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رهبر معظم انقالب دیروز )یکشنبه( 

رهبری
در دیدار بشار اســد، رئیس جمهور 
ســوریه و هیأت همراه، مقاومت و 
ایســتادگی ملت و نظام ســوریه و 
پیروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ساز افزایش 
اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند: با 
توجه بــه روحیــه و نشــاط و اراده باال در شــخص 
رئیس جمهور و دولت ایران برای گسترش همکاری ها 
با سوریه، باید تالش کرد روابط 2 کشور بیش از گذشته 
ارتقــا یابد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به موفقیت های بزرگ ســوریه در میادین سیاسی و 
نظامی گفتند: سوریه امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، 
اگرچه آن زمان خرابی ها نبود، اما احترام و اعتبار سوریه 
اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور 

به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه امروز رئیس جمهور و ملت 
سوریه نزد ملت های منطقه سرافراز هستند، افزودند: 
برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، با سران 
رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر 
قهوه می نوشند، اما مردم همین کشورها در روز قدس 
خیابان ها را از جمعیت و شــعار ضدصهیونیستی پر 

می کنند و این واقعیت امروز منطقه است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای عوامل متعــددی را در 
مقاومــت و پیروزی ســوریه در جنــگ بین المللی 
تأثیرگذار دانستند و خطاب به اسد خاطرنشان کردند: 
یکی از مهم ترین این عوامل، روحیه باالی شــخص 
جنابعالی است و ان شــاءاهلل با همین روحیه بتوانید 
ویرانی های جنگ را نیز بازســازی کنید زیرا کارهای 

بزرگی پیش روی شما قرار دارد.

تقویت پیوندهای 2 کشور
رهبرمعظم انقالب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید سردار سلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار تعصب 
خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری 
می کرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس 

هشت ساله ایران تفاوتی نداشت.
ایشان افزودند: شهید ســلیمانی و دیگر برجستگان 

سپاه ازجمله شهید همدانی، واقعا با جان و دل تالش 
می کردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و 

واجب مقدس می نگریستند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: این پیوند و 
ارتباط برای هر دو کشور حیاتی است و نباید بگذاریم 
ضعیف شود بلکه باید آن را هرچه ممکن است تقویت 
کنیم. ایشان با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی 
کشورهایی که در سال های گذشته در جبهه مقابل 
سوریه قرار داشتند، افزودند: باید از تجربه های گذشته، 
خط آینده را روشن کرد. رهبر معظم  انقالب، روحیه و 
نشاط رئیس جمهور سوریه را زمینه ساز انجام کارهای 
بزرگ برشمردند و گفتند: شخص رئیس جمهور و دولت 
جمهوری اسالمی ایران نیز واقعا با نشاط و دارای روحیه 
و اراده باالیی هستند و به موضوع سوریه اهتمام و انگیزه 
جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاي بیش از 

پیش روابط 2 کشور استفاده کرد.

راه درست و اصولی ایران
دراین دیدار که حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور نیز 
حضور داشت، بشار اسد با تشکر از مواضع و حمایت های 
ملت و دولت ایــران و همچنین با گرامیداشــت یاد 
شهید سلیمانی، گفت: ایســتادگی و مواضع پایدار 
ایران در ۴دهه گذشــته در مســائل منطقه و به ویژه 
موضوع فلسطین، به همه مردم منطقه نشان داد که 
راه ایران، راه درســت و اصولی اســت. رئیس جمهور 
سوریه خاطرنشان کرد: خرابی های جنگ را می توان 
بازسازی کرد، اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، قابل 
بازسازی نیستند و ایســتادگی ملت ایران بر مبانی و 
اصول امام خمینی)ره( که با همت جنابعالی نیز ادامه 
یافت، زمینه ساز پیروزی های بزرگ ملت ایران و مردم 
منطقه، به ویژه مردم فلسطین شــد. بشار اسد افزود: 
برخی تصور می کنند حمایت ایران از جبهه مقاومت، 
حمایت تسلیحاتی است، درحالی که مهم ترین حمایت 
و کمک جمهوری اسالمی، دمیدن روحیه مقاومت و 
استمرار آن است. رئیس جمهور سوریه در پایان اضافه 
کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه 
حاکم شود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید 

با قدرت ادامه یابد.

