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    توئيت زاكاني درباره قتل هاي زنجيره اي 18تير
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي 
در صفحه شخصي خود در توئيتر به مناسبت سالگرد 
18تير درباره قتل هاي زنجيره اي نوش��ت: س��الگرد 
18تير هر س��ال يادآور خاطرات تلخي اس��ت از چگونگ��ي عملكرد 
قدرت پرستان سياسي كار در قرباني نمودن دانشجويان براي اميال باطل 
و قبيلگي خويش. به عنوان يك ش��اهد و مطلع، اين حادثه شوم را به 
عنوان بخشي از عمليات كتمان فهم واقعيت ها و رمزگشايي قتل هاي 

زنجيره اي به واسطه مسببين آن مي دانم. 
........................................................................................................................

    درخواستي از نمايندگان محترم مجلس 
اميرحس��ين ثابتي در صفحه توئيتر خود نوش��ت: »نماين��دگان محترم 
مجلس! اگر مي خواهيد واقعا كاري براي آخرت تان كرده باشيد كه در دنيا 
هم دستتان را بگيرد، پيگير اجراي قانون »اخذ ماليات از خانه هاي خالي« 
شويد تا قيمت هاي نجومي اجاره بها، حتي 10درصد هم كه شده كمتر شود. 

به معناي واقعي كلمه، كمر مردم زير فشار اجاره ها خرد شده است...«
........................................................................................................................

    اگر خون اين شهدا نبود 
يك��ي از كاربران توئيتر با ن��ام آفاق بانو در صفحه خود نوش��ت: »خبر 
شهادت سه نفر از پاسداران پيرانشهر رو كه خوندم پسرم گفت: يعني 
همين امروز كه ما تو خونه بوديم شهيد شدن؟! گفتم آره عزيزم. توي 

درگيري با گروهك هاي تروريستي!
دختر بانو گفت: تروريستا نزديك ما هستن؟! گفتم: اگر خون اين شهدا 

نبود، شايد االن تو خونه مون بودن!«
........................................................................................................................

    بزرگ ترين دغدغه دولت شفافيت نداشتن است! 
مهدي عبدي زاده، از فعاالن شبكه هاي اجتماعي با اشاره به توئيت هاي 
اخير حسام الدين آشنا درباره سريال گاندو نوشت: »از رفتار اين چند 
روز آشنا متوجه مي شويم بزرگ ترين دغدغه دولت شفافيت نداشتن 

است، نه اقتصاد، فرهنگ، سياست خارجي و...«.
........................................................................................................................

    محسن رضايي در مناطق زلزله زده مسجد سليمان 
روز سه شنبه زمين لرزه اي به بزرگي 7/5ريشتر حوالي 

مسجد سليمان در استان خوزستان را لرزاند. 
شدت اين زلزله به حدي بود كه در لرستان و اصفهان، 
شهر كرد، ايالم، همدان، ياسوج و كرمانشاه نيز احساس 
ش��د. پس از اين حادثه محس��ن رضايي، دبير و عضو مجمع تشخيص 

مصلحت نظام با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
»ديروز تا شنيدم زلزله اي نسبتاً شديد در ش��هر عزيز و مقاوم مسجد 
سليمان رخ داده فوراً با فرماندار و استاندار تماس و در جريان جزئيات 
حادثه و خدمت رس��انى ها قرار گرفتم و س��پس راهى منطقه شدم و 
خدمت مسئوالن منطقه در ستاد بحران بودم. زلزله بزرگي بوده، بيشتر 
از 150نفر از مردم مجروح و يك نفر از عزيزان كشته شده است. بيش از 

3هزار ساختمان نيز از 10تا 30درصد آسيب ديده است.
........................................................................................................................

