
عراق، گذرگاه ژئواستراتژيك محور مقاومت
آنچه كه اين روزها در عراق مشاهده مي ش��ود در درجه اول اقداماتي 
مهندسي شده و در عين حال عجوالنه عليه محور مقاومت و مشخصاً 
ايران است و در درجه دوم اقدامي غيرابتكاري، منفعالنه و واكنشي از 
سوي جبهه مش��ترك »غربي، عبري، وهابي« نس��بت به خالقيت ها، 
ابتكارات، جهت گيري ها، تحركات ضد سلطه و هويت بخشي است كه 
در عراق به عنوان حلقه اصلي اتصال دوسوي محور مقاومت از كابل تا 
درياي مديترانه و قلب رژيم اشغالگر قدس در منطقه  غرب آسيا در حال 

شكل گيري است. 
بنا به اذعان ترامپ، فقط امريكا به تنهاي��ي در ائتالف »غربي، عبري، 
وهابي« بيش از ۷ تريليون دالر )حدود ۱۵۰ براب��ر درآمد ارزي ايران 
بزرگ( در راستاي تحقق مقاصد شوم خود و ايجاد نظام نوين و اعمال 
تغييرات در منطقه غرب آس��يا )موس��وم به خاورميانه جديد( هزينه 
كرده و ترديدي نيست كه قارون هاي منطقه اي نيز رقم هاي معتنابهي 
هزينه كرده اند اما حاصل اين تالش امروز در اختيار محور مقاومت قرار 
گرفته است. در شرايطي كه ترامپ مجبور است به صورت مخفيانه به 
عراق سفر كند در عراق از رئيس جمهور ايران در باالترين سطح ممكن 

استقبال مي شود. 
عالوه بر ناكام ماندن غربي ها در تجزيه كشورهاي منطقه، سعودي ها 
هم بزرگ ترين متضرر صحنه تحرك و پويايي مس��ئوالن جديد عراق 
هستند، آنها نيز هزاران ميليارد دالر پول پاشي كردند تا محور جهان 
عرب و محور اسالم اهل س��نت باش��ند اما اينك با هوشمندي عادل 
عبدالمهدي تمام رشته هاي آنها پنبه ش��ده و كاخ آرزوهاي وهابيون 
حاكم بر حجاز با س��رعت در حال فروپاشي است. س��عودي ها خوب 
می دانند كه ظرفيت هاي عراق براي ايفاي نق��ش ام القرايي در جهان 
عرب به هيچ وجه قابل قياس با آنان نيس��ت. وهابيون حاكم بر حجاز 
نيك می دانند كه عراق داراي سابقه تمدني چندهزارساله بوده و داراي 
توانمندي هاي بالقوه و بالفعل علمي، اقتصادي و فرهنگي عراق بوده و 
اگر تحرك نخست وزير عراق سد نشود در زمان بسيار كوتاهي محور 
اصلي جهان عرب خواهد شد و همين يك دليل كافي است كه عجوالنه 

براي نابودي نظام نوپاي عراق وارد صحنه شوند. 
بررسي اوضاع فعلي عراق مستلزم دو نگاه س��لبي و ايجابي است: از 
يك سو عراق به مثابه ويرانه اي است كه فاقد كمترين امكانات رفاهي 
و زيرساخت ها نظير آب، برق و گاز است )اغلب مناطق عراق روزانه 
با قطع ۶ تا ۱۵ ساعتي برق مواجه هس��تند( كه همگي ميراث شوم 
۷۰ سال تباهي بعثيون و اسالف آنان است. بيش از سه چهارم درآمد 
عراق عالوه بر حق��وق كاركنان، كارمندان ص��رف حقوق بعثيون و 
مخالفيني مي ش��ود كه مطلقاً در عراق نبوده و همواره در راس��تاي 
انهدام حكومت عراق در حال دسيس��ه و فتنه هس��تند. از ديگر سو 
عادل عبدالمهدي ابتكار عمل را به دست گرفته و با نزديك شدن به 
جمهوري اسالمي ايران قدرت بازيگري خود را به رخ افكار عمومي 
جهان مي كشد؛ »خواس��تار خروج امريكايي ها و س��اير اشغالگران 
از عراق ش��ده«، »داعش را با كمك ايران كاماًل منزوي و زمين گير 
كرده«، »به حشد الشعبي هويت مس��تقل نظامي بخشيده و آنان را 
به رسميت شناخته است«، »قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير في مابين ايران 
با عراق را كه توسط صدام پاره ش��ده بود مجدداً امضا كرده است«، 
»رژيم صهيونيستي را رسماً عامل حمله به  حشد الشعبي عراق اعالم 
كرده«، »رس��ماً عليه معامله قرن موضع گرفته اس��ت«، »با سفر به 
روسيه و چين و عقد قراردادهاي بزرگ نظامي و اقتصادي عماًل پاي 
رقباي اس��تراتژيك امريكا را به منطقه غرب آس��يا باز كرده است«، 
»براي تش��كيل ائتالفي بزرگ تر از ش��وراي همكاري خليج فارس 
متشكل از عراق، ايران، سوريه، مصر، اردن و... وارد ميدان شده«، »در 
راستاي ايفاي نقش ميانجي بين ايران و دول مخالف و متخاصم وارد 
ميدان شده اس��ت«، »از همكاري با غرب به ويژه امريكا براي اعمال 
تحريم ها عليه ايران سر باز زده است«، »علناً عليه ائتالف سعودي و 
به نفع يمني ها موضع گيري كرده است«، »رژيم صهيونيستي را به 
رسميت نشناخته و از مواضع جهاد اسالمي و حماس حمايت كرده«، 
»باس��رعت به توسعه زيرس��اخت هاي عراق مش��غول شده است«، 
»حركات مؤثري در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را كه در عراق 
كاماًل مزمن و نهادينه شده آغاز كرده و حدود ۱۰۰۰ نفر از مفسدين 
اقتصادي، قضايي، رانت خواران، وابسته به بيگانگان و... را پاكسازي و 
اخراج كرده است«، »حقوق هزاران زورگير را از بودجه دولتي قطع 
كرده اس��ت«، »حركات مؤثري در جهت وحدت قبايل و مذاهب در 
عراق آغاز ش��ده«، »نس��بت به كم كردن و تعديل حقوق كاركنان 
دولت اقدام كرده است« و باالخره »با بازگشايي گذرگاه استراتژيك و 
ژئواستراتژيك ابوكمال عماًل مرز ايران را تا درياي مديترانه گسترش 

