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 آشكاري تروريسم دولتي امريكا
سيد پويان حسين پور در توئيتي نوشته: برايان هوك، نماينده 
امريكا در امور ايران،  اسماعيل قاآني را به ترور تهديد كرد. تا 
قبل از ش��هادت حاج قاس��م، اگر قصد صحب��ت از اقدامات 
 CIA تروريستي امريكا را داشتيم، بايد به عمليات هاي پنهان
اشاره مي كرديم، اما حاال با استناد به اخبار آشكار، مي شود از  تروريسم دولتي 

امريكا سخن گفت. 
------------------------------------------------------

 سكوت هاي يك مزدور
حميدرضا صداقت در توئيتي نوشته: مسيح علي نژاد در داووس از اتفاقات اخير 
صحبت كرد اما درباره كودكان مبتال به بيماري پروان��ه اي و كودكان مبتال به 
ديس��تروفي ماهيچه اي دوش��ن كه بر اثر تحريم هاي امريكا محكوم به مرگي 
خاموش هستند، سكوت مطلق كرد. علي نژاد در برابر كمبود دارو براي درمان 

كودكان مبتال به سرطان هم سكوت كرد. 
------------------------------------------------------

  تفكر با موشك نابود نمي شود
 مجيد فاضلي در توئيتي نوشته: مقاومت ريشه در تفكر داره. تفكر رو با موشك 
اتمي هم نميشه نابود كرد. ترور كردن س��رداران ايراني كه جاي خود دارد اما 
خون به ناحق ريخته شده سردار سليماني روزي بنيان امريكا را در منطقه به باد 
خواهد داد. شايد سردار قاآني همان فردي باشد كه پرچم اسالم را در قدس به 

اهتزاز درخواهد آورد. 
------------------------------------------------------

 ذوق بارزاني از ديدار با ترامپ
 كاربري به نام آدم هم در مورد ديدار نيچروان بارزاني و ترامپ نوش��ته: بارزاني 
ذوق زده بود اما ترامپ اصاًل نميدونست بارزاني كيه و چي كاره ست! بارزاني رو 
با فرماندهSDF اشتباه گرفته بود! و حتي نمي دونست اونجا اقليم كردستانه نه 
سوريه! ترامپ مدام از شمال سوريه و نفت امريكا)!( توي سوريه گفت! و بارزاني 

از ذوق ديدار با ترامپ حتي نگفت من كي هستم و اينجا كجاست!
------------------------------------------------------

  3پرچم در ديداري دوجانبه؟!
سيدرضا الغرابي، روزنامه نگار عراقي با انتشار عكسي از ديدار بارزاني و ترامپ كه 
در آن پرچم عراق و امريكا و كردستان عراق به چشم مي خورد، نوشته: سه پرچم. 
دو رئيس؟! نيچروان نماينده عراق؟ نماينده كردستان؟ ترامپ با چه كسي ديدار 
كرد؟ نماينده عراق؟ نماينده كردس��تان؟ اگر نمونه مشابه اين عكس در جاي 

ديگري از جهان سراغ داشتيد لطفاً معرفي كنيد. 
------------------------------------------------------

  مديون و متنفر!
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: نسبت قاسم سليماني با آدم هايي كه امنيت شان 
را مديون تدبير و شجاعت او هستند، جالب اس��ت، چه ايراني و چه غيرايراني، 
برخي مديون هستند و عاشق و قدرشناس، برخي مديون و قدرناشناس، برخي 
مديون هستند و متنفر، دلم براي دسته  سوم زياد مي سوزد، آدم مديون كسي 

باشد كه از او متنفر است!
------------------------------------------------------

  شما نگو مرگ بر امريكا!
مجتبي دانشطلب نوشته: شما نگو مرگ بر امريكا، اختيار خودت رو داري، اما 
براي ديگران اين حق رو قائل باش كه بگن مرگ بر امريكا، چون آزاد بودن رو حق 
همه مي دوني، ناچاري به همه حق بدي كه هر مخالفتي درباره ضرر به جامعه 
رو با »به ما چه« و »دلمون مي خواد« و »مگه فضولي« و »تو گوش��ت رو بگير« 

