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 عباس حاجي نجاري

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس: 

  زندان باید در حد ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه باشد 

خدا را ش�اکریم ک�ه دش�منان ما را ب�ه این 
حماقت دچار کرده که نمي توانند تش�خیص 
دهند طرف مقابلش�ان کش�وري ثروتمند و 
غني با مناب�ع مادي ف�راوان و مهم ت�ر از آن 
س�رمایه هاي انس�اني و مردمي بصیر و فهیم 
است که هیچ گاه به هیچ کشوري باج نمي دهد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه، 
آیت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن 
عالي قضایي با اش��اره به اقدام��ات امریکا در 
هفته های اخير در راس��تاي ایج��اد عمليات 
رواني و تش��دید فش��ارهاي اقتص��ادي عليه 
کش��ورمان تصریح کرد: گفت��ه بودند که 13 
آبان تحریم ها برمي گردد و فروش نفت ایران 
به صفر مي رس��د. رئيس جمهوري امریکا نيز 
از س��ران برخي کش��ورهاي اروپایي خواسته 
بود که با او همراهي کنند تا به خيال خودش 
ظرف مدت سه ماه جمهوري اسالمي مضمحل 

شود.
 آی��ت اهلل آملی الریجان��ی ادام��ه داد: خدا را 
ش��اکریم که دش��منان ما را به ای��ن حماقت 
دچار کرده ک��ه نمي توانند تش��خيص دهند 
طرف مقابلش��ان کش��وري ثروتمند و غني با 
منابع مادي فراوان و مهم تر از آن سرمایه هاي 
انساني و مردمي بصير و فهيم است که هيچ گاه 
به هيچ کشوري باج نمي دهند و با تالش خود 

از مواهب کشورشان بهره مند مي شوند. 

   کاخ س�فید از افراطی�ون و فراري ه�ا 
مشورت مي گیرد

رئيس قوه قضائي��ه با بيان اینک��ه امریکا در این 
خبط هميشگي غرق است و مش��اوران افراطي 
در کن��ار ضدانقالب ف��راري به هيئ��ت حاکمه 
امریکا مشاوره هاي نادرس��تي مي دهند که آنها 
را مدام دچار اشتباه محاس��باتي مي کند، اظهار 
کرد: جمهوري اس��المي امروز در منطقه الگوي 
مقاومت ش��ده اس��ت. چنانک��ه مي بينيم مردم 
یم��ن در محاص��ره اي طوالني طي چند س��ال 
گذشته با دست خالي و تنگناهاي شدید غذایي 
و بهداشتي در برابر دش��من مقاومت کرده اند و 
در جنوب لبنان، سوریه و عراق نيز شاهد چنين 
مقاومت هاي الگ��و گرفته از ملت ب��زرگ ایران 
بوده ایم که همين امر موجب هراس دش��منان، 
به ویژه امریکایي ها ش��ده اس��ت. آیت اهلل آملی 
الریجانی ب��ا بيان اینک��ه مقاومت م��ردم ایران 
و حض��ور آنان در صحن��ه با پش��تيباني از نظام 
برخاسته از انقالبشان موجب شکست نقشه هاي 
دشمن در طول 40 سال گذشته شده است، ابراز 
اميدواري کرد که این مقاومت موجب شکس��ت 

کلي سياست هاي امریکا در منطقه شود. 
   هفت�ه وح�دت، فرصت�ي ب�راي اتحاد 

مسلمانان
رئي��س ق��وه قضائي��ه در ابتداي س��خنان خود 
با تس��ليت ش��هادت امام یازدهم حض��رت امام 

حس��ن عس��کري)ع( و همچنين تبری��ک ایام 
ميالد باس��عادت پيامبر اکرم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع(، هفته وح��دت را فرصتي مغتنم براي 
اجتماع و اتحاد مس��لمانان ب��ا محوریت وجود 
گرامي پيامبر اکرم)ص( دانس��ت و تصریح کرد: 
پيامب��ر اکرم)ص( ک��ه محور تعالي اس��المي و 
سفير بزرگ الهي براي همه بشریت بوده و حتي 
غيرمسلمانان نيز شخصيت آن حضرت را مورد 
تکریم قرار مي دهند، بهترین کانون تمرکز براي 
اتحاد مسلمين است و هفته وحدت نيز موقعيت 
مناسبي است که مسلمانان حول این محور و با 
تأکيد بر مش��ترکات خود بتوانن��د اتحاد خود را 
بيش از پيش نش��ان دهند. رئيس قوه قضائيه با 
بيان اینکه تالش براي وحدت به معني دس��ت 
کشيدن از اعتقادات خود نيست، افزود: مشترکات 
مس��لمانان باید موجب وحدت و دفع دشمنان 
اسالم و مسلمانان شود. آیت اهلل آملی الریجانی با 
بيان اینکه امروز بيش از دوران گذشته دشمنان 
به دنبال ایجاد تفرقه ميان مس��لمانان هستند، 
خاطرنش��ان کرد: قرن هاس��ت که کش��ورهاي 
استعماري تالش کرده اند کشورهاي مسلمان را 
تکه و پاره کنند و حتي انواع دسيس��ه ها را براي 
ایجاد شکاف ميان اقوام و مذاهب در داخل یک 
کشور به کار بس��ته اند. در واقع سياست »تفرقه 
بينداز و حکومت کن« براي آنها یک سياس��ت 
دائمي بوده و امروز تشدید شده است. رئيس قوه 

