبت به انتخاب
افراد واجد شرایط اقدام میکند اما این مردم
هستند که نسبت به ش��ناخت فردی که در
بین ش��اخصها باالترین نم��ره را میگیرد
در انتخاب��ات اقدام میکنند .مردم باید توجه
ویژهای به برنامههای کاندیدا داش��ته باشند
زیرا فردی که برای چهار س��ال آینده کشور
توس��ط مردم انتخاب میش��ود بای��د برای
تمامی مش��کالت جامعه دارای برنامه بوده
و بتواند مش��کالت کش��ور را در کوتاهترین
زمان با حضور نخبگان سیاسی ،اجتماعی و
… برطرف کند .قویترین دولتها هم قادر
نیستند بدون مش��ارکت مردم موتور اقتصاد
جامع��ه را به راه بین��دازد؛ هیچ دولتی بدون
مش��ارکت مردم نمیتواند اقتصاد کش��ور را
سامان بدهد.
قانونی برای انتشار دالیل عدم احراز
صالحیت نداریم

سخنگوی شورای نگهبان گفت :برای اعتراض
به عدم احراز صالحیت و انتشار عمومی دالئل
آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی
پیشبینی نش��ده اس��ت .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» ،عباس کدخدایی سخنگویشورای
نگهبان در صفحه ش��خصی خ��ود در توئیتر
خاطرنش��ان کرد :احراز و عدم احراز صالحیت
داوطلبان ریاس��ت جمهوری بر اساس اسناد و
مدارک کافی و قاب��ل اعتماد انجام پذیرفته و
برای اعتراض به عدم احراز صالحیت و انتشار
عمومی دالئل آن در قانون انتخابات ریاس��ت
جمهوری حکمی پیشبینی نشده است .بنابر
این گ��زارش ،پی��ش از این عل��ی الریجانی
رئیس س��ابق مجلس شورای اسالمی و نامزد
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که
صالحیتش از سوی شورای نگهبان در انتخابات
احراز نشد ،در نامهای از شورای نگهبان خواسته
بود که کلیه دالیل عدم احراز صالحیتش را به
صورت رسمی و عمومی اعالم کند.