جواب بدن، بد كه نيست؟!
------------------------------------------------------

  هديه دادن به مسئوالن سنتي طاغوتي است
احمد توكلي در توئيتي نوشته: مطلع شدم وزير اقتصاد هديه بانك كشاورزي 
را ردكرده است. در نامه به آقاي دژپس��ند از اين كارش تقدير كردم و خواستم 
پرداخت كننده هديه تنبيه ش��ود. هديه  دادن به مس��ئوالن، س��نت زش��ت 
حكومت هاي طاغوتي اس��ت و بايد تالش كنيم اين  نوع خيانت ها به بيت المال 

براي هميشه از دامن جمهوري اسالمي پاك شود. 
------------------------------------------------------

  نشاني از اعتماد مردم به شوراي نگهبان
تقي دژاكام در توئيتي نوشته: بي بي سي به نقل از شهيندخت موالوردي نوشته، 
زناني كه براي مجلس ردصالحيت شده اند، از سوي نزديكانشان بي آبرو و بي دين 
شناخته شده اند. حاال كاري به شدت كذب و مضحك بودن اين گزاره ندارم، اما 
اگر راست باشه نشان دهنده اعتماد بسيار باالي مردم به نتايج تعيين صالحيت 

شوراي نگهبان است. 
------------------------------------------------------

  ثمره خون زنده ترين سردار
علي عليزاده در مورد تجمع ميليوني روز جمعه مردم عراق عليه حضور نظاميان 
امريكايي در اين كش��ور نوش��ته: امروز در بغداد ديدمت. به شكل يك ميليون 
چهره عراقي و صدايت را شنيدم كه از هزاران حنجره عربي فرياد مي زدي امريكا 
بيرون. اين سه هفته كه گيج عزاي تو بوديم، تو لحظه اي نايستادي. شهر به شهر 
رفتي. بيدار كردي. از مقاومت عليه اشغال گفتي و سربازان تازه نفس به سپاهت 

آوردي. تو، زنده ترين سرداري!
------------------------------------------------------

  به خيابان هاي بغداد نگاه كنيد!
مهدي محمدي هم در توئيتي نوشته: در اين چند روز بسياري مي پرسيدند پس چه 
شد اخراج امريكا از منطقه؟ يا مي گفتند اين حرف ها كه خون حاج قاسم كاري تر 
از خود اوست، براي دلخوش كردن است. به خيابان هاي بغداد نگاه كنيد. امريكا از 

همان جايي ضربه نهايي را خواهد خورد كه به آن اميد نهايي بسته بود؛ مردم.

شيخ عطار:  اقدام سفير انگليس وقيحانه بود
غيرقانون�ي  تجم�ع  در  حض�ور  در  انگلي�س  س�فير  اق�دام 
ب�ود.  اي�ران  ب�ه  دهن كج�ي  ب�راي  و  وقيحان�ه  ته�ران 
عليرضا شيخ عطار سفير اسبق جمهوري اسالمي ايران در آلمان در گفت وگو با مهر، 
درباره حضور سفير انگليس در تجمعات اخير غيرقانوني در تهران، گفت: ديپلمات ها 
در همه جاي دنيا دستورالعمل هايي دارند كه بسيار شبيه هم است.  وي افزود: يكي 
از اين دستورالعمل ها كه الزم االجرا بوده، اجراي كنوانسيون وين است. دستورالعمل 
ديگر نيز اين است كه هر ديپلماتي اعم از سفير يا مقام هاي پايين تر هر سفارتخانه، 
مي بايست از هرگونه اقدامي كه شائبه دخالت در امور داخلي كشور محل مأموريت 
تلقي مي ش��ود، اجتناب كنند.  سفير اس��بق ايران در آلمان گفت: اين مداخالت 
مي تواند اظهار نظر عليه كش��ور محل مأموريت، حضور در تجمعات غيرقانوني يا 
مالقات با افرادي مسئله دار باشد و همه ديپلمات ها از اين موضوعات آگاهي كافي 
دارند.  شيخ عطار افزود: اينكه سفيري مانند »راب مك اير« كه سابقه كاري وي 
نشان مي دهد كه ديپلمات كهنه كاري است و جدا از اينكه با سازمان هاي اطالعاتي 
انگليسي همكاري دارد يا نه! در تجمعي غيرقانوني شركت مي كند، جاي سؤال دارد.  
وي تأكيد كرد: تجمعي كه سفير انگليس در آن حضور داشت، به خصوص بعد از 

