
   قضائی

 فصل  فراگير شدن  »گفتمان حركت جهادي«
ديدار اعضاي گروه هاي جهادي با رهبر معظم انقالب اسالمي در روز دهم مرداد 
ماه امسال ونشست اخير فعاالن و نمايندگان اين گروه ها در تهران كه در آن 
پيام مقام معظم رهبري قرائت شد، فرصتي را ايجاد كرده است تا با بازخواني 
يكي از ظرفيت هاي مهم انقالب اسالمي كه از آغازين روزهاي پيروزي انقالب 
در همه بزنگاه ها و شرايط سخت، غبار ناكارآمدي و ناتواني و به تبع آن يأس و 
نااميدي را از چهره انقالب پاك و موفقيت هاي بزرگي را براي حركت انقالبي 
مردم فراهم كرده، مديران و نخبگان و جوانان و به ويژه گروه هاي جهادي با 
احيا و تقويت اين ظرفيت در قالب »گفتمان حركت جهادي «زمينه ساز تحول 

در مسير تحقق عدالت وپيشرفت باشند. 
به لحاظ تاريخي با توجه به ضعف هاي ساختاري و كمبودهاي بنياديني كه 
كشور در دوران رژيم ستمش��اهي به دليل راهبرد قدرت های استكباري در 
عقب نگه داشتن كشورهاي تحت سلطه، دچار آن بود، پس از پيروزي انقالب 
اسالمي آنگاه كه روند تش��ديد تحريم هاي اقتصادي و تحميل هشت سال 
جنگ، به وضعيت آسيب هاي گذشته دامن زد ، تجلي يكي از ظرفيت هاي 
عظيم گفتمان انقالب اسالمي كه بر اصول و ارزش های ديني و احساس تكليف 
و روحيه جهادي جوانان مبتني بود، سبب گرديد كه از آغازين روزهاي انقالب، 
نيروهاي انقالبي با تكيه بر مديريت جهادي و روحيات انقالبي در عين غلبه 
بر سياست تحريم و فشار دشمن و پيامدهاي زيانبار ناشي از تحميل جنگ و 
شرايط نامناسب امنيتي ناشي از عملكردهاي گروه هاي تروريستي بتوانند بر 
بسياري از مشكالت غلبه وقابليت وتوانمندي تفكر انقالب اسالمي را از همان 
روزهاي آغازين ، با عينيت بخشی به شعار »ما مي توانيم« اثبات كنند، كه اوج 
آن را مي توان در فعاليت هاي جهادي مردم ونيروهاي جوان انقالبي در جهاد 
سازندگي از آغازين روزهاي انقالب و ايثارگري هاي رزمندگان در مقابله با تجاوز 

دشمن و دفع آن و در ادامه رساندن كشور به توان بازدارندگي دفاعي ديد. 
 اكنون و با گذشت ۴۰ سال از عمر انقالب و در ماه هاي آغازين گام دوم انقالب 
اسالمي، بار ديگر تالش ها و پيگيري اقدامات گروه هاي جهادي در مقابله با 
حوادثي نظير زلزله كرمانشاه و سيل اخير در استان هاي گلستان، لرستان 
و خوزس��تان زمينه را براي تجديد واحياي آن روحيات فراهم وصحنه هاي 
ناب وزيبايي را خلق كرد كه نشان از پويايي وسرزندگي ارزش های انقالبي 
و روحيات ايثارگري واز خود گذش��تگي به رغم گذر نسلي در ميان جوانان 
و تالش��گراني داش��ت كه با بهره گيري از تجربيات و درس های آن دوران، 
استمرار وماندگاري ارزش های انقالب را اثبات كردند والبته فرصتي را نيز براي 

نهادينه سازي و عموميت بخشي به آن فراهم كرده است. 
 روز دهم مرداد ماه زمانی كه ۴2 نفر از مسئوالن واعضاي گروه هاي جهادي در 
ديدار صميمانه با رهبر معظم انقالب اسالمي، گزارش اقدامات خود در مناطق 
محروم را ارائه كردند، معظم له در اين ديدار، ضمن تقدير از اين جوانان مؤمن 
انقالبي فرمودند: هرچه ممكن است تالش كنيد و پيش برويد، هرچه ممكن 
است فكر كنيد و اين فكر را به مرحله عمل دربياوريد. بگذاريد ما مجموعه 
عظيمي از نسل انقالب اسالمي را در كشور شاهد باشيم كه از لحاظ سطح 
فهم، مسائل مديريتي، خدمت رساني، ايجاد عدالت و قيام به قسط، به جايي 
رسيده باشند كه ذهن هاي معمولي بشر به آن جا نرسيده و بايد از او الگو بگيرند. 
ايشان در ضرورت گفتمان سازي اين گونه فعاليت ها فرمودند: گفتمان حركت 
جهادي، شما ها را به وجود آورده. ما بايستي كاري كنيم كه اين گفتمان به يك 

گفتمان عمومي تبديل شود. 
مالحظات اساسي در زمينه نهادينه سازي اين گفتمان عبارتند از: 