داده است.«
در كنار دو نگاه مذك��ور اضافه كنيد اتفاقات بس��يار مهم در منطقه 
از جمله: »غربي ه��ا مفتضحانه مجبور به ترك س��وريه به نفع محور 
مقاومت شده اند«، »داعش و ساير تروريست هاي تجهيز شده توسط 
محور »غربي، عبري، وهابي« تقريباً نابود ش��ده اس��ت«، »يمني ها 
استراتژي خود را از دفاع مظلومانه به تهاجم عزتمندانه تغيير داده اند«  
»عمليات هاي نصرمن اهلل و آرامكو و كشتن و اسارت هزاران سعودي 
توسط يمني ها و نابودي قدرت اقتصاد نفتي سعودي ها همه معادالت 
را در منطقه به ه��م ريخته اس��ت«، »يكي از دو پهپ��اد فوق مدرن 
امريكايي منهدم شده«، »كشتي هاي انگليسي با اقتدار توقيف شده 
اند« و... اينها و موارد ناگفته ديگر عوامل اصلي اقدام عجوالنه و عصبي 

محور شرارت و ائتالف در عراق است. 
آنچه كه در آشوب هاي عراق مشاهده شد در دو مرحله قابل بررسي 
است: مرحله اول كه قبل از اربعين و با خيمه زدن بر بستر مشكالت 
اقتصادي و معيشتي آغاز شد و به دليل غافلگيري، مسئوالن عراقي 
برآورد درس��تي از واقعه   نداش��ته و كردها نيز بازي خورده و اغلب 
سياس��يون و حتي مرجعيت عراق نيز در برابر فتنه رخ داده داراي 
مواضع متضاد و خنثي كننده بودند ام��ا خيلي زودتر از آنكه تصور 
مي ش��د عوامل اصلي و بيروني خواس��ته ها را از موضوع معيش��ت 
و اقتصاد به مس��ائل سياس��ي تغيير جهت داده و به مسئله تغيير 
دولت بس��نده نكرده و موضوع فروپاش��ي حاكميت و تغيير قانون 
اساسي شدند و همين موضوع از يك طرف سبب بيداري و انسجام 
و اتحاد مس��ئوالن و احزاب سياس��ي شده و از س��وي ديگر سبب 
جداش��دن صفوف معترضان از معاندان و دشمنان ملت عراق شد. 
در مرحله دوم اغتشاشات و ش��رارت هاي خياباني اوالً به شهرهاي 
بزرگ كشيده شده و ثانياً شكل اعتصاب به خود گرفته است. بنا به 
اذعان تمامي صاحب نظران آنچه ك��ه در عراق رخ داده يك عكس 
برگردان دقيق از كودتاي امريكايي و فتنه س��بز اموي در سال ۸۸ 
ايران است و پيش بيني مي ش��ود يك رزمايش واقعي براي انتقال 
اين تجربه به داخل ايران قبل از انتخابات يازدهمين دوره مجلس 