وقايع آبان ماه مشخصاً واضح است كه در جهت ايجاد آشوب بوده است. 
وي بيان كرد: سفير انگليس كار  وقيحانه اي كرده و ظاهر رفتار ديپلماتيك را نيز 
حفظ نكرده است. اين موضوع نشان مي دهد كه اوالً شخصيت ايشان مسئله دار 
اس��ت، به اين معني كه اصول حرفه اي را نه به خاطر ندانستن- به دليل سابقه 
فراوان كار ديپلماتيك- بلكه به خاطر دهن كجي به ايران نقض كرده و همچنين 
نشان مي دهد رؤساي كشور ايشان مقاصدي كه در مورد ايران دارند، خيرخواهانه 
نبوده و حتي خصمانه است.  سفير اس��بق ايران در هندوستان درباره اقدامات 
متقابل ايران با اين اقدام انگليس��ي ها و به خصوص سفيرشان نيز گفت: اولين 
كاري كه طبق عرف ديپلماتيك انجام مي گيرد، احضار سفير است كه وزارت امور 

خارجه اين كار را انجام داده و به او تذكرات كافي داده شده است. 
شيخ عطار ادامه داد: همچنين بايد سفير ايران در انگليس با مقام هاي اين كشور 
ديدار كند و مراتب اعتراض تهران را به اين اقدام »مك اير« به گوش مسئوالن 

وزارت خارجه انگليس برساند تا جلوي اين قبيل اتفاقات گرفته شود. 

چهرهها

 ش�وراي نگهب�ان تح�ت تأثير جوس�ازي ها 
نخواه�د  ق�رار  اخي�ر  فضاس�ازي هاي  و 
نمي كن�د.  عقب نش�يني  و  گرف�ت 
سيداحس��ان قاضي زاده هاش��مي عضو ش��وراي 
مركزي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس، در 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه ش��وراي نگهبان بر 
آمده از قانون اساس��ي و يكي از اركان آن اس��ت، 
گفت: اصولي از قانون اساسي نيز در مورد وظايف 

شوراي نگهبان است. مجلس، دولت، اختيارات رئيس جمهور و 
رئيس مجلس همگي برآمده از قانون اساسي هستند. 

وي تصريح كرد: عده اي نمي توانند در فضا و اتمسفر قانون اساسي 
رشد كرده و صاحب مسئوليت شوند و بعد اگر با مذاقشان خوش 
نيامد عليه آن موضع گيري و اظهارنظر كنند. مخالفان نمي توانند 
با فضاس��ازي، ش��وراي نگهبان را مجبور به عقب نشيني كنند. 
مطمئن هس��تم كه ش��وراي نگهبان همان طور كه با صالبت و 
جديت وارد گود شده اس��ت، با همان صالبت و جديت مسير را 

ادامه خواهد داد و به انتها مي رساند. 
اين نماينده مجلس در خصوص موضع گيري رؤساي دو قوه عليه 
روند بررسي صالحيت نامزدهاي مجلس در شوراي نگهبان گفت: 
جايگاه هر دوي اين آقايان برآمده از قانون اساسي است. بايد به 
قوانين كشور پايبند باشند، چون خودشان از ابتداي انقالب در 
جايگاه هاي مختلف صاحب مسئوليت بوده اند و افراد تازه كار در 

عرصه سياسي كشور نيستند.  قاضي زاده هاشمي 
گفت: اين دو نفر ساليان س��ال نماينده مجلس، 
رئيس جمهور، رئيس مجلس و دبير شوراي عالي 
امنيت بوده ان��د. الريجاني از ابت��داي انقالب در 
مسئوليت هاي مختلفي قرار داشته است، روحاني 
نيز از ابتداي انقالب در پست هاي مختلف حضور 
داشته اس��ت.  وي ادامه داد: امروز نمي توانند اگر 
چيزي به ذائقه آنها خوش نيامد اين گونه اظهارنظر 

و قضاوت كنند. مثل بر شاخه نشستن و بُن بريدن است. 
عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي مجلس گفت: 
اگر دوس��تان، اطرافيان و نزديكان آنها اعتراض و شكوائيه اي به 
بررسي صالحيت ها در ش��وراي نگهبان دارند بدانند كه مسير 
قانوني براي بررسي اعتراض ها وجود دارد و قانون مسير را نبسته 

است و بايد در مسير قانوني اعتراضات خود را پيگيري كنند. 
قاضي زاده هاشمي تصريح كرد: اين اظهارات نه تنها هيچ كمكي 
به آنها نمي كند، بلكه ساختارهاي اساسي كشور و قانون اساسي 
را زير سؤال مي برد كه در واقع كمك به توئيت ها و گفتمان ترامپ 
و پمپئو است.  عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان واليي 
مجلس گفت: سران قوا با در نظر گرفتن همه اين فضاسازي ها بايد 
در اظهارنظرهاي خود مالحظات همه جانبه تر و چندبعدي تري 
را داشته باشند. دوستانشان را نيز راهنمايي كنند كه از مسير و 

مدار قانون اقدام نمايند. 

