
  گزارش

مسّکن امریکایی برای زخم آرامکو
به دنبال حمله هواپیماهای بدون سرنشین انصاراهلل یمن به بزرگ ترین 
مرکز پاالیشگاهی در شرق عربستان که به توقف 50درصدی صادرات 
نفت آن کشور انجامید، وزیر امور خارجه امریکا بدون ارائه هیچ سندی 

این حمله را به ایران منتسب کرد. 
چنین انتسابی در موقعیت شکنندگی یک متحد امریکایی و پس از یک 
ضربه راهبردی عالوه  بر اینکه ادامه سیاست سنتی ایران هراسی از سوی 
کاخ سفید به حساب می آید، نوعی واکنش برای پوشش دادن و پنهان 
کردن ضعف های بزرگ و عواملی برای تداوم روند تنش آفرینی وچپاول 
منابع کشورهای نفتی وابسته و استفاده ابزاری از رژیم های دیکتاتوری 

محبوب امریکا است که در پیوند با موارد ذیل قابل تحلیل است:
1- ضعف و ناکارآمدی س��امانه های دفاعی فروخته شده به متحدان 
عربی که برخالف قیمت   ها و هزینه های گران و سنگین، عماًل در برابر 
عملیات تهاجمی سنجیده انصاراهلل خنثی و ناتوان بوده و صرفاً ارزش 

نمایشی و ویترینی دارند. 
عبور 10 فروند پهپ��اد عملیاتی از ش��بکه راداری و چندین س��امانه 
پاتریوت و تاد امریکایی و انجام موفق عملیات تهاجمی علیه بزرگ ترین 

پاالیشگاه های آرامکو، ضعف بزرگ این سامانه   ها را نشان می دهد. 
2- برآوردهای غلط و اشتباهات محاسباتی سران کاخ سفید و اتاق های 
فکر امریکایی که به خورد س��ران کش��ورهای وابس��ته عربی داده و با 
برانگیختن حس ماجراجویی ش��اهزادگان خ��ام و کم تجربه ای چون 
بن زاید و بن سلمان آنان را به جنگ های نیابتی امریکا و از جمله باتالق 
یمن کشانده و مجری یا عمله بی جور اجرای سیاست های خاورمیانه ای 
خود ساخته اس��ت. توانمندی ها، ظرفیت   ها و اس��تعدادهای نهفته و 
پشتوانه مقاومت جانانه منطقه در این برآورد  ها مورد غفلت قرار گرفته 
و یا به سایه ناآگاهی و ضعف شناختی اتاق های فکر امریکایی افتاده و 

موجب گرفتاری و شکست آل سعود و آل زاید شده است. 
درواقع رژیم های دیکتاتوری حاکم بر عربس��تان و امارات امروز تاوان 
این اشتباهات محاس��باتی و برآوردهای غلط سران کاخ سفید را پس 

می دهند. 
3- بی انگیزگی و شاید تعمد و دستورات پنهان دریافتی برای بی عملی و 
یا سرگردانی نیروهای امریکایی حاضر در منطقه برای دفاع از متحدان 
خود در شرایط پیچیده ای که بخشی از نیروهای سیاسی درون امریکا 
مخالف حمایت از ائتالف  س��عودی در جنایت علیه مردم یمن بوده و 

بخشی دیگر از آنان موافق همراهی با متجاوزان هستند. 
هدف اصلی اعزام نیروهای امریکایی به منطقه، پیشبرد سیاست   هایی 
است که در آن کسب منافع و درآمد و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی 
محوریت داشته و تجزیه کشورهای اسالمی قدرتمند از جمله عربستان 

سعودی دنبال می شود. 
4- وجه جنایتکارانه و ضد حقوق بشری تجاوز به یمن و کشتار زنان و 
کودکان یمنی و تخریب مناطق مسکونی و غیرنظامی توسط متجاوزان 
تاکنون نفرت و اعتراض کافی علیه حمایت ه��ای امریکا از متجاوزان 
را برانگیخته و ل��ذا امریکایی   ها را ب��رای ورود مس��تقیم و اعالمی به 

محافظه کاری انداخته است. 
عالوه بر این امریکایی    ها نگران واکنش های احتمالی انصاراهلل به خود 
نیز بوده و با درنظر قرار دادن تغییر در موازنه قدرت با افزایش برد و دقت 

موشک   ها و پهپادهای انصاراهلل بازی خود را تنظیم کرده اند. 
موارد فوق موجب شده پمپئو با متهم سازی ایران، در واقع ضعف های 
امری��کا را در دف��اع از متحدانش پوش��ش داده و از ای��ن پدیده برای 

ائتالف سازی و تقویت آن استفاده کند. 

