
رئيس ق�وه قضائيه در ادامه س�فرهاي اس�تاني 
ك�ه ب�ا ه�دف بررس�ي مس�ائل و مش�كالت 
قضايي و حقوقي اس�تان ها آغاز ش�ده اس�ت، 
روز پنج ش�نبه به هم�راه جمعي از مس�ئوالن 
عال�ي قضاي�ي ب�ه اس�تان زنج�ان س�فر كرد. 
ب��ه گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل س��يدابراهيم رئيس��ي در جلس��ه شوراي 
اداري اس��تان زنجان، قيام اباعبداهلل الحسين)ع( را 
حماسه س��ازترين، انسان س��ازترين و انقالبي ترين 
حركت تاريخ دانس��ت و تصريح ك��رد: ما مبتني بر 
عاشورا بايد يك حركت برنامه ريزي شده و با هزم و 
دورانديشي داشته باشيم كه اين امر نيازمند مديريت 
مدبرانه، برنامه ريزي دقيق و اعتقاد و باور است. وي 
ادامه داد: مردم نبايد گرفتار آن چيزي باشند كه االن 

براي آنها دغدغه ايجاد كرده است. 
 رئيسي با بيان اينكه فضاي كشور، فضاي مقاومت 
اس��ت، افزود: مقام معظم رهب��ري پرچم مقاومت 
را بلند كرده اند و ما نيز فرزندان ايش��ان هس��تيم. 
روحيه م��ردم، روحي��ه مقاومت اس��ت. زماني كه 
پهپاد امريكايي ساقط شد، فرزندان ما ثابت كردند 
كه م��ا مي توانيم. چرا ام��روز امريكايي ها براي يك 
مذاكره مستأصل هس��تند؟ اگر ما در موضع اقتدار 
و مقاومت بايس��تيم اين وعده اله��ي و تأكيد مقام 
معظم رهبري اس��ت كه در اين مي��دان پيروزيم. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به افتخارآفريني جوانان 
كشور از جمله ش��هداي هس��ته اي، اظهار كرد: به 
نظر مي رسد خيلي از مش��كالت را دشمن ساخته 
يا به دليل بي تدبيري برخي ايجاد ش��ده اس��ت اما 
 به دست توانمند انس��ان هاي با اراده و به بركت نام 

اباعبداهلل الحسين)ع( حل خواهد شد. 

      برخورد قاطع ب�ا دس�ت اندازان به منابع 
طبيعي

آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگري از س��خنان خود 
با اش��اره به موضوع اراضي ملي گفت: در اين باره با 
شوراي حفظ حقوق بيت المال جلسه داشتيم و مقرر 
شد مسائل دنبال و براي آن زمان تعيين شود. ما يك 
ماه را تعيين كرديم كه اميد اس��ت به همت آقايان 
كار پيگيري شود، نبايد شاهد اين باشيم كه نسبت 
به ثروت ملي، منابع طبيعي و اراضي تعرضي شود. 
چرا در كش��ور چاه هاي غيرمجاز كه بر اساس آمار 
به نسبت بيش از چاه هاي مجاز هستند بايد وجود 
داشته باش��د؟ مگر دولت ها و دستگاه هاي مسئول 
اقتدار ندارند كه جلوي اين كار را بگيرند؟ واقعاً اگر 
برخي اقدامات مجاز اس��ت و مناب��ع طبيعي اجازه 
مي دهد، طرحي را داشته باشند و قاطعانه مثل خيلي 
از طرح ها اجرا ش��ود، چرا بايد جلوي چشم مديران 
ما قانون نقض و به ثروت ملي تعرض ش��ود يا آب و 
خاك مورد تعرض قرار گيرد؟ گفته مي شود برخي 
از س��ازمان ها بنا احداث كرده اند با آنها چه كنيم؟ 
سازمان هايي كه در اين قضيه مقصر هستند سؤال 
از آنها جدي تر اس��ت. آنهايي كه خودشان حافظان 
قانون هستند اگر ناقضان قانون باشند، آيا قابل قبول 
است؟ گفته مي شود سازماني مجموعه اي ساخته آيا 
بايد با آنها برخورد شود؟ بايد بگويم چراكه نه، مگر 
نقض قانون نيست؟ اگر هس��ت چرا آن سازمان به 

خود اجازه مي دهد اين را انجام دهد؟
آيت اهلل رئيس��ي افزود: ب��ه نظر ما اگر س��ازمان ها، 
ادارات و دس��تگاه ها به خود اجازه بدهند به خاطر 
جايگاه قدرت خود يا اتصال به قدرتي تخلف كنند، 
اين قضيه نسبت به افراد معمولي بايد شديدتر باشد، 

حال هر سازماني كه مي خواهد باش��د. اين را مقام 
معظم رهبري فرمودند و تأكيد كردند و نگاه ما نيز 
همين گونه است كه هيچ سازمان و اداره اي نبايد به 
خود اجازه نقض قانون و تعرض نسبت به بيت المال 
را بدهد و به اس��م قدرت و وابستگي به يك سازمان 
و اداره و نهاد، در بستر رودخانه كاري انجام دهد يا 