م�اده ۲5 آيين نام�ه داخل�ي مجم�ع تصريح 
دارد ك�ه با پاي�ان مهلت بررس�ي يك س�اله 
نظ�ر ش�وراي نگهب�ان محك�م خواه�د بود. 
علي احم��دي رئيس كميس��يون مش��ترك 
مجمع تش��خيص مصلحت در گف��ت وگو با 
تسنيم، با اشاره به پايان يافتن مهلت بررسي 
سي اف تي در مجمع تشخيص، اظهار داشت: 
ماده 25 آيين نامه داخلي مجمع تصريح دارد 

كه با پايان مهلت بررسي يك ساله نظر شوراي نگهبان محكم 
خواهد بود. 

وي با بيان اينكه دولت اگر بخواهد مي تواند هم راجع به پالرمو 
و هم راجع  به س��ي اف تي بخش��ي از آن ايراداتي كه شوراي 
نگهبان و هيئت عالي نظارت گرفته را برطرف كند و با برطرف 
كردن آن ايرادات يك اليحه جديدي را به مجلس ارائه دهد، 
اظهار داش��ت: ما معيارهاي اف اي تي اف را در قانون مبارزه با 
منابع مالي تروريس��م رعايت كرديم پس با وجود اين قانون 
داخلي ضرورتي بر تصويب سي اف تي وجود ندارد اما اگر دولت 
اصراري دارد مي تواند با رفع ايراداتي كه بوده اليحه جديد به 

مجلس ارائه كند. 
احمدي با بي��ان اينكه مخالفان تصويب اي��ن اليحه در مجلس 
بيشتر بودند با اشاره به اتفاقات هفته هاي اخير، گفت: شهادت 
سپهبد حاج قاسم سليماني يك نقطه عزيمتي براي بازتعريف 

نظريه انقالب و ارزش هاي انقالب در جامعه ما شد 
و قطعاً هرچه كه به اين نظريه نزديك تر ش��ديم 

فاصله ما با وادادگي هاي سياسي بيشتر شد. 
رئيس كميس��يون مش��ترك مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام ادامه داد: من فكر مي كنم بررسي 
پيامدها و اثرات ش��هادت حاج قاسم سليماني به 
زمان نياز دارد اما يكي از ابعاد آن بازتعريف نظريه 
انقالبي گري و فاصله گرفتن با وادادگي ها در عرصه 
سياس��ي و بين الملل بود و اين فضاي ايجاد ش��ده روي اعضاي 

مجمع تشخيص هم اثرگذاشت. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: برخ��ي در دول��ت و مجل��س كه حتي 
مسئوليت هاي حقوقي هم دارند اظهار كرده بودند كميسيون هاي 
مشتركي براي جمع بندي سي اف تي تشكيل شده بود و چون اين 
كميسيون ها به جمع بندي نرس��يدند مجمع تشخيص فرصت 
براي رسيدگي دارد. اين حرف شايد از يك فرد سياسي پذيرفته 
باشد اما از منظر حقوقي قابل پذيرش نيست زيرا باالخره مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و اعض��اي آن قانونمدارن��د و بايد بر 

قانونمداري هم تأكيد بكنند. 
احمدي افزود: م��اده 25 آيين نامه داخل��ي تعيين  تكليف كرد، 
بنابراين ما نبايد به سازوكار تعريف شده به  خاطر ساليق شخصي 
و مالحظات سياس��ي يا تحليل هايي كه در جامع��ه وجود دارد 

آسيب بزنيم. 

