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*نسیبه پیرایش
 رای روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قرار گرفتن 
نام سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، به 
شده  تبدیل  روزها   این  سیاسی  اخبار  سرخط 
است. طبق این متن، از شورای اروپا خواسته شده 
که سپاه پاسداران و نیروهای فرعی آن را از جمله 
فهرست  در  نیروی قدس سپاه  و  بسیج  نیروهای 
اقدامات  در  درگیر  نهادهای  و  گروه ها  افراد، 

تروریستی قرار گیرند.
هر چند تحریم ارتش رسمی یک کشور خالف 
صدور  و  است  المللی  بین  مقررات  و  موازین 
چنین قطعنامه ای از طرف کسانی که همواره خود 
بین المللی می دانند جای سوال  را طرفدار قوانین 
دارد. اما باید دید هدف اصلی اتحادیه اروپا از این 
اقدام چیست؟ آن هم در شرایطی که اعتراضات 
همه  اقدامات  کشور  دیپلماسی  ضعف  و  داخلی 
ایران  اسالمی  را علیه جمهوری  بین المللی  جانبه 

تشدید کرده است. 
ابراهیم رئیسی معتقد است: قرار دادن نام  سید 
سپاه در فهرست سازمان های تروریستی از روی 
استیصال است. وی که در جلسه فوق العاده هیئت 
دولت در روز پنجشنبه سخن می گفت تاکید کرد: 
»این حرکت از روی استیصال و پس از تالش های 
ایران  مردم  به  ضربه  برای  آنها  خیابانی  ناموفق 
انجام شد تا بلکه به خیال خود بتوانند ملت ایران 

را متوقف کنند.«
محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس هم 
نظام  امروز  که  است  این  آنها  »درد  است:  معتقد 
از جمله  ما  نیروهای مسلح  و  اسالمی  جمهوری 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اوج قدرت قرار 
دارند و این ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند برای 

همین هم دائم به دنبال تهدید هستند.«
اما ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت 
و گو با خبرآنالین می گوید: »صرفا به دلیل نوعی 
تحریم  را  سپاه  ایران  با  خصمانه  روابط  اظهار 
مثال  یعنی  ندارد؛  عملیاتی  ارزش  این  و  می کنند 
از فردای آن روز اتفاق خاصی برای سپاه نمی افتد 
و این فقط به نوعی ژست گرفتن سیاسی و برای 
است.  اسالمی  جمهوری  گذاشتن  فشار  تحت 
تردیدی نیست که طی سال های گذشته کشورهای 
غربی آسیب های جدی از سپاه دیده اند، اگر چه 
این  واقعیت  ولی  نبوده  درگیری  هیچ  مستقیما 
به  را  منطقه  کنترل  می خواستند  آنها  که  است 

ایستاد  آنها  مقابل  در  نیرویی که  اما  گیرند  دست 
سپاه  برسند  اهداف خودشان  به  آنها  نگذاشت  و 
پاسداران بود و اینها واقعا از سپاه عصبانی هستند 
و در این موضوع تردیدی نیست و بهانه شان هم 
همین اعتراضات ۳ الی ۴ ماه گذشته بود در حالی 
نداشت  سپاه  با  ارتباطی  هیچ  اعراضات  این  که 
به  صحنه  این  به  مستقیم  ورود  واقعا  سپاه  یعنی 

شکل رسمی نداشت.«
قرار  »اگر  نوشت:  اعتماد  در  هم  عبدی  عباس 
پیش تر  باید  باشد،  آن  بودن  تروریست  اعالم  بر 
اگر حاال چنین کرده اند،  االن و  نه  انجام می شد، 
دیگری  چیز  به  مربوط  مساله  که  می دهد  نشان 
است. آن چیز هم تغییر مهمی است که در ایران 
رخ داده و اتفاقا در حوزه سیاست داخلی است. 
است،  پایین  مشارکت  محصول  که  دولت جدید 
نقطه عطف این فرآیند بود، البته این روند پیش تر 
ماه های  اعتراضات  بود.  شده  شروع   ۱۳۹۸ از  و 
اخیر هم در واقع واکنشی است به همین پدیده که 
نوعی ناامیدی را نزد جوانان و مردم دامن زد، در 
انتخابات با مشارکت باال انجام  حالی که هر گاه 
مالحظه  ناچار  به  دیگر  کشورهای  است،  شده 

رفتار خود را با ایران کرده اند.
نمونه روشن آن انتخابات سال ۱۳۷۶ است که 
کل معادالت مواجهه با ایران را تغییر داد. بنابراین 
افول از انتخابات با مشارکت حدود ۷۰ درصدی 
در  عطف  نقطه  درصدی،   ۵۰ زیر  انتخابات  به 
خارجی  سیاست  قدرت  که  بود  داخلی  سیاست 
کشور را دچار اختالل کرد و اعتراضات اخیر نیز 

ضربه دیگری به این قدرت ملی منبعث از سیاست 
داخلی بود.

انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بسیار مهم بودند، 
پاسخ  که  علت  این  به   ۱۳۹۶ انتخابات  چند  هر 
به  سرعت  به  نگرفت  ساختار  درون  از  مناسبی 
اعتراضات ۱۳۹۶ و سپس ۱۳۹۸ منجر شد و آثار 
مثبت آن نابود شد و اتفاقا شاید یکی از علت های 
ترور سردار سلیمانی نیز همین برداشت امریکا بود 
میان رفته است.  از  انتخابات سال ۱۳۹۶  آثار  که 
بنا بر این معتقدم، اگرچه ضوابط و قواعد سیاست 
نیاز  مورد  علم،  و  دانش  یک  عنوان  به  خارجی 
از مساله سیاست  نباید  ما و حکومت است ولی 
داخلی غفلت کرد. حدی از پایداری و استحکام 
امری  داخلی  سیاست  برای  عمومی  مشارکت  و 
ضروری است. سیاست خارجی از معبر سیاست 
ایران  خارجی  سیاست  نقد  می کند.  عبور  داخلی 
عنصر  به  توجه  بدون  ولی  است،  الزم  و  خوب 
داخلی  سیاست  کیفیت  که  کشور  قدرت  اصلی 

است، نارسا و ناکارآمد است.«
در نهایت باید گفت این اقدام اتحادیه اروپا چه 
از روی استیصال باشد چه از روی فریب و رقابت 
و چه به قصد سوء استفاده از بحران داخل کشور، 
اکنون شاهد نوعی اجماع جهانی علیه کشورمان 
هستیم و به نظر می رسد رفته رفته شرایط برای 
کشورمان سخت تر می شود پس چه بهتر که با دنیا 
مدارا کنیم و سیاست جذب حداکثری را سرلوحه 

قرار دهیم.

ما طرحی را دنبال خواهیم کرد که محدودیت 
تردد کشتی های تجاری اروپایی در تنگه هرمز را 
به همراه خواهد داشت و اگر پارلمان اروپا نسبت 
به تصمیم خودش عقب نشینی نکند، مطمئن باشند 
اقداماتی را در پارلمان خودمان دنبال خواهیم کرد 
هرمز  تنگه  در  تردد  چندفوریتی  طرح های  با  و 
که  می کنیم  محدود  اروپایی  کشتی های  برای  را 
است  بهتر  لذا  بود،  نخواهد  آن ها  نفع  به  مطمئنا 
را  خودش  تصمیم  اروپا  پارلمان  نشده  دیر  تا 
کنار بگذارد و عقالنیت نشان دهد و از اقدامات 

احساسی دست بردارد.
دنبال  را  ما طرحی  نماینده مجلس گفت:  یک 
کشتی های  تردد  محدودیت  که  کرد  خواهیم 
تجاری اروپایی در تنگه را به دنبال خواهد داشت.
پارلمان  مصوبه  درباره  آصفری  محمدحسن 
اروپا برای تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اقدام  یک  کامال  اروپا  پارلمان  اقدام  این  گفت: 
سازمان  که  بود  خربزه ای  پوست  و  احساسی 
اروپا  کنگره  اعضای  پای  زیر  خلق  مجاهدین 
خلق  مجاهدین  سازمان  سوابق  اگر  گذاشتند. 
چه  این ها  که  می شوند  متوجه  کنند،  بررسی  را 
در  این ها  که  جنایاتی  چه  دادند.  انجام  اقداماتی 
ریختند  را  بیگناه  مردم  خون  ندادند  انجام  ایران 
دیوان  رئیس  و  رئیس جمهور  وزیر،  نخست  و 
زیادی  تعداد  رساند.  شهادت  به  را  کشور  عالی 
از بچه های سپاه ما را به شهادت رساندند و چه 

