
   قضائی

      خبر  یک 

تله ای دیگر برای روزهای احتضار ترامپ
 پس از شکست های زنجیره ای ترامپ و ناتوانی در کنترل اعتراضات مخالفان 
با نژادپرستی نهادینه شده در نظام سیاس��ی امریکا وپیامدهای اقتصادی 
واجتماعی ناشی از کرونا و همچنین شکست در پروژه فشار حداکثری علیه 
ایران واجرای طرح معامله قرن،در روزهای اخیر تالش هایی در حال انجام 
است تا با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی امریکا ،کاخ سفید را وارد ورطه 
جدیدی نمایند ،که شکس��ت آن برای ترامپ که این روزها ماه های پایانی 
حضورش را در کاخ سفید تجربه می کند،ممکن است سنگین تر و پرهزینه تر 

از شکست های  قبلی باشد. 
هفته گذشته رویترز از دستور قاضی امریکایی برای مصادره  نفتکش های 
ایران خبر داد .به گزارش خبرگزاری رویترز دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده به عنوان آخرین تالش خود برای افزایش تحریم ها و فش��ار 
اقتصادی علیه ایران و ونزوئال از طریق دادستان های قضایی امریکا، نسبت به 
تشکیل پرونده و طرح دادخواست برای توقیف چهار نفتکش ایرانی که حامل 
بنزین به مقصد ونزوئال هستند، اقدام کرده است. در دادخواست و پرونده  ارائه 
شده توسط دادستان های امریکایی، هدف دولت ترامپ توقیف نفتکش های 
ایران و جلوگیری از تحویل بنزین به ونزوئال در آینده، ذکر شده است. در این 
دادخواست  ادعا شده  است که سود حاصل از انتقال محموله سوخت به ونزوئال 
در ایران خرج فعالیت های جنگ طلبانه، گسترش سالح های کشتار جمعی 
و تجهیزات و تسلیحات نظامی در پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر 
شده است.همچنین از اهداف دیگر این دادخواست که مد نظر دولت ترامپ 
قرار گرفته است، متوقف ساختن کانال های درآمدی دولت ایران و حصول 
مال از طریق فروش نفت ایران است که به دلیل برنامه هسته ای، موشک های 
بالستیک و نفوذ نظامی در خاورمیانه تحت تحریم های یکجانبه ی ایاالت 
متحده قرار گرفته است. دوهفته پیش هم روزنامه وال استریت ژورنال گزارش 
داد که رئیس جمهور امریکا به منظور جلوگیری از مبادله نفتی میان رژیم 
های ایران و ونزوئال در حال آماده کردن تحریم های جدید علیه ده ها نفتکش 
است.این روزنامه افزود: دولت امریکا عالوه بر این شرکت های مرتبط با این 
نفتکش ها را تحت فشار قرار داده  و یک دالل کلمبیایی که رابطه نزدیکی با 
دولت ونزوئال دارد در مسیر پرواز به ایران در دماغه سبز در غرب آفریقا بازداشت 
شد. دادگستری امریکا تأیید کرده است که این فرد در پی هشدار قرمز پلیس 
بین الملل بازداشت شده  است. اردیبهشت ماه گذشته آنگاه که موضوع فروش 
بنزین ایران به ونزوئال مطرح شد،کاخ سفید از یک سو با اعالم حرکت چهار 
ناو جنگی و هواپیمای تجسسی به منطقه دریای کارائیب به تهدید نظامی 
متوسل شد و حتی یک مقام ارشد دولت ترامپ در گفت وگو با واشنگتن فری 
بیکن تهدید کرده بود که ایاالت متحده مداخله مداوم از سوی ایران در امور 
ونزوئال را تحمل نکرده و این مداخله احتمال نزدیک شدن به یک درگیری 
بین ایاالت متحده و تهران بر سر حمل و نقل نفت را شدت می بخشد، کوشیده 
بود ایران را از این اقدام که مغایرتی با قوانین بین المللی نداش��ته وتنها یک 
معامله تجاری بود ، منصرف کند، اما عزم ایران در تحقق این مأموریت دریایی 
و هشدار مسئوالن ایرانی به امریکایی ها نسبت به هرگونه اقدام ایذایی علیه 
حرکت نفتکش های ایران، عرصه ای دیگر از عظمت و اقتدار و توان ایران را این 
بار نه در منطقه خلیج فارس، بلکه تا حوزه دریای کارائیب که هزاران کیلومتر 
دورتر از مرز ایران است فراهم کرد و فصلی دیگر را بر شکست های گذشته کاخ 
سفید از اقتدار و عظمت ایران اسالمی افزود و سبب گردید که بار دیگر موضوع 
اقتدار و توان منطقه و فرامنطقه ایران وشاخصه گفتمانی آن یعنی گفتمان 
مقاومت و تفکر انقالب اسالمی در جهان به دلیل ایستادگی در برابر استکبار 
جهانی  متبلور گردد. عملیاتی که بسیاری از نظریه پردازان امریکایی آن را 
فراتر از یک مبادله تجاری دانسته و نماد شکست ناپذیری نظام اسالمی ونشانه 
شکست راهبرد فشار حداکثری امریکا دانستند .بعد از اعزام نفتکش ها بود که 
نشریه »واشنگتن پست« در مقاله ای به قلم» رئول مارگ گرشت« کارشناس 
مسائل ایران در »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« متعلق به محافظه کاران امریکا 
نوشت: »رهبر عالی ایران، شانس انتخاباتی ترامپ را نشانه گرفته است و همین 
چندی پیش با اعزام پنج فروند کشتی حامل بنزین به ونزوئال نشان داد که در 
عزم خود جدی است، یقیناً این همه هدف رهبر ایران نیست و او تصمیم دارد 

