رویداد
اخبار
همافزایی قوه قضاییه
و وزارت اطالعات

جلســه مســئوالن عالی قضایی به ریاست معاون
اول قــوه قضاییه با حضور وزیر اطالعات و معاونان
بــه منظور هماهنگــی و هم افزایی بــرای مقابله
با اقدامــات رژیــم صهیونیســتی و گروهکهای
تروریستی در وزارت اطالعات تشکیل شد.
وزیــر اطالعات در این جلســه به ارائه گزارشــی
از اقدامــات موثــر وزارت اطالعــات پرداخت و با
اشــاره به یک ســالگی آغاز به کار دولت مردمی و
انقالبی ســیزدهم ،اظهارداشــت :مقابله با اقدامات
رژیم صهیونیستی اولویت نخست وزارت اطالعات
اســت که تاکنون با هماهنگی و همراهی دستگاه
قضایی و جامعه اطالعاتــی ،اقدامات موثری برای
مقابله با رژیم صهیونیســتی صورت گرفته است و
این اقدامات تهاجمی کماکان در دســتور کار قرار
دارد .اســماعیل خطیــب گفــت :وزارت اطالعات
حمایــت جدی از اقدامات شــجاعانه و برجســته
اقتصادی دولت انقالبی و مردمی آیتاهلل رئیســی
برای ســاماندهی و رفع مشکالت معیشتی مردم را
مرکز رسانه قوه قضاییه
در دستور کار دارد.

آمریکا از جاه طلبی های خود
عقب رانده شد

معاون سیاســی دفتر رییس جمهور نوشت :آمریکا
از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق ۲۰۱۵
و اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی کرد.
محمد جمشــیدی در توییتری نوشــت :آمریکا از
هدف استراتژیک خود در خروج از توافق  ۲۰۱۵و
اعمال سیاســت فشار حداکثری عقب نشینی کرد.
آمریــکا به دنبال  -۱برجام ابــدی و  -۲مذاکرات
منطقه ای و موشکی بود که نهایتا از جاه طلبیهای
ایسنا
خود عقب رانده شد.

رتبههای برتر کنکور و المپیادیها
بورسیه هیئت علمی میشوند

ســخنگوی دولت گفــت :با تفاهــم صورتگرفته
بیــن وزارت علــوم و معاونــت علمــی و فناوری
ریاســتجمهوری ،رتبههــای برتــر کنکــور و
المپیادیها ،بورسیه هیئت علمی میشوند.
علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در
توییتر نوشت«:زمینه و بخش مهمی از شرایط بروز
استعدادهای برتر ایرانی در داخل کشور ،عملیاتی
شــد.با تفاهــم صورتگرفته بیــن وزارت علوم و
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،رتبههای
برتــر کنکور و المپیادیها ،بورســیه هیئت علمی
میشــوند .ارائه تسهیالتی برای دوره پسادکتری از
میزان
دیگر مفاد این تفاهمنامه است».

گزارش علی باقری
به شورای عالی امنیت ملی

بر اســاس راهبردهای تعیین شده ،پایان دادن به
ادعاهای سیاسی مرتبط با مسایل پادمانی و ایجاد
ضمانتهــای الزم برای اطمینانیابــی از پایداری
انتفاع اقتصادی ایــران از توافق ،محور گفتگوهای
هیئت مذاکره کننده در وین بوده است.
در جلســه فوقالعاده شــورای عالــی امنیت ملی
که به ریاســت رئیسجمهور تشکیل شد ،گزارش
مبسوطی از ســوی علی باقری مذاکرهکننده ارشد
کشــورمان در خصوص گفتگوهــای مرتبط با رفع
تحریمها به اعضاء شــورا ارائه شــد.باقری در ادامه
ضمن تشــریح روند بررسی ایدهها در تهران گفت:
بر اســاس راهبردهــای تعیین شــده ،پایان دادن
بــه ادعاهای سیاســی مرتبط با مســائل پادمانی
و ایجــاد ضمانتهای الزم بــرای اطمینانیابی از
پایــداری انتفــاع اقتصادی ایــران از توافق ،محور
گفتگوهای هیئت مذاکرهکننده در وین بوده است.
مذاکرهکننده ارشد کشورمان افزود :جلسات متعدد
کارشناسی در خصوص بررسی ایدههای ارائه شده
از ســوی هماهنگکننده اتحادیــه اروپایی از بدو
بازگشــت هیئت مذاکرهکننده جمهوری اسالمی
ایران به تهــران برگزار شــد و جمعبندی نظرات
کارشناسی در حال تدوین نهایی است .نور نیوز