رهبرمعظم  انقالب در دیدار رئیس جمهور سوریه:

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز  شد

تاکید مجلس بر اجرای صحیح 
قانون حذف ارز ترجیحی

گرانی و کمبود برخی کاالهای اساسی پای دولت را به مجلس 
باز کرد. جلســه روز یکشــنبه صحن بهارستان جدی ترین 
واکنش به دولت از زمان تشکیل کابینه سیزدهم محسوب 
می شــد. نمایندگان ترجیح دادند در قالب دعوت از برخی 
اعضای هیأت دولت، نخســتین گام هــای نظارتی خود را 
بردارند و وزرای اقتصاد و جهاد کشــاورزی برای توضیحات 
به مجلس آمدند. محمد مخبــر، معاون اول رئیس جمهور و 
مدعو اصلی این نشســت، غایب بود. انتقاد رئیس مجلس و 
نمایندگان در نطق ها و تذکرات جلســه علنی روز یکشنبه 
مجلس، با هدف بررسی وضعیت گرانی ها و فشار مضاعف بر 
معیشت مردم مطرح شد. خبرگزاری خانه ملت در گزارش 
خود از این نشست تصریح داشت که »نمایندگان تمام قد از 
حقوق مردم دفاع کرده اند و بر ضرورت جلوگیری از گرانی 
افسارگســیخته و اجرای صحیح قانون حذف ارز ترجیحی 
تأکید کردند.« محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس در نطق 
پیش از دستور خود رسیدگی به »بحث گرانی ها و مشخصا 
گرانی آرد صنعتی و ماکارونی« را »حسب تکلیف نمایندگی« 
خود ضروری دانست و گفت: »مسئله اصلی که باعث نگرانی 
بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های 
کاالهای اساسی باشد که معیشت مردم به آنها گره خورده 

است.« 

اشاره قالیباف به نحوه حذف ارز ۴هزار و200تومانی و جایگزین 
نشــدن برنامه های یارانه ای برای تعدیل گرانی های ناشی از 
این تصمیم بود. قالیباف گفــت: »من در ادامه توضیح خواهم 
داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیســت 
و روشــن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند، 
مردم با آرامش خیال می توانند به حداقل زندگی معیشتی خود 
اطمینان داشته باشند. در گرانی های اخیر و موضوع افزایش 
قیمت ماکارونــی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شــد 
چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به  شدت ناراحت کند. من به 
مردم عزیز حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، 
اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که برگزار شد 
به ویژه در شــورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر 
شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان شاءاهلل یک 
آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.« اظهارات احسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد در قبال گرانی ها طرح این استدالل بود 
که دولت با بودجه مصوب سال1۴01 مکلف به ساماندهی ارز 
ترجیحی اســت. او در عین حال تصریح داشت که »براساس 
سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان، قیمت 
خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچ گونه تفاوتی 
نخواهد کرد و از طرف دیگر با افزایش قیمت آرد دیگر انگیزه ای 
برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.« 
جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی هم در صحن علنی 
روایت ساده تری از این طرح داشــت و با تأکید بر اینکه یارانه 
گندم حذف نمی شــود، گفت: این یارانه از روی کاال به افراد 

منتقل می شود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری انجام دهند. 

علی شمخانی 
 دبیر شورای  عالی امنیت ملی

 ایجاد امنیت در 2 بعد سالمت و غذا، یکی 
از اصلی ترین دغدغه های دولت سیزدهم 
برای تأمین آرامش پایدار در جامعه است. 
تک رقمی شــدن آمــار فــوت مبتالیــان به 
کرونــا، دســتاورد مدیریتی بســیار بزرگی 
اســت که با همدلی و مشــارکت می توان 

آن را در عرصه های دیگر تکرار کرد. / مهر

حسین سالمی
 فرمانده  کل سپاه

امــروز جنــگ در همــه ابعــاد درحــال 
تغییــر اســت و تکیــه بــر قاعده هــای 
ثابت محکوم به شکست است. امروز 
دشــمنان مــا بــا وجــود برخــی برتری ها 
در حوزه هــای فیزیــک قــدرت، امــا در 
»حقیقــت قــدرت« شــکننده بــوده و 