زمين ها و مراتع را تصرف كند. 
      افراد متمول نبايد در حاشيه امن باشند

آيت اهلل سيدابراهيم رئيس��ي همچنين در ديدار با 
علما، نخبگان و برگزيدگان استان زنجان با تبيين 
موضوع عدالت، اظهار ك��رد: در هر كوي و برزن اگر 
فرماندار، بخشدار، قاضي، وزير، وكيل، مسئول و هر 
كسي كه به نام نظام خدمت مي كند، از ملكه عدالت 
بهره مند باشد، مي توان به بهره مندي مردم از عدالت 
اميدوار ب��ود. وي با بي��ان اينكه در اج��راي عدالت 
هيچ فرقي بي��ن ضعفا و متموالن نيس��ت، تصريح 
كرد: اينكه با ضعفا برخورد ش��ود ام��ا افراد متمول 
در حاشيه امن باش��ند، به هيچ عنوان براي جامعه 
پذيرفته نخواهد ب��ود.  رئيس قوه قضائيه همچنين 
درباره موضوع خصوصي س��ازي گفت: آن دسته از 
شركت ها و كارخانجات كه به عنوان خصوصي سازي 
واگذار شده اند، مورد بررس��ي قرار دارند و ما نتيجه 
رسيدگي ها را به مردم خواهيم گفت. رئيسي با تأكيد 
بر تعامل و هماهنگي همه دستگاه ها در روند مبارزه 
با فس��اد، به نقش مردم در اين زمينه اش��اره كرد و 
گفت: عموم مردم با تأسي از روحيه امر به خوبي ها و 
نهي از زشتي ها مي توانند در اين زمينه به ايفاي نقش 
بپردازند و اين حس امر ب��ه معروف و نهي از منكر و 
بلند كردن فرياد در برابر ديده شدن بي عدالتي، حس 
بسيار مباركي اس��ت كه بايد مورد تشويق و تقدير 

قرار گيرد، زيرا يك پشتوانه ارزشمند در مشاركت 
مردم براي اجراي قانون و عدالت و مبارزه با فس��اد 
است. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه آنچه براي ما 
موضوعيت دارد، اجراي منويات مقام معظم رهبري 
براي رفع دردها و دغدغه هاي مردم است، يادآور شد: 
گفتمان غالب در كشور بايد گفتمان امام و رهبري 
باشد. ارائه آمار در زمينه هاي گوناگون كافي نيست 
بلكه مردم بايد احساس اجراي قانون و عدالت كنند. 

اين احساس نيز فقط با عمل ايجاد مي شود. 
      ضرورت احياي پليس قضايي

ديدار با قضات و كاركنان دادگستري استان زنجان، از 
ديگر برنامه هاي رئيس قوه قضائيه در سفر به استان 
زنجان بود. آيت اهلل رئيسي در اين ديدار تصريح كرد: 
در بيانيه گام دوم، هفت محور اساس��ي كه يكي از 
آنها اجراي عدالت اس��ت، مطرح شده است. در اين 
زمينه بسيار تالش ش��ده اما بايد گام هاي اساسي و 
تحولي برداريم. گام تحولي نيازمند نگاه به آينده و 

برنامه ريزي است و همه اجزا در آن نقش دارند. 
رئيس قوه قضائي��ه ادامه داد: ما به عنوان دس��تگاه 
قضايي مأموريت جدي در مبارزه با فس��اد و اجراي 
عدالت داريم. وظيفه همه ما امروز اين اس��ت كه در 
اي��ن گام دوم، همه اجزا براي اج��راي عدالت ايفاي 
نقش و همه بايد در اين تحول شركت كنند. آيت اهلل 
رئيسي در ادامه با اش��اره به موضوع پليس قضايي، 
تأكيد كرد: ما سال ها اين موضوع را مطرح كرديم و 
حتي برخي اقدامات هم انجام شده و موافقت هايي 
هم صورت گرفته اما در ميانه راه متوقف شده است. 
بنده به عنوان يك همكار ش��ما در دستگاه قضايي 
كه سال هاس��ت فعاليت كرده ام، احس��اس مي كنم 
احياي پليس قضايي بيش از پيش ضروري اس��ت و 
اين ضرورت براي همه كساني كه دستگاه قضايي را 

مي شناسند، كاماًل احساس مي شود. 
      كيفيت كار قضايي نبايد فداي كميت شود

رئيس قوه قضائيه همچنين با بيان اينكه استخدام 
افراد در همه دستگاه ها بايد ضابطه مند باشد، گفت: 
يكي از جلوه هاي عدالت، جذب در دستگاه هاي اداري 
كشور است. بايد براي مردم شرايطي فراهم كنيم كه 
اگر س��ازماني نياز به نيرو دارد، بتواند نيروي انساني 
كارآمد با شرايط مساوي را جذب كند تا افراد بتوانند 
در اين ميدان وارد و بهترين ها انتخاب شوند. وي در 
خصوص آماردهي در دستگاه قضايي اظهار كرد: ما 
نبايد كيفيت را فداي كميت كنيم. گاهي براي آنكه 
در يك شعبه آمار باال برود حقوق مردم ضايع مي شود 
كه اين موضوع جايز نيست. ما بايد بهره وري را اساس 

