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روی موج کوتاه

رئیس جمهوری روز چهارشنبه و در 
آستانه روز قدس در جلسه هیأت دولت 
با بیان اینکه »ســخن های بسیاری از 
سوی آمریکایی ها بیان می شود و فراز 
و نشیب در ســخنان آنها زیاد است و 
اســتقامت مردم آنها را وادار کرده که 
گاهی سخنان متناقضی بیان کنند«، 
گفت: ملت ایران، ملتی آگاه و هوشیار 
هستند و مبنا و میزان آنها عمل و اقدام 

آنها است.
به گزارش خبرگزاری ها حســن 
روحانی خطــاب به دشــمنان ملت 
ایران، گفت: اگر در کردار، راه دیگری 
را انتخاب کنید و در تصمیمات اجرایی 
خود ظلم را کنار گذاشته و به عدالت و 
قانون بازگردید، ملت ایران راه را به روی 
شما بازمی گذارد، اما این دست خودتان 

است که در مقام عمل نشان دهید که 
نمی خواهید به ظلم و جنایت گذشته 

خود ادامه دهید.
کاهش محسوس تورم 

اردیبهشت نسبت به فروردین
روحانی با اشــاره به اینکه به دلیل 
جنایتی که دشمنان علیه ملت ایران 
روا داشته اند، ماه رمضان امسال برای 
بســیاری از مردم با سختی گذشت، 
گفت: تأمین نیازهای مردم با سادگی 

به انجام نرسید.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان 
کــرد: دشــمنانی که ادعــا دارند، 
دشمن نظام هستند در واقع جنگ 
را با آحاد ملت ایران شــروع کردند 
و تحریم شــان علیه زندگی روزمره 
مردم ایران اســت و در این تحریم 

آنان ماهیت خود را به خوبی نشــان 
دادند. روحانی ادامه داد: اگرچه هنوز 
مردم در فشار شدیدی زندگی می کنند، 
اما آمــار تورم ماهانه در اردیبهشــت 
کاهش محسوسی را نسبت به فروردین 
نشان می دهد و این به معنای آن است 
که می توانیم در برابر تورم ایستادگی 
کنیم و اگر همه اعم از فعاالن اقتصادی، 
خصوصــی، دولتی، قوای ســه گانه، 
نیروهای مسلح و مردم دست به دست 
هم بدهیم و در کنار هم باشیم، می توانیم 
آثار تحریم را کاهش داده و مشکالت 

زندگی مردم را کم کنیم.
وی گفت: عالوه بر آمار تورمی، آمار 
صادرات غیرنفتی نیز در اردیبهشت ماه 
نشان داد که تمام بخش های تولیدی 
کشور فعال بودند و در برخی موارد رشد 

محسوســی را در این دو ماه نسبت به 
سال گذشته داشته ایم.

رئیس جمهوری تصریح کرد: این 
به معنای آن است که اگر همه تالش 

کنیم و همه توان خود را به کار بگیریم، 
می توانیم در برابر غول تورم و بیکاری 
ایســتادگی کرده و به پیروزی دست 

پیدا کنیم.
امروز دیگر جواب موشک، 

موشک است
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه 
ملت ایران در طول ۴۰ ســال گذشته 
همواره مدافع مظلومین بوده و در برابر 
متجاوزین ایستادگی کرده است، گفت: 
فلسطین و قدس یک اســم رمز برای 
مقاومت همه مســلمان ها و اسرائیل 
یک اسم رمز برای متجاوزین دنیاست 
که می خواهند به مردم مسلمان ظلم 

کنند.
رئیس جمهوری افزود: ملت ایران 
همیشه به سایر ملت ها کمک کرده به 
گونه ای که در سوریه، فلسطین، لبنان، 
عراق، افغانســتان و یمن به ملت های 

مظلوم کمک کرده ایم.
روحانی با اشاره به اینکه ملت های 
مظلوم یمن و فلســطین در این ایام 
ماه مبارک رمضان روزهای سختی را 
ســپری کردند، یادآور شد: ملت های 
مظلوم یمن و فلســطین ملت هایی 
مقاوم بوده و از متجاوزان هراسی ندارند 
و با فداکاری، ایثار، ایستادگی و قدرت 
خود، دشمنان را مجبور به عقب نشینی 