قضائيه با اشاره به اقدامات امریکا در کشورهاي 
غرب آسيا و برخي کش��ورهاي آفریقایي اظهار 
کرد: همين ک��ه امریکا به یک کش��ور ثروتمند 
اس��المي مي گوید اگر دو هفته از ش��ما حمایت 
نکنيم، نابود مي شوید بزرگ ترین توهين به آن 
ملت و حکومت است. آیت اهلل آملی الریجانی ابراز 
اميدواري کرد که برخي ح��کام منطقه به نداي 
آسماني وحدت گوش جان بسپارند و در جهت 
وحدت هرچه بيشتر مسلمانان درایت الزم را به 
خرج دهند تا سياست هاي غلط استعمارگران و 

نقشه هاي آنان عليه جهان اسالم خنثي شود. 
   مجرمان مواد مخ�در 70 درصد زندانیان 

کشور
رئيس قوه قضائيه در بخش دیگري از س��خنان 
خود با اش��اره به ظرفيت ه��اي قانوني مربوط به 
مجازات هاي جایگزین حبس ک��ه در قالب یک 
بخش��نامه نيز به قضات ابالغ ش��ده اس��ت، این 
قبيل مجازات ها و سایر تأسيسات قانوني منجر 
به کاهش جمعيت کيفري نظير آزادي مشروط 
و تخفيف مجازات ها را موج��ب بهبود وضعيت 
محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعيت 
جامعه دانست و گفت: موضوع زندان ها در همه 
کشورها مسئله اي اساسي اس��ت و در کشور ما 
نيز خصوصاً به دليل جرایم مرتبط با مواد مخدر 
مسئله اي قابل تأمل است. در حال حاضر نزدیک 
به 70درصد زندانيان کش��ور به صورت مستقيم 
یا غيرمستقيم به واس��طه جرایم مرتبط با مواد 
مخدر در زندان به س��ر مي برند و باید براي این 
موضوع چاره اي اندیش��يد. رئيس ق��وه قضائيه 
با تأکيد بر ضرورت اس��تفاده حداکثري قضات 
از ظرفيت ه��اي قانوني مربوط ب��ه مجازات هاي 
جایگزین حبس و سایر تأسيسات قانوني منجر 
به کاهش جمعيت زندان ها گفت: احکام زندان 
باید در چارچوب قانوني و در حد ضرورت و براي 
حفظ امنيت جامعه و امنيت کشور باشد. آیت اهلل 
آملی الریجانی تأکيد کرد: زندان براي تحفظ از 
افراد خاطي است که به جامعه آسيب مي زنند و 
موجب تضييق آزادي و آسایش مردم مي شوند 
یا عليه امنيت کش��ور اقدام مي کنند. آزادي این 
افراد به معناي اضرار به دیگران اس��ت، اما همه 
زندانيان از این قبيل نيستند و قضات مي توانند 
با نگاه وس��يع و مالطفت آميز خود در چارچوب 
ظرفيت هاي قانوني در مورد اح��کام زندان نگاه 
دیگري داشته باشند و از مجازات هاي متناسب 
جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نيز 
بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازي روحي 
و اجتماعي خود بپردازند. رئيس قوه قضائيه ابراز 
اميدواري کرد که با صدور مجازات هاي جایگزین 
حبس بر مبن��اي قانون، عدال��ت، فهم صحيح و 
بصيرت، گامي مهمي در جهت کاهش جمعيت 

کيفري کشور برداشته شود. 

باهنر: دولت به شورای شهر گفته
 با شهردار شدن آخوندی مخالف است 

رئی�س جبهه پی�روان خط ام�ام و رهب�ري با بی�ان اینک�ه آخوندي 
ب�ا دول�ت اختالف نظ�ر ج�دي دارد، گف�ت: دول�ت ب�ه ص�ورت 
مس�تقیم و غیرمس�تقیم مخالف�ت خ�ود را ب�ه اط�الع ش�وراي 
ش�هر رس�انده ک�ه م�ا ب�ا ش�هردار ش�دن آخون�دي مخالفی�م. 
محمدرضا باهنر در گفت وگو با فارس با اش��اره به انتخاب عباس آخوندي 
به عنوان یکي از دو گزینه شهرداري تهران اظهار داشت: آخوندي با دولت 
اختالف نظر جدي دارد و نمي دانم اینکه یک شهردار مغضوب دولت باشد به 

