
جنگ اقتصادي و آسيب هاي جبهه داخلي
 تأكيد مجدد رئيس جمهور امريكا بر تشديد تحريم هاي اقتصادي ايران 
به جاي استفاده از گزينه هاي ديگر، نظير گزينه نظامي، درعين اينكه 
از يك سو اذعان به اقتدار وتوان دفاعي ايران در دفاع از تماميت ارضي و 
حتي عقبه راهبردي اش در دورترين فواصل جغرافيايي است، از سوي 
ديگر نمايانگر ناتواني امريكا در بهره گيري از ظرفيت نظامي اين كشور 
براي تحميل اراده خود بر نظام جمهوري اسالمي است، در عين حال 
بيانگر اين است كه روند هاي گذش��ته و حتي امتيازات برجام، خوي 
استكباري آنها را ارضا نكرده است، چراكه هدف اصلي آنگونه كه ترامپ 
آشكارا گفته بود تبعيت پذيري ايران است والغير. ترامپ دوهفته پيش 
در گفت وگو با شبكه فاكس نيوز مي گويد كه اگر ايران در كنار امريكا 
باشد با توافق هسته اي مش��كلي ندارد اما واقعيت اين است كه چنين 
نشده و به گفته او، اين توافق بد با ايران باعث شده حكومت جمهوري 

اسالمي ايران »جسورتر« شود. 
در اين مواجهه نظام س��لطه اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند كه در 
آن ميان مي توان القاي ناكارآمدي، از بين بردن ظرفيت الگو بخش��ي 
انقالب اسالمي، شكس��ت اراده مقاومت در برابر فزون خواهي امريكا 
و انتقام از شكس��ت هاي گذشته وهمچنين تشديد فش��ارها بر مردم 
كه نقطه قدرت نظام اس��المي در مواجهه با نظام سلطه وعامل اصلي 
شكست هاي امريكا هس��تند، را افزود. مواضع اخير حكام كاخ سفيد و 
همراهي كشورهاي اروپايي با امريكا در عدم رفع تحريمهاي گذشته و 
تشديد تحريم ها بيانگر اين است كه آنان تا به اهداف اصلي دست نيابند 
اصلي ترين عرصه مواجهه آنها با ايران همين عرصه اقتصادي است كه 

طبعاً الزامات خود را دارد. 
مقام معظم رهبري در دي��دار مردم آذربايج��ان در روز 28 بهمن ماه 
با تأكيد بر اينكه راهبرد دشمن در ش��رايط كنوني پس از شكست در 
روش هاي گذش��ته بر تش��ديد تحريم ها و در واقع بر جنگ اقتصادي 
متمركز شده است الگوي مقابل را بربهره گيري از همه ظرفيت ها دانسته 
وبا اشاره به آيه  شريفه  » َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّه« مي فرمايند به 
احتمال زياد منظور از »ُقوَّه« فقط قّوه  نظامي نيست؛ البّته قّوه  نظامي هم 
هست اّما فقط قّوه  نظامي نيست. َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّه؛ هرچه 
مي توانيد، درون خودتان را قوي كنيد. معناي اين اس��تحكاِم ساخِت 
داخلي كشور كه بنده مكرر مي گويم، اين است. ازلحاظ علمي خودتان را 
قوي كنيد، ازلحاظ فناوري خودتان را قوي كنيد، از لحاظ توليد داخلي 
قوي كنيد، ازلحاظ نفوذ در بازارهاي خارجي قوي كنيد، ازلحاظ كشف 
ظرفيت هاي فراواني كه در اين كشور هست و هنوز استفاده نشده است، 
قوي كنيد و اين ظرفيت ها را به كار بگيريد. در اين عرصه نكته مهم آن 
است كه جنگ اقتصادي نيازمند دفاع اقتصادي )يا حتي آفند اقتصادي( 
است. همان طور كه اگر به خاك يك كشور تعرض شود و آن كشور به 
فرستادن چند ديپلمات به خارج جهت حل وفصل موضوع بسنده كند، 
نشانه  ضعف نظامي آن كشور است و طمع ها را براي به زانو درآوردن آن 
جامعه تشديد مي كند، بسنده كردن به ابزار ديپلماسي در مقابل تحريم 

اقتصادي، اين گونه است. 
در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است