تا ماه نوامبر ضربات کاری تری به ترامپ وارد کند.«
اما در مورد این سناریوی جدید امریکایی ها چند نکته قابل ذکر است:

1-ادعای اخیر امریکایی ها هیچ وجاهت وجایگاه قانونی نداشته واینکه ترامپ 
برای متوقف کردن ایران و ونزوئال از انجام یک معامله تجاری،  قرار است که 
اعتبار دستگاه قضایی این کشور رانیز در این ماجرا هزینه کرده ودست به یک 
راهزنی جدید دریایی بزند، نشان دهنده دست خالی کاخ سفید در ادامه فشار 

حداکثری علیه ایران  است. 
2-اگر دادستان امریکایی که نسبت به تشکیل پرونده و طرح دادخواست 
برای توقیف چهار نفتکش ایرانی  اقدام کرده،دچار فراموش��ی شده ،قطعا 
نظامیان این کشور ،واکنش ایران به اقدام انگلیس در راهزنی دریایی سال 
گذشته  وتوقیف نفتکش ایرانی گریس1 در تنگه جبل الطارق را به خاطر 
دارند ، وخفت وحقارت انگلیس��ی ها پس از توقیف متقابل نفتکش »استنا 
ایمپرو«وتحوالت بعدی که منجر به آزادی کشتی  گریس1انجامید وپس از 
رهایی این بار با نام آدریان دریا به مسیر خود مفتخرانه  به سمت بنادر مدیترانه 

ادامه داد، ازیاد نبرده اند.
3- ترامپ که این روزها به دلیل شکست های متعدد، آن چنان مستأصل شده 
که حتی از مادورو که در پی شکست وسرنگونی اش بود ،در خواست مذاکره 
می کند، طبعا حفظ شرایط شکننده امنیتی منطقه باید برایش در اولویت 
باشد و او وتیم افراطی همراهش طبعا باید نسبت به پیامدهای امنیتی این 

اقدام دستگاه قضایی  امریکا آگاه باشند.
4- هرگونه اقدام در ایجاد محدودیت فیزیکی برای نفتکش های ایرانی ،می 
تواند به ایجاد یک  بحران جدید انرژی در جهان بینجامد که اولین قربانی آن 
ترامپ وباقی مانده اعتبارش در نزد رأی دهندگان امریکایی خواهد بود وپس 
از او کسانی آسیب می بینند که در س��ال های اخیر با ریختن هیزم بر آتش 
تندروی های ترامپ ،نومیدانه شکست ایران را انتظار می کشند،اما این بار در 

این آتش خود ساخته خواهند سوخت.   

