
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور قزاقستان:
مشکل اصلی در قضیه اوکراین

 برنامه غربی ها برای توسعه ناتو است 
رهبر انقــاب عصر دیروز )یکشــنبه( در دیدار 
»قاسم ژورمات توکایف« رئیس جمهور قزاقستان و 
هیئت همراه گفتند: در قضیه اوکراین مشکل اصلی 
این است که غربی ها درصدد توسعه ناتو هستند و 
آنها هر جا که بتوانند برای گسترش نفوذ خود تأمل 
نخواهند کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، خاطرنشان 
کردند: باید مســائل را با دقت رصد و بررسی کرد و 
مراقب بود زیرا امریکایی ها و غربی ها همواره درصدد 
گسترش دایره نفوذ خود در مناطق مختلف از جمله 
در شرق و غرب آسیا، و ضربه زدن به استقال و اقتدار 
کشورها هستند. رهبر انقاب با اشاره به پیوندهای 
عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قزاقســتان، 
بر لزوم گســترش بیش از پیش همکاری های دو 
کشور در عرصه های مختلف به ویژه همکاری های 

منطقه ای تأکید کردند.
 ایشان هماهنگی در زمینه مســائل سیاسی و 
اقتصادی را برای گسترش روابط ضروری خواندند 
و با تأکید بر لزوم فعال شــدن کمیسیون مشترک 
خاطرنشــان کردند: دو طرف باید بــرای پیگیری 
توافق ها و اجرایی شدن آنها تاش مضاعفی انجام 
دهند. در این دیدار که رئیس جمهور کشورمان نیز 
حضور داشت، قاسم ژورمات توکایف، رئیس جمهور 
قزاقستان گفت: مذاکرات بســیار خوبی با جناب 
آقای رئیسی داشتیم و اسنادی که به امضاء دو طرف 
رسید می تواند زمینه ســاز گسترش بیش از پیش 

روابط دو کشور باشد.
    

معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا:
احیای برجام مشروط به بازگشت ایران 

به تعهدات است
معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور روابط 
عمومی بین المللی با تکرار برخی ادعاهای بی اساس 
مبنی بر عدم شفافیت برنامه هسته ای ایران، گفت 
که چنانچه تهران به طور کامل به تعهدات برجامی 
خود بازگردد، دستیابی به توافق هسته ای امکان پذیر 
خواهد شــد. به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، بیل 
روسو  در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه ای »الشرق 
االوســط« در لندن، گفت: برای ما، مذاکرات وین 
بر پرونده هســته ای متمرکز اســت بدیهی است 
که ما نگرانی هــای جدی در مــورد رفتار بی ثبات 
کننده ایران در منطقه، برنامه موشــکی و بسیاری 
از سیاســت های منطقه ای تهران داریم، اما صرف 
نظر از اینکه در وین چــه اتفاقی می افتد، باید با این 
سیاست های بی ثبات کننده ایران مقابله کنیم و در 
این راســتا به دنبال ادامه تعامل با شرکای خود در 

منطقه، اروپا و سراسر جهان خواهیم بود.
    

وزیر خارجه اسراییل:
برای توقف برنامه هسته ای ایران 
از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم

وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی با تکرار برخی 
ادعاهای بی اســاس ضدایرانی، گفت که این رژیم 
از هیچ اقدامی برای مقابله با برنامه هسته ای ایران 
فروگذار نخواهد کرد. به گزارش ایلنا، یائیر الپید در 
پیامی توئیتری اعام کرد که گفت وگوی طوالنی او 
با »پکا هاویستو« وزیر خارجه فناند مثبت بوده و 
در جریان آن درباره ایران و همچنین تصمیم فناند 
برای پیوستن به ناتو تبادل نظر شده است. او با تکرار 
برخــی خیال پردازی ها افزود که بــه وزیر خارجه 
فناند گفته است که اســرائیل برای متوقف کردن 

برنامه هسته ای ایران، هر اقدامی خواهد کرد.
    

