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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید فرمودند:
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لزومبهروزرسانینرمافزارنظاماسالمی

نیمی از نمایندگان،طرح استیضاح
وزیر اقتصاد را امضا کردند

پای دژپسند
بر روی تیغ استیضاح
4

رهبرمعظمانقالباسالمیعصردیروزدردیدار
رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان،
افزار
منظومهمفاهیممعرفتیوارزشیاسالمرانرم ِ
س ��اختار نظاماس�ل�امیدانستندوبااشارهبهلزوم
روزآمدشدنایننرمافزارمتناسببا گسترشدامنه
فعالیتهاینظاماسالمیوبروزچالشهایجدید
گفتند:یکیازوظایفمهمفضالومتفکرین،تقویت
مبانیفکرینظاماسالمیبهمنظورعملیاتی کردن
مفاهیمدینیموردنیازجامعهاست.به گزارشپایگاه
اطالع رس ��انی دفتر مق ��ام معظم رهبری ،حضرت
آیتاهللخامنهایهمچنینادبیاتروزهایاخیر
آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران را ادبیاتی
مس ��تکبرانه،طلبکارانهوغیرمنصفانهدانستندو
گفتند :نتیجه این ادبیات جز منفورتر ش ��دن آنها
نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری
اسالمیازمواضعمنطقیخوددرموضوعهستهای
کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور
تا آنجا که الزم باشد ،حتی تا غنی سازی  ۶۰درصد
پی ��شخواهدرفت.حضرتآیتاهللخامنهایدر
ابتدای سخنانش ��ان ضمن تبریک میالد حضرت
جواداالئمهوحضرتامیرمؤمنانوبا گرامیداشت
چند عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی از نیازهای
مه ��م جوامع اس�ل�امی را عملیاتی ک ��ردن مفاهیم
دین ��یبرش ��مردندو گفتن ��د:در هربرههای کهاین
مفاهیمعملیاتیش ��د،برای کش ��ور وملتوآبروی
جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت
کردیم از برکات آن محروم شدیم.

بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی ایران
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و حواشی آن
بررسی شد

اصلماجرا

مسعود پیرهادی

شاخصهایتوسعه
در سیستانوبلوچستان
در پایینترینحدممکن
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آدرس انحرافی آمریکا و اتحادیه اروپا
در خصوص بازگشت به برجام

دروغهایبرجامیغرب
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دجلهوفراتقدرتطبیعت
یاقدرتسیاست
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«رسالت»چراییافزایشمصرفموادمخدررا
دریکسالاخیربررسیمیکند

عکسkhamenei.ir:

یکهتازیاعتیاد
درعصرکرونا
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هشتمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری بررسی شد

ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کاظم محمودی در گفتوگو با «رسالت»:
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اشرافخبرگانمردم
برامورجاریکشور

خروجایرانازپروتکلالحاقی
اقدامجبرانیو واکنشیاست

انقالبی بیترمز نیست
ادامه از همین صفحه
ناناینافراددر فضایمجازیبهخصوصدر بیترمزعمل کردنوندیدنآثار و
تبعات اقدامات و اظهارات است .نام انقالبی به خود میدهند ولی بهصراحت
ی کنند! عنوان انقالبی را از کسانی که رهبر انقالب ،آنان
با امام امت مخالفت م 
ی گیرند و خود را یگانه مرجع تشخیص انقالبی و غیرانقالبی
را انقالبی نامیده م 
میدانند؛ حالآنکه ا گر بنا به سلب این عنوان باشد ،خود شایستهتر به این
امر هستند.
ی کنند که حرف و مشی آنان
به کدام انقالب معتقدند و خود را به آن منتسب م 
ی کنند ما یک وظیفه داریم و رهبر یک
مخالف ولیشان است؟ رسما اعالم م 
وظیفه!بسماهللآقایانوقیح،بگوییدامامومأمومیوجودندارد!بگوییدرهبر

