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سردار تنگسیری خبر داد:

نامهمقاممعظمرهبریدرپاسخبه«اسماعیلهنیه»:

شهرهایزیرزمینی
شناور و موشکی ساحل
به دریا داریم

ایران از تالش برای استیفای
قمردمفلسطین،
حقو 
فروگذار نمیکند

همین صفحه

به بهانه واریز  231میلیون تومان به حساب
ساکنین بهارستان؛

سیاست 2

کارگران ساختمانی؛ پشت مرزهای بسته
بیم هدررفت  370میلیون دلار هزینه و سه سال زمان
شهرنوشت 6

جهان 5

آدرنالین 7

جعفرزاده ایمنآبادی:

این مجلس در حال
ترساندن مردم است
سیاست 2

تنها منطقه سالم خائیز
آتش گرفت
شهرنوشت 6

نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به «اسماعیل هنیه»:

ایران از تالش برای استیفای حقوق مردم فلسطین ،فروگذار نمیکند

جریان مقاومت و ملت شــجاع فلسطین با منطق
عقل و تجربــه تهدید و تطمیع آنهــا را بر نتافته و
همچون گذشته با ایســتادگی مثال زدنی خود
مسیر عزت و شــرف را رقم زده و از این پس هم در
همین صراط مستقیم حرکت خواهد کرد .ان شاء
اهللقطعاًحفظهوشیاری،وحدتویکپارچگیمردم
وجریانهایفلسطینیدرخنثیسازینقشههای
شوم دشــمن مؤثر بوده و جلب نصرت الهی را به
همراهخواهدداشت.
رهبرمعظمانقالبخاطرنشانکردند:جمهوری
اسالمی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و
انســانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقالب اسالمی
از هیچ کوششــی برای حمایت از مــردم مظلوم
فلسطین و استیفای حقوق آنان و هم چنین دفع
شررژیمجعلیوغاصبصهیونیستیدریغنخواهد
کرد.امیدوارمپروردگارمتعالبرعزتوقدرتشما
بیفزاید.

ظریف:

وزارت خارجه در مقابل دوستان داخلی هم مجبور است از خود دفاع کند

وزیرامورخارجهبابیاناینکه«امروزوزارتامور
خارجه در صحنه خارجی با کشورها و گروههایی
مواجهاستکهازهمهتوانخودبرایفشاربرمردم
ایراناستفادهمیکنند»،گفت:همانطورکهدیروز
هم در جلسه مجلس مشاهده شــد ،وزارت امور
خارجه در مقابل دوستان داخلی هم مجبور است
ازخوددفاعکند.
به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف دیروز در
نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه با معاون
اول رئیسجمهوری افزود :شاید کمتر زمانی برای
کشوری این میزان فشار از سوی برخی قدرتها به
ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تدارک دیده شده
بود؛ این اتفاق به دلیــل بالندگی و توانمندیهای
جمهوریاسالمیایراناستکهنگرانیایجادکرده
وموجبصفکشیعلیهکشورشدهاست.
وزیرامورخارجهبااشارهبهحضورخوددرجلسه
روزیکشنبهمجلسشورایاسالمیگفت:همزمان
همانطور که مالحظه کردید وزارت امور خارجه در

آشفتگی سیاسی و بیم
استیضاح الکاظمی
این فوتبالاست
یاسیرک؟

خبر

مقابل دوستان داخلی هم مجبور است به دفاع از
خود بپردازد؛ گرچه ما وظیفه خود را دفاع از کشور
میدانیم و برای دفاع از وزیر و وزارت خارجه حقوق
نمیگیریم بلکه همه همکاران مــن برای دفاع از
کشور همه فشارها و توهینها را به جان میخرند
ولی حاضر نیستند حرفهایی که الزم است برای
دفاعازخودشانبیانکنند،امابرایمنافعملیبیان
آنها مناسب نیست؛ این رسم ما در هفت سال قبل
بودهودریکسالآتینیزهمچنانپابرجاخواهدبود.
وی افزود :اگر روابط ما با همسایگان مبتنی بر
حسنهمجواریباشد،هیچچیزیجزکنوانسیون
جامع خزر کمک نمیکند .یا روابط  ۲۵ساله ما با
چیندرواقعمنافعملیماراموردتوجهقرارمیدهد،
اما متاسفانه در این موضوعات شاهد دروغ پردازی
هایی هســتیم؛ در رابطه با چین امروز هم جناح
اصولگرایان ،هم اصالح طلبــان و هم ضد انقالب
فعالیت شدیدی دارند .در مورد برجام نیز همین
کار راکردنداز دیپلماسی کاریکاتوری ساخته و آن