تصمیم هیات رئیسه مجلس برای اعالم 
وصول استیضاح فاطمی امین

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی 
گفت که با تصمیم هیات رئیســه مجلس، تقاضای 
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام وصول 
خواهد شد و سپس برای بررسی به کمیسیون صنایع 
و معادن ارجاع می شود. محسن دهنوی در گفتگو با 
ایسنا مهم ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم 
مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن 

وعده های وزیر صمت اعام کرد
    

هشدار قالیباف به نمایندگان منفعل 
در رای گیری های مجلس

رئیس مجلس شورای اســامی اعام کرد که 
لیســت نمایندگانی که در رای گیری های مجلس 

شرکت نمی کنند، تا پایان هفته اعام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در جلســه علنی روز گذشته 
مجلس،  محمدباقــر قالیباف هنــگام رای گیری 
درباره اصل ماده ۱۱ این طرح رئیس مجلس به عدم 
مشارکت همه نمایندگان در این رای گیری واکنش 
نشان داد گفت: ۵۵ نفر از همکاران در این رای گیری 

شرکت نکردند.
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 درست یکســال از روزی که نام 
ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین 
رئیس  جمهــور از صندوق های رای 
بیرون آمد، گذشــت. او که با انتقاد از 
برنامه های دولت حســن روحانی به 
میدان آمده بود، شعارهای اقتصادی 
فراوانــی ماننــد »خــروج از بحران 
اقتصادی بــدون تکیه بــه برجام«، 
»باال رفتــن ارزش پول ملی« و حتی 
»ساخت ساالنه یک میلیون مسکن« 
را داد. امــا رئیســی و دولتش حاال با 
گذشت یکســال از آن انتخابات که 
کمترین مشــارکت مــردم را در پی 
داشــت، مردم را به صبــر و تحمل 
فرامی خوانند و گویی در ماه عسل بعد 
از پیروزی در انتخابات سال ۱400 به 

سر می برند.
شنبه شــب بود که ســخنگوی 
دولت به یــک برنامه تلویزیونی رفت 

تا در آن با مردم ســخن بگوید، علی 
بهادری جهرمی در این برنامه درباره 
اینکه مردم چه انــدازه برای تحقق 
درمان و اصاح اقتصــادی باید صبر 
کنند،گفت: »مــن نمی توانم زمانی 
اعام کنم. الزمه عبور از این مســیر 
این اســت که متاســفانه باید صبر 
و همــکاری و همراهی کــرد و این 
 مســیر فقط با تحمل سپری خواهد 

شد.«
او مثال بی ربطی نیــز زد و عنوان 
کــرد: »در درمان کرونا اگــر صبر و 
تحمل نبود، امروز شیرینی آمار صفر 
نفر فوتی حاصل نمی شد.« سخنگوی 
دولت به این نکته اشاره نکرد که صبر 
و تحملی هم اگر برداشــت شــد؛ به 
این دلیل بود که مردم چاره دیگری 
نداشتند و برای رســیدن به واکسن 
داخلــی و یــا خارجی بایــد دعوای 
گروه های سیاســی و اقتصــادی را 

تحمل می کردند.

رئیس  جمهور نیز چند روز پیش 
مردم را بــه صبر دعوت کــرد. او که 
به اصفهان ســفر کرده بود در جمع 
مردم عنــوان کرد که از مشــکات 
باخبرم امــا اقدامات دولــت، صبر و 
همکاری شما مردم، پیگیری مجدانه 
مســئوالن دســت اندرکار، حضور 
فعاالن اقتصادی و دلسوزان شرایط 

را به نفع مردم رقم خواهد زد.
رئیســی درحالی از مردم صبر و 
تحمل مطالبه کرد که شواهد نشان 

می دهد مذاکرات احیــای برجام به 
بن بست نزدیک شده و با توجه به تداوم 
تحریم هــا،  امیدی به بهبــود اوضاع 

اقتصادی وجود ندارد.
البتــه رئیســی و دولتــش در 
فراخواندن مردم به صبر تنها نیستند 
و بسیاری از مسئوالن و ائمه جمعه در 
این راه به کمک دولت سیزدهم آمده 
اند.یک ماه پیش بود که سردار سامی 
فرمانده سپاه در استان گلستان گفت 
که صبر مردم ایران در کارزار اقتصادی 
تحریم، شاهکار، یک پدیده استثنایی 
و الگویی زیبا برای همه آزادیخواهان 
جهان اســت.  در اردیبهشت ماه نیز 
بعد از حذف ارز ترجیحی، ائمه جمعه 
کشور مردم را به صبوری توصیه کردند. 
امام جمعه تبریز در خطبه ای بر کنترل 
قیمت ها در بازار تأکیــد کرد و گفت: 
»تا مادامی که تبعیض نباشــد و نگاه 
متفاوت به اقشار جامعه نباشد مردم 