كار قرار دهيم و به كاركرد واقعي توجه كنيم. 
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسي در پايان سفر يك روزه 
خود و مس��ئوالن عالي قضايي به اس��تان زنجان، 
ضمن تشريح دستاوردهاي اين سفر تصريح كرد: 
هفت هيئت در شهرستان هاي اس��تان زنجان به 
بررسي عملكرد و مش��كالت مجموعه قضايي اين 
استان پرداختند كه گزارش اين هيئت ها در جلسه 
شوراي عالي قضايي استان ارائه و مقرر شد اعتباري 
بالغ ب��ر ۳۰۰ميلي��ارد ريال براي حل مش��كالت 
مجموعه قضايي استان زنجان و سازمان هاي تابعه 

اختصاص يابد. 

شكست غرب در تحميل »برجام۲«
اقدام ايران در آغاز گام س��وم رفع محدوديت هاي هسته اي و آنچه در 
روز هاي اخير در عرصه تعامالت بين المللي و مذاكرات اروپايي ها با ايران 
گذشت را در يك جمله مي توان شكست تالش نيابتي اروپا براي تحميل 
برجام۲ به ايران دانست؛ مذاكراتي كه در عين حال ضعف و ناكارآمدي 
اروپايي ه��ا را در تعامالت منطقه اي و بين المللي نش��ان داد. ابعاد اين 
س��ناريو در جريان مذاكرات G 7 آشكار شد و نش��ان داد كه امريكا و 
متحدان اروپايي اش در پي مادام العمر ك��ردن تعهدات برجامي ايران 
و وادار كردن ايران به مذاكره پيرامون توان موش��كي و نفوذ منطقه اي 
بودند و ماكرون مأموريت يافته بود تا اي��ن مهم را بعد از چانه زني هاي 
مكرر نهايتاً با يك اعتبار ۱۵ميليارد يورويي كه همچون اينستكس ابعاد 

اجرايي آن كاماًل مبهم بود، به نتيجه برساند. 
خرداد ماه سال جاري، ماكرون در كنفرانس خبري مشترك با ترامپ 
گفته بود: »فكر مي كنم ما قطعاً اهداف يكس��اني در قبال ايران داريم. 
چه  كارهايي مدنظرمان است كه انجام دهيم؟ اول، مي خواهيم مطمئن 
شويم آنها به سالح هسته اي دست پيدا نمي كنند، منظورم اين است 
تا سال ۲۰۲۵ ابزاري در اختيار داريم، مي خواهيم از آن فراتر برويم و 
به اطمينان كامل در درازمدت دس��ت پيدا كنيم. دوم، ما مي خواهيم 
فعاليت آنها در زمينه موش��ك هاي بالس��تيك را كاهش دهيم. سوم، 
مي خواهيم فعاليت منطقه اي آنها را مهار كنيم. رئيس جمهور فرانسه 
برقراري صلح در منطقه را چهارمين هدف مشترك واشنگتن و پاريس 
خواند و گفت: »بنابراين، ما بايد با يكديگر اي��ن چهار هدف را محقق 
كنيم.« ماكرون در ادامه اذعان كرد: امريكا و كشورهاي اروپايي در قبال 
ايران »وحدت راهبردي« دارند و تنها از لحاظ روش هاي محقق كردن 
اهداف خود در قبال ايران اختالف دارند. مشابه همين مواضع را ترامپ 
در اجالسG 7 اعالم كرد و با ادعاي اينكه ايران حامي تروريس��م در 
جهان است، مي افزايد: به دنبال دستيابي به تضميني هستيم كه ايران 
به سالح هسته اي دست پيدا نكند و موشك هاي بالستيك نداشته باشد 

و توافق طوالني مدت تري با ايران داشته باشيم. 
آنچه در ماه هاي آغازين امسال در قالب تصميمات و بيانيه هاي شوراي 
عالي امنيت ملي در معرفي »سنتكام« به عنوان سازمان تروريستي و 
آغاز اقدامات ايران در لغو محدوديت هاي برجام در گام هاي اول و دوم 
تجلي پيدا كرد و در عرصه ميداني نيز با سقوط پهپاد امريكايي و توقيف 
كشتي انگليس��ي نمود يافت، در واقع ورود ايران به مرحله جديدي از 
مقاومت در برابر فزون خواهي هاي نظام س��لطه بود كه در كوتاه مدت 
آثار و پيامد هاي گرانقدري را براي نظام در پي داش��ت كه بايد تحول 
در عرصه دفاعي، نظامي و ديپلماس��ي را محصول آن دانست. تلفيق 
گام هاي دستگاه سياستگذاري و ديپلماسي كشور با اقتدار دفاعي همراه 
با بهره گيري از ظرفيت هاي منطقه اي مقاومت كه در قالب استراتژي 
مقاومت فعال تجلي يافته است، نه تنها تراز ايران را در سطح منطقه اي و 
جهاني ارتقا داده و در داخل نيز تقويت انسجام و وحدت ملي و دلگرمي 
مردم به كارآمدي نظام را در پي داش��ته اس��ت، در عي��ن حال تصور 
دشمنان نسبت به انفعال ايران در برابر فشارها را نيز باطل كرده و سبب 
شده است كه بخشي از ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي در مواجهه با 