1- روند فشارها وتهديدات دشمنان و اصرار آنها بر تداوم فشار حداكثري از 
يك سو و انباشت ضعف ها و عقب ماندگی هاي گذشته، باعث شده كه همگاني 
شدن و فراگير شدن اين گفتمان به ويژه در ميان جوانان به ضرورتي انكارناپذير 
تبديل شود. رهبر معظم انقالب اين نكته را از ارديبهشت سال 1396 مورد 
تأكيد قرار داده ويادآور شده بودند: »ما جز با كار جهادي و كار انقالبي نخواهيم 
توانست اين كشور را به سامان برسانيم«. اين راهبرد به وضوح اهميت و جايگاه 
جهت گيري و كار جهادي را در منظومه  ارزش��ي انقالب اسالمي مشخص 
مي كند.  2- روند تحوالت گذشته وحال كشور نظير حوادث ماه هاي اخير كه 
عمل به راهبرد مقاومت فعال در برابر فزون خواهی های امريكا كه به شكست 
وناكامي دشمن در پي گيري فشار حداكثري براي براندازي ويا تغيير رفتار نظام 
انجاميده بيانگر اين جمله تاريخي رهبر معظم انقالب در 1۴ خرداد 1395 است 
كه فرمودند: »ما هرجا انقالبي عمل كرديم پيش رفتيم و هرجا از انقالبيگري 
و حركت جهادي غفلت كرديم، عقب مانديم و ناكام شديم. « . عمل انقالبي 
گروه هاي جهادي در حل مشكالت مردم در مناطق سيل زده وزلزله زده در 
مقايسه با حركت بطئي وكند دستگاه هاي اجرايي ، گواهي صادق بر ضرورت 
اهتمام بر نهادينه سازي اين گفتمان اس��ت. همان گونه كه عمل پاسداران 
انقالب در دفاع از تماميت ارضي در اسقاط پيشرفته ترين پهپاد دشمن وتوقيف 
كشتي متجاوز انگليسي، ضمن بر هم زدن نظام محاسباتي نظام سلطه، چندين 

گام انقالب را در مواجهه با جنگ همه جانبه دشمن به پيش برد 
3- فراگيري و همگاني ش��دن »گفتم��اِن جهادي« و گس��ترِش حضور 
عموم مردم به خص��وص جوانان در جريان فعاليت ه��اي جهادي نيازمند 
گفتمان سازي است . گفتمان سازي را مي توان معادل مفاهيمي گرفت كه به 
باور عمومي منجر شده و نسبت به آن اقبال اجتماعي ايجادشود . رهبر معظم 
انقالب در 15 اسفند سال 1392 در اين زمينه مي فرمايند: »گفتمان يعني 
باور عمومي؛ يعني آن چيزي كه به صورت يك سخِن مورد قبول عموم تلقي 
بشود، مردم به آن توجه داشته باشند؛ اين با گفتن حاصل می شود؛ با تبييِن 
الزم - تبيين منطقي، تبيين عالمانه و دور از زياده روی هاي گوناگون - حاصل 
مي شود؛ با زبان صحيح، با زبان علمي و منطقي و با زبان خوش، بايستي اين 

مطالب را منتقل كرد. «
  ۴- تبليغ درست يكي از محوري ترين عناصر گفتمان سازي است. بالغت، 
رعايت مقتضاي حال و مقام مخاطب است و زماني يك حرف به گفتمان 
عمومي تبديل خواهد ش��د كه بليغ باش��د و براي توده مردم قابل درك و 
جذاب باش��د. حركت از ادبيات گفتماني به فهم مردمي مهم ترين كار در 
گفتمان سازي است. رهبر معظم انقالب در پيام خود به گروه هاي جهادي 
يادآور مي ش��وند: كار هاي خود، پيش��رفت هاي خود، موفقيت هاي خود، 
توانايي هاي روزافزون خود را به شكل هنرمندانه به اطالع همگان برسانيد. 
نشان دهيد كه جهاِد موفق شما كه فقط بر گوشه اي از ظرفيت هاي انساني 

كشور متكي است، چقدر زيبا و شوق انگيز است. 
 5- توجه به آسيب پذيري هاي خاص نسل جوانان كه عناصر ميداني اين 
گفتمان هستند، ضمانت بخش نهادينه شدن وماندگاري آن است ، رهبر 
معظم انقالب در ديدار دهم مرداد ماه دغدغه خود را در اين عرصه يادآور 
و مي فرمايند: نكته  مهّمي كه به نظر من هست، مسئله ثبات و عدم لغزش 
است؛ من خواهش می كنم به اين اهّميت بدهيد. شما با يك مجموعه جوان 
داريد كار می كنيد؛جوان در معرض دو آسيب است: يكي آسيب عدم ثبات 
در راه، آن تغير فكري؛ يكي هم آسيب دچار شدن و مبتال شدن به ابتالئات 
بشري؛ مجمل و سربسته اش اين است. مراقب باشيد اين جوان های شما 
از اين آسيب ها محفوظ بمانند؛ در صراط مستقيم ثبات الزم است، بايد 
داراي ثبات باشند.  6- ش��الوده گفتمان جهادي بر اخالص متكي است، 
اخالص باعث افزايش مخاطب و توسعه ظرفيت مي شود. اخالص عنايت 
خداوند را به همراه خواهد داشت. واين مقدمه اي براي هم افزايي وحضور 
جوانان وهمگاني شدن گفتمان است.  7- بستر حركت جهادي مقدمه اي 
براي كادر سازي آينده است. همانگونه كه قوی ترين وكارآمد ترين مديران 
كش��ور ، از متن جوانان ايثارگر دوران دفاع مقدس برخاس��تند. نكته اي 
كه رهبر معظم انقالب در ديدار با مس��ئوالن گروه ه��اي جهادي تأكيد 
ويادآورشدندكه نگاه تفكر جهادي براي آينده اداره دولت و حكومت است 
كه بايد تفكر جهادي و نگاه جوان در رأس كار بيايد و با اين وضعيت، قطعاً  
انقالب با سرعت بيشتري پيشرفت خواهد كرد و حتماً گام دوم با نگاه تفكر 