صبر می کنند.«

بعــد از گرانــی برخــی اقــام 
مانند روغــن و ماکارونی، یوســف 
طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان 
از خرید بیش از نیاز برخی مردم انتقاد 
کرد و گفت: »فــردی اصا ماکارونی 
دوست نداشته، اما حاال که گران شده 
رفته چند بســته از آن خریده است؛ 
خب گران شــده؟ آدم چیز دیگری 
می خورد، مردم بدانیــد مغازه ها پر 
است مسئوالن نمی گذارند مغازه ها 
خالی شود؛ صبر کنید تا تنش بخوابد، 
اگر ســر و صدا کنید، آبروی کشور را 

برده اید.«
او از سیاست های دولت دفاع کرد 
و افــزود: »به دفتر مــا زنگ می زنند 
فان چیز گران شــده؛ ما می دانیم، 
دولت و مســئولین هم می دانند، اما 
هیچ دولتی چه عادل و چه غیر عادل 
نمی خواهد مردم از سیاســت هایش 
ناراضی باشند؛ تقوا پیشه کنید و اقام 

را اضافه به خانه های خود نبرید.«
محسن مشــرفی، خطیب جمعه 
بیرجند نیز ســال گذشــته در دفاع 
از دولــت از مردم »صبــر انقابی« 
خواســته بود: »ارز 4 هــزار و 200 
تومانی، تصویب طرح های نابسامان 
پایانی دولت و بورس نابسامان سبب 
ایجاد مشکات زیادی شده که برای 
رفع ایــن مشــکات نیازمند صبر 
انقابی از سوی مردم بوده تا بتوانیم 

شرایط را تغییر دهیم.«
در همان روزها محمد حســینی، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور خطاب 
به مردم گفته بــود: »حل معضات 
اقتصادی و ســامت زمانبر است و 
هر چند نبایــد در این خصوص تعلل 
کرد ولی از مردم انتظار می رود مثل 

همیشه صبر پیشه کنند.«
اما شــاید مهمتریــن واکنش به 
»دعوت مردم به صبوری« از ســوی 
روزنامــه جمهوری اســامی اتفاق 
افتاده باشــد. این روزنامه در دی ماه 
ســال پیش در یادداشــتی نوشت: 
»اینکــه آن نماینده مجلــس و آن 
مسئول دولتی که مردم را به پذیرش و 
تحمل سختی بیشتر دعوت کرده اند. 
آیا می دانند که ظرفیت تحمل مردم 
تکمیل شــده و بیش از این نمی توان 

از آنهــا انتظار داشــت؟ بودجه کل 
کشــور باید بگونه ای تنظیــم و اجرا 
شود که بتواند گره های زندگی مردم 
را بگشــاید. اینکه مســئوالن کشور 
اعم از تقنینی و اجرایی بنشــینند و 
تصمیم بگیرند و از مــردم بخواهند 
برای اجرایی شــدن مصوباتشــان 
سختی هایی را تحمل کنند، در هیچ 
قانون و آیین نامه ای پیش بینی نشده 

است.«
در ادامه این یاداشــت آمده بود: 
»قانون اساسی جمهوری اسامی که 
میثاق ملی کشور است، مسئولین را 
ملزم به تصویب قوانینی کرده است 
که تمام شــئون زندگی مردم اعم از 
معیشت، تعلیم، مسکن، شغل و حتی 
تفریحات را تسهیل کنند بطوری که 
عموم مردم بتوانند در رفاه و آسایش 
زندگی کننــد... آیا ایــن حضرات از 
کارتن  خواب های تهران که مرکز این 
کشور اسامی اســت خبر دارند؟ آیا 
می دانند که اخیــراً اتوبوس خواب ها 
هم بر قشــر محروم اضافه شده اند؟ 
آیا آمــاری از خانواده هــای زیر خط 
فقر دارند؟ کســانی که در رنج مردم 
شریک نیستند چگونه به خود اجازه 
می دهند از مردم بخواهند شــرایط 