مسائلامنیتی
زیرساخت تحقق اهداف کشور است

وزیر کشــور مســائل امنیتی را زیرســاخت اصلی
تحقق ســایر نیازها و اهداف کشور دانست و گفت:
مواجهه عالمانه با مســائل امنیتی و در نظر گرفتن
جمیع شــرایط و مالحظات منطقهای هر اســتان،
باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
احمد وحیــدی ،وزیر کشــور در همایش معاونان
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر
کشــور با بیان اینکه مردم ،پایــه اصلی امنیت در
جمهوری اســامی ایران هســتند ،گفــت :مولفه
اساسی در این زمینه ،حضور مردم در صحنه است
که همواره با بصیرت و هوشــمندانه وجود داشته
اســت .وحیدی افزود :مسایل امنیت در دوره های
مختلف ،چهره های متفاوت داشــته است؛ زمانی
دشــمن با اســتفاده از منافقان بــه دنبال جنگ
مسلحانه بود و امروز از ابزارهای فرهنگی و هویتی
برای مقابله با نظام جمهوری اســامی اســتفاده
میکند.وی تصریح کــرد :برای همین باید با زمان
شناســی و شــناخت دقیق چالشها ،به مقابله با
تهدیدها علیه امنیت کشــور بپردازیم .وزیر کشور،
مســائل امنیتی را زیرســاخت اصلی تحقق سایر
نیازها و اهداف کشــور دانســت و گفــت :مواجهه
عالمانه با مســائل امنیتی و در نظر گرفتن جمیع
شــرایط و مالحظات منطقه ای هر استان ،باید به
فارس
صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
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ماموریت رئیس جمهور برای وزارت جهاد کشاورزی

بدون تسامح با دستاندازان به منابع طبیعی برخورد شود

س جمهور گفت :هر گونه دستاندازی به منابع طبیعی،
رئی 
اراضــی ملی و اراضی جنگلی کشــور ،خصوصا از ســوی
دســتگاهها و نهادها خط قرمز دولت مردمی است و وزارت
جهادکشاروزی باید بدون تســامح و مماشات با متخلفان
برخورد و از این ثروت ملی صیانت کند.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی در دومین جلسه نظارت
ســتادی بر فعالیت وزارتخانهها ،مهمترین ماموریت وزارت
جهاد کشــاورزی را تامین امنیت غذایی پایدار برای کشور
خوانــد و گفت :وزارت جهادکشــاورزی باید زمینه تامین
غذای سالم ،با کیفیت ،ارزان و با منشا داخلی ،را در کشور
فراهم کند ،لذا نقش این وزارتخانه در خودکفایی و امنیت
غذایی کشور راهبردی و بسیار تعیین کننده است.
رئیس جمهور تکمیل زنجیــره ارزش در حوزه محصوالت
کشــاورزی را جزء مهمترین وظایف وزارت جهادکشاورزی
خواند و افزود :ایــن وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای
اساسی را با اولویت گندم و دانههای روغنی و با هماهنگی
بیــن حلقههای مختلف این زنجیره توســعه داده و گامی
راهبردی در راستای استقالل و امنیت غذایی کشور بردارد.
فرآوری محصوالت کشاورزی با هدف رونق صنایع تبدیلی
و توســعه صادرات در این حوزه دیگر تاکید مهم آیت اهلل
رئیسی به مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی بود .رئیسی
با اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی کشاورزی و نیز
تنوع اقلیمی کشور خاطرنشان کرد :با این ظرفیت باال ،روا
نیست که ســهم کوچکی از بازار محصوالت فرآوری شده
دنیا در اختیار کشــورمان باشد .توســعه صنایع تبدیلی و
تکمیل زنجیره ارزش ،مهمترین پیشنیاز توســعه اقتصاد
کشاورزی در کشور است که خود میتواند ،موجب توسعه
اشتغال و افزایش درآمد خصوصا در مناطق روستایی شود.