رسولسنائیراد

رئيس قوه قضائيه هشدار داد 

 مقابله  به مثل با اقدام خصمانه کانادا علیه ایران 
رئيس قوه قضائي�ه به كانادا هش�دار داد كه در 
صورت عدم رفع توقيف اموال ايران، با همكاري 
معاون�ت بين الملل ق�وه قضائي�ه و وزارت امور 
خارجه، نسبت به شناسايي و توقيف اموال كانادا 
از طريق نهادهاي بين المللي اقدام مقتضي صورت 
خواهد گرفت و به هيچ عنوان اجازه تضييع حقوق 
ملت ايران به هيچ كش�وري داده نخواهد شد. 
چند روز پیش کانادا در ادامه رفتارهاي خصمانه خود 
علیه جمهوري اسالمي ایران در اقدامي غیرمعمول، 
بخشي از اموال متعلق به ایران را پس از مصادره به 
فروش گذاشت و پول حاصل از این اقدام را به افرادي 
تحت عنوان »قربانیان تروریس��م« پرداخت کرد. 
گفته شده این اقدام دولت »اتاوا« به بهانه پرداخت 
غرامت به آنچه »قربانیان تروریسم«، نامیده شده 

صورت گرفته است. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومي ق��وه قضائیه، 
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ي روز گذشته پس از 
بازدید از ستاد قوه قضائیه، در جلسه شوراي عالي 
قضایي که در همین مکان برگزار شد، تصریح کرد: 
بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه هایي که به 
همکاران ابالغ مي شود، همگي منبعث از قانون و 
براي اجراي صحیح قوانین و مقررات است؛ بنابراین 
نسبت به اجراي این مصوبات باید اهتمام به خرج داد 

و آنها را جدي گرفت. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دس��تورالعمل اخیر 
درباره کاهش جمعیت کیفري زندانیان گفت: الزم 
است قضات محترم و همه همکاران در این زمینه 
توجه الزم را داشته باشند تا شاهد کاهش جمعیت 

زندانیان در کشور باشیم. 
  رونق توليد نبايد در حد شعار باقي بماند

آیت اهلل رئیسي همچنین در خصوص شعار رونق 
تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این راهبرد در 
حد یک شعار باقي بماند بلکه باید با حمایت حقوقي، 
قضایي و تسهیالتي از کارآفرینان و صاحبان سرمایه، 
زمینه تحقق این امر مهم را فراهم س��ازیم.  در این 
راستا، اولویت تسهیالتي بانک ها باید به سمت جریان 
تولید در کشور سوق یابد و مردم باید در این عرصه 
شاهد یک اتفاق ملموس باشند.  رئیس قوه قضائیه 
با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرسي و کاهش 
ورودي پرونده به دس��تگاه قضایي، فعال تر شدن 
دوایر حقوقي س��ازمان ها و نهادها را در این زمینه 
بسیار مؤثر دانست و اظهار کرد: از همه دستگاه هاي 
فرهنگي، رسانه ها، صاحبان تریبون و فرهیختگان 
مي خواهم که همگي دس��ت به دست هم دهیم و 

نهضت دانش افزایي حقوقي مردم را آغاز کنیم. 
   دانش افزايي حقوقي با طرح »هر مسجد، 

يك حقوقدان« 
آیت اهلل رئیسي با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسي 
آزاد جامعه به اطالعات و دانش حقوقي، پیشنهاد داد: 
مي توان با همکاري مرکز رسیدگي به امور مساجد، 
معاونت فرهنگي قوه قضائیه و جامعه حقوقدانان 
و وکالي کشور، طرحي با عنوان »هر مسجد، یک 

حقوقدان« را به مرحله اجرا درآورد تا با به کارگیري 
ظرفیت نخبگاني حقوقدانان که در مساجد مختلف 
کش��ور وجود دارد، در جهت ارتقاي سطح آگاهي 
حقوقي مردم گامي برداش��ته شود و به این ترتیب 
ش��اهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در 
نتیجه، کاهش دعاوي و پرونده های قضایي باشیم. 