عباس حاجی نجاری

جمهوری اسالمی همچون گذش�ته به حکم وظیفه دینی و انسانی 
و مبتنی بر اصول ارزش�ی انقالب اس�المی از هیچ کوشش�ی برای 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و همچنین 
دفع ش�ر رژیم جعلی و غاصب صهیونیس�تی دری�غ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان ، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی خطاب 
به اسماعیل هنیه ، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که از شبکه خبري 
المیادین منتشر شد، نوشته اند:  » مرقومه جنابعالی در خصوص تحوالت 
اخیر در عرصه فلسطین عزیز را با دقت مالحظه کردم، از اینکه حرکت 
مقاومت فلسطین با مجاهدت و ایستادگی خود در برابر توطئه های امریکا و 

رژیم صهیونیستی، موجبات ضعف و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، 
عزت و سربلندی امت اسالمی را باعث گردیده است، خداوند سبحان را 

شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.« 
مقام معظم رهبري اضافه کرده اند: » دش��من زب��ون در عرصه میدانی 
شکست های غیرقابل جبرانی متحمل شده است، راهبرد توسعه طلبی 
خود و تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با فشار اقتصادی و محاصره 
غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح سازش دنبال می نماید، 
ولکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه، تهدید 
و تطمیع آنها را برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود 

مسیر عزت و شرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم 
حرکت خواهد کرد ان شاءاهلل. قطعاً حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی 
مردم و جریان های فلسطینی در خنثی سازی نقشه های شوم دشمن مؤثر 

بوده، جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.«
رهبر معظم انقالب در پایان تأکید کرده اند:» جمهوری اسالمی همچون 
گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی و مبتنی بر اصول ارزشی انقالب 
اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای 
حقوق آنان و همچنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی دریغ 

نخواهد کرد. «

پاسخ رهبر معظم انقالب به مرقومه اسماعیل هنیه 

 جمهوري اسالمي از هیچ کوششي در حمايت از فلسطین دريغ نخواهد کرد

گفت وگو با مردم و نخبگان، شرط الزم موفقیت طرح های اقتصادي است

رئیسی: صادرکنندگان  متخلف را  معرفی کنید 
ش�رایط خاص اقتصادی کش�ور تالش جدی 
و س�ریع را می طلب�د. وج�ود طرح های�ی 
برای برون رف�ت از ش�رایط فعل�ی اقتصادی 
ی�ک ض�رورت اس�ت و تبیی�ن ای�ن طرح ها 
ب�رای م�ردم از ضرورت ه�ای بع�دی اس�ت.

به گزارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضائیه، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه با تشکر از زحمات همکاران دستگاه 
قضا بابت رسیدگی جهادی به پرونده های قضایی 
همزمان با ش��یوع کرونا، به شرایط اقتصادی این 
روزهای کشور اشاره کرد و گفت: آنچه این روزها 
موجب رنجش مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم 
مدیریت قیمت ها و نوس��انات بازار است. اما این 
اولین کار دشمن نیست و بارها دیده شده دشمن 
از طریق اخالل در نظام ارزی و پولی کشور به دنبال 
دش��منی کردن اس��ت. رئیس قوه قضائیه افزود: 
برخی راه حل این مسئله را در مذاکره با امریکا و 
اروپا می دیدند، که البته برای همگان روشن شد که 
راه نادرستی است و باید به دستان پرتوان مردان و 
زنان این کشور دل بست. هیچ مشکلی نداریم اال 
اینکه راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این 
همان اصلی است که رهبر معظم انقالب در همه 

این سال ها بر آن تأکید داشتند.
آیت اهلل رئیس��ی الزمه برون رفت از این شرایط و 
ایجاد ثبات اقتصادی در ب��ازار را فعالیت جهادی 
دانس��ت  و ادامه داد: این ش��رایط تالش جدی و 
سریع را می طلبد. وجود طرح هایی برای برون رفت 
از ش��رایط فعلی اقتصادی یک ضرورت اس��ت و 
تبیین این طرح ه��ا برای م��ردم از ضرورت های 

بعدی است.
رئیس ق��وه قضائیه گفت وگو با م��ردم و نخبگان 
اقتصادی و دانش��گاهی را ش��رط الزم موفقیت 
طرح های اص��الح اقتصادی عنوان ک��رد و افزود: 
دولتمردان باید با مردم حرف بزنند باید با نخبگان 
اقتصادی و دانشگاهی و صاحب نظران گفت وگو 
کرد، هم س��خن آنها را ش��نید و هم با آنها سخن 
گفت. اگر با مردم دقیق روشن و واضح سخن گفته 
شود و ابعاد این طرح ها روشن شود، مردم در این 
رابطه با مس��ئوالن و دولتمردان همراه و همگام 