شوراي اسالمي باشد. 
در حال حاضر اوضاع عراق به لطف بيداري و هوشياري مسئوالن عراقي 
و ورود مؤثر مرجعيت به صحنه آرام و تحت كنترل است و تقريباً توطئه   
مهندسي شده غربي ها و وهابيون خنثي شده اما اين بدان معنا نيست 
كه دشمن زخم خورده دست از شرارت و توطئه  چيني بردارد و آنچه 
كه براي ايران حائز اهميت است عبرت گيري از وقايع داخل عراق بوده 
و همه آحاد مس��ئوالن، دولتمردان، احزاب سياس��ي، نخبگان، علما، 
اصحاب رس��انه و فرهنگ و... موظف و مكلفند زمينه آرامش بخش��ي 
و امنيت روحي و رواني م��ردم را فراهم آورده و از بي��ان مواضع غلط، 
دوقطبي ساز، نااميد كننده و بحران ساز به شدت پرهيز نموده و زمينه 
را براي برگزاري يك انتخابات باشكوه و گسترده به دور از حاشيه هاي 

دشمن شادكن فراهم آورند. 

سيدعبداهلل متوليان

سردار سالمي در همايش جامعه اطالعاتي سپاه: 

رئيسي: در مبارزه با فساد تفاوت قائل نيستيم؛زنجاني، كرسنت يا استات اويل باشد
برخورد با مفسدان نباشد، جامعه به   نظام  اعتما د نمی کند

  اگر برخ�ورد ب�ا مفس�دان نباش�د جامعه 
به اعتم�اد و باور ب�ه اقدام نظام نمي رس�د. 
تولي�د باورهاي صحي�ح در اف�كار عمومي 
نتيج�ه اق�دام اطالع�ات اس�ت و امي�د با 
اي�ن اقدام�ات ب�ه جامع�ه برم�ي گ�ردد. 
به گزارش سپاه نيوز؛ س��ردار سرلشكر پاسدار 
حسين سالمي  فرمانده كل سپاه صبح ديروز 
در چهارمين همايش جامعه اطالعاتي س��پاه، 
با اشاره به تنوع تهديدات دش��من عليه نظام 
جمهوري اس��المي ايران گف��ت: مقابله با اين 
آرايه متنوع و به هم پيوسته قدرت هاي بزرگ 
امروز يك مس��ئوليت فوق العاده بزرگ و الهي 
اس��ت. وي با بيان اينكه فضاي عمل اطالعات 
ما يك فضاي جهاني اس��ت، گف��ت: كار اصلي 
جامعه اطالعاتي روش��ن كردن دامنه و قلمرو 
فضاي حركت نظام و انقالب اسالمي است؛ ما 
بايد دوردست ها را خوب ببينيم. محيط و قلمرو 
خود را روشن مشخص كنيم. كار اصلي جامعه 
اطالعاتي فراهم كردن دق��ت و صحت عمل و 

تصميم درست است. 
سرلشكر سالمي در ادامه با بيان اينكه نقطه آغاز 
كار جامعه اطالعاتي فضاي تفكر دشمن است، 
اظهار كرد: شناخت دشمن اول از شناخت نوع 
تفكر و فضاي تصميم او آغاز مي ش��ود. درگير 
شدن در مس��احت ذهني دش��من، اولين كار 
جامعه اطالعاتي است و هيچ عملي در ميدان 
واقعيت بدون س��اختن يك تصوي��ر در ذهن 
صورت نمي گي��رد. بايد بر قوه عاقله دش��من 
تسلط پيدا كنيم تا دريابيم كه دشمن چگونه 
مي انديش��د. وي افزود: محصول تفكر دشمن 
اس��تراتژي اس��ت، اگر به اين موضوع دس��ت 
پيدا كنيم كه دش��من چگونه مي انديشد و در 
جس��ت وجوی چه اهدافي اس��ت و ارزيابي او 
درباره ما چيست و با چه قاعده هايی مي خواهد 
عمل مي كند، مي توانيم اقدامات و تصميمات 

درست را اتخاذ كنيم. 
 اطالعات، نرم افزار حكمراني 

سرلشكر س��المي در بخش ديگري از سخنان 
خ��ود اطالع��ات را نرم اف��زار حكمران��ي و 
حكومت داری دانست و گفت: سيستم اطالعاتي 
به اندازه يك دولت مس��تقر و حاكم، نرم افزار 
حركت توليد مي كن��د و هر دولت و حاكميتي 
بر مبناي انديشه هاي اطالعاتي حركت كند به 