اقداماتی که در دنیا انجام دادند.
مجاهدین  سازمان  شد:  یادآور  اراک  نماینده 
خلق در زمان روی کار بودن حزب بعث عراق 
بی دفاع  مردم  و  زد  صدام  از  حمایت  به  دست 

عراق را به شهادت رساندند.
این ها که اجازه دادند مریم رجوی  وی گفت: 
 ۲ وقت  یک  بزند  حرف  اروپا  پارلمان  در  بیاید 
نهاد  مردم  تشکل های  و  NGOها  به  هم  ساعته 
ایرانی می دادند که مستند بیایند جنایات منافقین 
چنین  شاید  برساندند  اروپا  پارلمان  نظر  به  را 

تصمیم احساسی را نمی گرفتند.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
عنوان  هستند،  سپاه  مدافع  ما  مردم  امروز  این که 
اطفال  فلج  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کرد: 
را در جمهوری اسالمی ایران ریشه کن کرد. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در مقابله با جریان های 
ایران  مرز های  سوی  آن  در  داعش  و  تکفیری 

اقدامات زیادی انجام داد، جریان های تکفیری که 
آلمان  و  فرانسه  رستوران های  و  وزرشگاه ها  در 
آمده بودند و بمب گذاری کرده بودند. در جبهه 
حلب، فلوجه، تمور و جا های دیگر بچه های سپاه 
ما با تکفیری ها می جنگیدند و اقدام پارلمان اروپا 
از  را  ما  مردم  انزجار  و  خشم  اینکه  از  غیر  به 
البته  ندارد  دیگری  نتیجه  کند،  بیشتر  اروپایی ها 

جمهوری اسالمی هم کوتاه نخواهد آمد.
وی تاکید کرد: ما طرحی را دنبال خواهیم کرد 
که محدودیت تردد کشتی های تجاری اروپایی در 
تنگه هرمز را به همراه خواهد داشت و اگر پارلمان 
اروپا نسبت به تصمیم خودش عقب نشینی نکند، 
خودمان  پارلمان  در  را  اقداماتی  باشند  مطمئن 
چندفوریتی  طرح های  با  و  کرد  خواهیم  دنبال 
اروپایی  کشتی های  برای  را  هرمز  تنگه  در  تردد 
نخواهد  آن ها  نفع  به  مطمئنا  که  می کنیم  محدود 
اروپا  پارلمان  نشده  دیر  تا  است  بهتر  لذا  بود، 
تصمیم خودش را کنار بگذارد و عقالنیت نشان 

دهد و از اقدامات احساسی دست بردارد.
عین حال  در  اروپایی ها  این که  درباره  آصفری 
با  چقدر  این  می کنند  برجام  احیای  از  صحبت 
گفت:  دارد،  هم خوانی  اروپا  پارلمان  اخیر  اقدام 
این ها نشان از سیاست های چماق و هویج است. 
است  هویج  و  چماق  دوگانه  سیاست های  این 
که از یک طرف بخواهند با باز گذاشتن پرونده 
برجام جلوی فعالیت هسته ای ایران را بگیرند و 
کنند  محدود  را  ما  مسلح  نیروی  دیگر  طرف  از 
را جمهوری  این سیاست های دوگانه  که ممطئنا 
اسالمی نخواهد پذیرفت. مطمئنا موضوع تحریم 
سپاه بی ارتباط با فرجام برجام نخواهد بود و این 

به نفع اروپایی ها نیست.

تنگه هرمز را برای کشتی های اروپایی 
محدود می کنیم

بودجه عمومی دولت حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است

اجماع جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران و ضرورت تغییر  تا ما زنده ایم باید 
آمار درست بگویید

دانم چه  »نمی  زابل در مجلس:  نماینده مردم 
به  و  شود  ادا  مردم  از حق  درصدی  که  بگویم 
کشور  وزیر  آقای  جناب  برنخورد.  هم  کسی 
چاکر شما و جد و آبادت هستیم، اما ما نماینده 
بلوچستان  و  سیستان  چهره  آیا  هستیم.  مردم 

همین است؟ واقعیت همین است؟«.
استاندار  معارفه  مراسم  در  اهلل دهمرده  حبیب 
دانم  »نمی  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  جدید 
چه بگویم که درصدی از حق مردم ادا شود و 
به کسی هم برنخورد. جناب آقای وزیر کشور 
چاکر شما و جد و آبادت هستیم اما ما نماینده 
است؟  همین  استان  چهره  آیا  هستیم.  مردم 