مصلحت شهر تهران، شوراي شهر، دولت و شهردار تهران است یا خير. 
وي با بيان اینکه من انتخاب آخوندي را خيلي به مصلحت نمي دانم، تصریح 
کرد: مگر اینکه با دولت تعامل کرده باشند، هرچند من شنيده ام که دولت 
به صورت مستقيم و غيرمس��تقيم مخالفت خود را به شوراي شهر رسانده 
که ما با شهردار شدن آخوندي مخالف هستيم، اما نمي دانم در موقعيتي که 
رئيس جمهور با آقاي آخوندي اختالف دارد و به این دليل ایشان را از دولت 
کنار گذاشته ایشان شهردار تهران شود چه نفعي داشته باشد، چون به نظرم 

هيچ کس سود نمي برد.
 رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري در پاسخ به این سؤال که شاید این را 
به عنوان دوئل قلمداد کرد، گفت: حتي یک دوئل هم باشد، نه شهردار تهران 
و نه شهر تهران سود نمي برند و شوراي شهر این دوره هم دوباره باید یک سال 

براي این دعواها وقت تلف کند. 

سعیدی کیا  در بنیاد مستضعفان می ماند 
تغییر رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان  در دستور کار نیست و کماکان 
سعیدی کیا با قوت و همت مضاعف به مسئولیت خود ادامه خواهد داد.

 درپی انتشار شایعاتی در خصوص تغيير ر ئيس بنياد مستضعفان و حدس های 
بی پایه نسبت به حضور افراد مختلف به عنوان ریاست این بنياد، یک مقام 
آگاه ضمن تکذیب هرگونه تغيير در بنياد مس��تضعفان اع��الم کرد: آقای 
سعيدی کيا از مدیران جهادی، موفق و با سابقه جمهوری اسالمی است که 
در همه ادوار منشأ خدمات زیادی بوده است. اکنون نيز به هيچ عنوان تغيير 
ایشان در دستور کار نيست و کماکان با قوت و همت مضاعف به مسئوليت 
خود ادامه خواهند داد. این مقام آگاه همچنين از رسانه ها درخواست کرد 
از دامن زدن به شایعات بی اساس و حاشيه سازی برای خدمتگزاران نظام 

اسالمی خودداری کنند.
 

پاسخ مصباحي مقدم به مطهري
وظایف هیئت عالي نظارت مجمع

 مغایرتي با قانون ندارد
عضو مجمع تش�خیص مصلحت با بی�ان اینکه وظای�ف هیئت عالي 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت مغایرتي با قانون اساسي ندارد، گفت: 
نمایندگان مجلس در اظهارنظرهاي خود دقت الزم را داش�ته باشند. 
به گزارش مهر، غالمرضا مصباحي مقدم، عضو هيئت عالي نظارت مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات علي مطهري گفت: استدعاي 
ما از نمایندگان محترم مجلس، خصوصاً شخصيتي که در جایگاه نایب رئيسي 
مجلس قرار گرفته، این است که در اظهارنظرهاي خودشان دقت و احتياط 
الزم را داشته باشند. وي به جایگاه حقوقي هيئت عالي نظارت اشاره کرد و 
گفت: همان طور که در بند دو از اصل 110 قانون اساسي اشاره شده است، 
رهبر معظم انقالب اسالمي وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کالن 
ابالغي بر سه قوه را دارند و این وظيفه نظارتي را مي توانند به شخص دیگري 
واگذار کنند. وي ادامه داد: هيئت عالي نظارت که جاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام براي نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سياست هاي 
کالن ابالغي و عدم مغایرت وظيفه دار شده است، همزمان با بررسي طرح ها 
و لوایح در کميسيون هاي مجلس به بررس��ي طرح ها و لوایح از نظر انطباق 
با سياست ها و عدم مغایرت با سياس��ت ها، رسيدگي مي کند. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام افزود: اینکه تعبير ش��ود این اقدامات مغایر قانون 
اساسي است، هيچ مغایرتي با قانون اساسي ندارد. اینکه گفته شود، هيئت 
عالي نظارت یا مجمع تشخيص مصلحت نظام از این راه ورود به قانونگذاري 
کرده، باز هم سخن ناصوابي است، چراکه تشخيص ایراد و اشکال و ارجاع به 
مجلس شوراي اسالمي ورود به قانونگذاري نيست، بلکه تشخيص انطباق با 
عدم مغایرت با سياست هاي کلي است و این وظيفه ذاتي مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بوده و اخيراً وظيفه ذاتي هيئت عالي نظارت و مطابق با قانون 

اساسي این هيئت عالي شکل گرفته است. 
 