جهادي تحقق خواهد يافت. 
8- تحقق اين گام ها زمينه »همگاني شدن گفتماِن جهادي« و »گسترِش 
حضور عموم مردم به خصوص جوانان در جريان فعاليت هاي جهادي« را فراهم 
می آورد  واين مقدمه اي براي تحّقق عدالت و پيشرفت« با اتكا به ظرفيت هاي 

دروني خواهد بود. 

عباس حاجي نجاري 

عمر مفسدان به سر رسيده است
 رئي�س ق�وه قضائي�ه ب�ا بي�ان اينك�ه هاضمه 
انقاب و نظام جمهوري اس�امي كوچك ترين 
فس�اد را نمي پذي�رد، ب�ه مفس�دان هش�دار 
داد كه پايان عمرش�ان فرا رس�يده و مب�ارزه با 
فس�اد، ي�ك ام�ر مقطعي و موس�مي نيس�ت. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه س��فرهاي استاني خود، 
پنج شنبه به كردستان رفت و در سنندج بار ديگر بر 
عزم جدي دستگاه قضايي براي مبارزه با فساد تأكيد 
كرد و گفت: » برخي تصور نكنند كه روند مبارزه با 
فساد، مقطعي و موسمي است، بلكه اين حركت تا 

خشكاندن ريشه هاي فساد ادامه خواهد داشت. «
   نق�ش پيش�گيري در كاه�ش ورودي 

پرونده های قضايي
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در جمع قضات و كاركنان 
دادگستري استان كردستان طي سخناني با تأكيد بر 
ضرورت رفع كمبودها و مشكالت مجموعه قضايي 
استان كردستان، افزود: »در اين اس��تان، ياراني از 
مهاجرين و انصار و كردس��تاني و غيركردستاني  در 
مقابل اشرار، ضد انقالب و دشمنان دفاع كرده اند و 
مردانه ايستاده اند تا امروز اين خطه از نعمت امنيت 
برخوردار باشد و اين از نعمت هاي بزرگ الهي است. 
ثمره خون مطهر شهيدان اين است كه مزه شيرين 
عدالت به دست ما در كام مردم جاري شود. بنابراين، 
نبايد مشكل كمبود نيروي انس��اني باعث بر زمين 
ماندن كار شود، كمااينكه تا كنون نيز امور بر زمين 

نمانده است. «
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به بازديد خود از زندان 
مركزي سنندج خاطرنشان كرد: »ظهر به زندان رفتم 
و بعد از نماز، از بندهاي مختلف بازديد كردم. كسي 
كه در زندان است بايد به وضعيتش رسيدگي شود 
و وضعيت كساني كه تحت قرار هستند بايد روشن 
شود. همچنين بخشي از بازسازي شخصيت زنداني به 
موجب قانون اساسي و قوانين موضوعه با قوه قضائيه 
است و اگر اين بازس��ازي شخصيت درست صورت 
گيرد شاهد بازگشت زنداني به زندان نخواهيم بود. «

آيت اهلل رئيسي درباره كاهش ورودي پرونده ها گفت: 
»در دستگاه قضايي همه در كاهش ورودي پرونده به 
عدليه نقش دارند، براي مثال طرح كاداستر در كاهش 
پرونده ها نقش دارد. جلوگي��ري از زمين خواری ها، 
كوه خواري ها، رودخانه خواري ها و بسياري از اموال 
عمومي را به غارت بردن و جلوگيري از دست اندازی 
به حقوق مردم و جامعه مهم اس��ت. اگ��ر در حوزه 
پيشگيري، درست عمل شود شاهد بروز حوادث و 
تشكيل پرونده در دادگس��تري نيستيم. مسئوالن 
نبايد بگذارند كساني به اراضي ملي و منابع طبيعي 
تجاوز كنند و محيط زيست را به مخاطره بيندازند. 
اين مس��ائل براي قوه قضائيه زحمت ايجاد مي كند 
و تبديل به پرونده هايی مي شود كه دادگستري بايد 

رسيدگي كند.«
   الزمه اقتدار، بي احترامي و بي ادبي نيست

رئيس قوه قضائيه، مهرباني، اقتدار و تدبير را به عنوان 
س��ه محور مهم مورد تأكيد قرار داد و گفت: »مگر 
نمي گوييم دادگستري ملجأ و پناهگاه است؟ بنابراين 
تمام اجزاي دادگستري بايد با مهرباني با مردم برخورد 
كنند. الزمه اقتدار، تشر زدن، راه ندادن به اتاق و اجازه 
نشستن به مردم ندادن نيس��ت. دادگستري بايد با 
اقتدار كار خودش را انجام دهد و اين اقتدار به هيچ 
عنوان به معناي بي احترامي، بي ادبي و توجه نكردن 