واقعیت همین است؟«.
دهمرده در این جلسه خطاب به وزیر کشور 
بیان کرده است: شما جای من باشید به مردم چه 
می گویید؟ چه اشتغالی، چه کشکی؟ تا ما زنده 
چقدر  مردم  ای  بگویید.  درست  آمار  باید  ایم 

شغل گیرتان امده است؟ هیچ.
حقابه  تخصیص  عدم  از  انتقاد  در  دهمرده 
آب  انتقال  اجرای  عدم  و  بلوچستان  و  سیستان 
از  چقدر  دارید  آمار  است:  گفته  عمان  دریای 
سرزمین  این  در  بلوچستان  و  سیستان  جمعیت 
مانده اند؟ چون نه آب دارند نه نان و صف های 

بنزین هم طویل است.

اگر سپاه نبود، اروپایی ها 
در خیابان هایشان جنازه 

جمع می کردند
اسالمی  جمهوری  سفیر  موسوی  عباس  سید 
در  و  توئیتی  در  آذربایجان  جمهوری  در  ایران 
پی صدور قطعنامه در پارلمان اروپا که خواستار 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  گرفتن  قرار 
نوشت:  شده،  تروریستی  گروه های  فهرست 
سازمان های تروریستی از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ به ویژه 
بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ که داعش بخش های 
وسیعی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت، 
اروپا  جنوب  تا  شمال  از  را  زیادی  حمالت 
طراحی و اجرا کردند. وی یادآور شد: اگر سپاه 
پاسداران ایران نبود، آن ها هنوز )ژانویه ۲۰۲۳( 

باید در خیابان های خود جنازه جمع می کردند.

۳۰۰ میلیون یورو 
از عراق آمد

کرد:  اعالم  امروز  کشورمان  مرکزی  بانک 
پس از مذاکرات پولی و بانکی موفق با مقامات 
بانکی عراق، گشایش های ارزی جدیدی جهت 
به  گرفت،  صورت  نیما  سامانه  در  ارز  عرضه 
طوری که بعد از یک وقفه یک ساله امروز مبلغ 
مرکزی  بانک  منابع  محل  از  یورو  میلیون   ۳۰۰
کشورمان در عراق در سامانه نیما عرضه و کل 
فرایند طی  این  و  رفت  فروش  به  بالفاصله  آن 

روزهای آتی نیز تداوم خواهد داشت.

 پارلمان اروپایی 
به پای خود شلیک کرد

با  ایران  اسالمی  امور خارجه جمهوری  وزیر 
اروپا در قرار دادن سپاه  پارلمان  اقدام  به  اشاره 
در لیست گروه های تروریستی گفت : پارلمان 
اروپایی به پای خود شلیک کرد. پاسخ، متقابل 

است.
امیر عبداللهیان در صفحه توییتر خود  حسین 
با اشاره به حضورش در جلسه غیرعلنی امروز 
صبح مجلس شورای اسالمی نوشت: »امروز در 
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی حضور 
از  سالمی  سردار  حضور  در  نمایندگان  یافتم. 
تالش این نهاد حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی 
در  متقابل  اقدامی  در  مجلس  کردند.  قدردانی 
صدد قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در 
لیست تروریستی است. پارلمان اروپایی به پای 

خود شلیک کرد. پاسخ ، متقابل است.«

بودجه در مورد  برنامه و   سخنگوی کمیسیون 
الیحه بودجه گفت:مبلغ ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان 
)حدود ۴۰ درصد( رقم بودجه کل کشور مربوط 
با  مقایسه  در  که  است  دولت  عمومی  بودجه  به 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد افزایش 

یافته است.
 در نشست علنی- یکشنبه ۲ بهمن ماه- مجلس 
شورای اسالمی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات در خصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
کل کشور از سوی محمد مهدی مفتح سخنگوی 

این کمیسیون به شرح ذیل قرائت شد:
در  کشور  کل  بودجه  بودجه  الیحه  کلی  ارقام 
هزار   ۵۱۰۹ میزان  به   ۱۴۰۲ سال  بودجه  الیحه 
 ۳۰۹۷ مبلغ  است.  شده  تعیین  تومان  میلیارد 
کل  بودجه  درصد(  )حدود۶۰  تومان  هزارمیلیارد 
کشور مربوط به گردش مالی شرکتهای دولتی و 

بانکهاست که نسبت به رقم پیش بینی شده برای 
سال گذشته حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.