رئیس ق��وه قضائیه همچنی��ن با تأکید ب��ر لزوم 
به کارگیري مشاوران حقوقي در کنار مشاوران امالك 
براي ساماندهي قراردادهاي مردم، خاطرنشان کرد: 
برگزاري چند کالس و کارگاه کافي نیست بلکه باید 
این آموزش ها در همه سطوح فراگیر شود و مشارکت 

عمومي در این زمینه بسیار اهمیت دارد. 
آیت اهلل رئیسي همچنین بر استفاده حداکثري از 
ظرفیت هاي حل اختالف در سایه فرهنگ ملي و 
دیني سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده ها 

و ... تأکید کرد. 
   مقابله به مثل با اقدام خصمانه كانادا عليه 

ايران
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگري از سخنان خود 
با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال ایران، 
این اقدام را غیرقانوني و بر خالف تمام میثاق هاي 
بین المللي دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتي 
از سوي کشورهاي مدعي تمدن و احترام به حقوق 
کشورها بس��یار تعجب برانگیز اس��ت و ما تأکید 
مي کنیم که دس��ت از این کارها بردارند زیرا ملت 
ما هرگز زیر بار زور نمي رود.  آیت اهلل رئیسي به کانادا 
هشدار داد که در صورت عدم رفع توقیف اموال ایران، 

با همکاري معاونت بین الملل قوه قضائیه و وزارت 
امور خارجه، نسبت به شناسایي و توقیف اموال کانادا 
از طریق نهادهاي بین المللي اقدام مقتضي صورت 
خواهد گرفت و به هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق 

ملت ایران به هیچ کشوري داده نخواهد شد. 
براساس این گزارش، در جلسه دیروز شوراي عالي 
قضایي، معاونان قوه قضائیه گزارشي مفصل از سفر به 
شهرستان هاي استان زنجان در سفر استاني اخیر را 
ارائه کردند. همچنین از 36 مورد برخورد با کارمندان 

و مرتبطان با دستگاه قضایي در ماه گذشته خبر داده 
شد. بررسي میزان خودروهاي دپوشده کارخانه هاي 
خودروساز، گزارشي دیگر بود که در این جلسه ارائه و 
اعالم شد که تکلیف 30 هزار خودرو که به بهانه نقص 

قطعه بالتکلیف بوده اند، مشخص شده است. 
   تصويب اليحه صيان�ت، كرامت و تأمين 

امنيت بانوان
یکي از مهم تری��ن گزارش هاي ارائه ش��ده در این 
جلسه، گزارش حجت االسالم مصدق معاون حقوقي 
قوه قضائیه در خصوص الیح��ه صیانت، کرامت و 
تأمین امنیت بانوان در برابر خش��ونت بود. وي در 
این باره گفت: این الیحه در پنج فصل و 77 ماده با 
رویکرد حقوق اسالمي و حمایت از حقوق بانوان به 

تصویب رسیده است. 
معاون حقوقي قوه قضائیه، تحکیم مباني خانواده 
و افزایش سطح آگاهي هاي عمومي و آموزش هاي 
اختصاصي را از مهم ترین اهداف این الیحه برشمرد 
و اظهار ک��رد: در این الیحه، کمیت��ه ملي صیانت 
متشکل از 20 شخصیت حقوقي قضایي و غیرقضایي 
زیر نظر شوراي عالي پیشگیري از جرم پیش بیني و 

براي هر یک وظایفي لحاظ شده است. 
مصدق با بیان اینکه همه نهادها بر اساس این الیحه 
موظفند گزارش عملکرد س��االنه به شوراي عالي 
پیش��گیري از جرم تقدیم کنند، خاطرنشان کرد: 
درآمد حاصل از اعمال این قانون، به صندوق حمایت 
بانوان که زیر نظر وزارت دادگس��تري خواهد بود، 

واریز خواهد شد. 

ژه
وی

 سفارتایراندركرواسي،پاداشعوامل 
رسانهايدولت؟!

سایت خبري تابناك نحوه انتصاب سفیر در سفارت ایران 
در کرواسي را با نحوه انتخاب سفیر در دوران قاجار و پهلوي 
مقایسه کرده است. دلیل این قیاس، آنچنان که این رسانه 
نوشته، انتخاب س��فیر صرف نزدیکي به دولت و تیم حسن 
روحاني و بدون توجه به عدم سابقه دیپلماتیک است. تابناك 
مي نویسد: »پس از اینکه محمدرضا صادق، یکي از مشاوران 
رسانه اي سابق رئیس جمهور، بدون هیچ سابقه دیپلماتیکي 
به عنوان سفیر ایران در کرواسي منصوب شد و کلید سفارت 
ایران در زاگرب را به دس��ت گرفت، برخي خبر ها حاکي از 
این است که جانشین وي نیز از عوامل رسانه اي نزدیک به 
رئیس جمهور است که او هم مانند سفیر پیشین هیچ سابقه 
دیپلماتیکي ندارد!« و در ادامه آورده: »کش��ور کرواسي در 
دو دولت اخیر حسن روحاني مانند صله و پاداشي است که 
رئیس جمهور به نزدیکان خود مي بخش��د. پیش تر از این، 
در دوران قاجار و پهلوي، وقتي مي خواس��تند یک مخالف 
سیاس��ي حاکمیت را از وطن دور کنند ت��ا از نقش آفرینی 