زیگمار گابریل، وزیر خارجه سابق آلمان:
درک مي کنم ایران نمي تواند 

بي نهایت صبوري کند
وزیر خارجه سابق آلمان با بیان اینکه فرانسه و آلمان بیش از همه مایل 
به اجراي تعهدات نسبت به ایران هستند، گفت: در خصوص برجام این 
نکته را درک مي کنم که ایران نمي تواند بي نهایت صبوري انجام دهد. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، زیگمار گابریل، وزیر خارجه سابق آلمان و 
هيئت همراه روز گذشته با دکتر علي الریجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي 

دیدار و گفت وگو کردند. 
الریجاني در این دیدار با اش��اره به قدمت روابط ایران و آلمان گفت: بعد از 
برجام پيشرفت هایي در همکاري هاي اقتصادي ایران و اروپا ایجاد شد، اما 
رفتار ترامپ مش��کالتي ایجاد کرده و باید به این موضوع توجه شود، رفتار 
رئيس جمهور امریکا، نه تنها براي ایران بلکه براي اروپایي ها نيز مشکل به وجود 

آورده و شرایط مشوشي را در صحنه بين الملل ایجاد کرده است. 
وي تصریح کرد: احساس مي شود با این وضعيت، به هم ریختگی امنيتي در 
دنيا به وجود مي آید و اگر اروپا نتواند نقش مستقلي ایفا کند، این وضعيت 
ادامه مي یابد. الریجاني افزود: باید توجه شود که امریکا با ایران دشمني دارد، 
اما دليلي وجود ندارد که درباره آلماني ها چنين ذهنيتي ایجاد شود. اگر اروپا 
بتواند نقش مستقل تري ایفا کند، به نفع کشورهاي اروپایي است، هرچند 
ممکن است اختالف نظرهایي باشد، اما استقالل اروپا بهتر از این است که 
کشوري مانند امریکا در صحنه بين الملل رفتار نامعقولي انجام دهد. ایجاد 
قطبي دیگر در دنيا که از عقالنيت برخوردار باش��د، به نفع امنيت جهاني 
است.  وي با اشاره به اینکه ایران آماده همکاري با اروپاست، افزود: براي آلمان 
و فرانسه حيف اس��ت که با وجود اینکه خود را مهد دموکراسي مي دانند، 
از س��عودي ها دفاع کنند، هرچند که در مدت اخير اظهارات مثبتي وجود 
داشته است. گابریل زیگمار، وزیر خارجه سابق آلمان نيز گفت: فکر مي کنم 
صحبت هاي اتحادیه اروپا درباره مسائل بين المللي مختص به ایران نيست و 
در خصوص استقالل اتحادیه اروپا نيز باشد. اروپا با تمامي سياست هاي امریکا 
موافق نبوده و باید توجه داشت در اروپا به همان اندازه که قطعيت براي حفظ 
برجام و اجراي تعهدات نسبت به ایران وجود دارد، عدم قطعيت نيز درباره 
موضوع مقابله با امریکا وجود دارد، چراکه همان طور که در ایران اختالف نظر 
وجود دارد در اروپا نيز اختالف نظر وجود دارد. براي مثال، لهستان امنيت خود 
را برعهده کشورهاي غرب اروپا نگذاشته و به امریکا وابستگي دارد و طبيعتاً با 

این کشور همراهي مي کند. 
زیگمار تصریح کرد: در آلمان شرکت هاي کوچک و متوسط زیادي وجود 
دارد که به امریکا وابسته نيستند و به همکاري با ایران عالقه مند هستند. در 
خصوص برجام این نکته را درک مي کنم که ایران نمي تواند بي نهایت صبوري 
انجام دهد. وزیر خارجه سابق آلمان افزود: فرانسه و آلمان بيش از همه مایل 
به اجراي تعهدات نسبت به ایران هستند، اميدوارم بقيه کشورها نيز متقاعد به 
اجراي تعهدات شوند، چراکه براي ما موضوع فراتر از بحث تهران است و اگر در 

خصوص برجام کوتاه بيایيم، در مسائل بعدي نيز همين اتفاق مي افتد. 

ژه
وی

ليبراليسمدربافتهايفرسوده! 
ش��واهد و قرائن مي گوید که گویا عده ای در پش��ت صحنه 
تالش می کنند عباس آخوندي شهردار تهران شود. از همين 
 رو است که همه اعتراضات فعلي، س��ابق و اسبق به عباس 
آخوندي تعمداً نادیده گرفته مي شود و حتي کسي در مقام 
پاسخگویي برنمي آید تا دفاعي حداقلي از عملکرد او داشته 
باش��د. اعتصاب کاميونداران، تصادف قط��ار، بي اعتنایي به 
تصادفات جاده اي، بي اعتنایي به وضعيت مسکن مردم و رفتار 
نامناس��ب با خبرنگاران تنها نمونه هایي معروف از عملکرد 
عباس آخوندي اس��ت و در نهایت هم با جمله سؤال برانگيز 
آخوندي که »افتخار مي کنم، حتي یک مسکن مهر افتتاح 
نکردم« مراس��م تودیعش مثل همه س��ال هاي مدیریتش 
جنجالي مي شود. دیروز اما روزنامه سازندگي با افتخار تيتر 
زده »فينال ليبرال ها« روي تصاویر عباس آخوندي و پيروز 
حناچي، دو گزینه نهایي که شوراي شهر پایتخت قرار است 
یکي از آنها را به عنوان ش��هردار تهران انتخاب کند. محمد 
قوچاني در این مطلب رأي شوراي شهر به هر کدام از این دو 
گزینه را رقابت ميان دو روایت از یک اندیشه دانسته. قوچاني، 
آخوندي را تکنوکراتي ليبرال مي داند که از ميانه جناح راست 
سنتي عبور کرده و مصداق راست مدرن در ميان دولتمردان 
جمهوري اسالمي است و حناچي را تکنوکراتي که به چپ 
مدرن گرایش دارد. مي ش��ود کلي نظریه پ��ردازي کرد و در 