می کنند.
وی ادامــه داد: روزگاری مــردم 
فلســطین برای دفاع از خود تنها یک 
سنگ در اختیار داشــتند، اما امروز با 
تــالش و فــداکاری  و صنعت داخلی 
خود ابــزاری در اختیــار دارند که به 
اسرائیلی ها پاسخ دندان شکن می دهند 
و امروز دیگر موشــک جواب موشک 
اســت؛ به طوری که پس از ۴۸ ساعت 
صهیونیست ها ناچار به عقب نشینی 
شــده و گنبد آهنیــن آنهــا در برابر 
موشــک های رزمندگان فلسطینی 

تاب نیاورد.
»معامله قرن«، ورشکستگی 

قرن برای طراحان آن است
رئیس جمهــور گفــت: قــدس 

ســرزمینی مقــدس بــرای همــه 
خداپرستان و موحدان عالم و پیروان 
ادیان اعم از مســلمانان، مسیحیان و 
یهودیان اســت و در گذشته همه این 
اقوام در فلسطین در کنار هم زندگی 

می کردند.
روحانی با اشاره به اینکه ملت مظلوم 
فلسطین ۷۱ سال است که از سرزمین 
مقدس خود آواره شده اند، تصریح کرد: 
۳ تا ۴ نسل از مردم فلسطین امنیت، 
آزادی و آرامش نداشته اند و خانه های 
اجدادی آنها اشغال و تخریب شده و به 
دست اشغالگران افتاده و در اردوگاه ها 
زندگی کرده  و یا آواره دیگر کشــورها 

شده اند.
وی افزود: نمی شود ملتی بزرگ را 
اینچنین آواره کرد و دیگر مسلمانان به 

عنوان برادران آنها ساکت باشند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امسال 
شــرایط در روز جهانی قدس با همه 
سال ها متفاوت است، گفت: دشمنان 
فلســطین و قدس در طول یکســال 
گذشته تالش کردند که حرمت قدس 
را زیرپا بگذارند و شهر بیت المقدس را 
به عنوان پایتخت متجاوزین اعالم کرده 

و سفارت خود را به آنجا منتقل کنند.
روحانی با بیان اینکه امروز سخن از 
معامله قرن که واقعیت آن ورشکستگی 
قرن برای مطرح کنندگان آن است به 
میان آمده است، افزود: امروز توطئه تنها 
علیه ملت فلسطین نیست، بلکه توطئه 

علیه منطقه شکل می گیرد.

رئیس جمهوری در جلسه هیات وزیران:

آمریکایی ها به تعهدات پایبند باشند، راه به روی شان بسته نیست

خبر

 رئیس جمهوری با اشاره به لفاظی های مقامات آمریکایی، گفت: معیار برای ما کالم نیست، بلکه عمل آنها است. هر 
زمان آنها دست از ظلم نسبت به ملت ایران برداشته و تحریم های ظالمانه را کنار بگذارند؛ در برابر تعهدات خود پایبند 

بوده و به میز مذاکره ای که خودشان ترک کردند و برهم زدند، بازگردند؛ راه به روی آنها بسته نیست.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام )ره( گفت: 
شاهدیم که در اثر رشــد عامل رابطه و باندبازی 
در تصمیمــات کالن جامعه و فــرار از قانون که 
رسمی برای همه شده است، این همه جنایات و 
اختالس های رسوا رخ می دهد که مایه شرمندگی 
اســت و لطمه های بزرگی به جامعه اسالمی ما و 

خسارت عظیمی به اقتصاد کشور زده است.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم سیدهادی 
خامنه ای طی ســخنانی در مراسم احیای شب 
بیست و سوم ماه رمضان در موسسه دارالزهرا با بیان 
اینکه همه ما در بروز حوادث امروز مقصر هستیم 
اظهار کرد: کسی نمی تواند بگوید من تاثیری در 
شکل گیری شرایط امروز نداشتم. ما همه خطاهای 
بزرگ و کوچکی مرتکب شدیم و باید از مردم در 
برابر اشتباهاتی که داشته ایم عذرخواهی کنیم. 