وي در مسائل داخلي کش��ور جلوگیري نمایند، به سفارت 
کشورهاي دیگر مي فرستادند، آن هم بدون توجه به منافع 
ملي کشور و مردم. در این دوره هم همین کار البته در قالب 
پاداش به نزدیکان در حال تکرار است، آن هم بدون توجه به 

منافع ملي مردم و کشور.«
 

 ازنشانههايكمنبودناختياراتدولت
فاطمه هاش��مي در گفت وگویي با روزنام��ه آرمان از نقش 
پدرش، مرحوم هاشمي رفسنجاني در آب کردن یخ روابط 
ایران و عربس��تان مي گوید. او در واقع از حوزه اي مي گوید 
که دولت کنوني و دولت اصالحات معتقد بوده و هستند که 
اختیارات دولت در آن کم اس��ت. فاطمه هاشمي در پاسخ 
به این سؤال که »آیت اهلل هاشمي یکي از کساني بودند که 
بهبود روابط با سعودي ها را در زمان حیات شان کلید زدند، 
استراتژي مشخص ایش��ان در مواجهه با ریاض چه بود؟ آیا 
امکان به کارگیري همان رویکرد وج��ود دارد؟« مي گوید: 
»به خاطر دارم این مسئله را یک بار از آیت اهلل هاشمي سؤال 
کردم که چگونه یخ رواب��ط میان تهران-ریاض شکس��ته 

ش��د؟ ش��ما چه کاري انجام دادید؟ ایش��ان گفتند تواضع 
در عین اقتدار، ایش��ان تعریف کردند ک��ه در آن زمان من 
رئیس جمهور و امیر عبداهلل ولیعهد عربستان بود. در حاشیه 
اجالس ها و کنفرانس هاي بین المللي مقامات کش��ورهاي 
مختلف با یکدیگر بر اس��اس عرف رای��ج دیپلماتیک دیدار 
مي کنند. اجالس کشورهاي اسالمي در سنگال برگزار شد. 
امیر عبداهلل گفته بودند که آیت اهلل هاش��مي مي بایس��تي 
به اتاق من بیایند. آیت اهلل هاش��مي به اتاق ایشان مي روند 
با اینکه گفته مي ش��د از نظر پروتکل هاي دیپلماتیک بهتر 
مي بود که ایشان نروند. این تواضع آیت اهلل هاشمي و اقتدار 
در اس��تدالل ها و مباحث في مابین آغازي ب��ر ارتباط میان 

تهران-ریاض مي شود. «
صرف نظر از درستي یا غلطي تحلیل فاطمه هاشمي، همین 
موضع نشان مي دهد هاشمي رفسنجاني در مقام رئیس دولت 
از اختیار کافي براي پیشبرد سیاس��ت هاي دیپلماتیک خود 
برخوردار بوده است. خاتمي و روحاني اما هر جا نتوانستند کاري 
پیش ببرند، یا بهانه کمي اختیارات را گرفتند و یا تقصیر دولت 

قبل و نهادهاي دیگر گذاشتند. 

كارشناس مسائل سياسي: 
مفسدان شفافیت را مانع  کار خود  مي دانند

زماني مس�ئولي مي تواند محور مبارزه با فساد ش�ود كه مبارزه را از 
نزديك ترين افراد خود آغاز كند و ما چنين رويه اي را در قوه مجريه 
و در موارد بس�ياري در بين نمايندگان مجلس مشاهده نمي كنيم. 
محمدحسن قدیري ابیانه، کارشناس مس��ائل سیاسي در گفت و گو با 
فارس، با اش��اره به تناقض گویی های برخي از مس��ئوالن در خصوص 
برخورد قوه قضائیه با فس��اد، اظهار داشت: محاکمه حسین فریدون به 
واسطه نسبت فامیلي و مسئولیت دولتي براي رئیس جمهور بسیار گران 
تمام مي شود بنابراین رئیس جمهور مي خواهد به هر نحو ممکن جلوي 
روند صحیح دادگاه را بگیرد، درحالي که دولت آقاي روحاني اقدامات الزم 
را براي مبارزه با فساد   انجام نمي دهد و ریشه هاي فساد را نمي خشکاند، 
اما عمال با محاکمه مفسدان مخالف است، به خصوص اگر این مفسدان 
از نزدیکان خود آنها باشد.  وي با اشاره به برخورد قوه قضائیه با مفسدان 
گفت: قوه قضائیه باید با مفسدان برخورد کند و هر اندازه خالف مفسدان 
و نزدیکان عالي رتبه باشد، باید مجازات ها شدیدتر باشد. البته قوه قضائیه 
مسئول مبارزه با مفسد است، اما ریشه فساد عمدتا در دستگاه هاي مالي و 
اقتصادي است. یعني در قوه مجریه و دولت اقدام اساسي براي خشکاندن 
ریشه هاي اقتصاد انجام نشود، هرچند مفسدان مجازات شوند، زمینه 
امور فساد براي دیگران کماکان باز خواهد بود.  قدیري ابیانه تصریح کرد: 
هرچند باید با مفسدان برخورد کرد و قوه قضائیه حرکت خوبي را آغاز 
کرده است، اما متأسفانه قوه مجریه اقدام اساسي در این رابطه انجام نداده 
بلکه با توجه به تصمیمات غلط زمینه هاي حیف و میل اموال عمومي را 