   يك عذرخواهي به مردم بدهكاريد
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 

در كانال تلگرامي خود نوشت:
مرتضي الويري عضو شوراي ش��هر تهران مي گويد، 
»يك نهاد امنيتي به ما گفت نجفي را براي شهرداري 

انتخاب نكنيد، به صالح نيست ولي قانع نشديم.« 
يك معضل در تصميم گيري هاي حس��اس مديريتي، همين است كه به 
هشدار هاي مراكز امنيتي، اعتنا نمي شود. فقط به هشدارهاي اطالعات سپاه 
هم محدود نمي شود. دولت و طيف مدعي اصالحات، حتي به مخالفت هاي 

مشابه وزارت اطالعات در موارد مشابه نيز بي اعتنايي كردند. 
محسن هاشمي اواخر اسفند 97 به ويژه نامه اعتماد گفته بود: »در مورد 
حناچي، بعضي مخالف انتخاب وي بودند، البته در هر دو مورد نجفي و 
حناچي، با دخالت مستقيم رئيس جمهور مسئله حل شد. وقتي وزير 
كشور نتوانست حكم حناچي و نجفي را امضا كند و با وزير اطالعات به 
اختالف نظر برخوردند، روحاني ورود پيدا كرد و مسئله خاتمه يافت. اين 
هم طبيعي است، باالخره رئيس جمهور براي همين كارهاست ديگر!« 
در مورد خاص نجفي، گذر زمان، هشدار نهادهاي امنيتي را تأييد كرد 
اما افراطيون مدعي اصالح طلبي به جاي پذيرش اشتباه و عذرخواهي از 
مردم، اين بار در توجيه جنايت نجفي عليه همسر دومش، مدعي شدند 
خانم ميترا استاد پرستوي نهادهاي امنيتي بوده است! نهاد امنيتي اگر 
مي خواست پرستو )نفوذي و جاسوس( بگمارد، چرا بايد روشنگري و 

درباره مشكالت نجفي در همين زمينه هشدار و توجه مي داد؟
شهرداري پايتخت در دوره نجفي، بدترين و رها شده ترين مديريت ها 
را پشت س��ر گذاش��ت چراكه نجفي نه اين كاره بود و نه حال و روز و 
سرگرمي هايش، كمترين تناسبي با مديريت كالنشهر تهران داشت، 
به همين دليل هم هنگام غافلگيري مردم در برف شديد زمستان - كه 
پيش بيني شده بود- خبر آمد شهردار در جزيره كيش به سر مي برد. 
........................................................................................................................

   بحران آب در اسرائيل
كانال تلگرامي خارج بدون فيلتر درباره بحران آب در اسرائيل نوشت:

كمي عبري كه بلد باشي خيلي راحت از هم پاشيدگي و مشكالت حاد 
كشوري كه واقعيت ندارد را متوجه مي شوي. چطور برخي انديشمندان 
و غيرانديشمندان داخلي در سخنراني ها خدايي از اسرائيل و قدرت يهود 
مي سازند كه انسان ياد شايعات دوره پهلوي مي افتد كه مي گفتند از هر 
سه نفر يكي ساواكي است تا ملت از ترس تكان نخورند و بعد معلوم شد 
دروغ بود و ش��اه خيلي ضعيف تر از آن بود. ما فعاًل برنامه تخصصي روي 
اسرائيل نداريم ولي به دوستان و روحانيون محترم توصيه مي كنيم با چند 
فيلم هاليوودي در نقشه طراحي شده صهيونيست ها نيفتند. جوري درباره 
اسرائيل حرف زده نشود كه انگار بر همه دنيا مسلط است. نمونه انفجار 
تبعيض نژادي كه اين روزها فيلم هايش از اسرائيل بيرون آمده شاهدي 
بر غيرواقعي بودن كشوري اس��ت كه براي اثبات وجود خود مجبور شد 

قوميت هاي مختلف را از نقاط مختلف دور هم جمع كند.

سرلشكر باقري:
  پاسخ نيروهاي مسلح به هرگونه تهديدي 

سخت و كوبنده خواهد بود 
رئي�س س�تادكل نيروه�اي مس�لح گف�ت: پاس�خ نيروه�اي 
مس�لح جمهوري اس�امي ايران ب�ه هرگونه تهدي�د عليه ثبات 
امني�ت موج�ود كش�ور و مرزها س�خت و كوبن�ده خواه�د بود. 
به گزارش فارس، سرلش��كر محمد باقري رئيس س��تاد كل نيروهاي 
مسلح صبح ديروز در ادامه بازديد از خطوط مرزي شمال شرق كشور 
در جمع علما و روحانيون شيعه و سني، بزرگان قبايل و مرزداران اين 
منطقه شامل ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و بسيج در يگان مرزي تايباد 
حضور يافت. رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح پس از بازديد از يگان هاي 
حاضر در يگان مرزي تايباد طي س��خناني كوتاه، اظهار داشت: امروز 
كش��ور ما با حضور مردم و علماي انقالبي اعم از اهل تسنن و تشيع و 
نيروهاي مسلح كشور با داشتن فرماندهان شجاع و فهيم و رزمندگاني 
بصير و دالور هرگونه توطئه دشمنان عليه امنيت پايدار اين مرز و بوم 
را خنثي مي كنند. سرلشكر باقري تأكيد كرد: بي شك پاسخي سخت 
و كوبنده در انتظار كساني خواهد بود كه قصد دارند به امنيت كشور و 

مرزها آسيب برسانند.