به حرف های مردم نيست. «
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه سومين نكته محوري 
تدبير است، اظهار كرد: »حتما بايد در كارها و امور با 
فكر و انديشه و مدبرانه عمل شود. ۴۰ سال از انقالب 
مي گذرد و ما تجربي��ات و اندوخته هاي بس��ياري 
داريم كه بايد از آنها درس بگيري��م. بنابراين، زمان 
آزمون و خطا سپري شده است.« رئيس قوه قضائيه 
خاطرنشان كرد: »قاضي از موضع قانون حكم مي كند 
و حكم از موضع قانون بايد با قدرت اجرا شود. مطلقا 
نبايد اجازه داد كسي حريم قانون و بايد ها و نبايدها را 
بشكند. الزمه اقتدار آن است كه يك كار و اقدام همراه 

با موضوع شناسي و زمان شناسی انجام گيرد. «
    اجازه نمي دهيم فساد النه كند

آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي در ادامه سفر خود به 
كردستان در جمع روحانيون، ائمه جمعه و علماي 
شيعه و سني، علما و روحانيون را ديده بانان ساحت 
دين براي جلوگيري از غلبه تحجر، انحراف و التقاط 
دانست و افزود: »امروز دين به ويژه در فضاي مجازي 
مورد هجمه دشمنان است و تالش مي كنند مردم را 
با ترديد مواجه كنند. آنها به خوبي مي دانند كه ايمان 
راس��خ، مجاهدان را پديد مي آورد و براي شكستن 

مقاومت، ايجاد شبهه مي كنند. «
رئيس قوه قضائيه، نرخ پايين جرم و جنايت در استان 
كردس��تان را عالوه بر تالش نيروه��اي انتظامي و 
امنيتي، مرهون معنويت حاكم بر روحيه مردم اين 
استان دانست و اظهار كرد: »اگر افراد جامعه ما از هر 
قوميت و مذهبي با مباني ديني آشنا باشند، گروه هاي 
تكفيري و تفكرات انحرافي به هيچ عنوان نمي توانند 

بر ذهن مردم تأثير بگذارند.« 
آيت اهلل رئيسي، محور وحدت مسلمين را اهل بيت 
)ع( دانست و خاطرنشان كرد: »امروز هاضمه نظام ما 
كه بر پايه نماز، زكات، امر به معروف و نهي از منكر بنا 
نهاده شده است، به هيچ عنوان كوچك ترين فسادي 
را نمي پذيرد و مطلقا اجازه نخواهد داد فساد در هيچ 
كجا النه كند. ذات انقالب اسالمي ضد فساد است و ما 
هم با تمام وجود تالش خواهيم كرد كه نظام اداري، 
قضايي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور آلوده به 
فساد نشود.« رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه پرچم 
مبارزه با فساد در دستان رهبر معظم انقالب است 
و همه ما در اين مسير سرباز هس��تيم، تأكيد كرد: 
»مفسدان بدانند پايان عمرشان فرا رسيده است و 
اجازه هيچ اقدامي به آنان داده نخواهد شد. امروز هيچ 
دلسوزي در كشور، فساد را نخواهد پذيرفت. برخي هم 
تصور نكنند كه روند مبارزه با فساد، مقطعي و موسمي 
است بلكه اين حركت تا خشكاندن ريشه هاي فساد 

ادامه خواهد داشت.«
    توج�ه به معيش�ت م�ردم، محوری ترين 

موضوع دستگاه ها
آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگري از سخنان خود، 

توجه به معيشت مردم را محوری ترين موضوع مورد 
توجه همه دستگاه ها در كشور دانست و با تأكيد بر 
ضرورت كنترل بازار و نظارت بر قيمت ها گفت: »همه 
بايد تالش كنيم كه كوچك ترين حقي از مردم ضايع 
نشود و سوداگران و سودجويان نتوانند از اين شرايط 
سوءاستفاده كنند. البته خوشبختانه امروز هم با وجود 
همه فشارها از سوي دشمن و برخي بي تدبيري ها در 
گوشه و كنار، به لطف خدا تالش شده كه وضعيت 

معيشت مردم كمترين آسيب را ببيند.«
آيت اهلل رئيسي با تجليل از مجاهدت و مقاومت همه 
علماي اهل سنت در برابر دشمنان نظام و انقالب، به 
وضعيت اقتصادي قشر روحانيت اشاره كرد و افزود: 
»امروز پايين ترين رقم دريافتي در كشور مربوط به 
روحانيوني است كه داراي سمت و مسئوليت اجرايي 
نيس��تند.« رئيس قوه قضائيه در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود خواستار حضور فعال روحانيون، ائمه 
جمعه و جماعات و علماي شيعه و سني در امر صلح و 
سازش و ايفاي جايگاه ريش سفيدي در جامعه شد و 
بر تخصصي شدن شوراهاي حل اختالف تأكيد كرد. 
آيت اهلل رئيسي در پايان گفت:»ما امروز به كردستان 
به عنوان يك كانون مردم��ي مصمم و عالقه مند به 
انقالب و نظام و نااميدكننده دشمنان نگاه مي كنيم. 
برخي مي خواهند چهره كردستان را امنيتي جلوه 
دهند اما امروز به بركت مجاهدت ها و خون هاي پاكي 
كه در اين سرزمين ريخته شده است، كردستان يك 
منطقه امن و آماده سرمايه گذاری و كارآفريني است 
تا مجاهدان ديروز كه در مقابل دش��من صف آرايي 
كرده بودند، امروز در عرصه جهاد اقتصادي و استقالل 