به زودی فرو می ریزند. / فارس

حمیدرضا دهقانی
 سفیر ایران در قطر 

  بــا کاهش شــیوع کرونا در ایــران و قطر 
و پیــرو ســفر رئیس جمهــور بــه دوحــه و 
پیگیری هــای بــه  عمل آمــده و به ویــژه با 
مســاعدت وزیر حمل  و نقل و همچنین 
وزیــر بهداشــت قطــر، ممنوعیــت تردد 
لنج های ســنتی ایــران به بنــادر قطر لغو 

شد. / ایسنا

واکنش زاکانی به ماجرای 
فایل صوتی طائب 

شهردار تهران در واکنش به ماجرای فایل صوتی منتسب 
به حجت االسالم  مهدی طائب گفت: القای اختالف بین 
مسئوالن کشور در جنجال های رسانه ای اخیر، مشخصا 
خط رسانه ای دشمن و متأســفانه برخی دنباله های 
سیاسی داخلی اســت. به گزارش همشهری آنالین، 
علیرضا زاکانی دراین باره افــزود: همانطور که طائب 
گفت، مطالب منتسب به او تقطیع شده، ناقص بوده و 
با اهداف خاصی منتشر شده است که بحمداهلل خودش 
اصالح کرده است. وی با بیان اینکه خط ایجاد تفاوت بین 
دفتر رهبر معظم انقالب با حضرت آقا نیز خط انحرافی و 
مسمومی است که امثال بنده سال ها با آن مقابله کرده و 
برای این مقابله هزینه پرداخت کرده ام. وی افزود: دفتر 
رهبرمعظم انقالب مهم ترین ابزار مدیریتی ایشان است 
و جریان های انحرافی و نفاق در تاریخ انقالب به دنبال 
ایجاد شــبهه اختالف در این نهاد پربرکــت بوده اند؛ 
انتساب خالف گویی به حجازی نیز از جفاهای بزرگی 
است که از اساس تکذیب می شود و قطعا نادرست است. 
زاکانی در ادامه عنوان کرد: از طرفی القای اختالف بین 
مسئوالن کشور در جنجال های رسانه ای اخیر مشخصا 
خط رسانه ای دشمن و متأســفانه برخی دنباله های 
سیاسی داخلی است و انتظار رهبرمعظم انقالب و مردم 
از همه غیراز وحدت و برادری و خدمت به مردم و پرهیز 
از حاشیه ها نیســت. وی اضافه کرد: بی شک سیاست 
مدیریت شــهری در تهران کمک به قوای ســه گانه و 

خدمت بی منت به مردم عزیزمان خواهد بود.

نقل قول خبر

خبر کوتاه

گزارش

تذکرات نمایندگان به دولت درباره گرانی ها

کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر: مردم فقیر هر روز 
فقیرتر شده و ســفره های آنها کوچک تر می شود؛ این 

وضعیت در شأن دولت و مجلس نیست.
حسین نوش آبادی، نماینده ورامین: افزایش غیرقابل 
تحمل اجاره مســکن و قیمت سرســام آور واحدهای 
مسکونی، مردم را به سمت زندگی در دخمه ها و آلونک ها 

کشانده است.
علی علیزاده، نماینده مراغه: گران کردن نــان و مواد 
غذایی بازی با امنیت ملی کشور است؛ به مردم اطالعات 

الزم داده شود تا مسائل اجتماعی پیش نیاید.
 مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان: قرار بود دولت جلوی 
تورم را بگیرد و ارزانی بیاورد. آقای رئیس جمهور ارزانی 

نمی خواهیم، فقط جلوی گرانی گرفته شود.
ســلمان ذاکر، نماینده ارومیه: اعتماد مردم را به حراج 
نگذارید. مردم ذخیره دفاعی نظام هستند و کشور را بیمه 

می کنند، باید به فکر معیشت، اقتصاد و نان آنها باشیم.
 علی رضایی، نماینده کنگاور: مردم باحیا هســتند، اما 
جانشان به لب رسیده اســت و دولت و مجلس باید به 

فکر چاره باشند.