جنگ همه جانبه دشمن كه تاكنون مغفول مانده بود، آشكار گردد. 
روند هاي اخير واجد چند پيام مهم است: 

۱- گام هاي ايران اگر چه مي توانست محكم تر از اين برداشته شود اما 
در همين حد نيز اراده ايران را در بر هم زدن تصور دشمنان كه ايران به 
هر قيمتي حاضر به عبور از برجام نيست اثبات و عزم ايران را در پيشبرد 

اهدافش نشان داد. 
۲- مواضع اروپايي ها در هفته اخير نش��ان داد كه اگر چه ممكن است 
آنها از خروج ايران از برجام و احياي ظرفيت هاي هسته اي ايران نگران 
باشند، اما با امريكا در مهار ظرفيت هاي موشكي و نفوذ منطقه اي ايران 
اشتراك نظر دارند، لذا عدم اعتماد دستگاه ديپلماسي ما به لبخندها و 
مذاكرات تلفني و وعده هاي بي پايه اروپايي ها و آغاز گام سوم، نشان از 

عبرت آموزي از اعتماد هاي نابجاي گذشته دارد. 
۳- به رغم تالش ماكرون و ترامپ براي ايجاد يك صحنه نمايشي از ديدار 
رؤساي جمهور امريكا و ايران براي بهره برداري داخلي در جريان مذاكرات 
اخير و رفت و آمدهاي ديپلماتيك ايران و فرانسه، مواضع اخير پمپئو وزير 
خارجه امريكا در گفت و گو با ان بي سي نيوز اهداف اصلي اين تحركات را 
روشن مي كند. وي در اين گفت وگو تصريح مي كند كه تا مردم ايران رفتار 
حاكمان ش��ان را عوض نكنند، امريكا مذاكره نخواهد كرد. وزير خارجه 
امريكا در ابتداي گفت وگوي خود اذعان كرد كه موضوع تحريم هاي امريكا 
در وهله اول، »مردم« ايران اس��ت و نه حاكميت ايران. به گزارش سايت 
صداي امريكا، پمپئو با اين ادعا كه ايران بزرگ ترين دولت حامي تروريسم 
در جهان است، افزود: »ما فشار زيادي اعمال كرديم تا ايرانيان قادر شوند 
رهبرانشان را به تغيير رفتار وادار كنند.« اين اذعان پمپئو در حالي است 
كه او آبان سال گذشته و همزمان با بازگشت تحريم هاي نفتي در توئيتي 
نوشته بود: »برخالف آنچه رژيم ايران مي گويد امريكا با ايستادن در كنار 
مردم ايران، با آنها ابراز همبس��تگي مي كند.« مايك پمپئو در ادامه اين 
گفت وگو به صراحت مي گويد: »رسيدن توافق با ايران در آينده نزديك، در 
گرو پذيرفتن شروط تعيين شده امريكا از سوي جمهوري اسالمي است.« 
پمپئو در اين مصاحبه تصريح مي كند: »ترامپ مي خواهد كه ايران مانند 
يك كشور عادي رفتار كند و مردم ايران در وادار كردن رهبرانشان به تغيير 
رفتار موفق شوند. ما مي توانيم با آنها سر ميز مذاكره بنشينيم، به شرط 
آنكه آنها دست از اقدامات انقالبي بردارند.« پمپئو منظورش از اقدامات 
انقالبي را قباًل در ۱۲پيش ش��رط توضيح داده بود؛ ش��روطي كه نابودي 
قدرت دفاعي ايران و تس��ليم ش��دن ايران در مقابل تحوالت منطقه اي، 

بخشي از آنهاست. 
4- برخالف تصور و برنامه ريزي امريكا و كشور هاي غربي براي كاهش 
آستانه تحمل مردم و فشار آنها بر نظام براي تغيير رفتار و ساختار، صبر 
و بردباري مردم نسبت به مشكالت و همراهي آنها با راهبردهاي نظام 
فرصت الزم را براي دستگاه ديپلماس��ي و نهادهاي تصميم گير ايجاد 
كرده است تا بتوانند با اتخاذ سياست هاي قاطعانه اهداف نظام را به پيش 
ببرند. هر گونه تعلل و كوتاه آمدن مسئوالن و بسنده كردن به مطالبات 
حداقلي باعث كاهش اعتماد و همراهي مردم در اين فرايند خواهد شد

۵- اگرچه مذاكرات با ماكرون و رفت وآمدهاي مسئوالن دستگاه سياست 
خارجي انتظاراتي را ايجاد و برخي را نيز در داخل ذوق زده كرده بود، اما 
مواضع ترامپ در روز گذش��ته نش��ان مي دهد ترامپ ماكرون را در اين 
تحركات سر كار گذاشته بود. او با تأكيد بر اينكه اياالت متحده تحريم ها 
عليه ايران را لغو نخواهد كرد، با ادعاي اينكه مقام هاي ايران مي خواهند 
مسائلشان را حل كنند و وضع آنها خيلي بد است، مي گويد: تعداد كمي 
شاهد چنين تورم بي س��ابقه اي در ۵۰سال هستند، موقعيت غم انگيزي 
است، مي توانند مشكالت را سريع حل كنند، ما ظرف ۲4ساعت مي توانيم 