رئیس جمهور همچنین وجود نعمت  ۵۰میلیون هکتاری
مراتع را فرصتی مناســب برای تولید علوفه دام و توســعه
دامپــروری ارزیابی کرد و گفت :اصالح الگوی کشــاورزی
و دامپروری منطبق بر تناســب نژادهــای گیاهی و دامی
با اقلیم کشــورمان از سیاســتهای دولت است.رئیســی
خودکفایــی در تولید بذر و اصالح الگوی مصرف آب را دو
اولویت راهبردی دیگر در حوزه کشــاورزی خواند و افزود:
امنیت غذایی پایدار در کشور در گرو خودکفایی در تولید
بذر کشــاورزی اســت و وزارت جهادکشاورزی باید به این
مسئله اهتمام داشته باشد ضمن آنکه اصالح الگوی مصرف
آب ،با رایگان کردن آن برای کشــاورزانی که از روشهای
نوین آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده میکنند،
باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شهرکهای گلخانهای ،توجه به تأمین
دانههای روغنی در داخل و استفاده بهینه از ظرفیت بزرگ
کشــور در پنبهکاری را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان

امیر سرلشــکر موســوی با بیان اینکه عمده دلیل درگیریهــای مرزی اخیر با
افغانســتان این است که طرف مقابل هنوز آن نظم و نسق مطلوب را پیدا نکرده،
گفــت :این درگیریها بایــد از طریق دیپلماتیک حل شــود و نیازی به دخالت
نیروهای نظامی و انتظامی نیست.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
 ،درباره شــایعات منتشر شده از درگیریهای مرزی اخیر بین جمهوری اسالمی
ایــران و نیروهای طالبان ،گفــت :اختالف مرزی کوچکی در بخشــی از مرز با
افغانســتان وجود دارد؛ به این دلیل که در کشــور مقابل پس از تغییر حکومت،
هنوز آن نظم و نســق الزم برقرار نشده ،گاهی این ســوتفاهمها پیش میآید و
درگیریهای کوچکی رخ میدهد که به ســرعت هم تمام میشــود .امیدواریم
هرچه زودتر مسئوالن سیاسی این اختالفات را برطرف کنند.وی در پاسخ به این

فرمانده کل ارتش:

درگیریهای مرزی با طالبان
دیپلماتیک حل شود
ســوال که آیا شایعات درباره شهادت یک ســرباز وظیفه در درگیریهای مرزی
اخیــر با نیروهای طالبان صحت دارد؟ ،اظهار کــرد :از نیروهای ارتش جمهوری
اســامی ایران که در آن خط مستقر هســتند ،چنین موردی نداشتیم؛ درباره
نیروهای فراجا نیز اطالع دقیقی ندارم که درگیریها منجربه شهادت شده است
یــا خیر ولی گاهی اوقات در این درگیریهای مــرزی ،تیراندازی پراکنده وجود

معاون هماهنگکننده ستاد کل نیروهای مسلح:

قراردادهای دفاعی جدید منعقد میشود

سردار سرتیپ عبداللهی با اشاره به حضور پررنگ ایران
در نمایشــگاه تسلیحات و تجهیزات نظامی-فنی روسیه
گفت :در حاشــیه این نمایشــگاه ،قراردادهای همکاری
بین ایران و کشورهای شرکتکننده منعقد خواهد شد.
سردار سرتیپ «علی عبداللهی» معاون هماهنگکننده
ستاد کل نیروهای مسلح که در صدر یک هیأت بلندپایه
دفاعی به مسکو سفر کرده است ،در بدو ورود به فرودگاه
ونوکووای مســکو طی سخنانی با اشــاره به اینکه سفر
هیأت دفاعی ایران ،به دعوت ارتشبد «سرگئی شایگو»
وزیر دفاع روسیه انجام شده است ،اظهار داشت :اجالس
امنیــت بینالملل با حضــور مقامــات بلندپایه نظامی
و امنیتی کشــورهای مختلف جهان ،فرصت مناســبی
برای همفکری در خصوص حل و فصل مســائل امنیتی
در ســطح جهانی خواهد بود.ســردار عبداللهی به اعالم
مواضع جمهوری اســامی ایران در سخنرانی افتتاحیه
این اجالس اشــاره و تأکید کرد :در حاشیه این نشست،
دیدارهایی با مقامات دفاعی روســیه و دیگر کشورهای
حاضر انجام خواهد شــد.معاون هماهنگکننده ســتاد
کل نیروهای مسلح به حضور پررنگ ایران در نمایشگاه
تســلیحات و تجهیزات نظامی-فنی اشاره کرد و افزود:
جمهوری اســامی ایران امسال با راهاندازی غرفه و ارائه
دســتاوردهای نظامی ،پذیــرای بازدیدکنندگان خواهد
بود.وی با بیــان اینکه صنایع نظامی زیرمجموعه وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،تازهترین دستاوردهای
حوزه دفاعی را عرضه کرده اســت ،گفت :در حاشیه این
نمایشگاه نیز قراردادهای همکاری بین ایران و کشورهای
شــرکتکننده منعقد خواهد شد.ســردار عبداللهی به

شرکت  ۱۴تیم ایرانی در مســابقات بینالمللی نظامی
 ۲۰۲۲اشــاره و عنــوان کرد :جمهوری اســامی ایران
تقریباً از آغاز این مســابقات در همه دورهها مشــارکت
داشته و امسال نیز عالوه بر اعزام تیمهای زبده نیروهای
مســلح ،از پنج رشــته این مســابقات میزبانی میکند.
الزم به ذکر اســت امیرسرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتوگویی درباره
اقدامات وزارت دفــاع در ایجاد یک اکوسیســتم برای
جذب مشــارکت بخش خصوصی و توســعه نوآوری در
حوزه دفاعی ،اظهار داشت :این کار در وزارت دفاع جزو
اولویتهاست .با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
و دستور رئیسجمهور نمایشگاهی را اخیرا برگزار کردیم
که در آن دستاوردهای ســرریز فناوریهای دفاعی در
این حوزه را به نمایش گذاشتیم.
وی افزود :نزدیک شــش هزار شرکت در حال حاضر با
ما کار میکنند که حدود  100شــرکت را شرکتهای
دانشبنیان تشکیل میدهند .به گونهای کار ساماندهی
شــده که رقابت با بخش خصوصی نباشد ،لذا هر جایی
که مجموعههای کشــوری و بخش خصوصی نیاز داشته
باشــند ،ما ورود و کمک میکنیم .وی در ادامه با اشاره
بــه تدوین گزارش عملکرد یکســاله وزارت دفاع ،گفت:
همه وزارتخانهها گزارش یکساله را در مجموع به دولت
خواهنــد داد و دولت همه گزارش ها را منتشــر خواهد
کرد .گــزارش وزارت دفاع شــامل دو بخش عمومی و
محرمانه اســت که تقدیم دولت شــده و بخش عمومی
آن که قابل انتشار است در قالب یک کتابچه تهیه شده
صدا و سیما
و در اختیار مجلس هم قرار میگیرد.

شورای ائتالف نیروهای انقالب:

میرحسین بلندگوی قاتالن شهید
سلیمانی و شهید همدانی شده است
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی در بیانیهای آورده است :موسوی امروز
آشکارا بلندگوی قاتالن شهید سلیمانی ،همدانی و صدها هزار شهیدی است که
جان خود را در راه دین و دفاع از میهن فدا کردند.
شــورای ائتالف نیروهای انقالب با صدور بیانیهای در محکومیت بیانیه موهن و
کینه توزانه میرحسین موسوی واکنش نشان داد.این بیانیه با بیان اینکه اصالح
طلبانی که تاکنون از موســوی حمایت کردهانــد و در عین حال خود را حامی
انقالب اســامی و وفادار به امام (ره) معرفی میکنند باید موضع خود را در برابر
میرحســین موسوی روشن کنند ،آورده است :موســوی امروز آشکارا بلندگوی
قاتالن شــهید سلیمانی و شهید همدانی و شهید اسکندری و صدها هزار شهید
مؤمن و فداکاری اســت که در انقالب اســامی جان عزیز خود را در راه دین و
دفاع از میهن و امنیت مردم ایران فدا کردهاند .در بخشی از این بیانیه آمده است
یک بار دیگر میرحســین موسوی در ایامی مقارن با عاشورای حسینی با انتشار