شوراينگهباندراعمالوظيفهقانونيخودبهصفبنديهايسياسيواردنميشود
فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان     چهره
در اعم�ال وظيفه ش�ان وارد 

صف بندي هاي سياسي و جناحي نمي شوند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي دبير ش��وراي نگهبان روز 
چهارشنبه در نطق پيش از دستور خود ضمن تبريك به مناسبت 
فرا رسيدن ميالد امام رضا عليه السالم، ياد و خاطره سه عضو فقيد 
اين شورا حضرات آيات هاشمي شاهرودي و مؤمن و آقاي عليزاده 
را گرامي داش��ت. وي در ادامه با اش��اره به در پيش بودن سالروز 
تشكيل شوراي نگهبان به وظايف اين ش��ورا اشاره و خاطرنشان 

كرد: شوراي نگهبان ضامن اسالميت 
و جمهوريت نظام اس��المي است و 
وظيفه مهم سالمت قانون بر عهده 

اين نهاد است. 
دبير ش��وراي نگهب��ان وظيفه مهم 
ديگر اين شورا را نظارت بر انتخابات 
برشمرد و تأكيد كرد: همواره شوراي 
نگهبان سه اصل رعايت شرع مقدس، قانون و اخالق را مدنظر قرار 
داده و در زمينه نظ��ارت بر انتخابات ني��ز همين گونه عمل كرده و 

مي كند. آيت اهلل جنتي با بيان اينكه در فرآيند انتخابات و بررس��ي 
صالحيت ها عمل به مّر قانون همواره مدنظر ما بوده است، تصريح 
كرد: اگرچه حجم باالي ثبت نام و بررسي صالحيت ها به دليل نقص 
قانون در بازه زماني كوتاه توان زيادي از شوراي نگهبان مي گيرد، اما 

اين شورا با دقت نظر به وظيفه قانوني خود عمل مي كند. 
وي افزود: همانگونه كه پيش تر اعالم كرده ايم ش��وراي نگهبان در 
بررسي صالحيت ها براي كساني كه صالحيتشان تأييد نمي شود حق 

اعتراض قانوني قائل بوده و آماده شنيدن نظرات آنهاست. 
دبير شوراي نگهبان در همين زمينه تأكيد كرد: فقها و حقوقدانان 

شوراي نگهبان در اعمال وظيفه شان وارد صف بندي هاي سياسي 
و جناحي نمي شوند و نظر ش��خصي خود را اعمال نمي كنند بلكه 

مالك آنها عمل به وظيفه قانوني است. 
آيت اهلل جنت��ي در پايان با قدردان��ي از مردم ب��ه دليل حمايت 
مستمرشان از نظام اس��المي در طول 40س��ال گذشته، گفت: 
با هدايت هاي رهبر حكي��م انقالب و بصي��رت مثال زدني مردم 
انقالبي همواره بر مش��كالت فائق آمده و توطئه هاي دش��منان 
را خنث��ي كرده ايم كه در اين مقطع نيز مش��كالت را پشت س��ر 

خواهيم گذاشت.

 نگاهي به پرونده رضاييان
 در سريال »گاندو« 

و مواضع سردرگم دولت

 هياهو
جواب سند 

نيست!
جيسون رضاييان 
اي�ن روزه�ا براي 
م��ردم اي��ران 
شناخته شده تر از گذشته است. روزهاي امضاي 
برج�ام گرچه نام او ب�ه گوش مي رس�يد اما براي 
توده هاي مردم وی فق�ط يك نام بود ك�ه اگر در 
ش�لوغي خبرهاي توافقنامه هس�ته اي شنيده 
بودند هم، از يادش�ان رفته بود. حاال اما با ساخت 
يك سريال)جاسوسي- امنيتي( كه در نوع  خود 
اتفاق بديعي در ايران محس�وب مي ش�ود، مردم 
ايران او را بيش�تر و بهتر مي شناسند؛ جاسوسي 
كه امريكا صحب�ت در م�ورد آزادي اش را به پاي 
ثابت مذاكرات هس�ته اي ايران و 1+5 تبديل كرد 
و توافق هس�ته اي را منوط به آزادي او دانس�ت. 