قاضي زاده هاشمی:

سران قوا به قانون احترام بگذارند
رئيس كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام:

 اكثر اعضاي مجمع مخالف تصويب اليحه CFT بودند 

آيت اهلل ابراهيم رئيس�ي رئيس ق�وه قضائيه در 
ادامه سفرهاي استاني خود روز پنج شنبه عازم 
استان يزد ش�د تا ميهمان مردم اين ديار باشد. 
از جمله مهم تري�ن برنامه هاي رئيس�ي در اين 
سفر ديدار با كارآفرينان، كاركنان دادگستري 
يزد و همچنين خانواده ش�هدا و ايثارگران بود. 
رئيس قوه قضائي�ه در بدو ورود به اين اس�تان 
با اش�اره به ضرورت رس�يدگي ب�ه پرونده هاي 
موجود در اين قوه از اعزام ۱۷هيئت به اس�تان 
يزد براي بررسي مسائل اين اس�تان خبر داد و 
تصريح كرد: ۹هيئت در شهرس�تان ها و هشت 
هيئت در مركز استان مسائل را بررسي مي كنند. 
اولين برنامه آيت اهلل رئيسي در اين سفر سخنراني در 

جمع كارآفرينان و نخبگان اين استان بود. 
رئيس قوه قضائيه در اين ديدار ضمن پرداختن به 
شرايط جاري كش��ور و تالش دشمنان براي هدف 
قرار دادن ثبات نظ��ام گفت: امروز ب��ه رغم اينكه 
دشمنان، جمهوري اسالمي را نا امن جلوه مي دهند، 
عرض مي كنم كه امن ترين نقط��ه دنيا جمهوري 
اسالمي ايران است و آنان با بهانه كردن يك حادثه 
سعي دارند ايران را كش��وري ناامن جلوه دهند، در 
حالي كه اين مسائل در جاي جاي دنيا در حال رخ 
دادن اس��ت و ما هم اطالعات و هم خبر هاي آن را 
داريم. امروز كشور ما براي گردشگران، كشور امني 
محسوب مي شود و استان يزد استان امني است و 
بيش از هميش��ه مي تواند اين امنيت را براي همه 

گردشگران داشته و منشأ آثار خير باشد. 
رئيس دستگاه قضا يادآور شد: در ارتباط با مسئله 
تس��هيل امر توليد، ما سياس��ت هاي مصوب ابالغ 
ش��ده داريم. اين سياس��ت ها در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بحث و از جانب رهبر معظم انقالب 
نيز ابالغ ش��ده اس��ت و هم مصوبات��ي در رابطه با 
اقتصاد مقاومتي داريم كه اينها اس��ناد باالدستي 
ما به شمار مي روند. هر بخشنامه اي و هر تصميمي 
بايد در ذيل اين سياست ها باشد. نبايد بخشنامه با 
سياس��ت هاي مصوب نظام مخالفت داشته باشد و 
حتماً بخشنامه ها بايد تسهيل كننده توليد در كشور 
باشند و بايد به گونه اي باشد كه براي توليدكننده، 
امر توليد صرف كند. هر كاري ك��ه توليدكننده را 

بي انگيزه يا كم انگيزه كند، بايد از آن پرهيز كرد. 
وي گف��ت: رهب��ر معظم انق��الب در نم��از جمعه 
به همه م��ا فرمودند باي��د ايران قوي ش��ود، ايران 
قوي مي خواهي��م. ايران قوي ب��دون اقتصاد قوي 
امكانپذير نيس��ت و بايد اقتصاد اين كش��ور قوي 
شود. س��ازوكارهاي قوت اقتصادي، عمل كردن به 
منشوري است كه ايش��ان فرمودند، يعني توجه به 
توليد و توليدكننده، تسهيل امر توليد، كارآفريني، 
سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال با زمينه هاي بسياري 
كه وج��ود دارد كه در اس��تان يزد هم��ان اقتصاد 

گردشگري است. 
 مبارزه با فس�اد اقتصادي ام�ري راهبردي 

و درون ذات انقالب نهادينه شده است
رئيس قوه قضائيه همچني��ن در ديدار با ايثارگران 
و خانواده هاي معظم شهداي استان يزد با اشاره به 
بدعهدي كشورهاي غربي در مقابل ايران بر برداشتن 