کرد :کشاورزی اساساً صنعتی اشتغالزا است و میتواند برای
تحقق شعار سال به شکل دانشبنیان توسعه پیدا کند .اگر
کشــاورزی فعال شود ،اقتصاد روســتایی رشد میکند و با
افزایش درآمد در روســتا ،مهاجرت روستاییان به شهرها
متوقف میشــود .رئیســی با بیان اینکه دولــت به دنبال
افزایش صرفه اقتصادی کشــاورزی برای روستاییان است،
افزود :خرید تضمینی  ۷میلیون تن گندم بعنوان محصول
استراتژیک در سال جاری نشانه اعتماد متقابل میان دولت
و کشاورزان است و انشااهلل این اعتماد با پرداخت به موقع
مطالبات کشاورزان بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه ضــرورت صیانت از منابع طبیعی،
مراتــع و جنگلها را مورد اشــاره قــرار داد و با یادآوری
مسئولیت مهم وزارت جهادکشاورزی در این حوزه ،تصریح
کرد :هر گونه دســتاندازی به منابع طبیعی ،اراضی ملی و
اراضی جنگلی کشور ،خصوصا از سوی دستگاهها و نهادها
خط قرمز دولت مردمی اســت و وزارت جهادکشــاروزی

باید بدون تســامح و مماشات با متخلفان برخورد و از این
ثروت ملی صیانت کند .رئیسی در بخش دیگری از سخنان
خود مســئولیتهای وزارت جهادکشاورزی در حوزه حفظ
سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزی را به مدیران ارشد
این وزارتخانه گوشــزد کرد و با اشاره به گزارش ارائه شده
مبنی بر استقرار واحد کنترل کیفیت در همه گلخانههای
بزرگ کشور و کنترل سموم به صورت هفتگی ،افزود :حفظ
سالمتی و بهداشت محصوالت باغی ،گلخانهای و کشاورزی
برای مصرف داخلی و صادرات جــزء اصولِ اغماضناپذیر
دولت مردمی اســت و وزارت جهادکشاورزی در این زمینه
مسئولیت بزرگی بهعهده دارد.
ضرورت تحولآفرینی در حوزه کشاورزی ،مهمترین محور
بخش پایانی ســخنان رئیس جمهور در جلســه با مدیران
ارشد وزارت جهاد کشاورزی بود .رئیسی با تاکید بر ضرورت
تدوین برنامه تحولی برای توســعه تولید و ارتقای کیفیت
محصوالت کشــاورزی ،گفت :در تمام برنامههای تحولی،
بعد از اراده و برنامه تحــول ،آنچه اهمیت دارد و به نوعی
پیشران تحول محسوب میشود ،نقش نیروی انسانی است.
در توسعه کشــاورزی باید نیروی انسانی تحولگرا ،جوان،
باانگیزه و متعهد مورد اســتفاده قرار گیرد تا ظرفیتهای
بزرگ کشــور در حوزه کشــاورزی فعلیت پیدا کند.رئیس
جمهور مشــارکت مردم در تحول صنعت کشــاورزی در
کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت :وزارت جهادکشاورزی
از ظرفیت عظیم مردمی در پیشبرد موفق برنامههای خود
اســتفاده کند .همچنین دانشــکدههای کشاورزی با ورود
فعاالنه به برنامههای تحولی در حوزه کشاورزی ،زمینههای
گذر کامل از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را تسریع
پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری
کنند.