   جيسون؛ جاسوسي در پوشش خبرنگار
از همان زمان دس��تگيري جيس��ون رضاييان در 
ايران توسط نيروهاي اطالعات سپاه، امريكايي ها 
او را خبرنگاري س��اده از واشنگتن پست دانستند 
و خواس��تار آزادي او ش��دند اما طبيعي است كه 
جاس��وس ها نمي توانند فقط جاس��وس باشند و 
در ظاهري موج��ه اهداف خود را پي��ش مي برند. 
خبرنگاري براي جاسوسي پوششي بسيار موجه و 
كار راه انداز! است. هم بهانه ورود به كشور مي شود، 
هم كنجكاوي هاي ي��ك خبرنگار س��ؤال برانگيز 
نيست، هم دسترسي هاي خوبي خواهد داشت اما 
آنچه همان روزها در مورد جيسون رضاييان توسط 
نمايندگان عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس 
بيان شد، نش��ان مي دهد اقدامات او واقعاً ربطي به 
كار خبرنگاري نداشته است، گرچه خبرنگاري هم 
انجام مي داده اس��ت. اطالعاتي كه اين نمايندگان 
مجلس از جيس��ون رضاييان بيان كردند، پس از 
جلسه مش��ترك اعضاي اين كميس��يون با رئيس 
سازمان اطالعات س��پاه و با حضور علي الريجاني، 

رئيس مجلس بود. 
جواد كريمي قدوس��ي پس از آن جلسه مي گويد: 
»دريافتيم كه رضاييان از طريق نفوذ بدون اينكه 
كسي بتواند به او شك كند، كار خود را پيش مي برد، 
يعني اگر روزي دستگير شد بگويند فعاليت هاي ما 
كاماًل قانوني بوده است، در حقيقت اعضای شبكه 
آنها براي قوانين جمهوري اس��المي آموزش هاي 
ويژه اي در خارج از كشور مي ديدند. جيسون با يكي 
از عناصر نفاق و مؤثر به ن��ام »آلن اير« )هم اكنون 
سخنگوي فارسي زبان وزارت خارجه امريكاست( 
ارتباط برقرار ك��رده و زير نظر او كار كرده اس��ت. 
جيسون نماينده رسمي شاخه اي از اعضاي كنگره 
و سناي امريكا بود كه اين ش��اخه در كنگره و سنا 
معتقدند اگر امريكا روابط با ايران را به قبل از انقالب 
بازگرداند، جمهوري اس��المي ظرف مدت 48ماه 
سقوط مي كند. روش فوق، تزي است كه اكنون با 
فرصت برجام در حال عملياتي كردن آن هستند. از 
جمله اهداف مهم اين شبكه كه اكنون نيز در دستور 
كارشان است فرش قرمز پهن كردن، ورود امريكا به 
داخل و بازگشت سياست هاي امريكا به دوره هاي 

قبل از انقالب است.«
كريمي قدوسي از اعترافات جيسون رضاييان هم 
مي گويد: »جيسون در اعترافات خود پس از 19روز 
اعالم مي كند من سرهنگ جنگ نرم و اولين كسي 
هستم كه به امريكايي ها اطالع دادم فتنه 88 راه به 
جايي نمي برد« چراكه به گفته جيسون جمهوري 
اسالمي توانس��ت در اين فتنه صف ها را از هم جدا 
كند و اين هنر انقالب است... جيسون در اعترافات 
خود از برنامه ها و راهب��رد جديد خود مي گويد كه 
»ما بايد به  گونه اي برنامه ري��زي مي كرديم كه در 
فتنه هاي آينده خانواده ش��هدا با عكس شهيدان 
خود به ميدان بيايند و مقابل جمهوري اس��المي 
بايستند...« جيس��ون در اعترافات خود مي گويد: 

»ما به گونه اي عمل مي كرديم كه چه كنيم تا مردم 
به خيابان ها ريخت��ه و در مقابل نظ��ام جمهوري 