1� اگر تخريب بني��ه  توليد داخل و رفاه خانواره��ا، دو هدف در جنگ 
اقتصادي به ش��مار مي روند، سياس��ت ها و اصالحات ساختاري كه به 
تقويت بنيه  توليد داخل و رفاه خانوارها بينجامد و اين دو را از وابستگي 
به بيرون برهاند، مص��داق تدبير اقتصادي در براب��ر تحريم اقتصادي 
خواهد بود؛ امري كه در ميان مدت و بلندمدت اساساً چاقوي تحريم را 
كند خواهد ساخت. اما به رغم آن ضعف اساسي دولت در نداشتن يك 

نقشه راه روشن در اين عرصه است.
2� تمركز ب��ر مذاكرات هس��ته اي وايجاد اميد به برج��ام براي رفع 
مش��كالت اقتصادي كش��ور و پيوند زدن رفع همه كاستي ها به آن 
وحتي آب خوردن مردم، اكنون به پاشنه آشيل دولت يازدهم تبديل 
شده اس��ت، چرا كه به رغم فرو ريختن همه آن ايده آل ها، دشمنان 
مبتني برآن توقعات ايجاد ش��ده، عمال راهبرد آينده را بر تش��ديد 

تحريم ها استوار كرده اند. 
3� اشكال اصلي اين است كه صحنه جنگ به درستي توسط بازيگران 
شناخته نش��ده وظرفيت ها متناس��ب با آن تجهيز نشده است، يعني 
در حالي كه همگان بر اين اعتراف دارن��د كه تنها الگوي مقابله در اين 
مواجهه اقتصاد مقاومتي و نگاه به درون است، اما در اين عرصه عزمي 
جدي در اين عرصه ديده نمي ش��ود. اقتصاد مقاومتي را تنها در حرف 

وروي كاغذ مي توان ديد ونه در عمل.
4� به رغم تجربه موفق نظام درالگوي مديريت جهادي در دوران دفاع 
مقدس ودهه اول انقالب كه پيش نياز وشرط الزم در اين عرصه است، 
ترجيحات مديريتي وعملي در اين ش��رايط فاصله معناداري با ميدان 
عمل دارد. شايد روشن ترين مصداق در اين عرصه را بتوان نوع عملكرد 
دولت يازدهم در موضوع حقوق هاي نجومي دانس��ت. فارغ از ضعف ها 
و كاس��تي ها وفرا فكني ها در مواجهه با اين پديده، آنچه كه درد ناشي 
اين زخم عميق ايجاد شده بر بدنه اعتماد عمومي را تشديد مي كند اين 
است كه دولت اين مصوبه را درحالي به اجرا گذاشته بود كه در عرصه اي 
ديگر به مردم و محرومين جامعه التماس مي كرد كه مبلغ ناچيز يارانه 
خود را نگيرند و در همان حال يك مدير دولتي در فيش حقوقي خود 
فقط براي محروميت فرزندانش از تفريح به اندازه يارانه 60نفر در ماه 

منظور كرده بود.
5� ضعف اساس��ي ديگري كه بايد در اين عرصه مورد توجه قرار گيرد 
تمركز دولت بر طبقه متوسط به باال وكم توجهي به اقشار محروم جامعه 
اس��ت كه اين امر به دليل بافت مديران دولت دور از انتظار نيست، اما 
ضعف مهم تر آن اس��ت كه از صبر وتحمل مردم برداشت نابه جا شود. 
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم آذربايجان ضمن تجليل از حضور 
مردم از اين آسيب هم به درستي رمز گشايي مي كنند آنجا كه خطاب 
به مسئوالن كشور تأكيد كردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن 
كمين كرده براي بلعيدن ايران را به حساب گاليه نداشتن آنها از عملكرد 
مس��ئوالن نگذاريد چراكه مردم از مس��ائل مختلف ازجمله تبعيض و 
كم كاري و بي اعتنايي به مش��كالت گاليه مندند و احساس ناراحتي و 
رنج مي كنند. ايشان خاطرنشان كردند: سال »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل« در حال پايان يافتن است و مسئوالن دولت و ديگر قوا بايد به 
مردم گزارش دهند در اين زمينه چه كرده اند؟رهبر انقالب در همين 
زمينه افزودند: مسئوالن نبايد به مردم بگويند »بايد چنين بشود«، بلكه 

بايد بگويند »چنين شد«. 