تئوري از چپ و راس��ت و ليبراليس��م و چه و چه نوشت، اما 
براي اداره کالنشهري که وسعت و جمعيتش در حد برخي 
کشورهاي دنياست، این تئوري هاي ژورناليستي دواي درد 
نمي شود که هيچ، باید گفت خالف نظرات امام خميني)ره( 
است. امام خميني زماني که قائم مقام خود را برکنار کردند، 
یکي از دالیل عدم شایس��تگي او براي رهبري آینده نظام را 
سپردن مملکت دست ليبرال ها دانستند. کشوري هم قرار 
است با تئوري هاي اسالمي اداره شود، چه فخري دارد که با 
ذوق زدگي از ليبرال بودن کاندیداهاي شهرداري پایتختش 

بگویيم؟! 
نتيجه همين مدیریت ليبرالي بود که سال گذشته پس از یک 
شب بارش برف در اس��تان تهران تمامي راه هاي مواصالتي 
ش��هر تهران مس��دود و دو فرودگاه آن هم تعطيل شد. قرار 
بود وزارت عباس آخوندي گزارش این موضوع را س��ه ماهه 
بدهد که ... روز گذشته سالگرد زلزله کرمانشاه بود و خبري 
از گزارش عملک��رد وزارت راه و شهرس��ازي آخوندي براي 
ساخت مسکن زلزله زدگان نيست... کالم جنجالي بيمه بودن 
فوت ش��دگان حادثه قطار هم یکي دیگر از نتایج ليبراليسم 
آخوندي اس��ت. این اس��ت برنامه اي که ح��زب کارگزاران 
س��ازندگي در رس��انه اش براي اداره ش��هر تهران دارد؟ در 
شهري با مش��کل ترافيک و بافت هاي فرسوده و هزار و یک 
مشکل عمراني ریز و درشت دیگر، ليبراليسم چه دردي دوا 

خواهد کرد که موجب فخر هم باشد؟ در وزارت راه و مسکن و 
شهرسازي، این ليبراليسم چه عملکرد مثبتي داشته که حاال 

بخواهد در شهر تهران همان برنامه ها پياده شود؟! 


 ربيعيبهشریعتمداري:
آشکشکخالهاست

علي ربيعي، وزیر سابق کار در مراس��م تودیع خود سخنان 
جالبي از بهانه تراشي هاي مدیران تازه بر سر کار آمده گفته 
و جالب آنکه به وزیر بعد از خود یعني محمد شریعتمداري 
گفته که تو هيچ کدام اینها را نداري. در واقع گفته تو نمي تواني 

بهانه اي براي کار نکردن داشته باشي! 
ربيعي در این مراسم گفته »از آمدن شریعتمداري که رفيق 
40 ساله ام اس��ت، خوش��حالم. در دوران جنگ ما در صف 
بودیم و وي در ستاد. دوستي ما 40 ساله است و خوشحالم که 
او آمد و نمي تواند بگوید وزیر قبلي کار را خراب کرده است. 
معموالً مدیران جدید چند پاکت ب��از مي کنند، پاکت اول 
اینکه مي گوید شش ماه باید بررس��ي کنم، پاکت دوم آنکه 
مدیر قبلي گند زده و باید آن را پاک کنم و پاکت سوم اینکه 
مي گویند مدتي بمان و برو. خب آقاي شریعتمداري هيچ کدام 
را نمي تواند باز کند و  آش کشک خاله اش است. من هم  آش 
کشک خاله ات هستم.« دولت روحاني به دولتي که همه چيز 

را گردن دولت قبل انداخت، معروف شده است. 

      خبر

یک فعال رس�انه اي با انتقاد از عدم حاکمیت 
مدیریت جهادي در برخي مس�ئوالن اجرایي 
گفت که طهراني مقدم با یک مدیریت جهادي 
ناممکن ه�ا را ممک�ن و کش�ور را در برخ�ي 
حوزه هاي راهب�ردي از بیگانگان بي نیاز کرد. 
به گزارش تس��نيم، حميدرضا مقدم فر، مش��اور 
رس��انه اي فرمانده کل س��پاه در مراسم سالگرد 
شهادت ش��هيد طهراني مقدم که یک شنبه شب 
در مسجد جامع »ضرابخانه« تهران برگزار شد، 
تصریح کرد: ش��هيد طهراني مقدم اثبات کرد که 
مي توان دین را با علم و دانش همراه کرد و به نتایج 
خوبي رسيد. شهيد طهراني مقدم به عنوان کسي 
که با ادعي��ه و مناجات مأنوس بود، توانس��ت در 
زمينه علم و دانش نيز در جایگاه عالي قرار گيرد 
و با س��اخت موشک، کش��ور را از دیگران بي نياز 
کند. مقدم فر با بيان اینکه ش��هيد طهراني مقدم 
اثبات کرد دش��منان ما، به ویژه امریکا و اسرائيل 