موفقيت نزديك تر مي شود. 
فرمانده كل سپاه كش��ف روابط به هم پيوسته 
آرايش هاي دشمن را مهم ارزيابي كرد و گفت: 
كش��ف روابط بازيگران محيط خارج با محيط 
داخل داراي اهميت است، اين كشف يك كار 
اطالعاتي است. وي با بيان اينكه امروز به ندرت 
مي توان پيش بينی كرد كه دو ارتش كالسيك 
با هم يك جنگ تمام عيار داشته باشند، گفت: 
قدرت ها از اينگونه اقدامات منصرف ش��ده اند 
و تفكر م��دل جنگ هاي ق��رن 2۰ و آغاز قرن 
2۱ تغيير كرده اس��ت، هزينه ه��اي جنگ ها 
باال رفته و ميل به تلفات انس��اني كاهش پيدا 
كرده اس��ت. چهره مواجهه تغيير كرده است. 
مواجهه به صورت نقطه اي و پراكنده در جريان 
اس��ت و جنگ ها مح��دود، كوت��اه، نقطه اي و 
نيابتي شده اند. سرلشكر س��المي با طرح اين 
س��ؤال كه امروز نقش اطالعات م��ا در جنگ 
اقتصادي چيس��ت، گفت: آيا ما ب��راي چنين 
جنگي نقش��ه راهي ترس��يم كرده ايم تا دقيقا 
ابتكارات، ارتباطات و ظرفيت ها و راهكارهاي 

دش��من را بشناس��يم. در اداره ك��ردن جنگ 
اقتصادي بيشترين سهم را اطالعات دارد. 

   اقت�دار، محص�ول حض�ور روان�ي 
اطالعات

فرمانده كل سپاه در ادامه سخنان خود، پيش 
بيني، پيش��گيري و مهار در محي��ط داخلي و 
خارجي را يكي از كارويژه هاي اصلي اطالعات 
دانس��ت و تأكيد ك��رد: ش��ناخت روندها در 
اطالعات براي پيش بيني مهم اس��ت. روندها، 
مسيرس��از اس��ت. روندها مي توانند به كشف 
تحوالت آتي كمك كنند. ش��ناخت روندهاي 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، علمي و تغييرات 
اجتماعي بايد م��ورد توجه باش��د. روندها به 
صورت تدريج��ي و آرام رخ مي دهن��د و براي 
انسان محسوس نيست ولي اطالعات مي تواند 

اين روندها را كشف كند. 
سرلش��كر س��المي با تأكيد بر اينكه اطالعات 
عالوه بر حضور فيزيك��ي بايد حضور رواني هم 
داشته باشد، محصول اين حضور را توليد اقتدار 
توصيف و تصريح كرد: اقت��دار اطالعاتي اصل 
بازدارنده است كه هزينه هاي برخورد را كاهش 
مي دهد و ضامن امنيت و آرامش جامعه است. 
مهم است كه در دل دشمنان و مفسدان ترس و 
هراس از اقتدار اطالعاتي ايجاد شود. اطالعات 
چيزي را نبايد غيرممكن بداند و هيچ مانعي بر 
سر اقدام براساس سنت الهي وجود ندارد. بايد 
قدم اول را محكم برداشت. بايد به سناريوهاي 
بزرگ فكر كرد و در اين مسير از كسي يا چيزي 
نبايد هراس��يد. فرمانده كل س��پاه با تأكيد بر 
اهميت برخورد با مفسدان و مجرمان گفت: اگر 
برخورد با مفسدان نباشد جامعه به اعتماد و باور 
به اقدام نظام نمي رسد. توليد باورهاي صحيح 
در افكار عمومي نتيجه اقدام اطالعات است و 

اميد با اين اقدامات به جامعه برمي گردد. 
سرلشكر سالمي در پايان با قدرداني از اقدامات 
سازمان اطالعات سپاه در حوزه هاي مختلف؛ 
دستگيري سرشبكه كانال آمدنيوز را محصول 
يك برنامه ريزی دقيق و هوشمندانه دانست كه 

اميد و امنيت را بيش از پيش در دل مردم زنده 
كرد و هراس را در دل دشمنان ايران اسالمي 

انداخت. 
  رئيسي: پاي كار مبارزه با فساد خواهيم 

ماند
رئيس ق��وه قضائيه با اش��اره به حض��ور فعال 
سازمان اطالعات سپاه در ميدان حفظ انقالب 
اسالمي آن را يك حضور مهم و كليدي دانست 
و گفت: اين سازمان با همكاري ساير نهاد هاي 
نظامي، انتظامي، امنيتي و اطالعاتي ، نقش و 
جايگاه مهمي در پاس��داري از انقالب اسالمي 

ايفا كرده است. 
آيت اهلل ابراهيم رئيس��ي، رئيس ق��وه قضائيه 
عصر سه ش��نبه در چهارمين همايش جامعه 
اطالعاتي س��پاه با قدرداني از اقدامات سازنده 
سازمان اطالعات سپاه در حوزه هاي گوناگون 
كشور، نقش اين سازمان در مقابله با تهديدات 
داخلي و خارجي دشمن را مهم ارزيابي كرد و 
گفت: پيش بيني هاي الزم، پيشگيري هاي الزم 
و برخورد متناسب سه امر بسيار مهمي است كه 

در اقدام اطالعاتي بايد مورد توجه باشد. 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه حفظ نظام 
در شرايط كنوني اوجب واجبات است، افزود: 
حضور فعال سازمان اطالعات سپاه در ميدان 
حفظ انقالب اسالمي يك حضور مهم و كليدي 
است به گونه اي كه اين سازمان با همكاري ساير 
نهاد هاي نظامي، انتظامي، امنيتي و اطالعاتي 

ديگر توانسته نقش و جايگاه مهمي در پاسداري 
از انقالب اسالمي ايفا نمايد. 

آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با اش��اره به اهميت 
شناخت دش��مني ها و تهديدات و آسيب هاي 
موجود گفت: دشمن در ۴۰ سال گذشته تالش 
كرد همواره از پيشرفت نظام جمهوري اسالمي 
در حوزه ه��اي سياس��ي، اقتص��ادي و نظامي 
جلوگي��ري كند، ام��ا به رغم اي��ن تالش ها در 
قالب جنگ تحميلي، تحريم، توطئه و اشكال 
مختلف، نظام جمهوري اسالمي هم تثبيت شد 

و هم به پيش رفت. 
  در بررسي   فساد تفاوت قائل نيستيم 

رئيس قوه قضائيه در بخشي از سخنان خود با 
اشاره به اهميت بيانيه گام دوم انقالب به عنوان 
سندي كه واقعيت ها و راهبرد هاي آتي در آن 
به دقت م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت، تأكيد 
كرد: بيانيه گام دوم انقالب از سوي رهبرمعظم 
انقالب بس��يار واقع بينانه تدوين و خط س��ير 
آينده به بهترين ش��كل ممكن در آن ترس��يم 
شده است. آيت اهلل رئيسي اقدامات انجام شده 
در زمينه برخورد و مقابله با فس��اد را عادالنه و 
منصفانه دانست و گفت: مردم به حول قوه الهي 
هوشيارند و دس��تگاه قضايي هم به هيچ وجه 

عقب نشيني نخواهد كرد. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه وحدت از نظر 
ما راهبردي اس��ت و هرگون��ه تفرقه و وحدت 
شكني خواست دشمن است، تصريح كرد: در 
مبارزه با فس��اد، گرفتار حاش��يه ها نمي شويم 
و مصمم تر از هميش��ه پاي كار مبارزه با فساد 
خواهيم ماند و در اين راه براي ما فرقي نمي كند 
كه پرونده فس��اد مرب��وط به زنجاني باش��د يا 

كرسنت و استات اويل. 
رئيس قوه قضائيه همچنين بر لزوم رسيدگي 
عادالنه به پرونده های فساد تأكيد كرد و گفت: 
امروز هر آنچه موضوع و پرونده فساد در ذهن 
مردم ش��كل گرفته بايد منصفانه رسيدگي و 
اميدي كه در دل مردم ايجاد ش��ده بايد حفظ 

شود. 

ژه
روزنام��ه آرمان عالقه خاص��ي به بس��تگان مقامات دارد. وی

روزهايي براي نوه امام خميني در صفحات روزنامه جشن 
تولد مي گرفت و يا هر س��خن عادي اش را بي آنكه داراي 
اهميت خاصي باش��د، با تيتر و عكس يك پوشش مي داد. 
در مورد فرزندان مرحوم هاش��مي رفسنجاني هم روزنامه 
آرمان رس��ماً تبديل به روزنامه خانوادگي آنان ش��د. حاال 
داماد حسن روحاني هم به اين جمع اضافه شده و هر از چند 
گاهي، كامبيز مهدي زاده بي آنكه سابقه روزنامه نگاری يا 
فعاليت رسانه اي خاصي داشته باشد، براي روزنامه آرمان 
سرمقاله مي نويسد و حتي اخبار مربوط به او در صفحه يك 

روزنامه منعكس مي شود.
 او براي كنش سياس��ي، موضوعات جنجالي را هم انتخاب 
مي كند تا در رس��انه و در افكار عمومي ديده ش��ود. برخي 

فعاالن سياسي اين اقدام او را در راستاي تالش براي مطرح 
شدن به عنوان كانديداي نمايندگي مجلس مي دانند. او در 
شماره ديروز روزنامه آرمان به اظهارات مجتبي ذوالنور در نقد 
رئيس جمهور در يادداشتي مبتديانه پاسخ گفته بود. صرف 
نظر از آنكه مجتبي ذوالنور چه گفته است، عبارات مهدي زاده 

در تمجيد از پدر همسرش جالب و قابل تأمل است.
 براي نمونه بخش هايي از تعاري��ف او از روحاني را بخوانيم: 
»حواس تان باشد  اين شخص حسن روحاني است كه شب 
و روز تمامي فكرش اين بوده كه عظمت و عزت مردم  ايران 
حفظ شود.« يا »يك روحاني مبارز)حسن روحاني( كه قبل و 
بعد از انقالب قلبش براي وطن مي تپد با ابوالحسن بني صدر 
مقايسه شود نشان دهنده آن است كه براي لباس روحانيتي 
كه خود ني��ز آن را برتن داريد ارزش��ي قائل نيس��تيد.« و 

»رئيس جمهوري كه با تدبير خود ح��وادث دي ماه ۹۶ را با 
كمترين هزينه اي مديريت و كنترل نمود. « و ... 