به زودی با مردم صحبت می کنم

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و 
اتحادیه ها که شنبه شب برگزار شد با تأکید بر اینکه هدف 
دولت از اصالح نحوه و محل پرداخــت یارانه مواد غذایی 
اجرای عدالت در پرداخت یارانه هاست، گفت: هدف دولت 
این است که با کمک اصناف و اتحادیه ها، کاری کند تا مردم 
مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند. این موضوع 
باید به طور شــفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت 
تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در 
جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند 
بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم. سیدابراهیم 
رئیسی قبل از این نشست در حاشیه جلسه شورای  عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گفته بود: »پس از 7ماه کار 
کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع 
اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در این باره با مردم 
صحبت می کنم.« او در جمع اصناف و اتحادیه ها با بیان اینکه 
مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند« تأکید 
کرد: »دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کاالهای اساســی 
نیست، بلکه تصمیم دولت این اســت که محل پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی جابه جا شده و به جای پرداخت یارانه 
به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کاال، به حلقه آخر 
زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.«

 آینده منطقه را مقاومت رقم می زند؛ نه میز مذاکره
رئیس جمهور در جریان سفر غیرمنتظره بشار اسد، همتای سوری خود به ایران با تأکید بر 
اینکه مقاومت ملت سوریه در مقابله با تروریسم و تکفیر ستودنی است، گفت: آنچه آینده 
منطقه و فلســطین را رقم می زند، میزهای 
مذاکره و قراردادهایی مثل »اسلو« و »کمپ 
دیوید« و »معامله قرن« نیست، بلکه مقاومت 
ملت ها تعیین کننده نظــم جدید منطقه ای 
اســت. گزارش ها و تصاویر منتشــر شده 
حکایت از انجام این سفر در صبح زودهنگام 
یکشنبه داشتند. براســاس گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیســی در دیدار همتای سوری خود ضمن 
گرامیداشت یاد شــهدای مقاومت سوریه و 
ایران، ازجمله شهید حاج قاسم سلیمانی و 
تقدیر از مجاهدات مبارزان جهان اسالم بر 
ضد تروریسم، گفت: شما همچون پدرتان یکی از چهره های جبهه مقاومت هستید. رئیسی 
با تأکید بر لزوم احترام تمامی کشــورها به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه گفت: زمانی 
که بعضی سران عرب و غیرعرب منطقه بر سر زمان ســقوط حکومت سوریه شرط بندی 
می کردند، ایران در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد. رئیس جمهور گفت: مجاهدت ارتش 
و نیروهای دفاع وطنی سوریه و رزمندگان مقاومت اسالمی در منطقه به خصوص حزب اهلل 
قهرمان، نقش اساســی در خشکاندن ریشــه های قدرت نظامی داعش و سایر گروه های 
تروریستی داشت که تهدیدی برای امنیت کل منطقه بودند. رئیسی با ابراز تأسف از اینکه 
هنوز بخش های مهمی از خاک سوریه در اشغال نیروهای خارجی قرار دارد، افزود: باید تمامی 
سرزمین سوریه از لوث اشغالگران خارجی آزاد شود. این اشغال نباید مشمول مرور زمان شود 
و نیروهای اشغالگر و مزدوران آنها باید بیرون رانده شوند. رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات 
رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تهدیدات رژیم صهیونیســتی در منطقه را باید با تقویت و 
تنوع معادالت بازدارندگی مورد توجه قرار داد. رئیســی در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین 2کشور  تأکید کرد: اراده و تمایل جدی 
جمهوری اسالمی ایران، ارتقای سطح همکاری ها و روابط با دمشق به خصوص در حوزه های 
اقتصادی و تجاری است و این مســئله یکی از اولویت های جدی دولت را تشکیل می دهد. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش آماده هماهنگی و 
همکاری های گسترده تر با ایران در عرصه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است، بر اهمیت 
نقش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کرد و گفت: در سال های 
مقاومت و مقابله با تجاوز غربی و تکفیری، ایران تنها کشوری بود که از ابتدا کنارمان ایستاد. 
بشار اسد روابط سوریه و ایران را اســتراتژیک توصیف کرد و گفت: تحوالت منطقه پس از 
یک دهه جنگ علیه محور مقاومت، نشان داد که اســتقامت اثرگذار و نتیجه بخش است. 
رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اینکه شاهد فروپاشی نقش آفرینی آمریکا در منطقه هستیم، 
خاطرنشان کرد: ما اثبات کردیم که با همکاری نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر می توان 
در برابر آمریکا و سلطه گرانی که ادعای ابرقدرتی دارند، پیروز شد. بشار اسد در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه در مسائل 
مختلف ازجمله در موضوع فلسطین بسیار مؤثر بوده و موفقیت های مقاومت فلسطینی ها 
نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه عکس داده است. رئیس جمهور سوریه با تشکر از 
حمایت های جمهوری اسالمی ایران از ملت سوریه در جنگ علیه تروریسم، گفت: ملت و 

دولت سوریه قدردان ملت ایران است و خود را متعهد و مدیون ایران می داند. 