دارد.امیر موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دسیسه و سوءنیت
دشــمنان برای تخریب روابط ایران و افغانستان در انتشار چنین شایعاتی دخیل
باشد؟ ،افزود :قطعا دشمنان ما دلشــان نمیخواهد بین  2کشور همسایه ،یک
روابط عادی مبتنی بر استقالل و اقتدار هر  2طرف برقرار باشد؛ دشمنان ما نه با
ملت ایران دوستی دارند و نه با ملت افغانستان ،بنابراین دنبال مسائلی میگردند
تا اختالفاتی بین ما ایجاد کنند که باید هوشیار باشیم .فرمانده کل ارتش با بیان
اینکه این مشــکالت مربوط به بحثهای سیاسی است ،تصریح کرد :باید طرفین
باهم بنشینند و این مشــکالت را برطرف کنند؛ عمده دلیل این درگیریها این
اســت که طرف مقابل هنوز آن نظم و نســق مطلوب را پیدا نکرده اســت .این
درگیریها باید از طریق دیپلماتیک حل شود و نیازی به دخالت نیروهای نظامی
فارس
و انتظامی نیست.

معاون اول رئیسجمهور:

برای حل چالشها بر ایدهها و سرمایههای مردمی تکیه کنیم

معــاون اول رئیسجمهور با تاکید بــر اینکه برای حل
چالشها و مشــکالت کشــور بایــد به منابــع ،ایدهها،
مدیریت و ســرمایههای مردمی تکیه کنیم ،بر اهمیت
نقش بســیج در ایجــاد حلقــه میانی دولــت و مردم
تاکید کرد.
نشست اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
دیروز با حضور محمــد مخبر معاون اول رئیس جمهور
برگزار شــد.مخبر در این جلســه با تاکید بر اینکه برای
حل چالشها و مشکالت کشــور باید به منابع ،ایدهها،
مدیریت و ســرمایههای مردمی تکیه کنیم ،بر اهمیت
نقش بســیج در ایجاد حلقه میانی دولت و مردم و بستر
سازی برای مشارکت همگانی تاکید کرد.
وی وجود بســیج در کشــور را یکی از زمینههای تمایز
ایران با ســایر کشــورها برشــمرد و افزود :در روزهای
نخســت دفاع مقدس این بسیج مردمی بود که توانست
شرایط را تغییر دهد و در سالهای پس از انقالب اسالمی
نیز با کمک بســیج و مردم ،حل چالشها و مشــکالت
کشــور با هزینههای کمتر و با ســرعت بیشــتر انجام
شده است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه متأسفانه به خوبی
نتوانســته ایم از مشارکت و نقش مردم در حوزه اقتصاد
آنطور که باید اســتفاده کنیم ،خاطر نشــان کرد :باید
تالش کنیم مردم را به صحنه اقتصاد کشور وارد کرده و
با جلب اعتماد مردم و مشارکت جامعه ،نقدینگی شناور
موجود در کشــور را به سمت ســرمایه گذاری و تولید
هدایت کنیم.
مخبر کم توجهی به جهاد تبیین را از نقاط ضعف موجود

نوشتهای تحت عنوان مقدمهای بر ترجمه عربی بیانیههای جنبش سبز در مقابل
باورهای دینی و انقالبی ملت ایران ایســتاد و بغض و کینه دیرینه خود را نسبت
به اصول و ارکان بنیادی انقالب اسالمی نشان داد.
بار اول خرداد  ،۸۸موســوی در حالی که هنــوز رأی گیری انتخابات پایان نیافته
بــود خود را بــا اختالف زیاد رئیس جمهور خواند و با این قانون شــکنی در برابر
رأی مردم ایســتاد و با «اردو کشی خیابانی» و تخریب و آتش زدن اماکن و اموال
عمومی و حمله به مساجد ،شیرینی مردمساالری دینی و حضور پرشکوه مردم در
پای صندوقهای رأی را در کام ملت ایران تلخ کرد و ســپس در عاشورای همان
ســال با آتش زدن خیمههای عزاداری حسینی و حمله به عزاداران ،دشمنی خود
را با اعتقادات و مقدســات مردم آشکار ساخت.این بار نیز در نوشته اخیر خود به
دفاع از غرب و بعضی کشورهای عربی منطقه برخاسته و مدافعان حرم را سرزنش
کرده و درصدد تخریب چهره روشن شهیدانی مانند قاسم سلیمانی و شهید حسین
همدانی برآمده اســت .موسوی در دهه شصت یک سوپر انقالبی چپ گرا بود که
با گرایشهای سوسیالیســتی خود در اقتصاد دم از عدالت خواهی میزد تا جوانان
و دانشــجویان را به ســوی خود جلب و جذب کند .او که آن روز خود را مخالف
سرســخت امپریالیسم غرب معرفی میکرد ،امروز آشــکارا سنگ غرب و ارتجاع
منطقه یعنی آمریکا و گاو شــیرده او را به سینه میزند و به نیروهای مقاومت در
منطقه اعتراض میکند که چرا کاری میکنند که غرب آن را نمیپسندد!

