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  ضرورت های حل مسائل مردم
رهبر فرزانه انقاب اس��امی، در اولین دیدار با نماین��دگان مردم در 
مجلس یازدهم که به صورت تصویری انجام ش��ده، رهنمودهای مهم 
و توصیه های راهبردی برای ایفای نقش مورد انتظار را از یک مجلس 
قوی و انقابی مط��رح فرمودند که تعامل و هم افزای��ی قوا یکی از این 

توصیه   ها بود. 
امام خامنه ای در توضیح این توصیه با اشاره به اینکه دستگاه اجرایی و 
قوه  قضائیه باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و 
هیچ تعللی در این زمینه جایز نیست، تعامل مجلس را به درنظر گرفته 
شدن ظرفیت   ها و واقعیت های کشور دانسته و تأکید فرمودند: »روابط 
مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و ش��رع باش��د، یعنی سؤال و 
تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد، اما توهین و دشنام و 
نسبت بدون علم به دولتمردان به  هیچ وجه جایز نیست و برخی از این 

نسبت   ها حرام شرعی است.«
همچنین معظم له با پرهیز دادن نمایندگان از برخوردهای احساسی و 
غیرمنطقی و بیان نظر مخالف خود به صورت متین، خردمندانه، قوی 
و قابل توجیه درباره همکاری به عنوان الزمه تعامل و هم افزایی، تأکید 
فرمودند: »مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را 
دارند و به شدت با مجادله، گریبانگیری و تشنج میان قوا مخالف هستند 
و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دس��تگاه   ها ب��رای افکار عمومی 

زیان بخش و ناراحت کننده است.«
چرایی توصیه و تأکیدات مرتبط با آن از س��وی رهب��ر معظم انقاب 
اس��امی به نمایندگان مجلس یازدهم را می توان به موارد زیر مرتبط 

دانست:
1- قرار داشتن کشور در شرایط و وضعیتی خطیر که دشمن با تمرکز 
بر فشار حداکثری از یک سو و پیامدهای کرونا از سوی دیگر، تا حدودی 
بر تاب آوری مردم اثر منفی گذاشت و جامعه به شدت به آرامش و امید 

نیاز دارد تا از این شرایط عبور نماید. 
2- بروز مسائل و مش��کات اقتصادی و معیشتی ناش��ی از تحریم یا 
غفلت های مدیریتی کارگزاران و مس��ئوالن دستگاه های مختلف که 
موجب تولید نارضایتی در مردم به ویژه اقش��ار محروم شده و حل آنها 
توجه به هم��کاری تمامی قوا و دس��تگاه های حاکمیتی و مش��ارکت 
همه جانبه آنها را طلب می کند. در این ش��رایط مردم هرگونه مجادله 
و منازع��ه را دعوای زرگ��ری برای فرار از مس��ئولیت و گ��م کردن یا 
جنگ قدرت کارگزاران نظام و فراموشی مش��کل اصلی جامعه تلقی 

می نمایند. 
3- در این شرایط خطیر که دشمنان قس��م خورده نظام و کشور عزیز 
اسامی به صورت جبهه گسترده آرایش گرفته و از هیچ اقدامی حتی 
ترور شهید سلیمانی و نقض آشکار قوانین بین المللی فروگذار نیستند، 
یکصدایی، اتحاد و انسجام تکلیف و وظیفه ای شرعی و عقانی است که 
می تواند هم مقدمه و هم نتیجه و پیامد تعامل و هم افزایی به حس��اب 

آید. 
4- از آنجا که تعامل و هم افزایی قوا به مثابه کلید اصلی حل مشکات 
مردم و جامعه محسوب می شود، ضامن افزایش رضایت مردم و همدلی 
و حمایت آنان از نظام بوده و شکست سیاست تحریم و فشار دشمن را 

نیز سرعت می بخشد. 
5- تجربه عملی حل مس��ائل راهبردی و بحران های سرنوشت ساز از 
جمله مواجهه نظام با بحران کرونا گویای این واقعیت است که تعامل، 
همکاری و هم افزایی قوا و دستگاه های دولتی، عامل اصلی موفقیت و 
فائق آمدن بر بحران بوده و این موفقیت به افزایش س��رمایه اجتماعی 
و تسهیل مشارکت مردم و عبور راحت تر از بحران و پیامدهای آن نیز 