سخت را بپذیرند؟«
»تحمل«، »صبــوری« یا »صبر 
انقابی«؛ هر چه که دولتمردان از آن 
یاد می کنند شاید در سال گذشته که 
ماه عسل دولت ســیزدهم آغاز شده 
بود، معنی دار بــود اما رئیس  جمهور  
و مســئوالن دیگر باید به این نتیجه 
رسیده باشــند که صبر مردم را نه با 
وعده اقتصادی بلکه با تحقق برنامه ها 

می توان به دست آورد.

سخنگوی دولت هم توصیه رئیس جمهور و ائمه جمعه را تکرار کرد

مردم صبر داشته باشند!
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در پی انتشار سخنان امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر ازدواج دختران ایرانی با مردان مسلمان سایر کشورها، 
تعدادی از نمایندگان در مقابل صندلی این نماینده مجلس حاضر شده و به این صحبت های 

او انتقاد کردند.
او در گفتگویی پیشنهاد کاهش سن ازدواج به دلیل بلوغ زودرس و ازدواج دختران ایرانی 
با شیعیان سایر کشورها را مطرح کرده بود که موج انتقاد فعاالن رسانه ای در شبکه های 

اجتماعی را برانگیخت.
روز گذشته نیز نماینده خلخال در مجلس با اشاره به این صحبت ها و پیشنهاد نماینده 
اصفهان برای »ازدواج بین المللی« گفت: اینکه برخی از دوســتان درباره ازدواج دختران 
ایرانی با اتباع بیگانه به بهانه توسعه روابط فرهنگی صحبت کردند، کاما غلط است. انتظار 
داریم رئیس مجلس فرصت دهد تا این نماینده از ساحت مقدس خواهران و مادران ایرانی 

عذرخواهی کند.
بانکی پور نیز در دفاع از خود مدعی شد: همه ما مجلسی ها می دانیم که رسانه های معاند با 
تقطیع سخنان، به خصوص سخنان نمایندگان به تخریب مجلس می پردازند. از نمایندگان 

که خود قربانیان تقطیع ها هستند انتظار دارم که هر وقت در پیامک یا فضای مجازی اظهار 
نظر می کنند ابتدا صحبت را کامل بشوند و بعد بر روی آن قضاوت کنند.

وی  افزود: صحبت من در یک محیط علمی و آکادمیک بود و در آنجا تحلیل آماری داشتم 
و تاکید داشتم این بحث رسانه ای نیست و مربوط به حوزه های نظری و صاحب نظران است. 
آمارهای غلطی در جامعه مطرح می شود که باید اصاح شود از جمله آماری که می گویند 
تعداد زنان ما بیشتر از مردان هستند این آمار غلط است اتفاقاً به تعداد دختران مجرد آماده 

ازدواج و پسران مجرد آماده به ازدواج طبق سرشماری سال ۹۵ هم تراز هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اظهارت منتشــر شده خود گفت: در آن 
سخنرانی در مورد یک گروه ســنی تذکر دادند و گفتم گروه سنی بانوان باالتر از ۳0 سال، 
طبق سرشماری سال ۹۵ یک میلیون و چهارصد هزار نفر دختر مجرد باالی ۳0 سال داریم و 
۷00هزار خانمی که همسر خود را از دست دادند و یا جدا شده اند جمعا دو میلیون و صد هزار 
نفر هستند در سخنرانی گفتم چنانچه اینها بخواهند طبق عرف ازدواج با پسرهای4 و ۵ سال 

بزرگتر از خودشان ازدواج کنند برای دو سوم این بانوان همسری نیست.
او در ادامه عنوان کرد: من به نوبه خودم از بانوانی که ممکن است این تقطیع ذهن آنها را 
آزرده کرده باشد از طرف آن رسانه های غلط عذرخواهی می کنم ولی معتقدم صورت مسئله 

ها را نباید پاک کنیم.