 ۴۰ )حدود  تومان  میلیارد  هزار   ۲۱۶۴ مبلغ 
درصد( رقم بودجه کل کشور نیز مربوط به بودجه 
عمومی دولت است.که در مقایسه با قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است. 
مصارف  انتقال  دلیل  به  رشد  این  از  بخشی  البته 

هدفمندی به سقف بودجه عمومی است.
کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷۶ 
هزار میلیارد تومان است که مبلغ ۳۸۴ هزار میلیارد 
مبلغ ۹۳ هزار  تراز سرمایه ای و  مازاد  از  تومان، 
میلیارد تومان از مازاد تراز مالی پوشش داده شده 
است. به عبارت دیگر در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
از  قابل توجهی  با رویه گذشته بخش  نیز مطابق 
اعتبارات هزینه ای از محل فروش دارایی و بخشی 

نیز از محل استقراض تأمین شده است.

دوشنبه 3 بهمن 1401      شماره  6459       سال بیست و پنجم

غربی ها خوب فکر کنند
 تا پنجره فرصت برای دیپلماسی بسته نشود

قرار  با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گروه های  لیست  در  پاسداران  سپاه  نام  دادن 
اروپایی  کشور های  که  شد  مشخص  تروریستی، 
مسیر اشتباهی را علیه منافع ملی کشورهایشان در 

پیش گرفته اند.
 محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود 
مجلس  ماه(  بهمن   ۲( یکشنبه  علنی  جلسه  در 
شورای اسالمی بیان کرد: با مصوبه پارلمان اروپا 
انقالب  پاسداران  سپاه  نام  دادن  قرار  بر  مبنی 
روشن  تروریستی،  گروه های  لیست  در  اسالمی 
شد که جریان حامی صهیونیسم دستگاه محاسباتی 
کشور های اروپا را دچار خطای فاحش کرده است 
این کشور ها مسیر اشتباهی را علیه منافع ملی  و 

کشورهایشان در پیش گرفته اند.
ابتدا  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  گسترده  تحریم های  از  بعد  کنم  روشن  باید 
علیه  آمریکا  خصوصا  غرب  جبهه  که  طوالنی 
اقدامات،  قبیل  این  است،  داده  انجام  ایران  مردم 
نخواهد  جدی تری  گسترده  حقوقی  تاثیرات 
بدنبال  بیشتر  صهیونیزم،  حامی  جریان  و  داشت 
مردم  ساختن  مرعوب  برای  رسانه ای  فضاسازی 
همه  اما  است،  دنیا  مستقل  کشور های  و  ایران 
بدانند مردم ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را بخشی از خود می داند که امنیت آن ها را تامین 
کرده است و در همه سختی ها، از بالیای طبیعی 
مثل سیل، زلزله و بیماری فراگیر کرونا گرفته تا 
سازندگی و محرومیت زدایی این نهاد مقدس را 
در کنار خود می بینند و این قبیل هجمه ها بیشتر 
از  مردم  حمایت  در  اجتماعی  همبستگی  باعث 
ملی  امنیت  و  عزت  حفظ  برای  پاسداران  سپاه 

کشورشان می شود.
وی اضافه کرد: سپاه، منحصر به فردترین نهاد 
ضدتروریستی در جهان است که علی رغم همه 
حمایت های آمریکا، با کمک مردم منطقه حکومت 
جریان  این  جهانی  و خطر  کرد  ساقط  را  داعش 
راه  در  تنها  نه  سپاه،  برد.  بین  از  را  تروریستی 
با تروریسم، چندین نفر از جمله یکی از  مبارزه 
را  سلیمانی  شهید  یعنی  فرماندهانش  بزرگترین 

قربانی تروریسم دید بلکه برای مقابله با تروریسم 
بین المللی، ده ها شهید داد که فضای صحن مجلس 
پیدا  زینت  شهدا  این  از  ۳۰نفر  اسامی  به  امروز 