تحريم ها گفت: در عرصه هاي اقتصادي بايد بهترين 
را برگزينيم. م��ا تحريم اقتصادي هس��تيم، حال 
بايد ببينيم كه چ��ه كاري مي توانيم در اين تحريم 
اقتصادي انجام دهيم. نخس��ت آنك��ه بگوييم كه 
تحريم را بردارند، حال چگونه؟ با اين عهدشكنان؟ با 
كساني كه به سخنشان اعتماد نيست؟ با كساني كه 
در مذاكره نه به سخن، نه به امضا و نه به ميثاقشان 
اعتماد نيس��ت؟ آيا مي توان با آنها مذاكره كرد؟ نه 
مي توان به سخنان آنها اعتماد كرد و نه به نشستن 
با آنها، به تعبير رهبر معظم انقالب آنها همان هايي 
هستند كه در فرودگاه بغداد روي شهيد گرانقدرمان 

آتش ريختند. 
رئيس دس��تگاه قض��ا اف��زود: راه دوم راه دور زدن 
تحريم هاس��ت؛ كاري كه بس��ياري از مسئوالن و 
كارشناس��ان تالش مي كنند تحري��م را دور بزنند 
كه كار پسنديده اي اس��ت. بايد از تمام كساني كه 
تحريم را دور مي زنند و زندگي مردم را تسهيل كرده 
و نمي گذارند معضلي در زندگي مردم به وجود آيد، 

تشكر كرد. 
آيت اهلل رئيسي گفت: راه سوم كه راه انتخابي ما اين 
راه بوده، آن اس��ت كه ما يك اقتصاد مقاوم داشته 
باشيم كه تمام تحريم ها را پشت سر بگذارد و هيچ 
تحريمي و تهديدي بر اين اقتصاد تاثيرگذار نباشد. 
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در اين عرصه ما در 
دستگاه قضايي خود را موظف مي دانيم براي اينكه 
سرمايه گذاران، كارآفرينان، تالش��گران و فعاالن 
عرصه هاي اقتص��ادي بتوانند كار خ��ود را بكنند، 
در تقويت امنيت اقتصادي ت��الش كنيم و امنيت 
اقتصادي در گرو مبارزه با فس��اد اقتصادي اس��ت. 

مسئله مبارزه با فس��اد اقتصادي يك امر راهبردي 
است كه در درون و ذات انقالب شكوهمند اسالمي 
قرار داده شده است و ما اين مبارزه خستگي ناپذير و 
بي امان با مفسدان را تا حصول نتيجه ادامه خواهيم 
داد. اراده جدي م��ا و همكارانمان به لطف و عنايت 
پروردگار و كمك م��ردم، به عنوان س��رباز واليت 
در اين ميدان آن اس��ت كه مال ح��رام را از حلقوم 

حرام خواران بيرون بكشيم. 
وي افزود: حاشيه س��ازي ها ما را به خود مش��غول 
نخواهد كرد و گرفتار حاش��يه ها و حاشيه سازي ها 
نمي ش��ويم، چون مأموريت اصلي خود را مي دانيم 
و به دنب��ال تحقق آن مأموريت اصلي هس��تيم كه 
مأموريت اجراي ح��ق و عدالت و مبارزه با فس��اد 

است. 
  دادگس�تري بايد كوچك ترين ناسالمتي 

را برنتابد
رئيس قوه قضائيه همچنين در دي��دار با كاركنان 
و رؤس��اي دادگستري هاي اس��تان يزد بر سالمت 
دس��تگاه قضايي تأكيد كرد و گف��ت: با وجود همه 
ارتباطاتي كه دس��تگاه قضايي باي��د با بخش هاي 
مختلف از جمله وكيل، كارش��ناس و ضابط داشته 
باش��د، بايد اي��ن ارتباط��ات كام��اًل ضابطه مند و 
قانونمند باش��د و دادگس��تري بايد كوچك ترين 
ناس��المتي را برنتابد كه كم آن نيز زياد اس��ت و به 
هيچ عن��وان كوچك ترين ناس��المتي در مجموعه 
نظارتي، قضاوتي و مجموعه اي كه خودش مأموريت 
دارد س��المت دس��تگاه هاي ديگر را تضمين كند، 

پذيرفتني نيست. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود بر ضرورت 

جلوگيري از اطاله دادرسي ها در مجموعه دستگاه 
قضايي گفت: ما همه مأمور به تحول هستيم. يكي 
از مس��ائل در رابطه با تحول اطاله دادرس��ي است. 
همكاري جدي در اين رابطه نياز اس��ت تا وضعيت 
را متفاوت با قبل از دس��تورالعملي كه صادر شده 
قرار دهيم و به همكاري ت��ك تك همكاران در اين 
زمينه نياز است. اطاله دادرسي را براي دادگستري ها 
پس��نديده نمي دانيم و به دنبال اين هس��تيم كه 
پرونده ها با كمك همكاران در سراسر كشور به روز و 
بهنگام شود كه اين اتفاق با همكاري همكاران مؤمن 