محسن كوهكن خبر داد
ارائه طرحي متناسب با سياست هاي كلي انتخابات

نماينده مردم لنجان در مجلس از تلاش نمايندگان مجلس براي 
ارائه طرحي متناسلب با سياسلت هاي كلي انتخابلات خبر داد. 
محس��ن كوهكن، نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت و گو با تس��نيم، از تالش تعدادي از نمايندگان مجلس براي ارائه 
طرحي متناس��ب با سياس��ت هاي كلي انتخابات خبر داد. وي افزود: 
مدت هاست منتظر ارائه اليحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس 
هستيم كه هنوز اين كار صورت نگرفته، البته دولت وعده هايي در اين 

زمينه داده، اما هنوز عملي نشده است.
 نماين��ده مردم لنجان در مجل��س تصريح كرد: پيش بين��ي بنده اين 
است كه طرح مجلس متناسب با سياست هاي كلي انتخابات تا پيش 
از انتخابات رياست جمهوري سال 96 مطرح و در صحن مجلس مورد 

بررسي قرار گيرد. 
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خطيب جمعه تهران خطاب به مسئوالن اجرايي:

شعار ندهيد، مردم به جيب شان نگاه مي كنند

خطيب موقلت نملاز جمعه تهلران بلا بيان 
اينكه اگلر ملردم در صحنله حضلور دارند 
بدين معني نيسلت كه از مسلئولين گله مند 
نيسلتند، گفلت: ملردم بلا تلخي هايلي از 
جمله مسلئله ركود، گراني، بيكاري، شليوع 
اعتياد و تبعيض دسلت و پنجه نرم مي كنند. 
حجت االس��الم كاظم صديق��ي با بي��ان اينكه 
حضور حماسي مردم در 22 بهمن سبب اعتراف 
دشمنان شد، گفت: هيچ سالي دشمنان به مانند 
امسال اعتراف به حضور ميليوني مردم نداشتند، 
اس��تقامت ش��ما مردم، آنها را به عقب راند تا به 
عظمت شما اعتراف كنند. وي خاطرنشان كرد: 
همه بدانند مردم، انقالب شان، انقالب فقاهتي، 
واليتي، حسيني و اسالمي است و انقالب اسالمي 
با رهبري صاحب واليت رخ داده است. اگر مردم 
حضوري اينچنيني دارند بدين معني اس��ت كه 
مي خواهند بگويند ما خودم��ان انقالب كرديم، 
 صاحب،  نگهبان،  س��پر و فدايي انقالب خودمان 
هس��تيم. خطيب موقت نماز جمع��ه تهران در 
همين خصوص گفت: اگر مردم در صحنه حضور 
دارند بدين معني نيست كه از مسئولين گله مند 
نيستند، مردم با تلخي هايي از جمله مسئله ركود، 
گراني، بيكاري، ش��يوع اعتياد و تبعيض دست و 
پنجه نرم مي كنند. بعضي موارد ديگر نيز وجود 
دارد ك��ه بنده خجالت مي كش��م آن موارد را در 

تريبون نماز جمعه بيان كنم. 
صديقي با اش��اره به انسجام ملي و همدلي مردم 
با يكديگر گفت: اين همدل��ي معنوي و انقالبي 
مردم نشان داد كه حرف بعضي ها كه باز هم گويا 
مي خواهند اعالم موجوديت كنن��د كه در فتنه 
سهم داشتند و زيان هاي غيرقابل جبران در فتنه 

88 به اين مردم وارد كردند، انگار باز زبان ش��ان 
دراز شده است و مي گويند آشتي ملي!

وي ادامه داد: با حضور فراگير ملي انواع مختلف 
مردم در يك حضور حماسي، چه كسي مي خواهد 
با چه كسي آشتي كند؟ چه كسي با چه كسي قهر 
بوده؟ اينها يك امت  هس��تند، يك ام��ام دارند 

و آنان��ي كه با امام��ت و مردم نس��اختند و فتنه 
كردند و بسيجي را برهنه و كتك زدند به حضرت 
سيدالش��هدا )ع( جس��ارت كردند، اصل نظام را 
قبول نداشتند و شعار نه غزه و نه لبنان سر دادند 
و انواع هتاكي ها را به مقدس��ات و شعائر اسالم و 
انقالب كردند حال آنها آمده اند و مي گويند آشتي 

ملي! مردم با شما هرگز آشتي نخواهند كرد. 
   مي خواهنلد ذهلن ملا را از برجلام 

بي خاصيت منحرف كنند
خطيب جمع��ه ته��ران در ادامه با بي��ان اينكه 
برخي مي گويند اگ��ر برجام نب��ود وقوع جنگ 
ضروري بود، گفت: اين يك فريب و دروغ است. 
اگر دنيا با ما نمي جنگد ت��وان جنگ در خودش 
نمي بيند. اگر امريكا و قدرت هاي اس��تكباري به 
ما حمله نمي كنند معل��ول اقتدار، روحيه ديني 
و حكم جهاد واقعي و معقول اهل بيتي ما است.  
صديقي افزود: امروز قدرت هفتم نظامي جهان 
را داريم و از اين باب س��ربلنديم بر همين اساس 
دش��منان مي خواهند افكار م��ا را از برجامي كه 
خاصيتي نداشت به موضوع جنگ توجه بدهند 
كه الاقل اين خاصيت را داش��ت كه ش��ما وارد 