کرده است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه هر 
نوع اقدام علیه سپاه، از جمله تحریم یا قراردادن 
در لیست های موهوم مانند گروه های به اصطالح 
تروریستی، توهین به همه ملت ایران است، ادامه 
هستند،  بسیج  و  سپاه  ایرانی عضو  میلیون ها  داد: 
در سراسر منطقه خاورمیانه نیز میلیون ها نفر تعلق 
قضاوت  هرگونه  دارند.  سپاه  به  جدی  و  عمیق 
درباره سپاه به معنای قضاوت درباره ملت ایران و 

بسیاری از ملت های منطقه است.
را  خطرناکی  گرایش  ما  کرد:  تصریح  قالیباف 
اروپایی ها  بویژه  غربی  کشور های  مجموعه  در 
از  حمایت  و  تروریستی  رفتار های  سمت  به 
که  می کنیم  مشاهده  ایران  ملت  علیه  تروریسم 
می تواند منجر به تصمیم گیری ایران برای طیفی 
اروپا در همه سال های  متقابل بشود.  اقدامات  از 
ملت  علیه  تروریست ها  کارترین  جنایت  گذشته 
ایران، یعنی منافقین، را پناه داد و از آن ها حفاظت 

کرده است.
برخی  هم  اخیر  آشوب های  در  افزود:  وی 
کشور های اروپایی به میدان داری تولید خشونت 
از استمرار  اروپا  تبدیل شدند. همچنین  ایران  در 
و  کرده  حمایت  ایران  علیه  رسانه ای  تروریسم 
ترویج خشونت  ایران  در  که صریحا  رسانه هایی 
می کنند در پایتخت های کشور های اروپا در حال 
فعالیت آزادانه هستند. اکنون هم می بینیم که اروپا 
قصد مقابله با سپاه به عنوان مهم ترین و قوی ترین 
مهم ترین  و  جهان  و  منطقه  ضدتروریسم  نیروی 
مواردی  این ها  دارد.  را  ایران  ملت  امنیت  حافظ 
سادگی  به  آن ها  کنار  از  بتوانیم  ما  که  نیست 
بگذریم و از ابزار های خود برای هر اقدام متقابل 

و بازدارنده ای استفاده خواهیم کرد.
وجود  با  داد:  ادامه  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
تصریح  بار  چندین  گذشته  روز های  در  اینکه 
کردم، بار دیگر در اینجا تکرار می کنم که مجلس 

شورای اسالمی به هر اقدامی که به معنای لیست 
یا  تروریستی  گذاری سپاه در فهرست گروه های 
فوری  متقابل،  اقدام  باشد،  تحریمی  فهرست های 
و قاطع نشان خواهد داد. ما ارتش های کشور های 
سازمان های  و  گروه ها  را  منطقه  در  اروپایی 
برای  الزم  اقدامات  و  کرده  شناسایی  تروریستی 

مقابله با آن ها را در دستور کار خواهیم گذاشت.
متقابل  واکنش  آماده  ما  کرد:  تصریح  قالیباف 
فکر  خوب  می خواهیم  غربی ها  از  اما  هستیم. 
کنند تا پنجره فرصت برای دیپلماسی بسته نشود. 
بازبودن  مدعی  طرف  یک  از  نمی توانند  آن ها 
با بخشی  از طرف دیگر  باشند و  در های مذاکره 
از ساختار سیاسی و هویتی متعلق به مردم ایران 
از  بهتر  ایران  باهوش  مردم  کنند و  مقابله رسمی 
جز  پایانی  ای،  مذاکره  چنین  می دانند،  هرکس 
تاراج منافع اقتصادی و سیاسی و تضعیف عزت 
چنین  به  تن  گاه  هیچ  و  داشت  نخواهد  ما  ملی 
فرایند از پیش باخته ای نخواهند داد؛ لذا اروپا اگر 
خود را نیازمند به توافقی می بیند، مسیر خود را از 

مخالفان توافق جدا کند.
واقعا  من  گفت:  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
امیدوارم اروپا بتواند خود را از چنگال القائات رژیم 
کودک کش صهیونیستی خالص کرده و سیاست 
عقالنی تری را در پیش بگیرد. در غیر این صورت، 
اروپا در میان کشور های غربی ضعیف ترین طرفی 
خواهد بود که خود را در مقابله با سپاه و مقاومت 
در منطقه قرار می دهد و طبعا هزینه آن را تمام و 

کمال پرداخت خواهد کرد.