مانند »ببر کاغذي« قابل شکستن و از بين رفتن 
هستند، افزود: طهراني مقدم ثابت کرد در کشور 
بن بستي نداریم و مي توان سخت ترین عرصه هاي 
علمي، اجرایي و مدیریتي را ب��ا تکيه بر خداوند 
متعال و استفاده از ظرفيت هاي درون کشور پشت 
سر گذاشت. مشاور رس��انه اي فرمانده کل سپاه 
پاسداران یادآور شد: ش��هيد طهراني مقدم ثابت 
کرد، مي توان مستقل بود و با تکيه بر ظرفيت هاي 
داخلي مقابل س��خت ترین تحریم ها و فش��ارها 
ایس��تادگي کرد و س��ربلند بيرون آم��د. وي در 
بخش دیگري از سخنان خود به موضوع انتخابات 
نمایندگان کنگره امریکا اشاره کرد و با یادآوري 
موضع برخي از مس��ئوالن در برابر این انتخابات 
گفت: برخي ب��ه جاي س��رمایه گذاري در داخل 
چشم را به انتخابات ميان دوره اي امریکا دوخته 
بودند تا فرجي حاصل شود! این نشان مي دهد غير 
از یک اشتباه راهبردي بزرگ که تفاوت بنيادي 

در مواضع دموکرات ها و جمهوریخواهان راجع به 
ایران مي بينند، در تاکتيک و ب��رآورد اوضاع هم 

وضعيت خوبي ندارند. 
این کارشناس مسائل فرهنگي خاطرنشان کرد: 
این یک آفت بزرگ و ارتجاع قابل توجه است که 
برخي مسئوالن معادالت و مناسبات داخلي را تا 
این حد به خارج از کش��ور گره زده اند که تاریخ 
تغييرات احتمالي را هم با تاری��خ انتخابات هاي 
امریکا چک مي کنند. مقدم فر در بخش دیگري از 
سخنان خود با اشاره به اهميت مدیریت جهادي 
و انقالبي در شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: 
امروز مدیری��ت جهادي گوهر نایاب و گمش��ده 
کشور در عرصه اجرایي است. قطعاً با به کار گرفتن 
این عنصر مي توان س��رعت را در مس��ير اجرایي 
کشور مشاهده کرد. مشاور رسانه اي فرمانده کل 
سپاه در بخش پایاني سخنان خود در این مراسم 
به موضوع انتخاب شهردار از سوي شوراي شهر 

تهران اشاره کرد و گفت: مش��اهده مي کنيم که 
چه فضاحتي در انتخاب شهردار مهم ترین شهر 

ام القراي اسالم پيش آمده است.
 طبق اخباري که روز گذش��ته منتشر شد، آقاي 
آخوندي به ص��ورت غيررس��مي اکثریت آراي 
اعضاي شوراي شهر را براي مسئوليت شهرداري 
تهران کسب کرده است. قطعاً انتخاب آخوندي 
به عنوان ش��هردار تهران تير خ��الص به جریان 
اصالحات و مدعيان اعتدال است. وي در همين 
زمينه اضافه ک��رد: با توج��ه به عملک��رد آقاي 
آخوندي در وزارت راه و شهرس��ازي، نوع تفکر، 
س��وابق سياس��ي و همچنين ناتواني او در امور 
اجرایي، مش��خص اس��ت که با این انتخاب چه 
اتفاقي در آینده رخ خواهد داد. هزینه این مسائل 
را جریان اصالحات و مدعيان اعتدال باید پرداخت 
کنند. این جریان با این انتخاب اندک ظرفيتي که 

در بدنه اجتماعي دارد از دست خواهد داد. 

مقدم فر: چشم دوختن به انتخابات امريکا براي گشايش، »ارتجاع« است

 الزامات شكست نهایي دشمن                 
ادامه از صفحه اول 

  همان طور که مي دانيد تحریم ها عليه ایران در حال شروع شدن هستند و 
ایران ضربه بزرگي مي خورد. « مایک پمپئو، وزیر خارجه هم روز یک شنبه 
13 آبان در گفت وگو با شبکه خبري فاکس گفته بود: »تحریم هایي که از 

فردا دوباره برقرار مي شود، کمرشکن ترین تحریم ها عليه ایران است.«
در عرصه ميداني نيز ، عوامل مزدور امریکا هم در ش��بکه هاي مجازي با 
فراخوان براي آغاز مرحله جدید اعتراضات در روز 14 و15 آبان ماه تالش 
کردند زمينه تکرار آش��وب هاي دی ماه 96 را ایجاد کنند. اما به رغم این 
سناریوپردازی ها واکنش مردم وبازار کامالً برعکس بود ، عدم تغيير قيمت 
ارز ، بي اعتنایي ب��ازار به فراخوان ها و اوج گيری انتق��اد اروپایی ها به این 
فضاسازي ومخالفت با اعمال تحریم های جدید صحنه را به رغم خواست 