جنگ نشديد. 
   مسلئوالن توضيح دهند براي مردم چه 

كرده اند
خطيب موقت نماز جمعه تهران با بيان اينكه بر 
مسئولين ما اداي دين به مردمي كه در 22 بهمن 
به صحنه آمدند واجب اس��ت، گف��ت: مردم در 
22 بهمن به ش��ما مس��ئولين امنيت و دلگرمي 
دادند،  تكيه گاه شما اين مردم  هستند. هم براي 
اينكه اين مردم را در جايگاه خودشان مورد اكرام 
قرار دهيد بايد به مشكالت اقتصادي و معيشتي 
اين مردم حساسيت نشان دهيد. صديقي تصريح 
كرد: نگوييد چه بايد بكنيم بياييد توضيح دهيد 
كه چه كرده ايد،  چيزي را بگويي��د كه مردم در 
زندگي  خودشان لمس كنند و اال مدام شما آمار 
دهيد، آمارهاي ش��ما رسانه اي اس��ت، مردم به 
جيب و سفره شان نگاه مي كنند. بايد براي جوانان 

بيكار چاره اي بينديشيد.
وي خاطرنشان كرد: براي شبكه هاي اجتماعي 
نيز اقدامي نكرده و اين س��يل بني��ان  كن آمده 
است و خطر جدي است بايد براي اينها چاره اي 

بينديشيد. 
   شكست در انتظار حكام وابسته بحرين

خطيب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به 
انقالب مردم بحرين گفت: مردم بحرين ششمين 
سال انقالب خود را مي گذرانند. اين همه سركوب، 
شكنجه و شهيد توسط حكومت وابسته به وجود 
آمده اس��ت. مردم بحرين محكم تر و آتشين تر از 
س��ال هاي قبل به صحنه آمدند. وي افزود: مردم 
بحرين يك رأي مي خواهند، استقالل مي خواهند، 
استبداد را نمي پذيرند و اينها قطعا پيروز هستند و 
شما با اين ظلم هايتان هم در پيشگاه خدا مغضوب  
هستيد و هم شكست در انتظار شما است و نابودي 

شما نزديك است. 
خطيب موقت نماز جمعه تهران در پايان پيرامون 
جنايت آل سعود نس��بت به مردم يمن گفت: تا 
چه زمان��ي مي خواهيد كودك بكش��يد،  مجلس 
عزاي بانوان را به خاك و خون كشيدند. لعنت بر 
اين سازمان ملل و فضاهايي كه يك روز رژيم آل 
س��عود را كودك كش اعالم مي كند و بعد رشوه 
دادند و رئيس سازمان ملل اين اسم را برداشت چه 

رسوايي باالتر از اين. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت: 
جوانان امنيت آفرين

 مي توانند بيكاري را هم حل كنند
عضو مجمع تشلخيص مصلحت با بيان اينكه امروز دنيا به امنيت 
ايران اذعان دارد، گفلت: جواناني كه امنيت را بله ارمغان آوردند 
مي توانند مشكات و نارسايي ها مثل ركود و بيكاري را نيز حل كنند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سعيد جليلي ديروز در جمع مردم شهر 
قدس، طي سخناني اظهار داشت: همه قدرت هاي دنيا مي گفتند كه 
ايران نبايد هسته اي باشد اما جواناني مانند شهيد احمدي روشن ايران 
را هسته اي كردند. وقتي 850 هزار بيمار كشور نياز به دارويي داشتند 
كه الزمه اش غني سازي 20درصد بود يك استاد دانشگاه نماز شب خوان 
مانند شهيد دكتر شهرياري با اينكه مي دانست در معرض خطر و ترور 

است اين مهم را انجام داد. 
اين معناي نترس��يدن و اجابت دع��وت خداوند اس��ت. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام افزود: رئيس جمهور سابق امريكا مي گفت كه 
ما امكاني براي حمله نظامي نداشتيم و حتي تحريم نيز ديگر كارايي 
نداشت، بنابراين اگر دش��من با ايران جنگ نكرد چون نمي توانست. 
جليلي در ادامه با قرائت فرازهايي از نهج البالغه گفت: توده هاي مردم 
ستون دين و ذخيره در برابر دشمن هس��تند. در مقابل اين توده هاي 
مردم كه سينه شان را در برابر دشمنان سپر مي كنند، افرادي هستند 
كه بيشترين بار را براي كشور دارند. آنها هستند كه بيش از يكصدهزار 
ميليارد تومان معوقه بانكي دارند. 90 درصد اين معوقات نزد 10 درصد 
افراد است و زماني تنها 23 نفر از اين افراد 11هزار ميليارد تومان بدهي 