خواهند شد.
    صادرکنندگان و واردکنندگان متخلف 

را معرفي کنید
آیت اهلل رئیسی یکی دیگر از ضرورت های عبور از 
شرایط خاص اقتصادی را نیز برخورد با تخلف از 
ناحیه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانست 
و گفت: وارد کننده ی��ا صادرکننده متخلف فرقی 
نمی کند هم برخورد با آنها هم افشای نام آنها یک 
ضرورت است که مسئوالن بانک مرکزی باید آن را 
دنبال کنند. مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند 
که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هستند 
اما من معتقدم وارد کننده ای که ارز دریافت کرده 

و کاال وارد نکرده هم باید معرفی شود.
رئیس قوه قضائی��ه بی انضباطی مال��ی را عامل 
خسارت به کشور و ایجاد هزینه های اضافی عنوان 
و تأکید کرد: هم��ه می دانند که امروز دس��تگاه 
قضایی نسبت به معوقات بانکی تالش ویژه ای به 
کار گرفت و با همت همکاران ما هزاران میلیارد 
معوقه به نظام بانکی کش��ور بازگشت اما همین 

معوقات ب��ا اخ��ذ ضمانت ه��ای الزم و پیگیری 
ضمانت ها، می توانس��ت به معوقه مبدل نشود و 
زحمت ایجاد نکند. آیت اهلل رئیسی افزود: دستگاه 
قضایی مصمم است که با همکاری بخش بانکی 
اجازه ندهد برخی افراد پول��ی بگیرند و تعهدات 
را انجام ندهند و بعد برای کش��ور مشکل ایجاد 
کنند. ولی از آن طرف هم دس��تگاه های مسئول 
نباید اجازه دهند که اعتبارات به دس��ت افرادی 
سپرده ش��ود که یا صالحیت و توانایی الزم برای 
انجام تعه��دات را ندارند و یا تضمین��ات الزم را 

نمی توانند بسپارند.
    خش�ونت در امری�کا و اروپ�ا مایه ننگ 

مدعیان حقوق بشر
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از س��خنان 
خود ب��ه برخورد خش��ونت آمیز دول��ت امریکا و 
برخی دولت ه��ای اروپایی با معترض��ان در این 
کشورها پرداخت و گفت: شرایطی که در امریکا 
و برخی کشورهای اروپایی وجود دارد مایه ننگ 
برای دستگاه هایی است که مدعی حقوق بشر و 
حقوق انسان هستند. این کشورها با بازداشت های 
پرتعداد و ضایع کردن حقوق اولیه و مسلم مردم 
کش��ورهای مختلف به صورت روش��ن مشغول 
ضایع کردن حقوق انسان هستند اما کسی دم بر 
نمی آورد. حمایت از مردم عدالت خواه در امریکا 
و اروپا وظیفه دس��تگاه های مدافع حقوق بشر و 
حقوقدانان آزاد که آزاد است و باید در دستور کار 

آنها قرار گیرد.
    گزارش مسئوالن قضایي به رئیسی

در این نشس��ت حاج محمدی، رئیس س��ازمان 
زندان ها با اش��اره به توافق صورت گرفته با بنیاد 
مس��تضعفان، از تخصی��ص 50 میلی��ارد تومان 
برای آزادی بیش از 2 هزار زندانی جرائم غیر عمد 
خبر داد و افزود: از مق��ام معظم رهبری بابت این 

اس��تجازه و از مهندس فتاح بابت همراهی برای 
تأمین ای��ن مبلغ و آزادی این محکومان تش��کر 
می کنیم. وی با اش��اره به افزایش کرونا در کشور 
کاهش جمعی��ت کیفری را یک��ی از راهکارهای 
ایجاد فاصله گذاری اجتماعی در زندان ها عنوان 
کرد و افزود: سازمان زندان ها این آمادگی را دارد 
که در صورت در نظر گرفتن ارفاقات مجدد قانونی 
برای زندانیان، ب��ا همکاری نهاده��ای مردمی، 
زندانیان آزاد شده و یا مرخصی رفته در جامعه رها 
نشوند و تحت اقدامات تربیتی و باز اجتماعی قرار 

گیرند تا مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
حجت االس��الم عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت 
اطالعات قوه قضائی��ه نیز به با ارائه گزارش��ی از 
اقدامات نظارتی این مرکز درباره سالمت کارکنان 
قوه گفت: در هفته های گذش��ته گزارش هایی به 
دست این مرکز رسید که برخی کارکنان و قضات 
دس��تگاه قضا در مقابل پرداخت کارت اعتباری، 
گوشی اپل و دیگر هدایا به بهانه هفته قوه قضائیه، 
ضمن رد این هدایا نس��بت به برخ��ورد با هدیه 