مشكلشان را حل كنيم. بايد ببينيم چه پيش خواهد آمد. 
6- ايس��تادگي و مقاومت مردم ايران به رغم تصور پمپئو س��بب شده 
اس��ت كه ايران از گردنه فش��ارها و تحريم ها عبور كند و اقتصاد ايران 
توانسته است مس��ير خود را بيابد. در اين مس��ير اگر چه هنوز مشكل 
اصلي پالس هاي برخي از مسئوالن داخلي است كه زمينه ساز اميدواري 
دشمن براي اثرگذاري تحريم هاست )نظير سخنان اخير آقاي نوبخت 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كه مي گويد، وضعيت بودجه اي كشور 
بسيار وخيم است و شرايط بد است( اما چشم انداز روشن گام هايي كه 
آغاز شده است ش��ايد دليل اصلي تالش غرب براي توقف آنها و حفظ 

وابستگي ايران است. 
7- اعالم آغاز گام سوم توسط رئيس جمهور بعد از نشست سران نظام 
در عين اينكه بيانگر آن است كه مسير طي ش��ده پشتوانه همه قواي 
نظام را دارد، نماد ايستادگي، مقاومت و پويايي نظام و آمادگي در برابر 

فشارهاي احتمالي آينده است. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:
 عملي ترين شعار عليه امريكا

خدمت به مردم است
رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين با تأكي�د بر ض�رورت خدمت 
به م�ردم به وي�ژه مناطق كم برخ�وردار و روس�تاييان و عش�اير، به 
تأس�ي از فرمايش�ات رهبر انق�الب گف�ت: بهتري�ن و عملي ترين و 
كوبنده تري�ن ش�عار علي�ه امري�كا خدم�ت ب�ه م�ردم اس�ت. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، يادواره گراميداشت ياد و خاطره 4۵۰شهيد 
عشاير استان چهارمحال و بختياري با استقبال از كنگره ملي ۱۰هزار شهيد 
جامعه عشايري كشور روز پنج شنبه با حضور س��ردار غالمرضا سليماني 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين، سردار نصرت اهلل سيف رئيس سازمان 
بسيج عشايري كشور، فرماندهان نظامي و انتظامي، مسئوالن ارشد استاني 
و خانواده معظم ش��هدا و ي��ادگاران دفاع مقدس در مص��الي بزرگ امام 

خميني)ره( شهركرد برگزار شد. 
سردار غالمرضا سليماني در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره شهدا 
و امام ش��هدا و تسليت ايام ش��هادت حضرت امام حس��ين عليه السالم و 
ياران باوفايش، ايجاد تحوالت بزرگ در دنيا با پيروزي انقالب اس��المي را 
خاطرنشان كرد و افزود: در واقع انقالب اسالمي متكي بر ملت ايران، متكي 
بر عشاير، متكي بر روستاييان و شهرنشينان بود كه به رهبري امام راحل 
به پيروزي رس��يد و دنيا را تحت تأثير خود قرار داد. رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين با بيان اينكه دنيا جمهوري اسالمي را باور كرده است، گفت: 
تفكر عاش��ورايي ملت بزرگ ايران در دفاع مقدس توانست معجزه كند و 
باعث شد دنيا جمهوري اسالمي را باور كند. س��ليماني باور ما مي توانيم، 
مكتب مقاومت انقالب اسالمي، كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسالمي 
ايران در چارچوب راهبرد ايستادگي و مقاومت برابر دشمن متجاوز، مكتب 
دفاعي انقالب اسالمي مبتني بر راهبرد ايس��تادگي و مقاومت را مرهون 

دفاع مقدس دانست. 
سردار سليماني با بيان اينكه راهبرد مقاومت و ايستادگي برگرفته از مكتب 
عاشوراست، گفت: راهبرد مقاومت و ايستادگي، همانند 4۰سال گذشته 
داراي دس��تاوردهاي بزرگي بوده و برگرفته از مكتب عاشوراست. هيهات 
مناالذله شاه بيت مكتب عاشوراست. بنا نيست مسلمين زير سلطه بيگانگان 
باشند. بنا نيست ملت بزرگ ايران با صدها هزار شهيد زير سلطه امريكايي ها 
قرار بگيرد. اين آرزو را امريكايي ه��ا و اروپايي ها به گور خواهند برد كه بار 
ديگر بتوانند در كشور ما هرگونه تدبير و سياستي دارند اعمال كنند. وي 
افزود: ما بايد با ادامه دادن راه شهدا و ترويج فرهنگ ايثارگري در شرايط 
فعلي براي رفع مشكالت مردم تالش كنيم. سردار س��ليماني در پايان با 
تأكيد بر ضرورت خدمت به مردم به ويژه مناطق كم برخوردار و روستاييان 
و عشاير، به تأسي از فرمايشات رهبر انقالب گفت: بهترين و عملي ترين و 

كوبنده ترين شعار عليه امريكا خدمت به مردم است. 