کاخ سفيد ومتحدان متفاوت کرد.
این وضعيت سبب شد که پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، ماهيت استکباري 
این کشور و هدف اصلي از تحریم ها را آشکار کرده ودر اظهاراتي توهين آميز 
عليه مردم ایران مي گوید »ایران اگر می خواهد مردمش غذا بخورند باید به 
حرف امریکا گوش کند. « وي در ادامه با اشاره به شروط دوازده گانه امریکا 
براي عقد یک توافق جدید با ایران و لغو تحریم ها تصریح مي کند: »ایران 
باید تصميم بگيرد که آیا می خواهد مردمش غذا بخورند یا نه. «او در عين 
حال اذعان مي کند که از زمان اعمال مجدد تحریم ها، هنوز هيچ نشانه اي از 

تمایل ایران براي بازگشت به ميز مذاکره مشاهده نشده است. 
هوشياری وبصيرت مردم ایران بيانگر آن اس��ت که در 13 آبان امسال ، 
شکستي دیگر بر فهرست بلند شکست های امریکا از مردم نظام جمهوري 
اسالمي ایران افزوده ش��ده واین بار مردم با ایس��تادگي ومقاومت خود 
س��ناریوي جنگ رواني کاخ س��فيد در اجراي مرحله نهایي یک جنگ 
همه جانبه که بيش از یک سال براي آن برنامه ریزی کرده وبه زعم خود 
وباهمکاري صهيونيست ها وارتجاع عرب ومنافقين، ودیگر گروهک های 
ضد انقالب سعي کرده بودند همه ظرفيت های موجود براي بحران سازي 
در کشور و ایجاد تقابل ميان مردم با نظام اسالمي و به خيابان کشيدن آنها 
را به کار گيرند، خنثي کردند . این وضعيت اگر چه عصبانيت بيشتر آنان 
را برانگيخته ، اما از سوي دیگر نشانگر آن اس��ت که اگر ایران به درستي 
ظرفيت های موجود را به کار گيرد ، قادر خواهد بود فرصت تحریم ها را به 
عرصه شکست دیگري بر دشمن تبدیل کند. در زمينه چرایي ناکامي ترامپ 

در این مرحله به دو دسته از عوامل مي توان اشاره کرد: 
الف: عوامل داخلي: 1-   درک مردم نسبت به صحنه وابعاد جنگ رواني 
دشمن که روشنگري هاي مقام معظم رهبري در آن نقش اساسي داشت. 
2-  روشن شدن ماهيت سلطه طلبانه وضدیت رژیم امریکا عليه مردم ایران. 
3-    اعتماد بخشي دولتمردان به افکار عمومي در زمينه اقدامات دستگاه هاي 
اجرایي براي مقابله با تحریم ها و تحول در مواضع آنها.  4-  روشن شدن نقش 
منافقين  وصهيونيست ها ودیگر دشمنان نظام اسالمي در طراحي واجراي 
این سناریوها عليه مردم ایران. 5-  تقویت وحدت وانسجام ملي و ناکامي 
دشمن در ش��کل دهي به اجتماعات اعتراضي با توجه به اهميت حفظ 
تماميت ارضي وامنيت اجتماعي براي مردم. 6-  نقش تعيين کننده ایران 
در تحوالت منطقه و نفوذ وعقبه راهبردي نظریه مقاومت در نقاط حساس 
منطقه ودرک مردم نسبت به اهميت وضرورت آن. 7-  افزایش تاب آوري 

مردم ایران در مقابله با تحریم های امریکا در مقایسه با گذشته. 
ب: عوامل و مؤلفه هاي بیروني:  1- در حالي که امریکا قصد داش��ت 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مشخص ش��ده که این غيرعملي 
است؛ جایگزیني مناسب براي 2/5 ميليون بشکه در روز در صادرات نفت 
ایران وجود ندارد.  2- جنگ تجاري ترامپ با چين و تحریم های اقتصادي 
امریکا عليه روسيه باعث شد که پکن و مسکو تمایلي براي کار با واشنگتن 
عليه ایران نداشته باشند.  3- ناتواني کاخ سفيد در ایجاد اجماع عليه ایران 
و جلب همکاري اتحادیه اروپا براي خروج از برجام.  4- تحریم های امریکا 
زمينه س��از تغيير تاریخي در نظام مالي جهاني شده است. براي چندین 
دهه، دالر امریکا بر بازارهاي مالي بين المللی غالب است. با این حال، خروج 
امریکا از برجام کشورهایي مانند روسيه، چين، هند و ترکيه را به استفاده 
از ارزهاي محلي خود براي تجارت با ایران تشویق کرده است.  5- طرفين 
باقي مانده در برجام، این توافق را به عنوان ابزاري براي مقابله با یکجانبه 
گرایي امریکا، مورد توجه قرار داده اند.  6- متحدان قدرتمند ایاالت متحده 
مانند اتحادیه اروپ��ا و ژاپن همچنان از برجام پش��تيباني مي کنند. تنها 
تعدادي از متحدان منطقه اي � یعني عربستان سعودي، امارات متحده 
عربي و اسرائيل � از تصميم ترامپ براي خروج از این معامله حمایت کردند.  
7-هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در یک نشریه آلماني زبان نوشته 
است: اروپا نباید به امریکا اجازه دهد که مانند آقاباالسر عمل کند. به همين 
دليل ضروري است که ما استقالل اروپا را از طریق ایجاد کانال هایي براي 