مکث

ایران و لهستان روی ریل گسترش همکاری ها 
وزیر امور خارجه لهستان دیروز  

سیاست 
در دیدار با مقام های ارشد ایران، خارجی

بر آمادگی این کشور برای توسعه 
روابــط دوجانبه تأکیــد کرد. 
به گزارش همشــهری، زبیگنیو رائو که در رأس 
هیأتی دیپلماتیک و با دستور کار بررسی مسائل 
دوجانبه و به ویژه تحوالت اوکراین که در نزدیکی 
مرز لهســتان جریان دارد، به تهران آمده  است، 
دیروز عالوه بر دیدار با وزیر امور خارجه ایران، با 

رئیس مجلس نیز دیدار و گفت وگو کرد.
 وزیر امور خارجه ایران در نشســت مطبوعاتی 
مشترک با همتای لهستانی خود، با بیان اینکه 
2کشور ازنظر اقتصادی ظرفیت های مهمی دارند، 
گفــت: در گفت وگوهای جــاری، توافق کردیم 
کمیته مشترک سیاسی بین ایران و لهستان در 
سطح معاونان وزارت امور خارجه و مدیران  کل 
سیاسی، حداکثر ظرف 3ماه آینده برگزار شود.
حسین امیرعبداللهیان همچنین با بیان اینکه 
امروز فرصت خوبی پیش آمد که همکاری های 
2 کشــور در حوزه های مختلــف را مرور کنیم، 
ادامه  داد: دوطرف بر اهمیت توسعه همکاری ها 
در حوزه انرژی، علم و فناوری، تولید خودروهای 
سنگین اعم از اتوبوس و کامیون و همچنین در 
عرصه های پزشکی و هسته ای و علمی و در حوزه 
تبادل استاد و دانشــجو تأکید داشتند و در این 

زمینه تبادل نظر داشتیم.
امیرعبداللهیان با بیان اینکــه معتقدیم راهکار 
بحران اوکراین، سیاسی اســت و مذاکرات بین 
اوکراین و روسیه باید هرچه زودتر به توقف جنگ 
و برقراری آتش بس منجر شــود، گفت: در آغاز 
جنگ اوکراین در تماس تلفنــی که با وزیر امور 
خارجه لهستان داشــتم، آمادگی ایران را برای 
اعزام تیم پزشکی 2۵نفره به مرز مشترک لهستان 
و اوکراین اعالم کردیم. وی با بیان اینکه تاکنون 

3بار با وزیر امور خارجــه اوکراین درباره بحران 
به وجود آمده تلفنی گفت وگو کردم و در 2دیداری 
که با الوروف داشتم، حامل پیام وزیر امورخارجه 
اوکراین مبنی بر ایجاد آتش بس و انجام مذاکرات 
سیاسی بین 2 کشور بودم. ما به تالش های خود 
برای حل این بحران ادامه می دهیم و امیدواریم 
هرچه زودتر شاهد تحقق امنیت و صلح در نقاط 

مختلف باشیم.
وزیر امور خارجه لهســتان نیز در این نشســت 
 خبری گفت: زمانی که مذاکــرات وین به پایان 
برسد، تالش می کنیم همکاری اقتصادی و تجاری 
را با ایران افزایش دهیم، چــون معتقدیم ایران 

دارای پتانسیل خیلی زیادی است.
زبیگنیو رائو با بیان اینکه در همه زمینه ها آماده 
همکاری هســتیم، افزود: ما هم نظر هستیم که 
این مالقات باعث می شود روابط 2کشور زنده تر و 
پررنگ تر شود و امضای تفاهمنامه بین 2 کشور 
باعث خرسندی است و این، گام نخست است که 

با هم برمی داریم.
وی همچنین ادامه داد: یکی از دالیلی که به ایران 
آمدم، هشتادمین سالگرد یادبود ورود آوارگان 
لهســتانی به ایران بود که ایرانیان خیلی کمک 
کردند. ایران از آنهایی که از سیبری آمده بودند، 
میزبانی کرد و کمک زیادی به آنها شد و چند هزار 

نفر از آنها در خاک ایران درگذشتند.
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