داشتند. 
وي افزود: اين افراد هستند كه حقوق هاي نجومي مي گيرند و برج هاي 
نجومي دارند. جليل��ي تصريح كرد: اين افراد هميش��ه از مردم و نظام 
طلبكارند و به صراحت مي گويند براي پيشرفت اشكالي ندارد، عده اي 
از مردم له شوند. جليلي با بيان اينكه ثروت اندوزي اين افراد محصول 
سوءاس��تفاده از بيت المال و ويژه خواري آنهاست نه عرضه آنها، گفت: 
اتفاق��اً اين افراد ج��زو بي عرضه ترين اف��راد جامعه هس��تند. يك نفر 
هزار ميليارد تومان از يك بانك وام گرفته و در بانك ديگر با س��ود 20 
درصد سپرده است! با چنين ويژه خواري، سهم اين افراد در پيشرفت 

كشور جز فساد چيست؟

يك نماينده خبر داد
تذكر به روحاني درباره

 امضاي قرارداد  در خانه سفير سوئد
نماينلده ملردم خميني شلهر در مجللس از تذكلر برخلي 
نمايندگان به رئيس جمهلور درباره امضلاي قراردادهاي تجاري 
در خانه شلخصي سلفير سلوئد با حضور دو تلن از وزرا خبر داد. 
س��يدجواد ابطحي در گفت وگ��و با تس��نيم، از تذكر نماين��دگان به 
رئيس جمهور درباره حضور وزراي صنعت و نيرو در منزل سفير سوئد 
در تهران براي عقد چند قرارداد تجاري و صنعتي خبر داد. وي تصريح 
كرد: اعضاي اين قراردادها در منزل شخصي سفير سوئد، خالف عرف 
و پروتكل هاي بين المللي است، بنابراين اين تذكر را به رئيس جمهور 
مطرح كرده و در مجل��س نيز آن را پيگي��ري مي كنيم. چندي پيش 
مراسمي در منزل شخصي سفير سوئد در تهران برگزار شد كه در اين 
مراسم حميدرضا چيت چيان، وزير نيرو و نيز محمدرضا نعمت زاده، وزير 
صنعت، معدن و تجارت و همين ط��ور نمايندگاني از بخش خصوصي 
حضور داش��تند كه در نهايت منجر به امض��اي قراردادهاي تجاري و 
صنعتي دو طرفه شده، اما اين موضوع موجب انتقادات برخي نمايندگان 

مجلس شده است. 

نماينده زاهدان: 
پول و كارت هديه مي دهند تا رأي جذب كنند

اينكه راه مي افتند و در استان ها و شهرها به ريش سفيدها و معتمدان 
پلول و كارت هديه بدهند تنهلا براي جذب رأي انتخابات اسلت. 
حسينعلي شهرياري، نماينده مردم زاهدان در مجلس در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به استيضاح عباس آخوندي وزير راه وشهرسازي اظهار 
داشت: راجع به اينكه مجلس چه رأيي براي استيضاح خواهد داد اصاًل 
قابل پيش بيني نيست چرا كه البي دولت در اين زمينه بسيار قوي است. 
وي ادامه داد: ما هم از امضا كنندگان طرح استيضاح وزير راه بوديم و هم 
بنده از وزير سؤال كردم؛ عملكرد آخوندي نه تنها در حوزه انتخابيه بنده 
كه در سيستان و بلوچستان هم عملكردي بسيار ضعيف بوده و تقريباً 
هيچ كاري بعد از دولت قبلي در حوزه راه وشهرسازي انجام نشده است، 
كارهايي كه انجام شده بيشتر پروژه هايي بوده كه از قبل شروع شده و 
بيشتر اين پروژه ها بيشتر شبيه خاك بازي بوده و نگهداري وضعيت، تا 
اينكه بخواهند كار مثبتي انجام دهند، به همين دليل هم بنده در حوزه 