کاهش شدید اعتبارات یارانه 
شیر خشک و دارو های صعب العالج در بودجه ۱۴۰2

در  متاسفانه  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات مربوط به یارانه 
دارو های  و  فرانشیز  کاهش  یارانه  خشک،  شیر 
کاهش  به شدت  دارویاری  طرح  و  صعب العالج 

هم  امسال  اعتبارات  به  نسبت  حتی  و  کرده  پیدا 
پایین تر بوده است؛ سه ردیف اعتباری مربوط به 
سازمان غذا و دارو، در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به 

بودجه ۱۴۰۱ به شدت کاهش داشته اند.

صدور حکم قصاص قاتل شهید سروانی
حیدر آسیابی اظهار داشت: حکم قصاص قاتل 
شهید سراوانی در دادگاه کیفری یک گنبدکاووس 
صادر و پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی 

کشور فرستاده شد.
حکم  گفت:  گلستان  دادگستری  کل  رئیس 
قصاص قاتل شهید سراوانی در دادگاه کیفری یک 
گنبدکاووس صادر و پرونده برای فرجام خواهی 

به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
از  سراوانی  شهید  داشت:  اظهار  آسیابی  حیدر 

شامگاه  که  بود  گلستان  استان  انتظامی  ماموران 
۲۵ شهریور هنگام تالش برای پایان دادن به نزاع 
شهرستان  روستا های  از  یکی  در  جمعی  دسته 

رامیان، به شهادت رسید.
 ۲۵ جمعه  شامگاه  سراوانی  علی  دوم  ستوان 
شهریور ۱۴۰۱ در درگیری با اشرار مسلح در یکی 
از روستا های رامیان به شهادت رسید، این شهید 
سرخ  لباس  مردم  امنیت  راه  در  حالی  در  مظلوم 
آغاز  از  دو سال  از  کمتر  که  کرد  تن  بر  شهادت 

زندگی مشترک او می گذشت و از وی یک فرزند 
دختر سه ماهه به یادگار مانده است.

بر  مبنی  پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی  در 
روستا های  از  یکی  در  افراد  تعدادی  تیراندازی 
بررسی  برای  انتظامی  ماموران  رامیان  شهرستان 
علی  ستوان  و  شدند  اعزام  محل  به  موضوع 
برای  دیگر  مامور  دو  همراه  به  که  سراوانی 
دستگیری ضاربان و حفظ نظم و امنیت در محل 
قرار  اشرار  گلوله  اصابت  مورد  بود  یافته  حضور 

شهادت  به  جراحات  شدت  علت  به  و  گرفت 
رسید.

چه اطالعاتی از دانشگاه امام صادق به سرقت رفت؟
به  تایید  با  بیانیه ای  در  صادق  امام  دانشگاه 
این  سایت  به  بلک ریوارد  گروه  هکری  حمله 
اطالعات  است  بدیهی  کرد:  اعالم  دانشگاه 
موجود در دانشگاه امام صادق علیه السالم مانند 
علمی،  امور  به  مربوط  دیگر،  علمی  مراکز  همه 

پرسنلی و اداری است.

 از همین رو، با توجه به سابقه اخیر گروه حمله 
مجموعه های  وجهه  تخریب  جهت  در  کننده 
منتشره  اطالعات  ایجاد شایعات،  از طریق  موثر 
از سوی آن، به ویژه در زمینه هایی غیر از مطالب 
مخدوش  علمی،  مراکز  در  موجود  و  مرسوم 

خواهد بود.

افزایش 2۰ درصدی حقوق ها 
و صعود ۴۰ درصدی بودجه صداوسیما!

صداوسیما  بودجه  شدن  مشخص  با  سال  هر 
یا  منطقی  درباره  آن،  همیشگی  افزایش  و 
نقیضی  و  ضد  بحث های  آن  بودن  غیرمنطقی 

صورت می گیرد
انتقادات  افزایش بودجه صداوسیما  نیز  امسال 

بسیاری را به همراه داشته است
با بررسی جداول بودجه می توان به این نتیجه 
رسید که بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۲ بیش 
از ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
و بودجه این سازمان با رقم بیش از هفت هزار 

و ۵۳۱ میلیارد تومان بسته شده است

کشور  بودجه  درصد   ۴۰ صداوسیما  بودجه 
افزایش پیدا کرده و حقوق کارمند در این میان 
که  است  داردمشخص  افزایش  درصد   ۲۰ تنها 
درصد   ۲۰ آینده  سال  برای  افراد  خرید  قدرت 

کاهش پیدا می کند