اسالمي بايستند.«
كريمي قدوسي »گريس��يك« را ديگر فردی كه در 
عرصه جاسوسي و بين المللي در امريكا بسيار مشهور 
است معرفي مي كند كه جيسون با او ارتباط بسيار 
ويژه اي داش��ته و تالش مي كرد با ارتباط گرفتن با 
گريسيك اطالعاتي از ش��رايط ويژه نظام رهبري 
تهيه كند و براي آنها بفرس��تد ك��ه مثاًل جايگزين 
رهبر چه كسي اس��ت يا وضعيت س��المتي رهبر 
معظم انقالب چگونه اس��ت. به گفته اين نماينده، 
رضاييان همچنين با فردي به نام »ج. ف«در داخل 
س��رزمين هاي جاسوس��ي مرتبط بوده كه آن هم 
سرپل رژيم صهيونيستي در داخل بوده و روي اين 
موضوع كار مي كردند كه حساسيت جوانان ايراني را 
نسبت به حمله اسرائيل به ايران بسنجند، به عنوان 
مثال اگر اسرائيل به ايران حمله كند جوانان ايراني 

چه عكس العملي نشان مي دهند. 
به گفته قدوس��ي يكي از كارهاي وي��ژه اي كه اين 
جاس��وس حرفه اي در زمان فتن��ه 88 انجام داد، 

جمع آوري بس��يار وس��يع اطالع��ات از لحظه به 
لحظه ناآرامي ها و فتنه ب��ود. منطقه به منطقه در 
خيابان ها نيرو گذاشته بود كه در هر منطقه اسناد 
را جمع آوري مي كردند. در واقع آنها عكس گرفته 
و به او مي رساندند و بالفاصله اين اسناد را منعكس 
مي كردند. همچنين ارتباطات وس��يعي با وزارت 

خارجه داشتند. 
از كارويژه ه��اي تيم جيس��ون رضايي��ان نفوذ به 
نهاد رياس��ت جمهوري و نزديكي به وزير خارجه 
و رياست جمهوري بود تا جايي كه يكي از اعضاي 
تيم جيس��ون به عنوان عكاس وارد نهاد شده و در 
پوشش كار عكاسي خبري به جمع آوري اطالعات 
مي پردازد. رضاييان در گزارشي به مسئول مافوق 
خود مي گوي��د آنقدر ب��ه رئيس جمه��ور نزديك 
ش��ده اند كه حتي طعم آدام��س رئيس جمهور را 

هم مي دانند. 
    دولتي ها چرا هميشه مدعي هستند!

پس از پخش سريال گاندو در مورد پرونده جاسوسي 
جيسون رضاييان، دولتي ها برآشفته شدند؛ گفتند 
نسبت هاي دروغ در سريال به وزير خارجه داده شده 
و تخريب دولت هدف بوده است. سخنگوي وزارت 
خارجه مستند بودن سريال را رد كرد و حسام الدين 
آشنا هم در توئيت هاي متوالي به تخطئه موسسه 
سازنده سريال، كارگردان و تهيه كننده پرداخت اما 
آنچه بيان نش��د اين بود كه اگر آنچه سريال نشان 
داده دروغ است، درس��ت و راست ماجرا چيست؟ 
آنچه به دولت مربوط اس��ت، در س��ريال يكي اين 
بود كه يك��ي از نزديكان با تيم جاسوس��ي مرتبط 
است و از طريق او عكاس عضو تيم رضاييان به نهاد 
رياست جمهوري راه يافته اس��ت. اين دروغ بود؟ 
بايد پرسيد راست و درستش چه بود؟ ديگر اينكه 
در سريال نشان داده شد كه دولت و وزارت خارجه 
با دس��تگيري رضاييان مخالف ب��وده و بر آزادي و 