در ابعاد گسترده فراهم کرده است. 
این کارشناس مسائل سیاسي تصریح کرد: اظهارات و تناقض گویی های 
رئیس جمهور و مقامات دولت��ي موجب کاهش اعتم��اد مردم نخواهد 
شد چون آنها اعتمادي باقي نگذاشته اند که نگران از دست دادن باشند. 
اظهارات و تناقض گویي ها نشان مي دهد که این مقامات نمي توانند با فساد 
مبارزه کنند. به اصطالح با دستمال کثیف نمي توان شیشه را تمیز کرد. وي 
یادآور شد: زماني مسئولي مي تواند محور مبارزه با فساد شود که مبارزه را 
از نزدیک ترین افراد خود آغاز کند و ما چنین رویه اي را در قوه مجریه و در 

موارد بسیاري در بین نمایندگان مجلس   مشاهده نمي کنیم. 
قدیري ابیانه با اشاره به سوءاستفاده نزدیکان مقامات عالي قوه مجریه گفت: 
در قضیه ارز 4200 توماني رانت خواري و سوءاستفاده توسط نزدیک ترین 
افراد به مقامات عالي رتبه قوه مجریه و مقننه رخ داد. به همین دلیل مشاهده 
مي کنیم که دولت و مجلس با شفافیت مخالفت و از اعالم و شفاف سازی 
حقوق و مزایا و پاداش ها و درآمدها و دارایي هاي خود به ش��دت اجتناب 
مي کنند. شفافیت عامل مهمي در مبارزه با فساد است اما متأسفانه مفسدان 
شفافیت را مانع فساد خود مي دانند و چون خود قصد سوءاستفاده دارند، با 

این شفافیت مخالفت مي کنند. 

روحاني در ديدار رئيس جمهور تركيه: 
امنیت آبراه هاي منطقه را 

باید کشورهاي ساحلي تأمین کنند
امنيت آبراه هاي منطقه صرفاً بايد از سوي كشورهاي ساحلي تأمين شود 
و حضور نيروهاي امريكايي و دعوت آنها از س�اير كشورها براي حضور 
در منطقه تنها موجب افزايش مشكالت و تنش هاي موجود خواهد بود. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر ریاست جمهوري،  پنجمین اجالس سه 
جانبه رؤسای جمهور ایران، روس��یه و ترکیه در ادامه رایزنی های سه کشور 
ضامن روند آستانه برای حل بحران س��وریه، عصر دوشنبه به وقت محلی با 
حضور   دکتر   روحانی، والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در کاخ »چان 

کایا«ی ترکیه برگزار شد.
رؤسای جمهور ایران و فدراسیون روس��یه در بدو ورود به محل برگزاری این 

نشست از سوی رئیس جمهور ترکیه مورد استقبال قرار گرفتند.
دکتر روحانی، پوتین و اردوغان پس از گرفتن عکس یادگاری این نشست، در 

صدر هیئت های عالی رتبه از مقامات سه کشور، مذاکرات خود را آغاز کردند.
  روحانی در حاشیه این اجالس با»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
و »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور فدراسیون روسیه به طور جداگانه دیدار و 