مهدي زاده پيش از اين با بدوبيراه گفتن به     واعظي و آشنا به 
عنوان نماد مخالفت با اطرافيان روحاني و يا زدن توئيت هاي 
جنجالي و دادن سرمقاله به آرمان يزد و خبرسازي تالش كرد از 
گمنامي دربيايد. مثالً در ماجراي اختالف روحاني و جهانگيري، 
كامبيز مهدي زاده در مصاحبه با شرق طعنه هاي سنگيني را 
به نزديكان روحاني وارد كرد. در حالي كه از اساس روشن نبود 
او با چه عنواني در اين موضوع طرف مصاحبه قرار گرفته است. 
آيا داماد رئيس جمهور بودن، قرار است سمت محسوب شود؟! 
جالب آنكه در نسخه كاغذي روزنامه، عنوان او مشاور معاون 
علمي رئيس جمهور ذكر شده، اما در نسخه الكترونيك و پي 

دي اف روزنامه، اين عنوان حذف شده است. 

  گزارش

پاسخ وزير كشور به دغدغه دبير شوراي نگهبان 
الزم باشد شب انتخابات هم

 استاندار  و فرماندار تغيير مي دهم!
يك روز پ�س از آنكه دبير ش�وراي نگهب�ان از تغييرات گس�ترده 
استانداران و فرمانداران در آستانه انتخابات مجلس انتقاد كرد و احتمال 
داد اين تغييرات با هدف خط گيري انتخاباتي صورت گرفته باشد، وزير 
كشور گفت: اگر الزم باشد در شب انتخابات هم اين كار را انجام مي دهم!
آيت اهلل جنتي عصر سه شنبه در همايش سراس��ري هيئت هاي نظارت بر 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي گفته بود: متأسفانه از مدت ها 
قبل تغيير گسترده استانداران و فرمانداران را شاهد هستيم و اين احتماالً براي 

اين است كه خط آنها را پيگيري كنند و خيلي از اين افراد جناحي هستند. 
به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور با اشاره به اظهارات 
دبير شوراي نگهبان درباره تغيير فرمانداران و استانداران اظهار كرد: براساس 
قانون و بنابر وظيفه اي كه دارم هر زمان كه احساس كنم منافع مردم، اجراي 
قانون و انجام مأموريت ها و مسئوليت ها در جابه جايي استانداران و فرمانداران 
اس��ت حتما اين كار را انجام مي دهم، قبال هم گفته ام كه اگر الزم باش��د در 
شب انتخابات هم اين كار را انجام مي دهم. وي گفت: من درباره مسئله تغيير 
اس��تانداران و فرمانداران به صورت حضوري به آيت اهلل جنتي توضيح دادم 
و گفتم ما با قانوني در بحث بازنشس��تگان مواجه شديم. بعضي استانداران 

بازنشسته شدند و بعضي هم پست هاي باالتري گرفتند.  
رحماني فضلي تصريح كرد: اما نكته اصلي اين است كه قطعا و حتما تغيير 
استانداران و فرمانداران در جهت انجام صحيح و قانوني انتخابات است. وزير 
كشور خاطرنش��ان كرد: درباره فرمانداران و استانداران كه مجري انتخابات 
هستند حرفي گفته شود، شبهه انداختن در انتخابات است و خالف نظر رهبري 
است كه تأكيد بر مشاركت دارند. وي همچنين تأكيد كرد: به عنوان وزير كشور 
مي گويم محال است بگذارم حق قانوني هيچ كس چه رأی دهنده و چه نامزد 
انتخابات از بين برود. تمام تالشم را در اين مسير خواهم كرد بنابراين خواهش 
دارم فضا را آرام نگه داريم. وزير كشور گفت: هر موردي كه پيدا كردند حتما 
پيگيري مي شود. خواهش مي كنم در حوزه نظارت هم همين قدر دقت شود تا 
نظارت، صدا وسيما، قوه قضائيه همه در كنار هم انتخابات سالم، باشكوه، قانوني 

و در بستر امن برگزار شود. 