 ورود قوه قضائيه
 به ماجراي برادران صدرالساداتي

سخنگوي قوه قضائيه گفت كه به زودي ماجراي برادران صدرالساداتي 
مشخص مي شود. 

غالمحسين اس��ماعيلي در گفت وگو با تسنيم در پاس��خ به سؤالي درباره 
آخرين وضعيت برادران صدرالس��اداتي گفت: همان طور كه اعالم ش��ده، 

بازداشت نشده اند و بقيه ماجرا به زودي مشخص مي شود. 
س��يدمهدي صدرالس��اداتي از روحانيون فعال در اينس��تاگرام است كه 
افش��اگري های او  درباره مفاسد اقتصادي همواره با حاش��يه همراه بوده 

است. 
روز پنج ش��نبه ۱4ش��هريور بود كه اخباری مبني بر مفقود شدن برادران 
صدرالساداتي مطرح شد و برخي افراد در فضاي مجازي از احتمال بازداشت 
آنها خبر دادند اما دادسراي ويژه روحانيت طي اطالعيه اي اعالم كرد: نظر 
به انتشار خبر بازداشت روح اهلل صدرالساداتي و برادرانش در فضاي مجازي 
به اطالع مي رساند هيچ گونه اقدام قضايي در خصوص بازداشت مشارالهيم 
از سوي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت صورت نگرفته است. درباره احتمال 
ربوده شدن اين افراد نيز يك منبع مطلع پيشتر گفته بود: احتمال ربايش 
برادران صدرالس��اداتي كه از روز چهارشنبه مفقود شده اند، منتفي بوده و 
ارزيابي نهادهاي ذيربط بر اختفاي اختياري و هدفمند آنان به عنوان گزينه 

اصلي قابل پيگيري تأكيد دارد. 
احمد اميرآبادي نماينده قم در مجلس ش��وراي ديروز در توئيتي نوشت: 
پيگير موضوع برادران صدرالساداتي شدم، مسئوالن مربوط گفتند احضار 
و بازداشت نش��دند و در حال حاضر در قم به س��ر مي برند و زندگي عادي 
خودش��ان را دارند. اما اين توئيت هم نتوانس��ت ابهامات مربوط به اين دو 
برادر را برطرف كند. حجت االس��الم ذوالنوری رئيس كميس��يون امنيت 
ملي مجلس هم در توئيتي درباره ماجراي برادران صدرالس��اداتي نوشت: 
صدرالساداتي ها خودشان در مسير قم- تهران يعني اطراف مجموعه مهتاب 
تصميم مي گيرند كه موبايل هاي خود را خاموش و به قم برگردند، آنها به 

منزل آقاي غفاري مي روند و به كسي هم خبر نمي دهند. 
س��ايت خبري رجانيوز روز گذش��ته در مطلب��ي با عنوان »پش��ت پرده 
قايم باش��ك بازي برادران صدرالس��اداتي«، اين اقدامات را ماجراجويي و 
تالشي س��ازمان يافته براي مقابله با رويكرد ضدفساد قوه قضائيه توصيف 
كرد. رجانيوز اضافه كرد: س��ناريوي كليد خورده نشان مي دهد كاسبان 
عدالت كه در سال هاي اخير با سوءاستفاده از نبود برند رسمي عدالتخواهي 
در دس��تگاه قضايي، اين س��ند را به نام خود زده بودند و اكنون با رويكرد 
جديد رئيس قوه و ارائه برند اصلي، دكان و برند فيك شان را رو به اضمحالل 

مي بينند، دست به چنين انتحاري زده اند. 

سخنگوي شوراي نگهبان: 
قانون انتخابات نيازمند بازنگري است

س�خنگوي ش�وراي نگهبان با بيان اينكه انتخابات ب�ه دغدغه تمام 
افراد تبديل ش�ده اس�ت، گفت: قانون انتخابات مربوط به س�ال ۶۵ 
است، لذا نيازمند ارزيابي و بازنگري توسط افراد خبره حقوقي است. 
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي در اختتاميه هفتمين اجالس نخبگان 
حقوقي و قضايي كشور بيان كرد: بسيج نشان داده است كه انگيزه و توان 
براي ورود به عرصه هاي مختلف را دارد. امروز نياز داريم كه بسيج به بحث 
تربيت نيروي انساني تراز انقالبي و بازنگري در قوانين ورود كند. وي با بيان 
اينكه انتخابات به دغدغه تمام افراد تبديل شده اس��ت، افزود: از آنجا كه 
قانون انتخابات ما براي سال 6۵ اس��ت، نيازمند ارزيابي و بازنگري توسط 