نگاهی به تشدید تقابل پارلمان و دولت عراق  

فدراسیونیکهباحیثیتلیگبرتربازیمیکند

سیاست 2

اسالمی را باعث گردیده است خداوند متعال را
شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و
قدردانی میکنم.
ایشان در ادامه فرمودند :دشــمن زبون که در
عرصه میدانی شکســتهای غیــر قابل جبرانی
متحمل شده است راهبرد توســعه طلبی خود و
تضییع حقوق مسلم فلسطینیها را ابتدا با فشار
اقتصادی و محاصره غزه مظلــوم و آنگاه با نیرنگ
مذاکرهوطرحصلحوسازشدنبالمینمایدولکن

دسترنج 4

مانور بازارساز بر
«بازگشت ارزهای
صادراتی»
چرتکه 3

کرونا مقابله با پدیده گرد و خاک را به محاق نبرد؛

وقتی تســهیالت  200میلیون تومانی مســکن به نمایندگان زیر
ذرهبین میرود و به ســرعت در رسانهها دســت به دست میشود و
وقتی مجلــس اصولگرای یازدهــم در همان ماه اول اســتقرارش در
بهارستان طرح مسکن انقالب را ارائه میکند تا افتخار حل معضلی را
که اصالحطلبان نتوانستند حل کنند ،به نام خود ثبت کند ،تمام اینها
دقیقا همان وقتی است که پای «خانه» به سیاست باز میشود.
دیروز خبرگزاری ایرنا از قول حسین جاللی ،نماینده رفسنجان و
انار نوشت« :اولین حقوق نمایندگی  ۱۱میلیون تومان؛ به عالوه ۲۰۰
میلیون تومان بابت مسکن و  ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینهها
به حساب ما واریز شد ».در این وانفسای گرانی و حقوقهای عقبافتاده
و کارگران اخراج شــده و گورخوابی و کانکسنشینی و بامخوابی این
 231میلیون تومان وجه رایج مملکت ،نگاههــا را به خود جلب کرد و
نشانی بود از تمایز وکیل و موکل .توجه ویژه به این  231میلیون تومان
در شرایطی بود که این عدد چندان هم تازگی نداشت .اواخر اردیبهشت
ســال جاری با توجه به پایان عمر مجلس دهم و آغاز مجلس یازدهم و
البته ماجرای بودجه  ،99برخی رســانهها به سراغ این موضوع رفتند
که حال با تغییر مجلس ،حقوق نمایندگان جدید چقدر خواهد بود.
گزارش یک فیش
آنزمانیکفیشحقوقیهممنتشرشدکهنشانمیدادیکنماینده
ماهانه بیش از 31تا 34میلیون تومان دریافتی خواهد داشت...

خبر

ضرورتشناساییهمهمتهمانناآرامیبازارارز

دردهای مشترک از مریوان تا سلیمانیه

وقتیپای«مسکن
نمایندگان»به
سیاستبازمیشود

رهبرمعظمانقالبدرپیامیخطاببهاسماعیل
هنیه ،رییس دفتر سیاســی حماس ،خاطرنشان
کردند:جمهوریاسالمیایرانبهحکموظیفهدینی
و انسانی خود هرگز از هیچ تالشی برای حمایت از
ملت مظلوم فلسطین در راســتای بازپس گیری
حقوق خود و دفع شر رژیم صهیونیستی فروگذار
نخواهدکرد.
به گزارش ایلنا ،مقام معظم رهبری در پاســخ
به «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش
حماس،نوشــت :رهبر معظم انقالب در این نامه
خطاب بــه هنیه خاطرنشــان کردنــد :مرقومه
جنابعالــی در خصوص تحوالت اخیــر در عرصه
فلسطینعزیزرابادقتمالحظهکردم.
از اینکه حرکت مقاومت فلسطین با مجاهدت
و ایســتادگی خود در برابر توطئههای آمریکا و
رژیم صهیونیستی موجبات ضعف و ناکامی آنها
را فراهم آورده و در مقابل ،عزت و سربلندی امت
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رادفنکردندومتوجههمنشدندکهچهکردند.
وزیر امور خارجه گفت :اصوالً مباحث سیاست
خارجیمباحثینیستکههمهموضوعاتآنقابل
بحث در مجامع عمومی باشد؛ نه اینکه ما چیزی
برای پنهان کردن از مردم داریم ،بلکه خیلی از این
ال در موضوع
موضوعات در حال مذاکره اســت مث ً
کنوانسیونخزر،ایراندرحالمذاکرهدربارهموضوع
خط مبداء است اگر ما بخواهیم توضیح در این باره
بدهیمدستطرفمقابلرابازکردهایمدرحالیکه
طرف مقابل هنوز نمیداند حداقل و حداکثر ما در
اینمذاکراتچیست؛یادربارهسند ۲۵سالهباچین
تازهمذاکراتنهاییماآغازشدهاست.
وی تصریح کرد :اگر همه کســانی که در این
زمینه اظهارنظر میکنند و به وزارت خارجه فشار
میآوردند ،به شــفافیت معتقد باشــند ،متوجه
میشوند که چرا وزارت خارجه این اعتقاد را دارد؛
لذا ما بیشــترین عالقه را داریم تا بتوانیم شــفاف
عملکنیم.