دهندگان اقدام کرده اند.
همچنین حجت االسالم درویشیان، رئیس سازمان 

بازرسی کل کشور نیز به ارائه گزارشی از وضعیت 
بازار مس��کن پرداخت  و گفت: در حوزه مسکن 
برخی ترک فعل ها در انجام تکالیف قانونی از سوی 
مسئوالن ذی ربط در سال های گذشته،از جمله 
بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت،بازسازی 
بافت فرس��وده و راه اندازی س��امانه های قانونی، 
زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان 
بازرسی پیگرد ترک فعل های صورت گرفته را در 

دستور کار خود قرار داده است.
    دستور برخورد با اهمالکاران در حوادث 

اخیر
رئیس قوه قضائیه نی��ز در واکنش به این گزارش 
و گزارش برخی اعضا درباره حوادث اخیر کش��ور 
گفت: مدیری که مسئولیت داشت باید پاسخگو 
باش��د و مورد مواخذه ق��رار بگی��رد. نمی توانیم 
همیش��ه منفعالنه برخورد کنیم تا ب��از هم یک 
مورد مشابه ساختمان پالس��کو شکل بگیرد. در 
زمینه حوادث مختلفی که در این مدت داشتیم 
و همه را اس��م نمی آورم، باید عوامل را شناسایی 
کنیم که آی��ا پیش بینی الزم، پیش��گیری الزم و 
اقدام الزم را کرده اند؟ آیت اهلل رئیس��ی افزود: من 
این را به سازمان بازرسی،سازمان قضایی نیروهای 
مسلح و دادس��تان تهران هم گفته ام که سیاست 
دس��تگاه قضایی پیگیری و مواخذه مدیری است 
که مس��ئولیت قانونی و ش��رعی دارد که ببینیم 
کار را در زمان خودش انج��ام داده یا نه و گرنه هر 
روز باید به ما یک گ��زارش بدهند که این اتفاقات 
افتاد. باید نسبت این قصور یا تقصیر خصوصاً ترک 
فعل ها حس��اس بود چرا که ما مواردی داریم که 
ترک فعل ها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری 
ترک فعل ها خسارتش از فعل ها بیشتر است. مردم 
انتظار دارند که هر کس نس��بت به مسئولیتش 

پاسخگو باشد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
لرزه بر اندام گروهک  های تروریستی   

می اندازیم
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بر تقویت مرزها و تعامل سازنده بین دو نیرو تأکید کردند.

 به گزارش خبرگزاری بسیج، س��ردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی 
نیروی انتظامی در حاشیه سفر به استان سیستان و بلوچستان با سردار محمد 
پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو 
کرد. سردار گودرزی در این دیدار با تأکید بر اینکه مرزهای جنوب شرق کشور 
نیازمند تجهیز و تقویت است، گفت: تعامل بین سپاه و مرزبانی در این منطقه، 
موجب امنیت پایدار مرزها می شود که ضروری است این تعامل بیش از پیش 
ارتقا یابد.فرمانده مرزبانی ناجا تأکید کرد: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان 
در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اش��رار مسلح و گروهک های تروریستی 
اهتمام ویژه دارند و با هرگونه ناامنی در مرزهای جنوب شرق کشور برخورد 
خواهند کرد. سردار  محمد پاکپور،  فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز 
در این دیدار، امنیت مرزهای جنوب شرق کش��ور را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: مرزبانان اولین سنگر دفاعی نظام در مرزها هستند و بحمداهلل مرزبانان 
در ایفای وظایف دفاعی خود عملکرد قابل قبولی را ارائه کردند. فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران با تأکید بر لزوم تقویت مرزها افزود: تعامل سازنده بین 
سپاه پاسداران و مرزبانی در مناطق مرزی، امنیت و احساس امنیت را برای 
عموم مردم و مرزنشینان دوچندان می کند و از طرفی لرزه بر اندام معاندان و 

گروهک  های تروریستی در نواحی پیرامونی مرزها می اندازد. 