افراد خبره حقوقي است. 
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه گفت: مطالب مختلفي عليه نظام و مباني 
ديني ما به زبان حقوقي مطرح مي شود و شاهد پاسخ هاي روشن كمتري 
از سوي مدافعان نظام اسالمي هستيم. دليلش اين است كه ما همچنان در 
بحث شبكه سازي نتوانسته ايم به سطح مطلوب برسيم. كدخدايي عنوان 
كرد: در اين دوره تحولي در قوه قضائيه ايجاد شده است ولي ما هنوز هم وي 
در خصوص انتخابات گفت: امروز حوزه انتخابات دغدغه همه افراد است. 
چند وقت پيش بحثي در مجلس با عنوان اصالح قانون انتخابات مطرح شد 
كه اكنون در حال بررسي است ولي باز هم ما نيازمند راهكارهاي قانوني در 
اين حوزه هستيم. سه مولفه در اين دوره انتخابات قرار است مورد توجه قرار 
گيرد؛ مفاسد اخالقي، مفاسد اقتصادي و ضديت با حاكميت. اين موضوع به 
عنوان دستور كار شوراي نگهبان در بررسي صالحيت هاست و ما نيازمنديم 
كه قانون هم منطبق با اين موضوع باشد.  سخنگوي شوراي نگهبان در انتها 
خاطر نشان كرد: نكته آخر مطالبه گري عدالت است كه رهبري هم به آن 
بسيار توجه نشان داده اند. اجراي صحيح قانون بسيار مهم است كه در تمام 
نهادها بايد رعايت شود، البته حركت هايي در اين حوزه صورت مي گيرد كه 

پراكنده است و صداي افراد را به جايي نمي رساند. 

رئيس قوه قضائيه:

پشتوانه قدرت، نبايد وسيله تعرض به بيت المال شود
هيچ سازمان، نهاد و اداره اي در كشور نبايد به اسم قدرت و وابستگي به سازمان خود، به بيت المال تعرض كند
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گاليهروزنامهاصالحطلبازتعللدولت
درحذفيارانهپردرآمدها

روزنامه ابتكار در مطلبي نوش��ت: »حذف يارانه سه دهك باال 
كليد مي خورد؛ موضوعي كه هرچند وقت يك بار نقل محافل 
مي شود. اين درحالي است كه تاكنون قدمي در جهت اين اقدام 
برداش��ته نش��ده و دائماً در انجام آن اين پا و آن پا مي كنند.« 
حذف ياران��ه پردرآمدها از وعده هاي هميش��ه دولت روحاني 
بوده و اختيار كامل هم دولت در مورد آن دارد، اما از انجام آن 
خودداري مي كند. برخي مي گويند دولت از بيم ناراضي شدن 
بخش��ي از مردم و رويگرداني آنها از جناح حامي دولت از قطع 
يارانه پردرآمدها خ��ودداري مي كند. در عين حال دولت مدام 
براي اداره كشور بهانه »كمي اختيارات« را مي آورد، در حالي كه 
از اختيارات خود هم استفاده نكرده و وظايف قانوني خود را انجام 
نمي دهد. برخي رسانه هاي حامي دولت صراحتاً اعالم كردند كه 
اگر دولت چنين اقدامي انجام دهد، پايگاه رأي خود را از دست 
مي دهد. در همين مطلب روزنامه ابتكار از قول آلبرت بغزيان، 

با عنوان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي آمده كه: 
»من معتقدم قبل از انجام اين اقدامات بايد زمينه سازي شود، 
به عبارتي ديگر بايد تأكيد شود كه اين ماجرا نبايد رأي دولتي را 

كاهش دهد يا ابزاري براي كسب رأي براي افراد ديگر شود.«
در هر موضوعي، نگاه انتخاباتي بر جناح اصالح طلب چنان غالب 
است كه مبناي تصميم گيري هايشان شده و خير و صالح كشور 

را به خاطر انتخابات رها مي كنند. 

هياهويسياسيشورايشهر
پسازرداسناددردادگاه

محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران اخيراً به ادعاي خود 
اسناد جديدي از آنچه بدهي هاي ش��هرداري تهران مي داند، 
منتشر كرده اس��ت كه در آنها آمده: ش��هرداري سابق تهران 
69هزار ميليارد تومان بدهي بر جاي گذاشته است! ميرلوحي 
همچنين در مصاحبه با خبرگزاري ايلن��ا در همين باره گفته 
است: »شهردار گزارش بدهي ش��هرداري را براي مقام معظم 

رهبري، رئيس جمهور، رئيس مجلس و وزير كشور نيز ارسال 
كرده است.« اين در حالي است كه ميرلوحي، چندي پيش به 
دليل افتراي مالي نسبت به شهردار اس��بق تهران، محمدباقر 
قاليباف به حبس و شالق محكوم ش��ده بود و حاال اين سؤال 
پيش مي آيد كه چرا او اين اس��ناد و مدارك را همان زمان در 
اختيار دادگاه قرار نداد تا حداقل محكوم نشود؟ چرا راه قانوني 
را فرو گذارده و با پيش كشيدن پاي مقامات ديگر، دنبال غوغا 
و هياهوي رسانه اي است؟! نكته آن است كه اغلب اين اسناد به 

دادگاه ارائه و توسط دادگاه رد شد!
ش��وراي ش��هر پنجم تهران كه ب��ه ط��ور كام��ل در اختيار 
اصالح طلبان اس��ت، نه در انتخاب ش��هرداري موفق بوده و نه 
عملكرد قابل بيان ديگري دارد. سايه سنگين خدمات ۱۲سال 
شهرداري قاليباف هم بر شورا و شهرداري اصالح طلبان سنگيني 
مي كند و آنان با تخطئه قاليباف و هياهوهاي سياس��ي در اين 

زمينه، تالش مي كنند از فشار انتقادات به خود كم كنند. 