كشور گام بردارند.«
   گره گشايی از كار مردم، بزرگ ترين مدال 

افتخار مسئوالن
رئيس قوه قضائيه همچنين در ديدار با خانواده شهدا، 
ايثارگران و اقش��ار مختلف مردم استان كردستان، 
ضمن تجليل از دفاع و پاس��داري مردم اين استان 
از مرزهاي كش��ور تصريح كرد: »كردس��تان، اقليم 
و منطقه اي سرش��ار از ايثار و ش��هادت، ش��هامت، 
ايستادگي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي است 
و مردمي با بصيرت و جلوه هاي��ي از فرهنگ، هنر، 

نوآوري و ابتكار دارد.«
آيت اهلل رئيسي، گره گشايي از كار مردم را بزرگ ترين 
مدال افتخار براي مسئوالن دانس��ت و اظهار كرد: 
»مديران بايد بدانند كه مهم ترين افتخار آنها نوكري 
كردن براي مردمي است كه با همه وجود از كشور و 

ارزش هاي انقالب اسالمي دفاع كرده اند.«
رئيس دستگاه قضايي همچنين با تأكيد بر ضرورت 
حمايت از كارآفرينان خاطرنش��ان كرد: »حمايت 
از كارآفرين��ي نيازمند حمايت حقوق��ي، قضايي و 
تس��هيالتي اس��ت. به حركت درآوردن چرخ هاي 
توليد در گرو آن است كه تسهيالت به توليدكننده 
و كارآفرين اختصاص پيدا كند. در اين صورت حتما 
ش��اهد افزايش توليد و اش��تغال و كاهش بيكاري 
خواهيم بود.« رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به 
موضوع قاچاق كاال خاطرنشان كرد: »وقتي از قاچاق 
كاال سخن مي گوييم مقصودمان قاچاق سازمان يافته 

است كه توليد را دچار مشكل مي كند.«
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه رونق توليد با اين ميزان 
از قاچاق كاال سازگاري ندارد، اضافه كرد: »بايد جلوي 
قاچاق كاال را بگيريم اما سخن از كولبري نيست بلكه 

معتقديم كولبري بايد ساماندهي شود.«
   ضرورت افزايش نظارت ها براي پيشگيري 

از فساد
حضور در جلس��ه شوراي اداري اس��تان كردستان 
از ديگر برنامه ه��اي رئيس قوه قضائيه در س��فر به 
كردستان بود. آيت اهلل رئيسي در اين جلسه با تأكيد 
بر لزوم حاكميت عدال��ت در س��ازمان ها و ادارات، 
تصريح كرد: »يك انتصاب نابجا، انتصاب غيرعادالنه 
است. دادن حق به كسي كه صاحب اين حق نيست و 
ميدان دادن به كسي كه نبايد به او ميدان داده شود، 
بي عدالتي است. امضا كردن زير نامه اي كه نبايد امضا 
شود، مصداق بي عدالتي است.« رئيسي با اشاره به 
نقش اساسي مديران در امر نظارت، پيش و بيش از 
نظارت هاي درون سازماني و برون سازماني خاطرنشان 
كرد: »مجموعه را دائما رصد و كنترل كنيد تا ببينيد 
با توجه به شاخص ها، چقدر مجموعه شما نزديك به 

صالح و چقدر نزديك به فساد است.«
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه گاهي ساختارها غلط 
است، اظهار كرد: »گاهي خود ساختار فسادزا است 
و بايد اصالح ش��ود. گاهي هم باي��د رفتار ها اصالح 
شود و گاهي هردو آنها نياز است كه بايد اين موضوع 
سرعت گيرد.« آيت اهلل رئيسي گفت: »اگر موافقت 
اصولي يا امضاي طاليي دست يك بخش است، بايد 
مراقبت جدي شود. هر بخشي در دولت كه مجوز به 
بخش خصوصي مي دهد را بايد بيشتر مراقبت كرد. 
اين جايی است كه مديران بايد نسبت به آن نظارت 

مضاعف داشته باشند.«
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با تأكيد بر ل��زوم توجه به 
محروميت زدايی افزود: »امروز دغدغه مقام معظم 
رهبري در خلوت و جلوت اين اس��ت كه نسبت به 
فقرا و محرومان حركتي جهادي انجام شود و مديران 
نسبت به اين شرايط دغدغه داشته باشند.« رئيس قوه 
قضائيه ادامه داد: توجه نظام به رفع فقر و محروميت 
از نقاط محروم در عداد سياس��ت هاي مهم و متقن 
نظام جمهوري اسالمي است و واقعا امروز زمينه اي 
كه وجود دارد، نياز به سازمان سالم، پاك از هرگونه 
آلودگي، قانونمند و كارآمد براي گره گشايي از زندگي 

مردم است كه همان ترجمان عدالت اداري است. 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيس��ي در پايان سفر خود به 
استان كردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به ديدارها 
و جلساتي كه در اين سفر داشت، تصريح كرد: »يكي 
از نكات برجسته در اين استان، سالمت دستگاه هاي 
اداري است كه بايد براي توسعه يافتگی هر چه بيشتر، 
اين سالمت ارتقا يابد و با هرگونه فساد مقابله شود.« 
رئيس قوه قضائيه افزود: »با توجه به گزارش هيئت هاي 
اعزامي به شهرس��تان های اس��تان كردستان، مقرر 
ش��د مبلغ 6۰۰ ميليارد ريال براي حل فوري برخي 
مشكالت مجموعه قضايي اين استان به ويژه در بخش 