انتخابيه خود هم از آخوندي سؤال كردم.
 وي با بيان اينكه دولت نه تنها در حوزه راه وشهرس��ازي كه در س��اير 
حوزه ها هم در اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان كاري انج��ام نداده، 
گفت: »دولت به جز كار سياسي در اين استان كاري نكرده است، كار 
سياسي  شان هم تنها براي انتخابات رياس��ت جمهوري و جمع آوري 
رأي است. اينكه راه مي افتند و در استان ها و شهرها به ريش سفيدها و 
معتمدان پول و كارت هديه بدهند تنها براي جذب رأي انتخابات است. 
اميدواريم دولتمردان خدا را ه��م در نظر بگيرند چرا كه مردم ما مردم 

مظلومي هستند.«
ش��هرياري همچنين عنوان كرد: به جز مقام معظم رهبري كه توجه 
ويژه اي به مس��ائل دارند، در اين زمينه دولتمردان اصاًل موفق نبودند، 
حتي سفرهاي رهبري در استان را هم نتوانستند به سرانجام برسانند. 
وي افزود: ما مشكالت زيادي در حال حاضر داريم حتي اگر كل دولت 
را هم استيضاح كنند حق ش��ان اس��ت. اصاًل نمايندگان عدم كفايت 
سياسي روحاني را بايد امضا مي كردند كه شايد با توجه به فضاي كشور 
چنين اتفاقي نيفتد اما با توجه به وعده هاي رياست جمهوري هيچ كدام 
محقق نش��د.  اقتصاد 100 روزه، وضعيت اش��تغال جوانان و معيشت 
مردم هيچ كدام تحقق پيدا نكرد. شهرياري با بيان اينكه ما استيضاح را 
قطعاً انجام داده و رأي مي دهيم،  گفت: آنچه در اين ميان مهم است ما 
وظيفه اي كه براي آن قسم خورديم كه همان دفاع از حقوق مردم است 
را انجام مي دهيم ولي مجلس فضاي خود را دارد و البي گري ها هم قوي 

است؛ بايد ديد نمايندگان چه مي كنند. 

    فارس: آيت اهلل علم الهدي، امام جمعه مشهد: جرياني كه پيروزي 
انتخابات را نپذيرفت و به دنبال اين بود كه با سفارش اوباما و انگليس 
و رسانه ها مردم را به خيابان بياورد تا غربي ها بيايند براي انتخابات ما 
تكليف تعيين كنند، مردم با اينها قهر كردند و از اينها متنفر شدند و در 

راهپيمايي 9 دي انزجار خود را اعالم كردند. 
     ايرنا: محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، س��يدعباس عراقچي، 
رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام و مجيد تخت روانچي، معاون اروپا 
و امريكاي وزارت خارجه براي ش��ركت در پنجاه و س��ومين اجالس 

كنفرانس امنيتي مونيخ به آلمان رفتند. 
     مهر: آيت اهلل حسيني بوشهري، امام جمعه قم: مردم در راهپيمايي 
22 بهمن و صحنه هاي مختلف انقالب حضوري هوشمندانه داشتند و 

اين نشان مي دهد سخن از آشتي ملي معنايي ندارد. 

عباس حاجي نجاري

     نماز جمعه      

     قضائی    

آیت اهلل مؤمن: پاسخگویی به مسائل شرعی برعهده مراجع تقلید است 

دادستان كل كشور:      

بابك زنجاني تا بازگرداندن كامل پول ها اعدام نمي شود

      خبر 

 پاسلخگويي به مسلائل شلرعي بلر عهده 
مراجلع تقليلد اسلت و فقهلاي شلوراي 
نگهبلان در ايلن زمينله ورود نمي كننلد.

آي��ت اهلل محمد مؤم��ن، عضو فقهاي ش��وراي 
نگهبان ديروز در نشستي خبري با خبرنگاران، 
با اشاره به وظيفه مهم و فراگير شوراي نگهبان 
كه در اصل 4 قانون اساسي ذكر شده است، ابراز 
داشت: اصل 4 مي گويد تمامي قوانين و مقررات 
مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، 
نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين 
اسالمي باشد و اين اصل بر اطالق يا عموم همه 
اصول قانون اساس��ي، قوانين و مق��ررات ديگر 
حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي 

شوراي نگهبان قرار دارد.