دانست و گفت :جریانهای رسانهای معاند از پشتیبانی
و حمایتهای مــادی و معنوی نظام ســلطه برخوردار
هستند و الزم است جریان انقالبی نیز برای پاسخگویی
به افکار عمومی جامعه ،در عرصه رسانه و فضای مجازی،
پررنگتر و جدی تر گام بردارد.
وی در ادامه به ترســیم شرایط و اوضاع کشور در زمان
آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و گزارشی از اقدامات
ویژه و ضربتی صورت گرفته برای جبران کاستیها و رفع
نواقص به جا مانده از دولت گذشته ارائه کرد.معاون اول
رئیسجمهور افزود :در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم،
تورم حدود پنجاه درصد ،فروش نفت و وصول درآمدها
پایین و هزینههای جاری کشور به دو برابر افزایش پیدا
کرده بود و تنخواهی که باید در طول سال هزینه میشد
ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و  ۸میلیارد
دالر ارز ترجیحــی که برای ســال  ۱۴۰۰درنظر گرفته
شده بود نیز ظرف همان ماهها توسط دولت قبل هزینه
شده بود که این مسائل شــرایط بسیار سختی را پیش
روی دولت سیزدهم قرار داده بود.
مخبر به اقدامات دولت ســیزدهم برای تحقق وعدههای
رئیس جمهور در حوزه اشــتغال و مســکن نیز اشاره و
تصریــح کــرد :در حال حاضــر زمین مورد نیــاز برای
ســاخت یک میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مسکونی تأمین
شــده که این عدد تا پایان ســال بــه  ۳میلیون واحد
خواهد رســید و برنامه دولت برای احداث مســکن این
اســت که با اســتفاده از ظرفیت و مشارکت خود مردم
بتوانــد هدفگذاری انجام شــده در تولید مســکن را
ایرنا
تحقق بخشد.

ال
اگر قرار بود ملت ایران دســت به کاری که غرب با آن مخالف اســت نزند ،اص ً
نمیبایســت انقالب میکرد .پیداست او با همین استدالل مردم مظلوم فلسطین
نیز را که در دفاع از سرنوشت و سرزمین خود در برابر غرب و رژیم صهیونیستی
ایســتادگی میکنند مالمت و محکــوم میکند.او این واقعیت روشــن را عمدا ً
فرامــوش میکند که داعش را همیــن غرب و آمریکاییها بــه وجود آوردهاند
و موســوی حتی اقرار هیــاری کلینتون و ترامپ را بر اینکــه داعش با پول و
پشتیبانی آمریکا ایجاد شده نادیده میگیرد و مدافعان حرم و شهید سلیمانی و
شــهید همدانی را مقصر میداند و کسانی مانند شهید همدانی را که سالها دور
از وطن در مقابل خونخواران ســنگدل داعشی و حامیان آنها ایستاد و جان خود
را بر سر دفاع از امنیت ایران و ملت ایران فدا کرده است را سردار بی افتخار می
نامد.کافی است به یاد شــکوه حضور مردم همدان در تشییع پیکر حاج حسین
همدانی بیفتد و یا حضور ملت ایران را پشت سر پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی
در نظر آورد تا بداند چه اندازه با آرمانهای ملت ایران فاصله دارد.
کیســت که نداند هدف نهایی غرب از حضــور در منطقه ما و حمایت از داعش،
نابودی مقاومت و اجرای نقشــههای شوم استکباری غرب در کشورهای اسالمی
است؟ و کیســت که نداند امروزه میرحسین موسوی ،یعنی همان سوپر انقالبی
دهه شــصت به بلندگوی غرب ســلطه جو و اسرائیل غاصب و داعش خونخوار و
سلطنت طلبان منفور مبدل شده است.