و با انگيزه شدني است. 
آيت اهلل رئيس��ي به بحث س��از و كار ش��وراي حل 
اختالف نيز اشاره كرد و گفت: قرار نبود شوراي حل 
اختالف كار قضايي كند، اگر اينگونه بود، مي گفتيم 
دادگستري را توسعه دهيم و شعبه و كارمند اضافه 
مي كرديم، ل��ذا قرار به ايجاد دادگس��تري ديگري 
نبود، بلكه هدف از تشكيل شورا، حل اختالف بود؛ 
همان چيزي كه ريشه در فرهنگ اسالمي و ملي ما 
دارد، يعني مسائل با صلح و سازش و ريش سفيدي 

حل شود. 
  اي�ران ق�وي نظ�ارت همه جانب�ه كارآمد 

مي طلبد
آيت اهلل رئيسي در جلسه شوراي اداري استان يزد 
نيز حاضر ش��د و گفت: رهبر معظم انقالب در نماز 
جمعه فرمودند كه بايد ايراني قوي بس��ازيم. ايران 
قوي مديريت قوي مي خواه��د، ايران قوي اقتصاد 
قوي مي خواهد، ايران قوي قض��اوت عادالنه قوي 
مي طلبد، ايران ق��وي نظ��ارت همه جانبه كارآمد 
مي طلبد، اينها اقتضائات ايران قوي اس��ت. همه ما 

نقش داريم در اينكه ايران قوي شكل گيرد. 
از س��خنان خ��ود  بخ��ش ديگ��ري  وي در 
مسئوليت پذيري، شفافيت و مبارزه با فساد را سه 
اصل مهم دانست كه همواره بايد مورد توجه همه 
مديران قرار گيرد و يادآور ش��د: مدير شجاع، قوي 
و داراي جس��ارت در اجرا كه در انجام وظايف خود 
موانع را مرتفع كند و كار را مدبرانه و با جسارت دنبال 
كند، نه تنها دستگاه قضايي بلكه همه دستگاه ها در 

كشور بايد وي را حمايت كنند. 
رئيس دس��تگاه قضا تصريح كرد: مدير در كش��ور 
بايد با قدرت كار كند. با دست و دل لرزان نمي توان 
اقتصاد قوي رقم زد و بايد با دلي محكم آن را دنبال 
كرد تا اين اقتصاد قوي رقم بخورد و البته با همتي 
كه عزيزان دارند، اين اقتصاد قوي ان ش��اءاهلل رقم 

خواهد خورد. 
بررس��ي موض��وع انتق��ال آب از يزد ب��ه اصفهان، 
مهاجرت، توسعه گردشگري، توسعه نهادهاي مردم 
و همچنين فوالد ميبد از جمله مسائلي بود كه در 

اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. 
 ي�زد مي تواند حرف اول را در گردش�گري 

كشور بزند
در پايان اين سفر آيت اهلل رئيسي در نشست خبري 
خود با رس��انه هاي جمعي اس��تان يزد گفت: ما به 
دنبال بررسي چند روزه قبل از س��فر كه با حضور 
قريب 40نف��ر از هم��كاران در بخش هاي مختلف 
استان يزد، صورت گرفت، به اين استان سفر كرديم. 
در آستانه اين سفر نيز مسئوالن ستادي قوه قضائيه 
در قالب ۱۷هيئت وضعيت عملكردي دادگستري و 

سازمان هاي تابعه را مورد بررسي قرار دادند. 
آيت اهلل رئيس��ي خاطرنش��ان كرد: تصميماتي در 
رابطه با رفع برخي از مشكالت به صورت فوري اتخاذ 
شد. پزشكي قانوني مشكالتي داشت كه بايد سريعاً 
رفع مي شد و بعضي از زندان ها در استان مشكالتي 
دارند كه باي��د در مورد آنها س��ريعاً تصميم گيري 

صورت گيرد. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه نشست خبري به ضرورت 
توسعه اقتصادي استان يزد پرداخت و ابراز اميدواري 
كرد، همكاري بخش ه��اي اجرايي و قضايي و همه 
مسئوالن استان يزد با محوريت نماينده ولي فقيه در 