 وي عنوان كرد: شش نفر فقيه حق و وظيفه دارند 
كه قوانين و مقررات را بررس��ي كنند، بر اساس 
اين اصل همه قوانين در كشور درباره اينكه آنها 
موافق با شرع هستند يا خير مسئوليت بر عهده 
فقهاي شوراي نگهبان اس��ت، مقررات ممكن 
است غيرقانون باشد، مثاًل مصوبه اي كه شوراي 
عالي انقالب فرهنگي يا مجمع تشخيص چيزي 
را تصويب كن��د، اين مقررات كه ج��زو قوانين 
مي ش��ود راجع به اينكه موافقت با شرع دارد يا 

خير بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. 
استاد درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان 
كرد: مق��ررات ممكن اس��ت مصوبه اي باش��د 
كه هيئت دولت يا ش��وراهاي كش��ور تصويب 
مي كنند، يا اگر جمعي باش��ند كه حق تصويب 

مقررات دارند بايد موافق با ش��رع باشد، هر نوع 
قوانين و مقررات بايد بر اس��اس موازين اسالم 
باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي 

نگهبان است. 
عضو فقهاي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سؤال 
خبرگزاري رسا مبني بر اينكه افراد و گروه هايي 
تصور مي كنند كه با تحت فش��ار ق��رار دادن و 
فضاس��ازي مي توانند به اهداف خود برسند، آيا 
ش��وراي نگهبان تحت تأثير اين فضاس��ازي ها 
قرار مي گيرد، اظهار داشت: حق اشخاص براي 
ما محترم است و حق كسي نبايد تضييع شود، 
نه كس��ي كه صالحيت دارد نبايد رد صالحيت 
ش��ود و نه آدم ناصالح بيايد، ما اي��ن دقت ها را 
داريم، قهراً بررسي ها انجام مي شود، اگر مسائل 

خيلي مخفي باشد ممكن است اما سعي داريم 
كه اينگونه نشود و كار هم س��نگين است. وي 
ادامه داد: شوراي نگهبان تحت تأثير جوسازي ها 
قرار نمي گيرد و بر اساس وظيفه عمل مي كند، 
تاكنون اينگونه نش��ده است، رياست جمهوري 
خيلي مس��ئله ندارد، چون افرادي كه بر اساس 
قانون اساس��ي بايد صالحيت داشته باشند كم 
هستند و به گونه اي نيست هركسي نام نويسي 
كند، الحمدهلل شوراي نگهبان تاكنون به وظيفه 
خود ب��ه خوبي عمل كرده اس��ت، حضرت امام 
بنده را در س��ال 62 در س��ال چهارم دوره اول 
به عنوان عضو فقهاي ش��وراي نگهبان منصوب 
كردند و تاكن��ون هم رهبر معظ��م انقالب اين 

انتصاب را تأييد كرده اند. 

حكم بابلك زنجانلي قطعي شلده املا براي 
بازگرداندن پول هايي كه بله جيب  زده و غالبًا 
هم در خارج از كشلور اسلت تا اجلراي حكم 
استرداد پول ها حكم اعدام وي اجرا نمي شود.

به گزارش ايرنا، حجت االسالم منتظري، دادستان 
كل كشور روز پنج شنبه در حاشيه نشست »قوه 
قضائيه انقالبي« در جمع خبرنگاران افزود: تالش 
بر اين اس��ت كه پول ها به بيت الم��ال بازگردد و 
به بابك زنجاني ه��م گفته ايم بايد اين مس��ئله 
را در مرحله اهمي��ت قرار دهد. دادس��تان كل 
كشور همچنين نقش فرد تازه دستگير شده در 
پرونده بابك زنجاني را مهم توصيف كرد و گفت: 
اين فرد از عناصر موث��ر در پرونده بابك زنجاني 
اس��ت و پرونده او در مرحله تحقيقات مقدماتي 

قرار دارد. 
منتظري درباره اظهارات اخب��ر مبني بر آزادي 
س��ران فتنه، با بيان اين ضرب المثل كه »آفتاب 

آمد دليل آفتاب«، اظهار داشت: حركت سال 88 
جريان فتن��ه و حمايت هاي دولتم��ردان امريكا 
از اين افراد، پش��توانه اصلي اين جريان و اينكه 
بي واس��طه يا باواس��طه در امريكا ريشه داشته 
را نش��ان داد. وي تصري��ح كرد: حماي��ت امروز 
دولت جديد امريكا از جريان و سران فتنه بيانگر 
تحت الحماي��ه امريكا بودن اين جريان اس��ت و 
دانسته يا نادانسته آبشخور اين حركت در امريكا 

قرار داشت.   دادستان كل كشور خطاب به افراد 
جزو اين جريان گفت: تنها راه بازگشت آقاياني 
كه جزو اين جريان بودند، عذرخواهي از ملت و 
توبه است و در اين صورت مي توانند به اقيانوس 