قالیباف در دیدار سفیر قطر؛
رفتار مداخله جویانه امریکا 
برهم زننده امنیت منطقه است

رئی�س مجل�س ش�ورای اس�المی رفت�ار مداخل�ه جویان�ه 
امری�کا در منطق�ه را تهدی�دی ج�دی علی�ه امنی�ت خلی�ج 
ف�ارس خوان�د و ب�ر ل�زوم افزای�ش س�طوح همکاری ه�ای 
اقتص�ادی، سیاس�ی و فرهنگ�ی ای�ران و قط�ر تأکی�د ک�رد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی روز 
گذش��ته در دیدار محمد بن حمد الهاجری سفیر دولت قطر در تهران 
 س��طح همکاری های سیاسی ایران و قطر را مناس��ب دانست و گفت: 
بدون شک حربه اعمال تحریم س��عودی علیه قطر، تصمیم نادرستی 
اس��ت؛ این رفتار نادرس��ت و یکجانبه گرایانه را امریکا هم علیه برخی 

ملت ها اعمال کرده است.
رئیس مجلس شوراي اسالمي ضمن تأکید بر لزوم افزایش همکاری های 
اقتصادی بین دو کشور، اظهار کرد: انتظار می رود دو کشور به فرصت ها 
و همکاری های اقتصادی مشترک توجه بیشتری داشته باشند. وی با 
اشاره به امنیت منطقه خصوصاً خلیج فارس، گفت: بدون شک امنیت 
منطقه خلیج فارس با همکاری جمعی کش��ورهای همس��ایه محقق 

می شود.
رئیس مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: هر گاه کشورهای بیگانه 
خصوصاً آمریکایی ها در منطقه ای حضور داشتند، سبب افزایش ناامنی 
شده اند. قالیباف با اشاره به اهمیت همکاری فرهنگی و نیز همکاری های 
مش��ترک افزود: همکاری کشورهای اس��المی در زمینه های مختلف 
فرهنگی از جمله گردشگری مورد توجه ایران است.رئیس قوه مقننه 
همچنین از رئیس مجلس قطر برای س��فر به جمهوری اسالمی ایران 
دعوت کرد. محمد بن حمد الهاجری نی��ز در این دیدار ضمن تبریک 
انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسالمی، از شروع به کار 
دور جدید مجلس شورای اسالمی در ایران ابراز خرسندی کرد.وی با 
تأکید بر اهمیت استمرار روابط پارلمانی فیمابین، مناسبات دو کشور را 
در همه زمینه ها حائز اهمیت خواند. در این دیدار برخی از مسائل مورد 

عالقه فیمابین مورد بحث قرار گرفت.
سفیر قطر در تهران تابلوی صنایع دستی کشورش را به رسم یادبود به 

رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.

 معاون هماهنگ کننده سپاه:
بسیاری از مردم دنیا خواستار 

نجات از سلطه غرب هستند
امروز تفکر انقالب اس�المی در میان مردم دنیا ترویج یافته اس�ت 
و بس�یاری از مردم دنیا که خواس�تار آزادی، نجات از س�لطه غرب 
و نژادپرس�تی هس�تند از انقالب اس�المی نیز حمای�ت می کنند.

به گزارش سپاه نیوز، سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه 
در حاشیه برگزاری یادواره شهدای ترور 15 تیرماه سال 1360 در گیالن 
اظهار داشت: امسال شاهد هستیم که یادواره شهید انصاری و نورانی با توجه 

به شیوع کرونا در شرایط متفاوت و از طریق رسانه برگزار شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه با اشاره به ویژگی های شخصیتی تنها استاندار 
شهید کشور »علی اخوین انصاری« خاطرنشان کرد: شهید انصاری تندیس 
اخالص بود و با تمام وجود برای تعالی جامعه، اسالم و پیشبرد آرمان های 
بزرگ الهی خدمت و از همان دوران نوجوانی مبارزات سیاسی و مذهبی 

خود را آغاز کرد.
سردار نقدی با بیان اینکه شهید انصاری به سبب مبارزات انقالبی اش تحت 
تعقیب دشمنان قرار گرفت ولی این سبب نشد که از مبارزات خود دست 
بکشد، گفت: این شهید بزرگوار حتی زمانی که در امریکا تحصیل می کرد، 
علیه رژیم شاه فعالیت های چشم گیری داشت و پس از آن به لبنان آمد و 
با شهید چمران مالقات کرد و در زمان پیروزی انقالب نیز دفاع از رساله 
دکترای خود را نیمه تمام گذاشته و به ایران بازگشت زیرا می دانست که 
این انقالب به او نیاز دارد. معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه امروز 
الزم است که افکار و رفتار شهدایی همچون شهید انصاری و نورانی در بین 
مسئوالن و مردم احیا شود، خاطرنشان کرد: امروز برای ایستادگی در مقابل 
ابرقدرت ها باید بتوانیم از زندگی و رفتار شهیدان انصاری و نورانی درس 
بگیریم و مسیر آنان را ادامه دهیم. سردار نقدی افزود: امثال شهید انصاری  
در شرایطی مقابل نفاق و استکبار جهانی ایس��تادگی کردند که انقالب 
اسالمی تنها بود؛ اما امروز تفکر انقالب اسالمی در میان مردم دنیا ترویج 
یافته است و بسیاری از مردم دنیا که خواستار آزادی، نجات از سلطه غرب و 