هرچند شخصا جز نمایندگی مجلس مسئولیت 
مهمی نداشتم اما تردید ندارم که در همه آن احیانا 
دچار اشتباهاتی شــده ام. خامنه ای تاکید کرد: 
آنهایی هم که مسئولیت های باالتری داشته و دارند 
باید نتایج را به عهده بگیرند. همه ما از هر جناحی 
میل داریم جامعه را با مدل مورد پسند خودمان 
اداره کنیم و افراد مورد تایید ما روی کار آیند و همه 
سطوح مدیریت و قدرت و ثروت در اختیار ما باشد 
در حالی که اصال چنین چیزی درســت نیست و 
همه دعواها در جامعه هم سر همین مسائل است.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام )ره( با تاکید 
بر اینکه روی سخنم با همه گروه ها و جناح هاست 
و درباره یک گروه یا جناح خاص سخن نمی گویم، 
گفت: آنچــه در جامعه ما اتفاق افتاده ناشــی از 
عملکرد همه ماســت. اثر طبیعی و تدریجی این 

پدیده تضییع حق اگر جلویش گرفته نشود بدل 
به یک قانون یا رسم می شود.

وی افزود: وقتی یک اتفاقی می افتد اثر آن تا ابد 
ادامه دارد. پس یک سکوت بیجا در زمانی که باید 
سخن گفت یا یک مداهنه کاسبکارانه یا یک عمل 
خودخواهانه و یک برنامه ریزی با هدف حفظ خود 
و باند خود، همه می تواند سرنوشت یک جامعه را 

عوض کرد.
خامنه ای تصریح کرد: کسانی که برای حفظ 
اقتدار خود دهان ها را می بندند، سانسور می کنند 
یا اگر رسانه ای دارند از طریق آن واقعیت را تقطیع و 
سانسور می کنند و حقایقی را مسکوت می گذارند، 

بذر فساد و تباهی را در جامعه می کارند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ادامه داد: 
گزینش های ظالمانه که خود موضوع گزینش، 

اولین مسئله ای بود که در جامعه ما بعد از انقالب 
مطرح شــد و هنوز هم مطرح اســت. امام راحل 
نیز وقتی متوجه شــدند که در مسئله گزینش 
سوءاستفاده های بزرگی انجام گرفته و می گیرد 
آن فرمان هشت ماده ای را صادر کردند که هنوز 

هم به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
خامنه ای با اشاره به اینکه سپردن امور بزرگ 

به افراد کوچک و ناصالح، کنار زدن افراد دلسوز و 
بذل و بخشش از بیت المال به نزدیکان و طرفداران، 
فساد و ناکارآمدی را در جامعه نهادینه می کند، 
گفت: انجام چنین اموری در جامعه از قتل و کشتن 
باالتر است. پس در جامعه اسالمی یک فرد حکم 
یک جمع را دارد و عملکردش هم به همان اندازه 

جمع اهمیت دارد.

سیدهادی خامنه ای: 

اختالس های اخیر مایه شرمندگی است
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ازسوی مقام  معظم رهبری 
صورت گرفت

انتصاب فرماندهان خاتم االنبیا و 
پدافند هوایی ارتش 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای با 
صدور احکامی جداگانه امیر سرلشــکر سّید 
عبدالّرحیم موسوی را با حفظ سمت فرماندهی 
کل ارتش به عنوان فرمانده قــرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا )ص( و امیر سرتیپ علیرضا 
صباحی فرد را به سمت فرمانده نیروی پدافند 

هوایی ارتش منصوب کردند.
    

عضو مجلس خبرگان رهبری:
تصمیم درباره اختیارات 

رئیس جمهوری با رهبری است
حجت االسالم احمد مبلغی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری، دربــاره افزایش اختیارات 
رئیس جمهوری به فارس گفت: هر تصمیمی 
که مقام معظم رهبری اتخاذ کنند، نقطه پایانی 
بوده و متضمن مصلحت است و پس از آن دیگر 
کسی نباید در این باره ســخن بگوید، چراکه 

امری مهم است. 
وی در پاســخ به اینکه چه تضمینی هست 
در صورت اعطای اختیارات بیشــتر به رئیس 
جمهوری باز هــم شــاهد ناکارآمدی دولت 
نباشیم، تصریح کرد: این موضوع را مقام معظم 
رهبری تشــخیص می دهند. کارآمدی امری 
نسبی است و ایشان تشــخیص می دهند که 
با دادن اختیارات کارآمدی رئیس جمهوری 
بیشــتر یا کمتر می شــود؛ از نظــر حقوقی، 
شرعی و تجربه ایشان می توانند در این زمینه 

تصمیم گیری کنند.
    