مبادله او تأكيد دارند؟ آيا دولت چنين موضعي در 
آن زمان نداشت؟

زماني ك��ه پرونده جيس��ون رضاييان ب��ه جريان 
افتاد، دولت با دس��تگيري او تلويحاً مخالفت كرد. 
حسام الدين آشنا در برنامه اي تلويزيوني جاسوس 
بودن خبرنگاران را رد كرد و نفوذ را مربوط به نهادها 
و نيروهاي امنيتي دانس��ت و نه خبرنگار و دولت. 
محمدجواد ظريف ارديبهشت 94 كه براي شركت 
در نشست پيمان منع گسترش سالح هاي هسته اي 
به نيويورك رفته ب��ود، در گفت وگوي��ي در مركز 
همكاري هاي بين المللي دانشگاه نيويورك شركت 
كرد و در مورد رضاييان گفت: »متأس��فانه دوست 
شما و دوست من، جيسون، به يك جرم خيلي جدي 
متهم ش��ده و من اميدوارم كه تبرئه شود اما او بايد 
در دادگاه با اتهاماتش روبه رو شود. او شهروند ايران 
است. باعث تأسف اس��ت كه يك عامل پايين رتبه 
سعي كرده از او بهره برداري كند... واقعيت اين است 
كه بعضي افراد از نيازهاي ديگران براي تالش براي 
گرفتن يك ويزا براي سفر به امريكا براي خود يا براي 
همسران خود بهره برداري و درخواست هايي مطرح 
مي كنند كه غيرقانوني يا خطرناك است و به حرفه اي 
بودن يك خبرنگار صدمه مي زند.« در واقع ظريف، 
جيسون را جاسوس نمي داند و او را كسي مي داند كه 
صرفاً يك مأمور اطالعاتي امريكا از او سوءاستفاده 

كرده و اتهام را متوجه همسرش مي داند!
دولت زماني كه رضاييان در بازداشت و حبس بود، 
مي گفت بايد آزاد شود و حاال كه همان مواضع در 
قالب ديالوگ هايي از يك سريال بيان شده، سريال 
را زير س��ؤال مي برد. اگر آن مواضع درس��ت بوده 
كه نبايد از بيانش ناراحت ش��وند، اگر هم نادرست 
بوده كه صرفاً بايد به اش��تباه خود اذعان كنند. با 
هياهو و ش��لوغ كاري نمي شود با مستندات روشن 

برخورد كرد.

زينب شريعتي
   تحلیل

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضايي 
اجازه ميدانداري به مفس�دان را نخواهد داد، 
بر لزوم رفع آس�يب هاي اجتماعي در كش�ور 
تأكيد ك�رد و گف�ت: اين آس�يب ها ب�ه هيچ 
وجه زيبنده نظام جمهوري اس�امي نيست. 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي كه در ادامه سفرهاي 
استاني خود، صبح چهارشنبه با استقبال مقامات 
استان مركزي و مسئوالن محلي وارد اراك شد، 
در جمع خبرنگاران، استان مركزي را استان كار، 
تالش و فعالي��ت و از قطب هاي صنعتي كش��ور 
توصيف كرد و ادامه داد: وظيفه ما در مورد همه 
استان ها س��ر زدن به همكاران خود در مجموعه 
قضايي اس��تان و همچنين بررس��ي مس��ائل و 
مشكالت است كه در اين س��فر نيز تالش داريم 

اين دو هدف را تا حد امكان محقق كنيم. 
آيت اهلل رئيس��ي، ديدار با خانواده معظم شهدا، 
نخبگان، قضات و كاركنان دادگستري و همچنين 
حضور در شوراي اداري استان مركزي را از جمله 
برنامه هاي سفر خود و مسئوالن عالي قضايي به 
اين استان برش��مرد و اظهار كرد: تالش داريم با 
همفكري و تبادل نظر با مديران استان مركزي، 
مش��كالت محيط زيس��تي و كارگ��ري در اين 
اس��تان و همچنين مس��ائل و موانع پيش روي 
مجموعه قضايي استان مركزي را رفع كنيم، البته 
بحمداهلل به بركت حضور مردم عزيز اين استان و 
با پيگيري هاي نماينده محترم ولي فقيه در استان 
مركزي حضرت آيت اهلل دري نجف آبادي، گام هاي 
بلندي برداشته شده اما تالش ما اين است كه تا 
حد امكان، ساير مسائل و مشكالت استان را حل 

و فصل كنيم. 
  مش�كات ش�ركت هاي اراك به عنوان 

قطب صنعتي كشور بايد رفع شود
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در بدو ورود به اراك با 
حضور در جمع كارگران و نمايندگان شركت هاي 

صنعتي استان مركزي، مشكالت و ديدگاه هاي 
نمايندگان اين ش��ركت ها را ش��نيد و سپس در 
س��خناني تصريح ك��رد: پرونده ه��اي مربوط به 
خصوصي سازي بايد از سوي س��ازمان بازرسي، 
اس��تانداري و بخش هاي ديگر به صورت جدي 
پيگيري شود و اگر در جايي تخلفي صورت گرفته 