را مقتدا نمیدانیم؛ بگویید رهبر هم دیپلمات است و فقط ما انقالبی هستیم!
شرموحیا کهندارید،همینهاراهمتئوریزه کنیدوعنوانانقالبیرالکهدار کنید.
نه؛شماانقالبینیستید.شما کاسبانعنوانانقالبیهستیدنهبیشتر؛انقالبی
حاجقاسمبود کههمهچیزشوالیتبود؛جایجایوصیتنامهاشنامسیدعلی
میدرخشد؛نهفقطدروصیتبلکهدرسراسرحیاتجهادیاشولونظرشخصی
ی گرفت.
او متفاوت بود ،سمعا و طاعتا گویان ،امر ولی را پی م 
ی کنم اما تاریخ بخوانید و از سرنوشت خوارج که از امام جلو
قیاس و تطبیق نم 
میزدند عبرت بگیرید .حیف است شما که به ظواهر انقالب مزین هستید،
ّ
دستآخر مقابل آن قرار بگیرید .انقالبی بی ترمز نیست؛ خودش را با ترمز کف
ی کند.
نفس و والیتمداری با ولی هماهنگ م 

پاسخ حدادعادل به احمدینژاد:

آنچه درباره ردصالحیت احمدینژاد گفتم ،پیشبینی بود

رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با انتشار جوابیه به اظهارات روز گذشتۀ
«محمود احمدینژاد» وا کنش نشان داد.
به گزارشمهر،غالمعلیحدادعادل،رئیسشورایائتالفنیروهایانقالبباانتشار
جوابیهبهاظهاراتروز گذشتۀ«محموداحمدینژاد»وا کنشنشاندادوتحلیلشاز
ردصالحیتاحمدینژادرامبتنیبرردصالحیتویدر سال۹۶وتوصیهسخنگوی
شورای نگهبان به عدم ثبتنام مجدد رد صالحیتشدهها دانست.
حدادعادلدراینجوابیهبااشارهبهاینکههیچرابطهایبادفترفرحنداشتهوهیچ گاه
او را ندیده است ،ادعاهای احمدینژاد درباره دستبوسی را «دروغ محض»،
«چندشآور» و سناریوی رسوایی دانسته که فقط دشمنان از آن سود میبرند.
متن کامل توضیحات حدادعادل به شرح زیر است:
بسمهتعالی
در جلسهای کهاینجانببا گروهیاز دانشجویاندربارۀانتخاباتسال۱۴۰۰داشتم،
هنگامی کهسخناز تعددنامزدهاواعالمنظرشورایمحترمنگهبانبهمیانآمد،بر
حسببرداشتوتحلیلخودوباتوجهبهردصالحیتآقایاحمدینژاددر سال۹۶
و همچنین توصیۀ سخنگوی آن شورا که «کسانی که نوبت قبل رد شدهاند ثبتنام
نکنند» نظر خود را اعالم کردم.
آقایاحمدینژاددر وا کنشخودبهایناظهارنظر،آنراعالمتمهندسیانتخابات
گرفته و با بیاناتی که خاص خود ایشان است ،به این بهانه ورود خود را به صحنه
ً
انتخابات آینده کلید زده است .من صریحا اعالم می کنم که آنچه گفتهام یک
پیشبینی مسبوق به دالیل متعدد بوده است و تصمیم گیری دربارۀ ایشان بر
عهدۀ خود شورای محترم نگهبان است.
نکتۀ دیگری که در وا کنش ایشان آمده مطالبی است که دربارۀ مجلس هفتم
گفتهاند.برخالفاظهاراتایشانهمهمیدانند کهمجلسهفتمبیشازهرمجلس
دیگری از دولت ایشان حمایت کرده است و بیشترین کژتابی را نیز همان مجلس از
آقای احمدینژاد دیده است.
ً
ً
آقای احمدینژاد رسما و صریحا مصوبات مجلس را که پس از تأیید شورای محترم

رئیس جمهور در پی گزارش رئیس بنیاد مسکن:

خبر

نگهبان صورت قانون مییافته در کشوی میز خود نگاه میداشته و آنها را برای اجرا
ی کرده است .مخالفت مجلس هفتم با این رفتار دیکتاتورمآبانه ،دفاع از
ابالغ نم 
حقوق ملت و نمایندگان ملت بوده است.
آنچهدربارۀدستبوسیفرح گفتهاندنیزدروغمحضچندشآوروسناریویرسوایی
است کهفقطدشمناناز آنسودمیبرند.اینجانبدر سالهایقبلاز انقالبهیچ
رابطهایبادفترفرحنداشتهوهیچ گاهاوراندیدم،لذادروغگوییآقایاحمدینژاد
محرز واصلدستبوسیوعکسی کهبهادعایایشاننزدهمسرشهیددکترفاطمی
موجود بوده نیز از ساختههای ایشان است.
مرتبط ساختن این موضوع با دستگیری همسر دکتر فاطمی نیز دروغ دیگری است
کهبهمنظور خاصیطراحیشدهاست.دربارۀعلتدستگیریآنخانممقاماتی که
وی را دستگیر کردهاند میتوانند توضیح دهند و درنهایت کمترین مطالبه از آقای
احمدینژاد این است که بر ادعای خود سند ارائه دهد.
پروندۀ دستگیری و بازجویی و زندان اینجانب و اخراجم از دانشگاه در سالهای
قبلاز انقالب،در مرکزاسنادانقالباسالمیموجوداست کهمیتواندپاسخیروشن
به کسانی باشد که دربارۀ انقالب کمترین رنجی تحمل نکردهاند.
اینجانب حق شکایت از آقای احمدینژاد را به سبب نشر ا کاذیب و افترایی که به
من زده برای خود محفوظ میدانم و اطمینان دارم با رسیدگی به ادعای ایشان،
حقیقت بر همگان روشن خواهد شد.
آقای احمدینژاد؛ من از شما در قبال کمکهایی که به شما کردهام هیچ انتظار
تشکر و سپاس ندارم ،چون دیدهام که چگونه در حق بزرگان کشور -با همۀ عنایتی
که به شما داشتهاند -ناسپاسی کردهاید.
زخم زبانها و تهمتهای شما را نیز برای خودم در پیشگاه خداوند اجر و پاداش
محسوب می کنم و این آزارها را پیام طبیعی استقامت خود در راه امام راحل و
رهبری عزیز و معظم انقالب میدانم و این مختصر را با بیتی از حافظ به پایان
میبرم که گفته است« :بر ما بسی کمان مالمت کشیدهاند  -تا کار خود ز ابروی
جانان گشادهایم».
خبر

بازسازی مناطق زلزله زده کهگیلویه و اصفهان تا تیر  ۱۴۰۰تمام شود

رئیسجمهوردرپی گزارشرئیسبنیادمسکنتا کید کردبازسازی کلیهمناطقزلزله
زده کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ،تا پایان تیرماه سال  ۱۴۰۰به اتمام برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالمحسنروحانیرئیسجمهوردرپی گزارشرئیسبنیادمسکنانقالباسالمی
از اقدامات به عمل آمده درباره زلزله شامگاه  ۲۹بهمن  ۹۹استانهای کهگیلویه
و بویراحمد و اصفهان ،تا کید کرد که بازسازی کلیه مناطق زلزله زده کهگیلویه و
بویراحمد و اصفهان ،تا پایان تیرماه سال  ۱۴۰۰به اتمام برسد.
وی در پاسخ به گزارش علیرضا تابش ضمن تشکر از تالشهای انجام شده ،نوشت:
«برنامهریزی برای بازسازی کلیه مناطق آسیب دیده به گونهای باشد که تا پایان
تیرماه سال  ۱۴۰۰عملیات به اتمام برسد و مردم عزیز آسیب دیده بتوانند در منازل
خود استقرار یابند» .رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گزارش خود به رئیس
جمهور خاطرنشان کرده است که این بنیاد به پشتوانه تجارب و عملکرد گذشته در
بازسازیهایمختلف،بالفاصلهبعدازوقوعسانحهدرمناطقهدفحاضرشدهاست