درگیری با ضدانقالب
 در مرز چالداران

بر اساس اعالم سپاه شــهدای آذربایجان 
غربی، عصر سه شــنبه عناصــر گروهک ضد 
انقالب از منطقه مرزی چالــدران قصد ورود 
به کشورمان را داشتند که با مقابله رزمندگان 
سپاه زمینگیر شدند و تعدادی از آنان به هالکت 
رسیدند. در جریان مقابله با عناصر ضدانقالب، 
رزمنده پاسدار ابراهیم آخوندزاده عضو سپاه 
چالدران نیز به شــهادت رســید. بنــا بر این 
گزارش، همچنین مقادیر قابل توجهی مهمات 
و تجهیزات ارتباطی از عناصرضد انقالب کشف 

و ضبط شد.
    

رایزنی برجامی
 ریابکوف و عراقچی در تهران

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه 
روســیه، صبح دیروز در محل وزارت خارجه 
ایران با ســید عباس عراقچی همتای ایرانی 

خود دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایســنا،  طبق اخبار اعالم شده، 
موضوع برجام، آخرین تحــوالت رخ داده در 
این ارتباط و همچنین برگزاری کمیســیون 
مشــترک برجام مهم ترین محورهای رایزنی 
این دو دیپلمات ارشــد ایرانی و روسی است. 
در پی تصمیــم ایران برای کاهــش تعهدات 
برجامی اش بــه خاطر بدعهــدی طرف های 
عضو برجام و ارائــه فرصــت ۶۰ روزه به آنها 
جهت اجرای تعهداتشان، روسیه چندی پیش 
درخواست برگزاری کمیسیون مشترک برجام 

را مطرح کرد.
    

منصوری آرانی:  
پیشنهاد ظریف ضربه ای شدید 

به صهیونیست هاست
عباسعلی منصوری آرانی ، کارشناس مسائل 
بین الملل پیشــنهاد ظریف در مورد امضای 
تعهدنامه عدم تجاوز بین ایران و کشــورهای 
حوزه خلیج فارس را اطمینان بخش و تنش زدا 
عنوان کرد و به ایســنا گفت: به نظر می رسد 
منظور آقای ظریف عالوه بر کشورهای حوزه 
خلیج فارس، تمام ۱5 کشوری است که در یک 

منطقه قرار داریم.
 این پیشــنهاد می تواند ضربه ای بســیار 
شدید به صهیونیست ها باشد زیرا آنها هستند 
که با فضاســازی تالش می کنند پیمان هایی 
را با برخی از کشــورهای پیرامونــی در قالب 

ایران هراسی ببندند. 
وی افــزود: در حقیقت پیشــنهاد مطرح 
شده نوعی اطمینان بخشی است و می تواند به 
کشورهای همجوار کمک کند تا پول های شان 

را به سمت غرب سرازیر نکنند. 

 روحانی با بیان اینکه امروز 
سخن از معامله قرن که 

واقعیت آن ورشکستگی 
قرن برای مطرح کنندگان 

آن است به میان آمده است، 
افزود: امروز توطئه تنها 

علیه ملت فلسطین نیست، 
بلکه توطئه علیه منطقه 

شکل می گیرد

 رئیس جمهوری: اگرچه 
هنوز مردم در فشار 

شدیدی زندگی می کنند، 
اما آمار تورم ماهانه 

در اردیبهشت کاهش 
محسوسی نسبت به 

فروردین نشان می دهد و 
این به معنای آن است که 

می توانیم در برابر تورم 
ایستادگی کنیم

علی مطهری در یادداشــتی به بررســی ریشه اتفاقی که 
انتخابات هیأت رئیسه مجلس افتاد پرداخت و نوشت: آنچه 
که در انتخابات هیأت رئیسه مجلس رخ داد ریشه در اختالف و 
بلکه کینه سران فراکسیون امید از سران فراکسیون مستقالن 
مجلس و بالعکس دارد. این اختالف و کینه از آنجا ناشــی شد 
که در ابتدای مجلس دهم برخی افرادی که در فهرست امید 
بودند از فراکسیون امید جدا شدند و فراکسیون دیگری به نام 
مستقالن تشکیل دادند. در اینجا سران فراکسیون امید این 
افراد را به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان تا به امروز 