درباره توسعه روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با آنان گفتگو کرد.
دکتر روحاني روز گذشته در حاشیه پنجمین دور اجالس سه جانبه سران ایران، 
روسیه و ترکیه، با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیدار و درباره 
مسائل و موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه اي و بین المللي با هم گفت وگو و 
تبادل نظر کردند.  رؤساي جمهوري ایران و ترکیه پس از این دیدار، در نشست 
هیئت هاي عالي رتبه دو کشور حضور یافتند و روند مناسبات و همکاري هاي 
في مابین و چگونگي اجرا و عملیاتي شدن توافقات تهران - آنکارا را مورد بررسي 
قرار دادند. رئی��س جمهور با قدرداني از مواضع روش��ن دولت ترکیه در برابر 
تحریم هاي ظالمانه امریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: ایران و ترکیه به رغم 
مشکالت به روابط اقتصادي همه جانبه خود ادامه خواهند داد.  روحاني ادامه 
داد: برگزاري بیست و هفتمین کمیسیون مشترك همکاري هاي ایران و ترکیه 
در روزهاي آینده، فرصت بسیار مهمي براي توسعه بیش از پیش همکاري هاي 
في مابین در حوزه هاي مختلف خواهد بود. روحاني با بیان اینکه ایران و ترکیه 
در زمینه مبارزه با تروریسم دیدگاه مشترکي دارند، اظهار داشت: خوشبختانه 
پیشرفت هاي خوبي براي گسترش همکاري ها در بخش دفاعي میان دو کشور 
حاصل شده و زمینه هاي مناسبي براي توسعه همکاري ها و انتقال تجربیات 
وجود دارد؛ از این رو همکاري هاي ایران و ترکی��ه در تأمین امنیت مرزهاي 
مشترك و منطقه ادامه داشته و گسترش خواهد یافت.  رئیس جمهور تأکید 
کرد: الگوي همکاري سه جانبه ایران و ترکیه با روسیه در تأمین امنیت منطقه 
مي تواند با همکاري هاي س��ه جانبه و چند جانبه اقتصادي با همس��ایگان، 
به توس��عه و ثبات منطقه و ملت هاي دو کش��ور کمک کند. دکتر روحاني با 
بیان اینکه حفظ امنیت آبراه هاي منطقه خلیج فارس، دریاي عمان و تنگه 
هرمز همواره براي ایران به عنوان بزرگ ترین کشور ساحلي مورد توجه بوده 
است، گفت: جمهوري اسالمي ایران خود را موظف به تأمین امنیت آبراه هاي 

منطقه اي مي داند. 
رئیس جمهور تأکید کرد: امنیت آبراه هاي منطقه صرفاً باید از سوي کشورهاي 
ساحلي تأمین شود و حضور نیروهاي امریکایي و دعوت آنها از سایر کشورها 
براي حضور در منطقه تنها موجب افزایش مشکالت و تنش هاي موجود خواهد 
بود.  رئیس جمهور حمالت به یمن را نتیجه محاسبات اشتباه و آدرس هاي غلط 
امریکا دانست و گفت: همه باید تالش کنیم تا با مشارکت سازمان ملل متحد، 
ثبات و آرامش به یمن بازگردد. روحاني با اشاره به اینکه همکاري سه کشور 
ضامن روند آستانه باعث شده امنیت بیشتري در سوریه حاکم باشد و مردم این 
کشور در بخش هاي زیادي از سرزمین خود شرایط بهتري داشته باشند، افزود: 
باید به دولت سوریه براي مبارزه با باقیمانده تروریست ها به ویژه منطقه ادلب 
و شرق فرات کمک کرد و همکاري ها تا ریشه کن شدن تروریست در منطقه 
ادامه یابد؛ از این رو امیدوارم نتیجه تالش هاي سه کشور منجر به امنیت پایدار 

در سوریه و تحقق حاکمیت مردم آن کشور باشد. 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمه��ور ترکیه نیز در این دیدار با اش��اره به 
روابط دوس��تانه و برادرانه و روبه توس��عه ایران و ترکیه، گفت:  دو کشور و دو 
ملت ایران و ترکیه در روزهاي سخت در کنار هم ایستاده و خواهند ایستاد. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
تقویت بنیه دفاعي، رمز موفقیت کشور است

ام�روز هم�ه قب�ول كرده ان�د ك�ه قب�ول قطعنام�ه و توافقنام�ه 
ضام�ن امني�ت و بق�اي م�ا نيس�ت بلك�ه مقاوم�ت و تقوي�ت 
اس�ت.  پيش�رفت  و  موفقي�ت  رم�ز  كش�ور  دفاع�ي  بني�ه 
به گزارش خبرگزاري بسیج، محمدحسین صفار هرندي عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در همایش عاشوراییان نخبگان بسیج در نجف آباد گفت: در 
تقابل با دشمن رویکردهاي مختلفي در کشور وجود دارد. برخي بر این باورند 
که باید با گفت و گو و چشم پوشي از منافع ملي کار را پیش برد که غلط بودن 
این باور بر همگان روشن شده است و برخي دیگر معتقدند که باید با تالش و 
تکاپو سعي کنیم بنیه دفاعي کشور را تقویت کنیم که رمز موفقیت در همین 