زندان ها و پزشكي قانوني اختصاص يابد.«

      ايرنا: سخنگوي دولت آزادي نفتكش گريس 1 را شكست ديگري 
براي كاخ سفيد و پيروزي ديپلماس��ي فعال ايران دانست و در حساب 
توئيتري خود نوش��ت: اين پيروزي بدون هيچ تعهدي، ثمره اقتدار و 
كوتاه نيامدن از حقوق ملت اس��ت. ربيعي نوش��ت: نفتكش گريس1 
به رغم تالش ها، فشارها و كارش��كني هاي امريكا - كه همچنان ادامه 
دارد- از توقيف غيرقانوني خارج و آزاد شد و شكست ديگري براي كاخ 

سفيد به ثبت رسيد. 
      ايسنا: امير سرتيپ سعيد شعبانيان، رئيس بازرسي وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح با تأكيد بر اينكه »امروز در بهترين شرايط 
دفاعي و امنيتي ق��رار داريم«، گفت: صنعت دفاعي كش��ور نه تنها به 
خودكفايي رس��يده اس��ت و همه نيازهاي نيروهاي مس��لح را تأمين 
مي كند، بلكه براي تأمين نيازهاي فناورانه كش��ور هم اعالم آمادگي 

كرده است. 

ژه
وی

  عباسعبدي:باكلينتونهم
دربرجامبهمشكلميخوردیم

عباس عبدي تحريم محمدجواد ظريف را يك شكست براي 
دولت دانس��ت و تلويحاً اذعان كرد كه برخ��ي در دولت درك 
درستي از روابط بين الملل ندارند. عباس عبدي در يادداشتي 
در روزنام��ه اعتماد با عنوان »معناي ظري��ف تحريم ظريف« 
نوش��ته: » تحريم ش��دن آقاي ظريف هيچ نقطه قوتي براي 
راهبردهاي مبتني بر گفت وگو محس��وب نمي شود. چون در 
نهايت به بسته شدن اين راه ختم شده است و اين يك شكست 
است و نه موفقيت«.  عبدي در ادامه سخنان چهار سال پيش 
منتقدان برجام را تكرار كرده و از ضمانت نداشتن برجام نوشته: 
»به نظر بنده حتي اگر ترامپ هم نمي آمد و كلينتون انتخاب 
مي شد، باز هم در اجراي برجام دچار مشكل و حتي مشكالت 
بدتري مي شديم... پرسش اين است كه وثيقه يا ضمانت اجراي 
تعهدات طرف مقابل نزد ايران چه بود؟ وثيقه ما روش��ن بود. 
بازگشت تحريم ها و قطعنامه ها. ولي وثيقه آنان چه بود؟ اين 
وثيقه بايد مبتني بر قدرت باشد. اگر آنان به تعهدات خود عمل 
نكنند، ما بايد مي توانستيم كه مقابله به مثل كنيم. اگر وثيقه 
ملكي يا معتبري نگيريد، وام ندهيد. زيرا بازگشت آن منتفي 
است و فقط به كرم و همت عالي وام گيرنده مربوط است كه در 
روابط بين الملل چنين چيزي هم وجود ندارد و اين روابط خالي 
از اخالق و مروت است... به نظرم بسياري از افراد درك درستي 
از ماهيت روابط بين الملل و سياست واقع گرايانه ندارند و روابط 

بين الملل را به گفت وگو و صلح خواهي تقليل مي دهند، در حالي 
كه روابط بين الملل در اصل متكي به قدرت است و بس«.

 واكنشهابهحضورخاصهيئتیمنی 
دربيترهبری

ديدار هيئتي از انصاراهلل يمن با رهب��ر انقالب در ميان فعاالن 
توئيتري عرب زبان بازتاب جالب توجهي داش��ت. خصوصا كه 
در اين ديدار، سخنگوي جنبش انصار اهلل، محمد عبدالسالم با 
خنجر در غالف كه نماد مردانگي يمنی هاست، حاضر شد. هيئتي 
كه از سوي انصاراهلل به ديدار رهبر انقالب اسالمي آمد، به لحاظ 
پروتكل هاي رسمي دنيا و حس��ب ظاهر معادل ديگر مهمانان 
غيرايراني رهبري نبود؛ چه آنكه مقامات عالی رتبه انصاراهلل امكان 
خروج از يمن را ندارند. با اين حال با آنان در س��طح يك هيئت 
عالی رتبه رفتار شد. از سويي حضور با خنجر در ديدار عالی ترين 
مقام ايران و عدم رعايت پروتكل هاي امنيتي در اين زمينه، بسيار 

مورد توجه  قرار گرفت. 
عبدالقادر فايز، مدير دفتر شبكه الجزيره قطر در تهران سه توئيت 
در مورد اين ديدار نوشت كه در يكي از آنها آورده است: »بسيار 
نادر است كه اجازه داد شود يك شخص كه حامل سالح است با 
رهبر ايران ديدار كند، حتي اگر اين سالح تنها يك خنجر و جزئي 
از لباس سنتي يمني ها باشد. به نظر من اين مسئله معاني زيادي 
دارد. « يا در توئيتي ديگر، محمد عبدالقدوس معاون مديرعامل 
خبرگزاري رسمي يمن )سبا( تصويري از برخي مسئوالن فراري 
يمن با محمد بن زايد را منتشر كرد كه به آنها اجازه همراه داشتن 