است، برخورد قانوني صورت گيرد. 
رئيس ق��وه قضائيه با اش��اره ب��ه وضعيت فعلي 
كارخانجات اراك اظهار كرد: وقتي ما يك كارخانه 
واگن س��ازي با چنين ظرفيت مطلوب��ي داريم، 
واقعاً وارد كردن واگن از خارج چه معنايي دارد؟ 
اگر تصميم گيران از ظرفيت ه��اي اين كارخانه 
بي اطالع هستند كه خيلي بد است و اگر با وجود 
اطالع از اين توانمندي دست به واردات مي زنند، 

كارشان عنوان ديگري دارد! 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر لزوم اتخاذ راهكارهاي 
موقت براي خ��روج واحد هاي صنعت��ي اراك از 
وضعيت فعلي، خاطرنش��ان كرد: وضعيت اراك 
به عن��وان قطب صنعتي كش��ور در س��ال رونق 
توليد واقعاً شايس��ته نيس��ت. بر همين اساس، 
دولت و مجلس بايد مش��كالت اين ش��ركت ها 
را پيگيري كنن��د و ما هم در خصوص مس��ائل 
قضايي شركت هاي صنعتي اراك، تيمي متشكل 
از دادس��تان محترم كل كش��ور، رئيس محترم 
سازمان بازرسي و... را زير نظر معاون اول محترم 
ق��وه قضائيه مأم��ور بررس��ي پرونده ه��ا و روند 
خصوصي سازي مي كنيم تا مشكالت تا حد امكان 

برطرف شود. 

رئيس قوه قضائيه نس��بت به طرح اين مشكالت 
در جلسات س��ران قوا و س��اير بخش  ها نيز قول 
مساعد داد و بر حمايت كامل دستگاه قضايي از 
دستگاه هاي اجرايي اس��تان براي رفع مشكالت 

شركت هاي صنعتي تأكيد كرد. 
  آسيب هاي اجتماعي 

زيبنده نظام جمهوري اسامي نيست 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در جريان سفر خود 
به استان مركزي در ديدار با خانواده هاي معظم 
ش��هدا و فعاالن اقتصادي اين اس��تان، ايام دهه 
كرامت را تبريك گفت و با تأكيد بر ضرورت رفع 
مشكالت اصناف در استان مركزي تصريح كرد: 
اصناف و بازاريان همواره در طول تاريخ انقالب، 
فعاليت و تالشي اثرگذار داشته اند و حضور آنها در 
عرصه هاي گوناگون اقتصادي و سياسي، مبارزه 
با رژيم ستمش��اهي، دفاع از نظام، ايس��تادگي 
مقابل خناسان و تقديم شهداي گرانقدر، همواره 

حضوري پررنگ و مؤثر بوده است. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه، دهه كرامت را فرصتي 
ارزش��مند براي معرفت افزايي و بصيرت افزايي 
نسبت به مقام شامخ حضرت امام رضا)ع( دانست 
و افزود: صاحبان سخن، تريبون داران، رسانه ها، 
علما و دانشگاهيان بايد از اين فرصت ارزشمند 
در جهت افزايش س��طح امام شناسي و معرفت 
نس��بت به حجت خدا در جامعه استفاده كنند، 
زيرا هيچ امري بعد از توحيد به ميزان امام شناسي 
مورد توجه قرار نگرفته و در طول تاريخ، بسياري 
انحرافات به دليل عدم معرفت نس��بت به حجت 

خدا رخ داده است. 
آيت اهلل رئيسي، ش��ناخت حق، گرايش به حق و 
ايستادگي در راه حق را سه مرحله متوالي دانست 
و اظهار كرد: شهدا و ايثارگران، حجت خدا در عمل 
به هر سه مرحله هستند و نمونه هاي عالي معرفت 
و بصيرت به شمار مي آيند. آنها به ما آموختند كه 
راه عزت، اقتدار و افتخار، معرفت يابي و ايستادگي 
در راه خداست و موفقيت ما در هر ميداني، در گرو 