استان بستري براي توسعه يافتگي استان شود. 
وي افزود: اس��تان يزد با اين تع��داد نيروي جوان 
متراك��م و كارآمد و ذخاير غن��ي در حوزه معدن و 
صنعت، مي تواند حرف اول را در اقتصاد گردشگري 

در سطح كشور بزند. 
در ادامه نيز آيت اهلل رئيسي به بيان نتايج اين سفر 
در حوزه هايي همچون مسئله انتقال آب، مهاجران 
غيرقانوني و حمايت از واحدهای صنعتي پرداخت. 
  ديدار چهره به چهره با مردم و خانواده هاي 

شهدا
عالوه بر ديدارهاي فوق آيت اهلل رئيس��ي در ديدار 
چهره به چهره با مردم از نزديك به بررسي مشكالت 

آنها در حوزه قضايي پرداخت. 
همچنين ديدار   ب��ا خانواده هاي ش��هداي مدافع 
حرم نيز بخش ديگ��ري از برنامه هاي رئيس��ي در 

اين سفر بود. 

رئيس قوه قضائيه در سفر به يزد تأكيد كرد

مبارزه بي امان با فساد تا حصول نتيجه

فرمان�ده ني�روي هوافض�اي س�پاه در تش�ريح جزئي�ات 
عمليات ت�رور ش�هيد حاج قاس�م س�ليماني با بي�ان اينكه 
امريكايي ه�ا براي اي�ن عملي�ات از مجموع�ه اي از امكانات 
اس�تفاده كردن�د، گف�ت: اتفاق�ات را م�ا رص�د مي كردي�م 
و مي ديدي�م ام�ا نمي دانس�تيم برنام�ه آنه�ا چيس�ت. 
به گزارش فارس، س��ردار اميرعل��ي حاج��ي زاده فرمانده نيروي 
هوافضاي س��پاه در گفت وگوي��ي در خصوص جزئي��ات عمليات 
ترور شهيد سردار سپهبد حاج قاسم س��ليماني از سوي نيروهاي 
تروريس��تي امريكا، اظهار داش��ت: براي ترور ش��هيد س��ليماني 
امريكايي ها از مجموعه اي از امكانات استفاده كردند چراكه برخي 

از متغيرها مانند تعداد ماشين ها را آنها از قبل نمي دانستند. 
وي افزود: براي ما عجيب بود چراك��ه در حال رصد كردن بوديم و 
تعداد زيادي هواپيما با مهمات سنگين بلند شد، اما نمي دانستيم 
برنامه شان چيس��ت، ديديم كه هواپيماها بعد از بلند شدن شروع 
به س��وختگيري كردند و هواپيماي بدون سرنشين MQ- 9 باالي 

منطقه بود كه عمدتاً از علي السالم كويت بلند شده بودند. 
س��ردار حاجي زاده ادامه داد: هليكوپترها نيز از پايگاه هاي داخل 
عراق مانند التاجي و عين االس��د به پرواز درآمدن��د. به طور كلي 
چهارپنج پاي��گاه درگير اين عملي��ات بودند، اتفاق��ات را ما رصد 
مي كرديم و مي ديديم اما نمي دانستيم برنامه آنها چيست.  فرمانده 

نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به برخاستن جنگنده هاي امريكايي 
 F- 15 در اين عمليات، گف��ت: در بعضي از مقاط��ع هواپيماهاي
كه در فاصل��ه 50-40 كيلومتري بغداد بودند، با س��رعت حدود 
هزارو۱00كيلومتر خود را به اين نقط��ه در اطراف فرودگاه بغداد 

نزديك كردند و بعد دور شدند و معلوم بود كه منتظر هستند. 
وي عنوان كرد: حتي در شنودهايي كه داشتيم ديديم كه به هواپيماي 
MQ- 9 مأموريتي داده مي ش��ود و او راجع به تس��ليحاتش مشكلي 
داشته و دارد مكالمه مي كند، اما نمي دانستيم براي حاج قاسم است و 
بعدش كه اينها را كنار هم گذاشتيم متوجه شديم چهار پايگاه حداقل 

در اين عمليات مشاركت داشته اند. 

سردار حاجي زاده: 4پايگاه در عمليات  ترور»حاج قاسم« شركت داشتند 
دفاعي

گزارش
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