سخنگوي شوراي نگهبان: 
استاني شدن انتخابات در اين دوره منتفي شد

قانون اس�تاني ش�دن انتخابات ايراد داش�ت و به مجل�س عودت 
داده ش�د، اي�ن موض�وع ب�راي انتخابات مجل�س منتفي اس�ت. 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري كه در 
مشهد برگزار شد، گفت: تجميع آرا و احراز هويت در انتخابات پيش رو به 
صورت الكترونيكي خواهد بود. كدخدايي درباره برگزاري الكترونيكي ساير 
مراحل انتخابات نيز گفت: در صورت تضمين امنيت ساير مراحل انتخابات 
نيز ما آمادگي انجام الكترونيك��ي اين كار را داري��م. وي گفت: برگزاري 
الكترونيكي انتخابات سرعت و دقت بيشتر را به دنبال دارد، اما بايد اشكاالت 
امنيت آراي مردم كه حق الناس است تأمين شود. كدخدايي ادامه داد: اگر 
انتخابات گسترده و خوب مي خواهيم الزمه آن اجراي صحيح قانون است. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان با بيان اينكه پاسداري از حقوق و آزادي هاي 
مردم بايد در مجراي قانون و اجراي صحيح قوانين انجام شود، تأكيد كرد: 
ش��وراي نگهبان و هر نهاد ديگري اگر دنبال برگزاري انتخابات صحيح و 
سالم و حضور همه ساليق هستند راهي جز اجراي قانون به صورت دقيق و 
صحيح نداريم. كدخدايي در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه شوراي نگهبان 
براي برخورد با تخلفات تبليغاتي نامزد هاي انتخاباتي در فضاي مجازي 
چگونه عمل خواهد كرد گفت: تخلفات تبليغاتي فرقي نمي كند در فضاي 
مجازي باشد يا جاي ديگر، در هر صورت برخورد مي شود. سخنگوي شوراي 
نگهبان ادامه داد: با توجه به هماهنگي كه با قوه قضائيه صورت گرفته، قرار 
شده است موارد تخلف از طريق هيئت هاي نظارت و شوراي نگهبان براي 
قوه قضائيه ارسال و برخورد صورت گيرد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در 
پاسخ به سؤالی مبني براينكه آيا بيان اظهارات كذب و تخلفات نمايندگان 
مجلس در طول نمايندگي در بررسي صالحيت ش��ان تأثير دارد، گفت: 
عملكرد همه نمايندگان در دوره نمايندگي از طريق مراجع چهارگانه و 
گزارش هاي مردمي رصد مي شود و در صورت انطباق با ماده بيست وهشت 

و سي ممكن است موجب عدم صالحيت نمايندگان شود. 
كدخدايي تصريح كرد: شوراي نگهبان باشگاه سياسي نيست و مرجع قانوني 
است بنابراين نظرات همه گروه ها و جناح ها از هر دو طيف را مي شنود. وي 
ادامه داد: ش��وراي نگهبان هيچ مانعي براي شنيدن نظر و پيشنهادهاي 
گروه هاي مختلف ندارد و در چارچوب قانون از اين نظرها استفاده مي كند. 

يك مقام مسئول در قوه قضائيه: 
مسئولي که اظهار دارايي نكند

 امضايش بي اعتبار مي شود
در ص�ورت ع�دم اظه�ار داراي�ي توس�ط اف�راد مش�مول قان�ون 
رسيدگي به دارايي مس�ئوالن، امضاي آنها فاقد اعتبار خواهد بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني قوه قضائيه، داود كريمي مريد، مدير سامانه 
ثبت دارايي مسئوالن جمهوري اسالمي ايران ضمن اعالم اين مطلب افزود: 
سي ام آبان ماه جاري مهلت ثبت اطالعات دارايي مسئوالن پايان مي يابد. 
وي ميزان استقبال مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران از سامانه ثبت 
دارايي را بس��يار باال توصيف كرد و گفت: به منظور تسهيل فرآيند اظهار 
دارايي با دستور رياس��ت محترم قوه قضائيه از بيس��ت و هشتم مهرماه 
دسترسي به سامانه ثبت دارايي در بستر شبكه ملي اطالعات امكان پذير 
گرديده است و تاكنون بسياري از مسئوالن توانسته اند اطالعات دارايي و 
اموال خود را اظهار نمايند.  مدير سامانه ثبت دارايي مسئوالن در رابطه با 
ايجاد دفاتر موقت توسط مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه در نقاط 
مهم حاكميتي تصريح كرد: ايجاد اين دفاتر تنها در راستاي سهولت ثبت نام 
»ثنا« توسط مسئوالن بوده است، در عين حال مسئوالن مذكور مي توانند 
در اين دفاتر موقت يا در محل حضور خود اموال شان را در سامانه ثبت كنند. 
الزم به ذكر است كه هم اينك بسياري از مسئوالن پس از مراجعه به اين 
دفاتر و اخذ حساب كاربري شخصي »ثنا« اطالعات اموال و دارايي خود را 
با موفقيت در سامانه ثبت دارايي اظهار كرده اند. كريمي مريد در پاسخ به 
پرسشي در رابطه با ميزان امنيت س��امانه ثبت دارايي گفت: مركز آمار و 
فناوري اطالعات قوه قضائيه برترين دستگاه كشوري است كه خدمات 
الكترونيك را در ۷۰ سامانه گوناگون قضايي همراه با »احراز هويت قطعي« 
به بيش از 2۰ ميليون نفر در سراسر كشور ارائه مي دهد و تاكنون هيچ گونه 
ضعف امنيتي در ارائه اين خدمات رخ نداده اس��ت. وي افزود: برابر قانون 
رسيدگي به دارايي مقامات، مسئوالن و كارگزاران جمهوري اسالمي ايران 
و آيين نامه اجرايي مصوب تمام تمهيدات امنيتي براي سامانه ثبت دارايي 