88498443سرويس  سياسي
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   گزارش

عباس حاجي نجاري

خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به تصميم كشورمان براي اجراي 
گام س�وم، گفت: تصميم با صالبت ايراني كه ميوه شيرين منطق 
مقاومت حسيني است، ثمراتش بهتر از دو گام قبلي خواهد بود. 
به گزارش ف��ارس، حجت االس��الم محمدج��واد حاج علي اكبري در 
خطبه ه��اي نماز جمعه، اظهار داش��ت: مكتب امام حس��ين)ع( يك 
مدرسه تمام عيار و يك دانشگاه عالي رتبه و يك مكتب بي نظير است 
كه در آن اصول و قواعد زيست پاكيزه و حيات طيبه به بشريت تقديم 
شده است. وي ادامه داد: نقطه مركزي اين روش زندگي و اين سبك 
زندگي عبارت است از جهاد در راه خدا و سرمايه گذاري در راه پروردگار 
متعال براي تحقق نقش��ه الهي و عمل به كتاب الهي، جريان س��يره 

پيامبراعظم)ص(. 
خطيب نماز جمعه تهران گفت: دشمن بر اين تصور بود كه ۲۲بهمن 
س��ال گذش��ته در تهران خواهد بود، اما امروز ديپلماسي التماسي و 
خواهشي شان را مالحظه مي كنيم كه از هر طرف ميانجي مي فرستند 
و اين اثر مقاومت و ايستادن با داشتن ظرفيت موشكي و منطقه اي و 
توان دفاعي و حضور مردم بصير است كه باعث مي شود اين توطئه ها 

يكي پس از ديگري خنثي شود و در نهايت روسياهي براي دشمنان و 
سربلندي براي جبهه مقاومت باقي مي ماند. وي افزود: كاهش تعهدات 
در گام اول شروع شد و هيچ اتفاقي در بازار رخ نداد. با شروع گام دوم هم 
اتفاقي در بازار رخ نداد و حتي در برخي از شاخص ها وضعيت مان بهتر 
شد. هم اكنون گام سوم برداشته شد و از امروز اجرايي مي شود. اين بار 
اين تصميم با صالبت ايراني كه ميوه شيرين منطق مقاومت حسيني 
است، ثمراتش بهتر از دو گام قبلي خواهد بود.  حاج علي اكبري تصريح 
كرد: ايران موقعيت خود را متوقف نمي كند و تصميمش را مرحله به 
مرحله دنبال مي كند. حاصل مذاكره فقط عمل است و ديگر وعده به 
دردمان نمي خورد. آنها بايد به ۱۱تعهدش��ان عم��ل كنند و هر زمان 
عمل كردند، بقيه مس��ائل پيش خواهد رفت. وي بيان كرد: ان شاءاهلل 
اين منطق حسيني ما را به همه آرمان ها و آرزوها خواهد رساند و بايد 
بايس��تيم و مقاومت كنيم كه اين مقاومت زمينه گش��ايش هايي در 
بخش هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و ديپلماسي هاي 

ما خواهد بود. 
وي در ادامه بيان كرد: امروز در داخل امريكا درباره افول اجماع وجود 

دارد و آينده شناسان و نظريه پردازان در اين زمينه سخن مي گويند و 
گزارش مي دهند كه ديگر امريكا حتي كشور ۱۰سال پيش نيست. اين 
خطيب نماز جمعه تصريح كرد: دنيا به عصر پساامريكا فكر مي كند و 
ديگر آن قدرت اقتصادي و سياس��ي امريكا و توان تأثيرگذاري اش را 
مشاهده نمي كنيم و حتي در يكي از مجالت معتبرشان عكسي از پايان 
عصر هژموني امريكا را منتشر كرده اند؛ كركسي كه پرهايش ريخته و 

زير چشمانش كبود است. 
علي اكبري بيان كرد: هيئت حاكمه اياالت متحده با گرفتار شدن در 
سرگشتگي اس��تراتژيك و راهبردي آخرين تالش هايش را مي كند تا 
چهره ابرقدرتي امريكا را حفظ كند، اما اين موضوع با ۲۰هزار ميليارد 
دالر بدهي امريكا و شكسته شدن قدرت اقتصادي كه روزي نيمي از 
اقتصاد دنيا را داشته اس��ت، امكانپذير نخواهد بود. امروز امريكا بيش 
از ۱۵درصد از س��هم اقتصاد دنيا را ندارد كه همين رقم هم به زودي 
كاهش خواهد يافت. وي ادامه داد: اين افول موريانه اي است كه از درون 
مي پوساند. اين دستگاه استكباري دچار پوكي استخوان شده و از درون 

دچار متالشي شدن است. 

خطيب جمعه تهران: 

حاصلمذاكرهعملاست،وعدهبهدردماننميخورد
   خبر
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