ملت بپيوندند. 
منتظري يادآور شد: اما اگر بخواهند سر موضع 
خودش��ان باش��ند، قطعاً نظام از آنها نمي گذرد. 
دادستان كل كش��ور همچنين در پاسخ به اين 
س��ؤال كه چه تدبيري براي از بين رفتن مشكل 
پرونده بانك س��رمايه و حل اختالف بين دادگاه 
و دادسرا بايد انديشيده شود، گفت: اين اختالف 
بين دادس��را و دادگاه بي معنا است و دادسرا در 
رتبه قضايي پايين ت��ر از دادگاه ق��رار دارد و در 
نهايت اين دادگاه است كه حكم را صادر مي كند.  
منتظري ادامه داد: البته دادستان به موجب قانون 
حق دارد در صورت تشخيص به مغاير بودن رأي 
دادگاه، رأي خود را اعمال يا از طريق دادستان كل 

از رياست قوه قضائيه درخواست اعمال ماده 477 
كند.   وي همچنين در تش��ريح آخرين وضعيت 
پرونده امالك ش��هرداري تصريح كرد: پرونده به 
دادسرا رفته و دادسرا در اين زمينه تحقيقات الزم 
را انجام مي دهد. دادستان كل كشور خاطرنشان 
كرد: البته به دليل گسترده بودن پرونده، بيش از 
100 نفر تا به حال احضار شده اند و هنوز به مرحله 

صدور كيفرخواست براي افراد نرسيده است.
 منتظري يادآور شد: به نظر مي رسد در اين پرونده 
تعدادي احتم��االً مجرم ش��ناخته و تعدادي هم 
مسلماً تبرئه شوند. وي درباره صادر شدن يا نشدن 
كيفرخواست در پرونده برخورد دو قطار در سمنان 
يادآور ش��د: اين پرونده نياز به تحقيقات وس��يع 
دارد. وي افزود: بايد تحقيقات از لحاظ شناسايي 
مقصران و مي��زان صدمات وارده تكميل ش��ود و 
طوالني شدن پرونده هاي اينچنيني به دليل طي 

شدن اين فرآيند است. 

 نماي نزديك

نقش كليدي صهيونيست ها در تقويت تروريسم منطقه
رژيم صهيونيستي نقشي كليدي در تقويت تروريسم منطقه ايفا مي كند تا جايي كه مجروحان 

گروه هاي تكفيري را به بيمارستان هاي خود منتقل و با افتخار از آنها عيادت مي كند. 
كاظم جاللي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه از 
برگزاري ششمين كنفرانس بين المللي مردم مظلوم فلسطين در هفته جاري به ميزباني مجلس 
خبر داد و در خصوص ضرورت تشكيل اين كنفرانس گفت: ما در جهان با واقعيت هاي تلخي 
مواجهيم، هر چند در اين ميان با كاميابي ها و شيريني هايي نيز برخورد مي كنيم، اگر همه اين 
موارد را بازخواني كنيم مي توانيم به يك نتيجه برسيم و آن اين است كه كنفرانس مذكور در 

يكي از بهترين  شرايط برگزار مي شود. 
وي با بيان اينكه واقعيت تلخي كه در منطقه غرب آسيا حاكم است اين روزها به شكل آشوب در 
اين منطقه نمود پيدا كرده است و با اسفناك ترين شكل خود يعني منازعات دروني، خشونت، 
تروريس��م، جنگ هاي نيابتي و اشغال مواجه شده است، اظهارداش��ت: اين جنايات در حالي 
صورت مي گيرد كه قرباني اصلي آن ملت هاي مسلمان هس��تند. جاللي به بلوك بندي هاي 
ايجاد شده در منطقه غرب آسيا اشاره كرد و بيان داشت: هم اكنون با بروز اين اتفاقات دو نوع 
بلوك بندي ايجاد شده كه زمينه ساز از بين بردن وحدت مسلمان و دخالت  غربي ها شده، گويا 
حكام مرتجع دو قاعده نفي سبيل و اخوت را فراموش كرده اند. وي با اشاره به نقش پررنگ امريكا 
و اسرائيل در بحران هاي منطقه غرب آسيا تصريح كرد: اين وقايع را جريان هاي استكباري و 
صهيونيسم با ايجاد فضايي به عنوان جلوه اي عيني از اسالم نشان مي دهند و مي خواهند با اين 
كار موجبات اسالم گريزي و اسالم هراسي را فراهم كنند، اما در اين خصوص مقام معظم رهبري 
با نگارش نامه اي به جوانان غربي از واقعيت وجودي اسالم كه اين روزها به صورت تحليلي توسط 

غرب ايجاد شده است پرده برداري و تأكيد كردند كه اسالم، دين خشونت نيست. 