روزگذشته »ازدواج بین المللی« صحن مجلس را متشنج کرد

عذرخواهی نماینده اصفهان از دختران ایرانی

علی ایوبی

روی موج کوتاه

درپی سفر روزگذشته رئیس جمهور قزاقســتان به تهران، نشست مشترک 
هیات های عالی رتبه ایران و قزاقستان به ریاست روسای جمهور دو کشور برگزار 

شد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی در این نشست، 
گفت: برای جمهوری اسامی ایران همکاری با همسایگان در دریای خزر دارای 

اولویت است و ما حتما بنا داریم این همکاری را گسترش دهیم.
او با اشاره به امضای ۹ یادداشت تفاهم و سند همکاری میان دو کشور، افزود: 
امضای این اسناد نشان اراده دو کشور برای توسعه روابط و مناسبات خود است. 
روابط تجاری دو کشور در ماه های اخیر ۵0 درصد رشد داشته است و حتما سطح 
این روابط می تواند بیشتر افزایش یابد. سطح تعامات دو کشور را می توانیم در گام 

اول تا سه میلیارد دالر قرار دهیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: ما معتقدیم عاوه بر روابط دو جانبه روابط منطقه ای 
میان ایران و قزاقستان و سایر کشورهای منطقه هم باید گسترش یابد. از جمله 
همکاری های دو کشور در سازمان های منطقه ای مثل پیمان همکاری شانگهای 

و اتحادیه اوراسیا.
رئیســی افزود: عاوه بر همکاری های منطقه ای بنای دو کشور این است که 

در ســازمان های بین المللی هم گام های جدی بردارند، به ویژه که درباره مسائل 
منطقه ای و جهانی نگاه های مشترکی وجود دارد. مثا ما در موضوع افغانستان نظر 
مشترکی داریم که باید حتما در این کشور دولت فراگیری تشکیل شود تا از همه 
گروه های سیاسی و اقوام پشــتیبانی کند. ما اتفاق نظر داریم حضور بیگانگان در 
منطقه امنیت ساز نبوده و مشکلی را حل نمی کند. ما اعتقاد داریم مسائل هر منطقه 
را باید مسئوالن و مردم آن منطقه حل کنند. گره مسائل منطقه ای به دست خود 

منطقه باز می شود و حضور بیگانگان بیشتر به مشکات می افزاید.

 در موضوعات منطقه ای اشتراک نظر داریم
رئیس جمهور قزاقســتان نیز در ادامه این نشســت با اشــاره به روابط خوب 
همسایگی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو کشور را عمیق توصیف و عنوان کرد: 
در دوره قحطی و خشکسالی، خیلی از قزاق ها در ایران پناه گرفتند و این کشور با 
آغوش گرم از هموطنان ما استقبال کرد؛ قزاقستانی ها هرگز این مساله را فراموش 

نخواهند کرد.
قاسم ژومارت توکایف همچنین با اشاره به اتصال مسیر ریلی دو کشور و مهم 
توصیف کردن آن برای منطقه، افزود: درباره همکاری در زمینه تولید و کشاورزی 

مذاکرات خوبی داشتیم که می تواند نقش موثری در ارتقای سطح روابط دو کشور 
داشته باشد.

او با بیان اینکه اسناد همکاری که امضا شد می تواند تعامات و همکاری های 
دو کشــور را یک گام به پیش ببرد، افزود: ایران و قزاقســتان همچنین در زمینه 
موضوعات منطقه ای و بین المللی نیز نظرات مشترکی دارند. دو کشور توافق دارند 
که همکاری های آنان در سازمان های منطقه ای و بین المللی و نیز در زمینه تحکیم 

ثبات و امنیت در منطقه تقویت شود.

رئیسی در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور قزاقستان:  

روابط با همسایگان حوزه خزر را گسترش می دهیم

خبر

رئیسی درحالی از مردم 
صبر و تحمل مطالبه کرد 
که شواهد نشان می دهد 
مذاکرات احیای برجام به 
بن بست نزدیک شده و با 
توجه به تداوم تحریم ها،  

امیدی به بهبود اوضاع 
اقتصادی وجود ندارد

شنبه شب بود که 
سخنگوی دولت درباره 

اینکه مردم چه اندازه برای 
تحقق درمان و اصالح 

اقتصادی باید صبر کنند، 
گفت: »این مسیر فقط با 

تحمل سپری خواهد شد«