بوده است. 
از این رو تعامل و هم افزای��ی قوا نه تنها یک راهب��رد بلکه هدفی عالی 
محسوب می شود که به مثابه ش��اه کلید عبور از شرایط خطیر و بسیج 
تمامی ظرفیت   ها و امکانات موجود در کش��ور برای حل مش��کات و 

مسائل اساسی عمل می کند. 
لوازم تعامل و هم افزایی قوا هم همان توصیه اول امام خامنه ای خطاب 
به نمایندگان مجلس یازدهم است، یعنی »نیت الهی و خالص«، »کار 
برای مردم« و »پرهیز از جوزدگی« که می تواند قدرت را در خدمت به 
خلق با قرب الهی قرار داده و اهداف و منافع حقیر شخصی و جناحی را 

به نفع منافع ملی و مصالح نظام به سایه اندازد. 

منطِق »تا روز آخر«
روز یک ش��نبه رهبر عالی قدرمان در تبیین 
نقشه راه مجلس شورای اسامی در ابتدای 
تش��کیل یازدهمین دوره مجلس، در بخش 
توصیه ها به مواردی از بایدها و نبایدها اشاره 
کردند. یکی از محوره��ای مهم توصیه های 
ایشان تأکید بر تعامل و هم افزایی قوا بود. ذیل 
این محور بر انج��ام وظایف نظارتی مجلس 
تأکید ش��د و از این منظر که در س��ال آخر 

دولت ها ممکن است کار به سستی میل کند، بر این مسئله نیز تأکید توأمان 
شد که دولت ها باید تا روز آخر مسئولیت شان کار کنند و فضای بین دولت و 

مجلس نیز به  نحوی مدیریت شود که کار مهم کشور لطمه نخورد.
البته مشابه این واکنش دو سال قبل نیز که پیشنهادهایی مبنی بر خارج 
کردن اداره اقتصاد کشور از دست دولت یا ایجاد تشکیات موازی مطرح 
شده بود، از جانب رهبر معظم انقاب ابراز شد: » تشکیات موازی با دولت 
هم راه اصاح نیست... کار جهادی ، کاماً حرف درستی است؛ کار جهادی 
باید انجام بگیرد، اّما به وسیله  چه کسی؟ به وسیله  خود مسئولین؛ در مجاری 

قانونی باید این کار انجام بگیرد«. )1397/6/15(
اما عل��ت تأکید رهبر انقاب بر اش��تغال ب��ه کار دولت ها ت��ا آخرین روز 
مسئولیت شان چیست؟ آیا این تأکید در تعارض با ایفای وظایف و حقوق 
نظارتی نمایندگان نیست؟ آیا این به معنای تعطیل کردن بخشی از اصل 
89 قانون اساسی است؟ به نظر می رسد پاسخ به این سؤال ها نیازمند فهم 

منظومه ای از چند اصل مهم حکمرانی است که ذیاً به آنها اشاره می شود:
* اصالت رأی م��ردم و دفاع از انتخ��اب ملت/ پاس��داری از جمهوریت و 
مردم س��االری: رهبر انقاب در مقاطع مختلف از انتخاب و رأی مردم به 
دو رئیس جمهور با گرایش های سیاسی متفاوت )خاتمی و احمدی نژاد( 
به عنوان یک امانت پاسداری کرده اند. چه در سال 76 که بعضی پیشنهاد 
ابطال انتخابات را دادند و ایشان به تعبیر خودشان چنان تشری زدند که آن 
افراد هنوز هم دل شان صاف نشده است! چه در سال 88 که جریانی در داخل 
با پیوند خوردن با دشمنان انقاب، کشور را برای پایمال کردن انتخاب مردم 
دچار فتنه و آشوب کردند، اما رهبری قاطعانه ایستادند و گفتند اجازه این 
بدعت را نمی دهم. همچنین ایشان تا به امروز اجازه تعویق و یا حتی یک روز 

تأخیر در برگزاری انتخابات به عنوان مظهر اراده ملی را نداده اند.
* حمایت از میاندار کش��ور: رهبر عزیزمان، دولت ها را میاندار اصلی اداره 
کشور می دانند و بر همین اساس مشی اصولی ایشان در قبال همه دولت ها 
حمایتی است؛ بیان تذکرات به مس��ئوالن و اجزای دولت ها نیز از موضع 
اصاحی انجام می شود. بر اساس همین منطق است که می فرمایند: »به 
بنده گاهی می گویند شما چرا به دولت تشر نمی زنید؛ مرادشان البد تشر 
در معرض عام است، واال از جلسات خصوصی ما که خبر ندارند... دل شان 
می خواهد که بنده در معرض عام تشر بزنم. خب فایده  این تشر چیست؟ 
فایده  این تشر این است که دِل شما خنک می شود، همین! یعنی بیش از 
این فایده ای ندارد؛ اّما ضررهای بزرگی دارد؛ این ضررها را باید بسنجید. دعوا 