انجام پرداخت هاي  مان، مستقل از امریکا حفظ کنيم. 
    الزامات شکست نهایي دشمن :   

 شکست قطعي دشمن در اعمال تحریم ها مستلزم تالش بيشتر دولتمردان 
در تحقق اقتصاد مقاومتي، بهره گي��ری از فرصت تحریم ها براي کاهش 
وابستگي کشور به نفت وتقویت زیرس��اخت های اقتصادي کشور است 
. مقام معظم رهبري در دیدارهاي اخير خود با هيئ��ت دولت به ویژه در 
24 مرداد و7شهریور ، راهکارهایي براي حل مسائل اقتصادي کشور ارائه 
دادند که اهم آن به شرح زیر است.  1- به سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
عمل شود. لب کالم سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تکيه بر توليد داخلي 
است که مرتبط است با حل مشکل معيشت مردم .  2-تيم اقتصادي دولت 
ميان دار ميدان است؛ این تيم شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت صنعت، وزارت کشاورزي و دیگر نهادهاي مرتبط. 
چه داخل دولت چه خارج از دولت همه باید با این تيم هماهنگ باشند؛ از 
دولت حرف متناقض بيرون نياید.  4-نقشه راه اقتصاد تهيه شود، به گونه اي 
که بتواند یک ثباتي را در کش��ور به وجود بياورد ومردم و سرمایه گذاران 
بتوانند طبق آن برنامه ریزی کنند. ثبات و آرامش را براي فعال اقتصادي 
ایجاد و از ظرفيت های فکري و کارشناسي متخصصان کشور استفاده کنيد. 
5-براي حل مشکل بانک ها، نظام بانکي و مشکل نقدینگي ، یک کارگروه 
دانا، حساس پرکار، خطرپذیر و شجاع و فعال شبانه روزي متشکل از عناصر 
جهادي و مبتکر؛ ذیل ستاد مقابله با تحریم یا ستاد اقتصاد مقاومتي، تشکيل 
و نقدینگی مدیریت شود.  6-بخش خصوصي تقویت و از ظرفيت بخش 
خصوصي استفاده کنيد واصل 44 قانون اساسي را اعمال کنيد؛ اصل 44 
درست عمل نمی شود.   8-ضرورت اشراف و اعمال قدرت در مبادالت مالي 
براي جلوگيري از عمليات مخرب ومقابله با قاچاق وپولشویي. 10-مبارزه 
واقعي با فساد؛چشم بازِ مدیران در مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد مورد 
نياز است. از روش های پيشرفته براي مراقبت از قاچاق یا سوء استفاده از ارز 
دولتي استفاده کنيد. 11- با مردم به صورت رودررو حرف بزنيد و بگویيد 
دشمن می خواهد از رخنه اقتصادي استفاده کند و ما نخواهيم گذاشت و 
به کمک ش��ما احتياج داریم، قوت ها و نتایج کارهاي مثبت اقتصادي را 
براي مردم اطالع رساني کنيد.  12-ضرورت تحرک عملياتي و هدفمند 
در دیپلماسي، دیپلماسي قوي براي مسائل اقتصادي کشور، خوب است 
در مسائل اقتصادي از اروپا قطع اميد کنيد.   ماه قبل از اعمال مرحله نهایي 
تحریم های اقتصادي کاخ سفيد عليه مردم ایران، امام خامنه اي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در اجتماع عظيم و پرشکوه بسيجيان در روز پنج شنبه 
12مهرماه در ورزشگاه  صد هزار نفري آزادي شکست دشمن در این مرحله 
را پيش بيني و با تأکيد بر اینکه امریکایي ها با عربده کشي، بيان سخنان 
سخيف و تصوراتي واهي درصدد تصویرسازي کامالً وارونه از قدرت خود و از 
اوضاع ایران هستند ، یادآور شدند: من به طور قاطع با اطالعي که از وضعيت 
کشور دارم، قاطعانه مي گویم این ملت و این نسل جدید تصميم گرفته است 
که دیگر تحقير نشود و دنباله روي قدرت هاي بيگانه و دشمن نشود. تصميم 
گرفته که ایراِن عزیز را به اوج افتخار و عزت برس��اند و این توانایي را دارد. 
اقتصاد ملي ما مي تواند تحریم را شکست دهد و شکست تحریم، شکست 

امریکا است و امریکا یک سيلي دیگر از ملت ایران خواهد خورد. 