تا پس از ارزیابی خسارت و تشکیل پروانه برای خسارتدیدگان ،مراحل و اقدامات
بازسازی را با سرعت و کیفیت مطلوب آغاز نموده و انشاءاهلل قبل از پایان نیمه اول
سال  ،۱۴۰۰بازسازی کلیه مناطق آسیب دیده را به نحو شایستهای با وحدت رویه
در مدیریت بازسازی و ضمن جلب مشارکت مردم به اتمام رساند.
روحانی همزمان در جلسه یکشنبه شب هیات دولت ضمن تشکر و تقدیر از حضور
به موقع و خدمت رسانی فشرده وزارت راه و شهرسازی ،جمعیت هالل احمر ،ستاد
مدیریتبحران کشور وبنیادمسکنانقالباسالمیوهمدلیوهماهنگیمسئوالن
استانها ،نیروهای مردمی و نهادهای انقالبی ،به سازمان برنامه و بودجه کشور
دستور داد منابع مالی الزم در این خصوص را تخصیص و تأمین کند.
در همین جلسه ،هیات دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای
اختصاصمبلغ ۱۷۲میلیاردتومانبهعنوان کمکبالعوضونیزمبلغ۳۰۷میلیارد
تومانتسهیالتبانکیبهخانوادههایآسیبدیدهاز زلزلهدر استانهای کهگیلویه
و بویراحمد (سی سخت و دنا) و اصفهان (سمیرم) موافقت کرد.

سرمقاله

پول،تنهاعاملپیشرفت
لیگفوتبالنیست

برجام،بهواسطهخوشبینیبهدشمن،خسارت
محضشدولی کسانی کهبهاشتباه،حیثیتخود
ودولتش ��انراب ��هآن گ ��رهزدهبودن ��دباهمراهی
مجل ��سقب ��ل،اجازهدفنجنازهبرجامراندادند
و صرفا از مداحی برجام به مرثیهخوانی پیرامون
آنرس ��یدند.ب ��اروی کار آم ��دنمجل ��سانقالبی
ک ��هبهعن ��وانمجلسامیدوانتظ ��ار مردمملقب
شد ،قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران» تصویب و ابالغ شد.
این قانون در حقیقت ،هم بدلی اس ��ت به گل به
خودیبرجاموهمهدفی کهبرجامقراربوددنبال
ی گیرد.
کند را مقتدرانه و با زبان واقعی دنیا پی م 
گامه ��ای کاه ��شتعه ��داتبرجام ��ییکیپساز
دیگری با همکاری سازمان انرژی اتمی و شورای
عالی امنیت ملی برداشته شد و در آخرین اقدام،
خروج از پروتکل الحاقی به اذعان رافائل گروسی
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیاجراییشد.
کنشیهوشمندانهوبااقتدار که کمترینحاشیه
و آسیب بینالمللی را داشته باشد و دولت حسن
روحانی نیز نسبت به آن کرنش کند.
اتفاقی کهمیتوانستبهرویدادیپرافتخاربدل
ی گریبه
شود،باتنگنظریبرخیمدعیانانقالب 
دوصداییوانشقاقتبدیلشد.ازقضادردیدار
اعض����ای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم
انقالب ،ایش����ان پیرامون همی����ن امر فرمودند:
«مجل����سقانون����یراتصوی����بودول����تهماز آن
اس����تقبال ک����ردوتادیروزنی����ز کارهاییرا کهباید
انجام میش����د ،انجام دادند و انش����اءاهلل فردا
نی����زی����کمورددیگراز اینقان����ونانجامخواهد
ش����د ».ایش����ان با اش����اره به اختالف برداش����تی
ک����همجل����ساز کار دول����تدارد،افزودن����د«:این
اختالفنظرهاقابلحلاس����توبایددوطرف،
قضی����هراب����اهمکارییکدیگرح����ل کنندونباید
اختالفهارهاویاتشدیدشود کهنشاندهنده
دوصدایی باشد .دولت خود را موظف به عمل
به قانون میداند و باید به این قانون که قانون
خوبی است ،بهدقت عمل شود».
ع گیریراباجاروجنجالافرادی
حالاینموض 
ک����هدای����رهانقالبش����انصرفابهوس����عتخودو
قبیلهشاناستمقایسه کنید!سناریویی کهاین
ی کنند
افرادمعدودولیپرسروصداطر حریزیم 
نمجلسانقالبییامجلسوکیلالدوله
اینهما 
دهم و تطبیق رئیس فعلی آن با رئیس پیشین
مجلس است؛ اما کور خواندهاند.
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