اعتماد به نفس و اتكال به خدا بوده است. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به تأكيدات مقام معظم 
رهبري خاطرنش��ان كرد: مي��دان دفاع مقدس 
و دفاع از ح��رم، به عن��وان ميدان هاي موفقيت 
نظام و پيروزي ح��ق، پيش روي ما ق��رار دارد. 
در جايي هم كه نگاه ما ب��ه بيگانگان بوده و فكر 
كرده ايم كه ديگران گره گشا هستند، عقب نگه 

داشته شده ايم. 
آيت اهلل رئيس��ي، اس��تان مرك��زي را يك قطب 
صنعتي و كشاورزي در كشور دانست و با اشاره به 
ظرفيت هاي مطلوب واحد هاي صنعتي اين استان 
تأكيد كرد: استان مركزي بايد به عنوان فضايي 
پرتالش در جهت توليد و اش��تغال فعال باشد و 
به مجموعه هاي��ي كه مي توانن��د در عرصه هاي 
گوناگون، نيازهاي جدي كش��ور را تأمين كنند، 

كمك شود. 
رئيس قوه قضائيه، دلدادگ��ي به حضرت حق، 
عشق به اهل بيت)ع( و خطرپذيري جوانان را 
مهم ترين سرمايه هاي كش��ور دانست و با بيان 
اينكه صدق چنين ادعايي همين 6هزارو200 

شهيد استان مركزي است، تصريح كرد: آنچه در 
مورد سقوط پهپاد امريكايي ديديم، جز در سايه 
مقاومت و ايس��تادگي و پيروي از رهنمودهاي 
حكيمانه رهب��ر فرزانه انقالب رخ ن��داد. امروز 
هيچ كس در جهان ش��ك ندارد ك��ه امنيت، 
اقتدار و عزت ايران ارتقا يافته است و ما بايد اين 
ارتقا را در حوزه ه��اي اقتصادي و اجتماعي نيز 

شاهد باشيم. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه آسيب هاي اجتماعي 
زيبنده نظام جمهوري اسالمي نيست، بر مبارزه 
قاطع دس��تگاه قضاي��ي با فس��اد در عرصه هاي 
گوناگون تأكيد كرد و به خانواده شهدا و ايثارگران 
اطمينان داد كه قوه قضائيه اجازه ميدانداري به 

مفسدان را نخواهد داد. 
رئيس قوه قضائي��ه در ادام��ه با تأكي��د بر لزوم 
اصالح ساختارهاي فسادزا از سوي دولت، اصالح 
بسترهاي قانوني منجر به فساد از سوي مجلس 
و برخورد عبرت آموز دس��تگاه قضايي با مفاسد، 
خاطرنشان كرد: ما مصمم هس��تيم كه با كمك 
مردم و دعاي خانواده ش��هدا در مسير مبارزه با 
فساد گام برداريم و به موفقيت خود يقين داريم، 
زيرا معتقديم ساختار اين نظام مبتني بر خون هاي 
پاكي است كه متصل به ثاراهلل است و خدا از اين 
خون ها كه موجب جهل زدايي در منطقه و جهان 
و همچنين ايجاد موج بيداري اسالمي شده است، 

نخواهد گذشت. 
آيت اهلل رئيسي در پايان گفت: قرار اين عالم طبق 
وعده الهي مبتني بر اصالح و اجراي عدالت است 
و آنچه امروز از پيروزي ه��اي جبهه مقاومت در 
منطقه شاهد آن هستيم، گواهي بر اين ادعاست. 
براس��اس اي��ن گ��زارش، در ابتداي اي��ن ديدار 
نمايندگاني از خانواده معظم ش��هدا و همچنين 
اصناف و بازاريان به بيان مشكالت و نقطه نظرات 

خود پرداختند.

رئيس قوه قضائيه در سفر به اراك:

اجازهميدانداريبهمفسداننخواهيمداد

گزارش

دولت زمان�ي كه رضاييان در بازداش�ت 
و حب�س ب�ود، مي گف�ت باي�د آزاد 
ش�ود و حاال كه هم�ان مواض�ع در قالب 
ديالوگ هايي از يك س�ريال بيان شده، 
س�ريال را زي�ر س�ؤال مي ب�رد. اگر آن 
مواضع درس�ت بوده كه نباي�د از بيانش 
ناراحت ش�وند، اگر هم نادرست بوده كه 
صرفًا بايد به اش�تباه خ�ود اذعان كنند