نژادپرستی هستند از انقالب اسالمی نیز حمایت می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملي:
سوله آسیب دیده نطنز 

مرکز مونتاژ ماشین های غنی سازی بود
رئیس کمیس�یون امنیت ملی مجل�س با اش�اره به بررس�ی ابعاد 
مختلف حادثه سایت هسته ای نطنز، گفت: سوله آسیب دیده مرکز 
مونتاژ بعضی از ماش�ین های غنی س�ازی ما طبق برجام بوده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی ذوالنوری با اشاره به حادثه نطنز 
و نشست روز یک شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی پیرامون این اتفاق، تصریح کرد: در برجام تحقیق و توسعه 
برای جمهوری اسالمی مجاز دیده ش��ده و کاری که در سوله نطنز انجام 
می گرفته کاماًل در راستای برجام بوده لذا هیچ تخلف و تخطی از برجام 

نشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: سوله آسیب دیده 
نطنز مرکز مونتاژ بعضی از ماشین های غنی سازی ما بوده است. گمانه های 
مختلفی در خصوص علل این حادثه وجود دارد که در دست بررسی است 
البته گمانه های قوی تر و علت اصلی حادثه تقریباً روشن شده، اما به لحاظ 
امنیتی نمی توانیم اعالم کنیم تا در زمان خودش تصمیم گیری شود. وی 
افزود: شورای عالی امنیت ملی هم اعالم کرده اس��ت که علل رخداد در 
سایت هسته ای نطنز را متوجه شدند، اما در شرایط فعلی نمی توانند به 

لحاظ امنیتی بیان کنند.
ذوالنوری با یادآوری نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت: موارد مرتبط با این 
حادثه در نشست کمیسیون بحث، طرح و بررسی شد. اعضای کمیسیون 
نیز سؤاالت خود با صراحت، دقت و قاطعیت مطرح کردند و رئیس سازمان 
انرژی اتمی تمام آنها را پاسخ دادند. این نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی با تأکید بر ادامه بررسی ابعاد رخداد نطنز در کمیسیون، خاطرنشان 
کرد: موضوع مذکور در کمیسیون امنیت ملی مجلس مختومه نیست و 
بررسی های بیشتر ادامه دارد. پیگیری ها متنوع خواهد بود که دعوت از 

مسئوالن دستگاه های امنیتی در جلسات آتی یکی از موارد است.
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حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اخیراً در 
گفت وگویی با سایت جماران گفته که »امروز اهمیتی ندارد کدام 
جریان چه کرده یا چه می کند، بلکه باید ببینیم کدام جریان 
برای آینده و حل مسائل مردم ایران برنامه دارد. همان طور که در 
مورد انتخابات مجلس نیز قابل پیش بینی بود، انتخاباتی رقابتی 
و پرشور می توانست به بازس��ازی روابط و ملت کمک شایانی 
کند، به نظرم اگر انتخابات آینده ریاست جمهوری رقابتی باشد 
و در آن شخصیت های نه الزاماً اصالح طلب و نه لزوماً اصولگرا و 
به تعبیری بهتر، شخصیت هایی که دارای جامعیت مدیریتی از 
لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند بتوانند وارد صحنه 
شوند و اختیارات کافی برای پیشبرد امور کشور داشته باشند، 

حتماً مسائل زیادی در جامعه حل خواهد شد.«
 در واقع   مرعشی می گوید باید ببینیم کدام جریان برنامه دارد و 
اهمیتی ندارد کدام جریان چه کرده است. در حالی که جریان 
متبوع   مرعش��ی اگر برنامه ای داش��ت که به کار این روزهای 
کشور می آمد، با توجه به اینکه دولت را در دست دارد، آیا نباید 
آن را پیاده می کرد که اوضاع کش��ور سر و سامان بگیرد؟ و آیا 
به هم ریختگی وضعیت کشوری که قوه مجریه اش دست جریانی 