ادامه داشته است.
از نظر من این کار سران مســتقالن کاری خالف مرّوت و 
جوانمردی بوده ولی نمی توان آنها را خائن و منافق دانست. این 

نگاه سران فراکسیون امید که هر نماینده ای که در لیست امید 
بوده لزوماً باید در فراکســیون امید باشد نگاه درستی نیست. 
بنابراین، این دو فراکســیون از ابتدا می توانســتند همکاری 
مؤثری داشته باشند در حالی که اختالف آنها موجب توفیق 
و بهره برداری فراکسیون سوم مجلس شده است که نمونه آن 

نتیجه انتخابات اخیر هیئت رئیسه مجلس است.
در واقــع این دو فراکســیون با حــدود ۱۸۰ عضو مقهور 
فراکسیونی با حدود ۸۰ عضو شــده است. باید بگوییم هوش 
سیاسی فراکسیون والئی از دو فراکسیون دیگر بیشتر است. در 
انتخابات اخیر، آنها ابتدا وانمود می کنند که بخش زیادی از آراء ما 
سفید یا به عارف خواهد بود و به این وسیله از یک طرف مستقالن 
را نگران و شایق برای ائتالف می کنند و از طرف دیگر امیدی ها را 

به طمع معرفی کاندیدا برای ریاست می اندازند و هردو اتفاق هم 
می افتد و آنها به هدفشان می رسند.

امسال فراکسیون امید اعالم کرد که ما برای آنکه هویت 
اصالح طلبانه خود را ثابت کنیم با هیچ فراکســیونی ائتالف 
نمی کنیم و فهرست کامل می دهیم چون مستقلها را صادق 
نمی دانیم. مستقل ها هم برای انتقام گیری، با طرف مقابل 
ائتالف کردند و نتیجه را دیدیم. اشتباه فراکسیون امید این 
بود که ندانســت جای اثبات هویت، انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس نیســت. این انتخابات جای ائتــالف و تعامل برای 
کسب بیشترین کرســی هیئت رئیسه اســت. جای اثبات 
هویت در مواضع و رفتارهاســت. فراکسیون داخل مجلس 
را نبایــد زیرمجموعه یک حزب درنظر گرفت و سرنوشــت 
آن را به سرنوشــت آن حزب گره زد با این استدالل که چون 
می خواهیم در انتخابات اسفند 9۸ و انتخابات ۱۴۰۰ مستقل 
عمل کنیم و از ورود افراد فرصت طلب جلوگیری کنیم امروز 
در انتخابات هیئت رئیســه مجلس صرفا می خواهیم اثبات 

هویت کنیم ولو این که کرسیهایی را از دست بدهیم. 
اما اشتباه سران مســتقالن این بود که برای انتقام گرفتن 
از فراکســیون امید و شــخص آقای عارف توجه به هزینه آن 
نداشتند. زبان حال این افراد این بود که حاال که برای ریاست 
کاندیدا معرفی می کنید بالیی سرتان می آوریم که نه رئیس و 
نه نواب رئیس تان رأی نیاورند و دیدیم که تقریبا همین طور شد 
زیرا آقای پزشکیان هم نزدیک به سقوط بود و فاصله اش با آقای 

مصری فقط 5 رأی بود.
بنابراین اتفاقی که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس افتاد 
و به راحتی قابل پیشگیری بود نتیجه دو چیز بود: اول اشتباه 
آقای عارف در کاندیداتوری ریاست و دوم توجه نداشتن سران 
مستقالن در انتقام گیری خود به هزینه این کارشان، و این هر 
دو عامل نتیجه اختالف و کینه بیجایی است که سران این دو 
فراکسیون از ابتدای مجلس دهم نسبت به هم داشته اند. هنوز 
هم دیر نشده است، می توانند در ســال آخر مجلس دهم راه 

همکاری را درپیش گیرند.

یادداشت مطهری درباره آنچه در انتخابات هیأت رئیسه مجلس رخ داد؛

سایه کینه روی سر مجلس