دیدگاه دوم است. 
وي در ادامه به قطعنامه598 اش��اره کرد و گفت: برخ��ي مي گفتند با قبول 
قطعنامه جنگ پایان مي یابد اما یک هفته پس از قطعنامه صدام با همکاري 
منافقین حمله س��نگیني را به ایران آغاز کرد؛ اگر همه م��ردم و نیروها مثل 
روزهاي اول در مقابل این حمله نمي ایس��تادند معلوم نبود چه فاجعه اي بر 
سر کشور وارد شود. قبول قطعنامه جنگ را پایان نداد بلکه ضربه به صدام و 
منافقین در عملیات مرصاد جنگ را خاتمه داد.  صفار هرندي افزود: امروز همه 
قبول کرده اند که قبول قطعنامه و توافقنامه ضامن امنیت و بقاي ما نیست بلکه 
مقاومت و تقویت بنیه دفاعي کشور رمز موفقیت و پیشرفت است.  وي ادامه 
داد: امروز پهپاد امریکایي را مي زنیم ولي جرئت مقابله ندارند چون مي دانند 
که قدرت نظامي ما باال است؛ هر کسي مي خواهد جنگي در کشور نشود باید 
حامي تقویت بنیه دفاعي کشور باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خاطرنشان کرد: ارزیابي کساني که مي گفتند ما کشوري هستیم که از نظر 
تکنولوژي عقب مانده ایم و چاره اي جز بندگي در برابر قدرت هاي بزرگ نداریم 

به شکست رسیده است. 
مشاور فرماندهي سپاه پاسداران گفت: خوشبختانه امروزه رویکرد مسئوالن 
این است که باید به داخل برس��یم و رویکردمان دروني باشد و چشم امید به 
خارج نداشته باشیم.  وي در پایان درباره FATF گفت: در خصوص FATF در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات متعددي برگزار و نظرات کارشناسان 
 FATF گوناگون دریافت شد که در نهایت حدود 80 درصد اعضا پیوستن به
را به ضرر کشور و حتي معیشت مردم دانسته و با آن مخالفند و عماًل موضوع 

پیوستن به FATF منتفي است. 

 از سوي رزمندگان منطقه پنجم دريايي سپاه
 صورت گرفت

توقیف شناور250 هزار لیتري سوخت قاچاق
يك فروند ش�ناور ب�ا بي�ش از 250 هزار ليتر س�وخت قاچاق توس�ط 
شناورهاي منطقه پنجم نيروي دريايي س�پاه شناسايي و توقيف شد. 
به گزارش سپاه نیوز، در پي رصد دقیق و اقدامات اطالعاتي رزمندگان منطقه 
پنجم نیروي دریایي سپاه، یک فروند شناور با بیش از 250 هزار لیتر سوخت 
قاچاق شناسایي و توقیف شد.  بنا بر این گزارش،  قاچاقچیان دستگیر شده در 
بازجویي اولیه عنوان کردند که محموله خود را از یدك کش ها در منطقه سنگ 
سالمه جمع آوري و بارگیري کرده اند. این شناور که در 20 مایلي شرق جزیره 
تنب بزرگ توسط شناورهاي گشتي منطقه پنجم دریایي سپاه توقیف شد به 
همراه قاچاقچیان، به منظور طي مراحل قانوني به مقامات و مسئوالن قضایي 

تحویل داده شد. 
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      خبر

رئي�س هيئ�ت مدي�ره ديده بان ش�فافيت و 
عدالت با تأكيد بر اينكه اته�ام جناحي بودن 
برچس�بي اس�ت كه آقاي روحاني بايد از آن 
پرهيز كند، گفت: قوه قضائيه جناحي برخورد 
نمي كند اما ب�راي بي اثر ك�ردن اقدامات اين 
قوه، آن را ب�ه جناحي بودن مته�م مي كنند. 
احمد توکل��ي در گفت وگو با فارس، با اش��اره به 
اظهارات رئیس جمهور در جلس��ه شوراي عالي 
هماهنگ��ي اقتصادي خطاب به رئیس دس��تگاه 
قضا مبني بر جناحي بودن برخورد قوه قضائیه با 
پرونده های مفاسد اقتصادي و پاسخ رئیسي به این 
اظهارات، گفت: با توجه به حساسیتي که روي این 
مسئله دارم، احساس جناحي بودن رسیدگي به 
این پرونده ها را نکرده ام و با اطالعي که از روحیات 
و مشي آقاي رئیس��ي دارم، بعید مي دانم چنین 
نیتي در کار بوده باشد. توکلي با تأکید بر اینکه اتهام 
جناحي بودن برچسبي است که آقاي روحاني باید 
از آن پرهیز کند، تصریح کرد: در برخي کشورهاي 