خنجر را نداده اند و غالف خنجرآنها خالي است و تصويري از ديدار 
هيئت يمني با رهبر انقالب و تصوير خنجر محمد عبدالسالم 
نوشت: »اين دو تصوير تفاوت ميان استقبال از دوست و هم پيمان 
و عمله و مزدور را به نمايش مي گذارند. « بسياري ديگر از كاربران 
عرب زبان هم اين دو تصوير را كنار هم گذاشته و با هم مقايسه 
كردند. توئيت ها و واكنش ها بسيار زياد است و فقط چند نمونه 
آورده مي شود.  ميس القناوي، تحليلگر سياسي و نويسنده فعال 
فلسطيني از غزه نوشت: »زمان اين ديدار در ظاهر و باطن عميق 
آن نش��انه پيروزي خنجر يمني اس��ت. امام خامنه اي، محمد 
عبدالسالم را به حضور مي پذيرد و از تاريخ و تمدن و سابقه يمن 
و مقاومت آن سخن مي گويد و اينكه مقاومت آن پيروز خواهد 
شد.« محمد يحيي منصور، روزنامه نگار يمني هم نوشت: »موضع 
درخشان ايران درباره يكپارچگي يمن را كه از زبان رهبر انقالب 
اسالمي جاري ش��د و بر اهميت اين يكپارچگي تأكيد كرد، با 
موضع توطئه گرانه عربستان و امارات براي ايجاد مشكالت بيشتر 
در شمال و جنوب يمن مقايسه كنيد. « صالح ابوعزه، وكيل و 
پژوهشگر سياسي فلسطيني با اشاره به باز كردن نامه عبدالمالك 
الحوثي در همان جلسه ديدار نوشت: »اين ايران است كه امروز 
تعيين مي كند نامه چه كسي را بپذيرد و نامه چه كسي را رد كند. 
امام خامنه اي نامه سيد عبدالملك الحوثي را مي پذيرد و نامه 
رئيس جمهوري بزرگ ترين كشور جهان را نمي پذيرد. « محمد 
قاضي، از فعاالن سياسي و رسانه اي يمن نوشت: »رئيس هيئت 
ما با بزرگ ترين شخصيت منطقه ديدار كرد، همان شخصيتي كه 

امثال ترامپ و پمپئو آرزوي ديدارش را دارند. «

امام جمعه موقت تهران: 
قاچاق و فساد بايد جهادگرانه حل شود

ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه قيم�ت 
كنون�ي ارز زمينه س�از فس�اد و قاچ�اق در كش�ور اس�ت، 
گف�ت: اي�ن مس�ائل باي�د ب�ه ش�كلي جهادگران�ه حل ش�ود. 
به گزارش ايرنا، حجت االسالم كاظم صديقي در خطبه هاي اين هفته 
نماز جمعه تهران كه در مصالي تهران برگزار ش��د، با بيان اين مطلب 
ادامه داد: امس��ال از جانب رهبري س��ال رونق اقتصاد و توليد توصيه 
شده اما زيرساخت ها به دست مديران بايد تأمين شود. وي افزود: يكي 
از مس��ائل در اين بين، احترام به پول ملي و باال بردن ارزش آن است. 
بنابراين، بايد قيمت دالر را ب��ه گونه اي معين كنند كه صادرات ارزش 

افزوده براي كشور به همراه داشته باشد. 
صديقي با اش��اره به اينك��ه براي رون��ق توليد بايد اي��ن قيمت با نظر 
كارشناسان متعادل شود، تأكيد كرد: مقداري از پول صادرات به ايران 
بر نمي گردد و بخشي نيز صرف قاچاق مي ش��ود. از همين رو مبارزه با 
قاچاق و فساد بايد جهادگرانه حل ش��ود. وي به روز 31 مرداد، سالروز 
صنعت دفاعي كشور اشاره كرد و گفت:  در بخش هاي مختلف دفاعي 
به س��مت قله جهش كرده ايم كه نمونه آن را مي توان در س��رنگوني 
پهپاد رادارگريز پيچيده و گران امريكايي توس��ط موشك هاي ايراني 
ديد. امام جمعه موقت تهران سقوط پهپاد رادار گريز امريكايي توسط 
ايران را نشانه افول تمدن آلوده به ظلم غربي و استكباري دانست. وي 
به دستاوردهاي جوانان ايراني در زمينه ساخت هواپيما،  زيردريايي و 
مسائل مخابراتي نيز اشاره كرد و گفت: كارهاي بزرگي انجام شده كه 

بايد براي ملت ايران و مستضعفان جهان بازگو شود. 
صديقي در ادامه توطئه تجزيه يمن را نشانه عجز و درماندگي متجاوزان 
دانس��ت و گفت: در اين مس��ير ش��هداي عظيمي تقديم شده است و 

پيروزي قطعي كه وعده الهي است نصيب يمن خواهد شد. 
امام جمعه موقت تهران در بخش ديگري از صحبت هايش به مس��ئله 
كشمير و جامو اش��اره كرد و ادامه داد:  اين موضوع جزو مصيبت هاي 
جاري است و توقع نمي رفت كه نخست وزير هند خالف قانون، عرف 
بين الملل و مصالح داخلي عمل كند. اين حركت برخالف انصاف بشري، 
 قوانين بين الملل و قانون اساس��ي هند است و توصيه مي كنيم در اين 

زمينه تجديد نظر كند زيرا ظلم عاقبت ندارد. 