است که مرعشی هم عضو آن است، به معنای آن نیست که این 
جریان یا برنامه ای برای اداره کشور ندارد و یا برنامه اش درست 
نیست؟ برای همین است که ازقضا اینکه جریانات مختلف چه 

کرده اند، حایز اهمیت است.
او در ادامه گفته: »ما در آینده نیازمند دولتی هستیم که از یک 
طرف به آرمان های نظام، انقالب و ارزش هایی که رهبری مدافع 
آنها هس��تند پایبند بوده و از طرف دیگر این قدرت و جایگاه 
را داشته باش��د که تیم کارشناسی کش��ور را بسیج و مسائل 
بین المللی ایران را حل و فصل کند و همچنین بتواند به بهبود 
روابط میان دولت و ملت یاری برساند. کسی که قادر باشد تک 
تک مشکالت را حل و فصل کرده و کشور را در راستای کاهش 
مشکالت مردم و اداره بهینه قرار دهد.این نیازی است که امروز 
داریم و من امیدوارم که ان شاءاهلل کشور به این سمت حرکت 
کند. قطعا اگر در چنین شرایطی قرار گیریم، جبهه اصالحات 
نیز دارای توانایی هایی هم در احزاب و هم شخصیت های خود 
است و می تواند برنامه جامعی عرضه کرده و راهکارهای مفیدی 

برای کمک به رهبری، نظام و مردم ارائه کند.«
وپاس��خ به    مرعش��ی صرفاً یک عبارت اس��ت: توانایی جبهه 

اصالحات در ارائه برنامه جامع برای اداره کشور را در وضعیت 
کنونی کشور، پس از هفت سال که قوه مجریه و چهار سال قوه 

مقننه را در اختیار داشتند، می توان دید.
اکبر ترکان، مدیر س��ابق دولت روحانی و از حامیان او هم روز 
گذشته طی یادداشتی با حمله به اصولگرایان برای طرح موضوع 
سؤال از رئیس جمهور، نوشته »دولت هفت سال روي این کارها 
زحمت کشیده و افتخارهمه است، نه افتخار یک فرد خاص باشد. 
اصولگراها نباید از این موفقیت ها ناراحت باشند چون افتخار آنها 
هم هست و آنها هم از دستاوردهاي انقالب خوشحال مي شوند. 
پیشنهاد مي کنم از دستاوردها عصباني نباشند. از دستاوردها 
حمایت کرده و همه بدان افتخار کنند. هم��ه ایرانیان باید از 
موفقیت هاي کشور هرچقدر هم کوچک احساس افتخار کنند 
تا این موفقیت ها را در شرایط سخت تحریمي به دست مي آوریم. 
کارهایي که در دولت، وزارتخانه ها و همین طور در دستگاه هاي 
دیگر انجام شده، قابل توجه و تقدیر است.« به نظر می رسد ترکان 
قدر مرعشی واقع بین نیست و به جای رد هرگونه نقد عملکرد، 

تالش کرده برای دولت روحانی دستاورد و افتخار بتراشد!

مرعشی:  اهمیتی ندارد ما چه کرده ایم،  به آینده فکر کنیم!

رئی�س ق�وه قضائیه: آنچ�ه ای�ن 
روزه�ا موجب رنجش مردم ش�ده 
عدم مدیریت ب�ازار، عدم مدیریت 
قیمت ه�ا و نوس�انات بازار اس�ت. 
اما این اولین کار دش�من نیست و 
بارها دیده ش�ده دش�من از طریق 
اخالل در نظام ارزی و پولی کش�ور 
ب�ه دنب�ال دش�منی کردن اس�ت

      ایرن�ا: رئیس جمهور در جلس��ه هیئت دولت ، با اش��اره به حضور 
متناوب وزرا در صحن مجلس شورای اسالمی به منظور ارائه گزارش، 
بر لزوم تعامل س��ازنده با همه قوا به ویژه مجلس ش��ورای اس��المی و 
کوشش برای ایجاد تفاهم و همدلی و درک مشترک از مشکالت کشور 

تأکید کرد.
      خانه ملت: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات از تشکیل »هیئت 
حسابرسی ویژه جهت رسیدگی و نظارت بر شرکت ها جهت بازگشت 

ارزهای صادراتی« خبر داد.