مختلف جهان سوم مانند بنگالدش مرسوم است 
که با پرونده های فساد اقتصادي جناحي برخورد 
مي کنند اما اینجا چون قوه قضائیه جناحي برخورد 
نمي کند براي اینکه کار این قوه را لوث و اقدامات 
آن را بي اثرکنند، به جناحي بودن متهم مي کنند 

تا قوه را وادار به عقب نشیني کنند. 
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با 
ارائه راهکاري به روحاني خاطرنش��ان کرد: آقاي 
روحاني با اطالعاتي که از طریق وزارت اطالعات، 
س��پاه و حراست هایش��ان دارد، چند نفر از سوء 
استفاده کنندگان جناح مقابل را به آقاي رئیسي 
معرفي کند؛ اگر رس��یدگي شد جناحي نیست و 
اگر بهانه آوردند، مي توانند ادعاي جناحي بودن 

بکنند. 
وي ادامه داد: کافی اس��ت اطالعاتي که مبني بر 
رسیدگي یا عدم رسیدگي به خاطر جناحي بودن 
دارند را به قوه قضائیه اعالم کنند و اگر رسیدگي 
ش��د، چه بهتر، ولي اگر رسیدگي نش��د این را به 

رهبر انقالب منتقل کنند و اگر باز رسیدگي نشد 
به مردم بگویند که این ده نفر را معرفي کردم ولي 

10 نفر آن را رسیدگي نکرده اند. 
توکلي در خصوص برخ��ي گمانه زني ها پیرامون 
رس��یدگي به پرون��ده ب��رادر رئی��س جمهور به 
عنوان انگیزه طرح این اظهارات از سوي روحاني 
خاطرنش��ان کرد: ضمن انتقاد زیادي که به آقاي 
روحاني دارم، یکي از محاسن ایشان را این دیدم 

که در مورد برادرش مقاومت نکرد و من نشنیدم 
در خصوص دستگیري آقاي فریدون چیزي گفته 
باشد. این منزلت خوبي است که باید حفظ کنند 
و این اعتماد را به آقاي رئیس��ي داشته باشند که 
ایشان مي داند آقاي فریدون مشاور رئیس جمهور 
بوده و چون منصبي نزد رئیس جمهور داشته، نباید 
بیخودي متهم شود. رئیس هیئت مدیره دیده بان 
شفافیت و عدالت با بیان اینکه آقاي فریدون اگر 
محکوم شد، دیگر حرفي باقي نمي ماند، گفت: اگر 
محکوم شد و رئیس جمهور ش��ک داشت، از قوه 
قضائیه توضیح بخواهد چون به این وس��یله رفع 
اتهام مي شود. وي با تأکید بر اینکه آقاي روحاني 
اسامي کساني را که مدعي است به خاطر مسائل 
جناحي با آنها برخورد نمي شود، به آقاي رئیسي 
بدهد و بگوید چرا برخورد نمي کنید، تصریح کرد: 
اگر جواب درست و قانع کننده نداد و یا رسیدگي 
نکرد، حق با آقاي روحاني است که البته من چنین 

تصوري ندارم. 

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت: 

برخوردجناحيبهاقداماتضدفسادقوهقضائيهنميچسبد

مي توان با همكاري مركز رسيدگي 
به امور مس�اجد، معاونت فرهنگي 
قوه قضائيه و جامع�ه حقوقدانان و 
وكالي كشور، طرحي با عنوان »هر 
مسجد، يك حقوقدان« را به مرحله 
اجرا درآورد تا با به كارگيري ظرفيت 
نخبگاني حقوقدانان كه در مساجد 
مختلف كشور وجود دارد، در جهت 
ارتقاي سطح آگاهي حقوقي مردم 
گامي برداشته شود و به اين ترتيب 
شاهد افزايش نظم در روابط مردم 
ب�ا يكديگ�ر و در نتيج�ه، كاه�ش 
دعاوي و پرونده های قضايي باشيم

      رس�ا: آیت اهلل کعبي، نماینده خبرگان با بیان اینکه دشمن در پي 
ایجاد فاصله بین روحانیت و مردم است، تأکید کرد که تولید قدرت نرم 

در مقابل جنگ نرم وظیفه حوزه هاي علمیه است. 
     خبرگزاري صدا و سيما: سیدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه در نشس��ت خبري هفتگي با رد احتم��ال دیدار روحاني 
و ترامپ در حاشیه مجمع عمومي س��ازمان ملل، گفت: این دیدار در 
دستور کار ما نیست و فکر نمي کنیم چنین اتفاقي در نیویورك رخ دهد 
و همانطور که آقاي روحاني گفت ما به دیدار براي عکس گرفتن حساب 
نمي کنیم، بلکه دیدار باید با دستور کار و نتایج ملموس باشد، بنابراین 

این گمانه زني ها در دستور کار ایران نیست. 