براي تحول در اقتصاد ملي
عراقچي: تحريم ها را

 به فرصت تبديل مي كنيم
تحريم ها غيرقانوني است و ماهيت ضد انساني دارد اما ايران مصمم 
اس�ت آن را تبديل به فرصتي براي تحول در اقتص�اد ملي نمايد. 
به گزارش مهر، سيد عباس عراقچي معاون سياسي وزارت امور خارجه 
در ديدار با عبدالخريس المشهري رئيس و اعضاي كميسيون سياست 
خارجي، امنيتي و دفاعي مجلس نمايندگان اندونزي ضمن استقبال 
از گس��ترش همه جانبه روابط با اندونزي، سياست دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران را تش��ريح و اعالم كرد كه تقويت توانمندي هاي دفاعي 
ايران جنبه بازدارندگي داش��ته و عليه هيچ كشور ديگري نيست. وي 
افزود ايران در تاريخ معاصر خود آغازگر هيچ جنگي نبوده و پس از اين 
هم نخواهد بود اما در دفاع از خود كمترين ترديدي راه نمي دهد و به هر 

متجاوزي سريع و كوبنده پاسخ خواهد داد. 
معاون سياسي وزارت خارجه در زمينه برنامه صلح آميز هسته اي ايران و 
ادعاهاي بي اساس امريكا اظهار داشت: طبق فتواي مقام معظم رهبري، 
ما هرگونه استفاده غيرصلح آميز از انرژي هس��ته اي را حرام و مردود 
مي دانيم اما با توانمندي دانش��مندان خود، اين فن��اوري را به صورت 
بومي در قالب يك برنامه صلح آميز توس��عه داده ايم. عراقچي در مورد 
تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ملت اي��ران، تأكيد كرد اين تحريم ها 
غيرقانوني است و ماهيت ضد انساني دارد اما ايران مصمم است آن را 

تبديل به فرصتي براي تحول در اقتصاد ملي نمايد. 
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس اندونزي نيز ضمن تمجيد از 
خودباوري و استقالل كشورمان، بر تعميق همكاری های پارلماني بين 
دو كشور تأكيد و آمادگي اندونزي را براي همكاري در همه زمينه ها از 

جمله مبارزه با افراطي گري و تروريسم اعالم كرد. 

با اشاره به بازداشت رئيس سازمان خصوصی سازی 
خرازي: »خاص سازي«

 پدر اقتصاد ايران را درآورده است
دبي�ر كل ح�زب ن�داي ايراني�ان ب�ا بي�ان اينك�ه »خ�اص 
س�ازي ها« پ�در اقتص�اد كش�ور را در آورده اس�ت، تأكي�د 
كرد: به ج�اي خصوصي س�ازي فاجعه خاص س�ازي انجام ش�د. 
به گزارش ايرنا، صادق خرازي، دبيركل حزب نداي ايرانيان روز گذشته 
در همايش جوانان حزب نداي ايرانيان درتهران با بيان اينكه در داخل 
مي شد بهتر از اين عمل كرد و شرايط توليد و اقتصاد را مديريت كرد، 
يادآور شد: در سطح كالن مسائل اصلي كشور جدي گرفته نمي شود 
و بيش��تر در دور باطل تبليغات و دور زدن مش��كالت قرار گرفته ايم. 
مسئوالن اقتصادي كشور دنيا را نمي شناسند و نوع نگاه شان به اقتصاد 
مولد نيس��ت. خرازي يادآور شد: سال هاس��ت سياست هاي حاكم بر 
اقتصاد كش��ور مبتني بر توسعه و اقتصاد مولد نيس��ت و تا زماني شير 
نفت مستقيم در جيب دولت هاست با عدم پيشرفت و توسعه روبه رو 
خواهيم بود. وي با بيان اينكه فقط ش��عار آمايش سرزمين را داديم و 
اين راه اداره كشور نيست، يادآور ش��د: در بخش هاي دفاعي گام هاي 
خوبي برداشته شد، زيرا افق امنيت را ديديم اما بر عكس افق اقتصادي 

مردم را نديديم . 
دبير كل حزب ن��داي ايرانيان ب��ا بيان اينكه »خاص س��ازي ها« پدر 
اقتصاد كشور را در آورده اس��ت، تأكيد كرد: به جاي خصوصي سازي 
فاجعه خاص سازي انجام ش��د. بسياري از انس��ان هاي آزاده چندين 
سال است فرياد مي زنند ولي گوش شنوايي براي شنيدن نيست. وي با 
بيان اينكه رئيس سازمان خصوصي سازي براي وجود خود، خودسازي 
كرده بود، يادآور شد: يك نوع خودسازي را امثال شهيد چمران دارند 
و هستي خود را با اخالص براي اس��الم و اين سرزمين نثار مي كنند و 
يك نوع ديگر خودس��ازي را برخي آقايان خود را به گونه اي مي سازند 

كه مشاهده مي كنيد. 
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