توسط مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه انديشيده شده است.
اين مقام مس��ئول در مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه گفت: در 
راستاي تس��هيل فرآيند ثبت دارايي مس��ئوالن نقاط مهم حاكميتي و 
براساس مكاتبات صورت گرفته، كارشناسان مركز آمار و فناوري اطالعات 
قوه قضائيه از روز شنبه هجدهم آبان در نقاط مهم حاكميتي حضور يافته و 
ثبت نام »ثنا« را براي آن دسته از مسئوالن كه تاكنون موفق به مراجعه به 

دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نشده اند، انجام خواهند داد. 
مدير سامانه ثبت دارايي مس��ئوالن در پايان خاطرنشان كرد: در صورت 
عدم اظهار دارايي توسط افراد مشمول قانون رسيدگي به دارايي مسئوالن، 
امضاي آنها فاقد اعتبار خواهد بود، بنابراين از مسئوالن محترم انتظار مي رود 
تا پايان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت اطالعات دارايي و اموال خود در 

سامانه ثبت دارايي اقدام نمايند. 
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      خبر

از موضوع احراز صالحيت و نظارت استصوابي 
كوتاه نمي آييم چرا كه وظيفه قانوني ماس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ش��وراي نگهبان، 
محمدحسن صادقي مقدم عضو حقوقدان و معاون 
اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان طي سخناني 
در همايش سراسري هيئت هاي نظارت بر انتخابات 
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي كه در مشهد 
برگزار شد با اش��اره به بيانات بنيانگذار جمهوري 

اسالمي ايران و رهبر معظم انقالب اسالمي درباره 
شوراي نگهبان، تصريح كرد: اگر فرمايش هاي امام 
راحل و مقام معظم رهبري درباره شوراي نگهبان را 
نگاه كنيم، اين نهاد مقدس در كالم آنها جايگاه بسيار 

مهم و رفيعي دارد.  
معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان با اشاره 
به اهداف برگزاري همايش هيئت هاي نظارت، ادامه 
داد: همه مي دانند كه چه وظايفي بر عهده شوراي 

نگهبان اس��ت، اما اين همايش تأكيدي بر قانون و 
تبيين عنوان استصوابي و احراز صالحيت در شوراي 
نگهبان است.  صادقي مقدم اضافه كرد: اساس كار ما 
قانون است والغير؛ قانون هم وظايف شوراي نگهبان 
را تبيين كرده و بنده هم اخيراً در وزارت كشور عرض 
كردم كه ما با هر كس��ي كه در مقام بحث قانوني، 
دانشجويي، استادي و حتي طلبگي باشد، حاضريم 
درباره جايگاه شورا بحث كنيم چرا كه اين جايگاه 

كامالً روشن و واضح است.  
وي با بي��ان اينكه ما از موضوع اح��راز صالحيت و 
نظارت اس��تصوابي كوتاه نمي آييم چرا كه وظيفه 
قانوني ش��وراي نگهبان اس��ت، تأكيد كرد: تدبير 
حكيمانه اي بود كه عزيزان در تدوين قانون اساسي 
داشتند و شوراي نگهبان را تضمين كننده سالمت 
انقالب و نظام برشمردند و اين مطلب بسيار روشن 

و واضح است. 

معاوناجراييشوراينگهبان:ازنظارتاستصوابيكوتاهنميآييم

 برند سازي از داماد رئيس جمهور

رئيس قوه قضائي�ه:  در مب�ارزه با 
فساد، گرفتار حاشيه ها نمي شويم 
و مصمم ت�ر از هميش�ه پ�اي كار 
مبارزه با فس�اد خواهيم ماند و در 
اين راه براي ما فرق�ي نمي كند كه 
پرون�ده فس�اد مربوط ب�ه زنجاني 
باش�د يا كرس�نت و اس�تات اويل