کردن راه اصاح نیست«. )1397/6/15(
*منطق هزینه- فایده: ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر اصل ماندن 
تا روز آخر برای همه دولت ها برقرار است، پس اصل 89 قانون اساسی که 
امکان استیضاح و برکناری رئیس جمهور را مطرح کرده است، چه کارکردی 
دارد؟ اصول قانون اساسی از لحاظ اجرا شئون مختلفی دارند. برخی اصول، 
حکم اصل موضوعه را دارند و باید روح همه قوانین و ضوابط در کشور باشند. 
اما برخی دیگر از اصول نظیر اصل 89 کارکردهای استثنایی دارند. متزلزل 
کردن رئیس دولت در واقع ایجاد تزلزل در دولت است؛ آن هم دولتی که با 
حجم زیادی از مسائل داخلی و فشارهای خارجی مواجه است. ضمن اینکه 
با توجه قرار داشتن در سال آخر دولت، دامنه این شوک تا رسیدن به بدنه 

آن چنان پهن می شود که اداره کشور را مختل می سازد.
*جلوگیری از بی ثباتی: نبود ثبات اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل امروز 
کشور است که خود را در نوسان شدید قیمت ها بروز می دهد. هر اقدامی که 
به این بی ثباتی دامن بزند، در خدمت حل مسئله نیست بلکه تشدیدکننده 
آن است. نتیجه متزلزل کردن دولت نه جهش تولید خواهد بود نه ثبات در 
بازارهای پولی و مالی و نه بهبود معیشت مردم. وارد کردن شوک به دولت 
موجب تضعیف روندهای رو به رشد و پیشرفت در کشور و تقویت بخش های 

بی ثبات و دارای نوسان خواهد شد.
*جلوگیری از بی دولتی: یکی از مهم ترین برنامه های امریکایی ها در منطقه، 
بی ثبات کردن کشورها از طریق سوق دادن آنها به بی دولتی است. تجربه 
اخیر از لبنان و عراق، نشان دهنده آثار عمیقاً منفی گرفتار شدن در دامی 

است که نتیجه مستقیم و قطعی آن فشل شدن امور و ایجاد ناامنی است.
*جلوگیری از مخدوش ش��دن تصویر درخش��ان از ای��ران مقتدر: درک 
موقعیت نظام بین الملل و جایگاه ایران در تحوالت کان بین المللی به فهم 
مسئله کمک زیادی می کند. جمهوری اسامی امروز آماج دشمنی های 
سنگین، کم سابقه و چندجانبه است. در چنین شرایطی ایران اسامی در 
سایه مجاهدت مردان و زنان این سرزمین و به برکت جانفشانی مجاهدان 
راه حق به نقطه کانونی رویارویی با نظام سلطه و چشم امید عدالتجویان، 
مظلومان و حق طلبان تبدیل شده است. در این شرایط هر حرکتی که این 
چهره درخشان، منسجم و با ثبات را دچار اعوجاج و به هم ریختگی کند یقیناً 

یک خطای راهبردی است.
*پرهیز از اقدامات احساسی و واکنشی و تشویق به برخورد از موضع عالمانه 
و فعال: توصیه رهبر حکیم انقاب را از منظر انذار به افتادن مجلس به ورطه 
رفتارهای احساسی و تأکید بر ضرورت ورود به موضوعات از موضع فعال 
نیز می توان تحلیل و تفسیر کرد. طبیعی است که همواره تصمیمات در 
شرایط آرامش و دوری از فضای احساسی، عالمانه تر و صائب تر خواهد بود و 
راه تصمیم گیران را در رسیدن به نتایج مطلوب هموارتر خواهد کرد. امروز 
سؤال ها و مسائل اصلی کشور تقریباً روشن است حال با وجود اصل »ماندن 
تا روز آخر« تکلیف مجلس و دستگاه های دیگر، هم افزایی برای رسیدن به 
پاسخ ها و حل مشکات جدی مردم است. نمایندگان محترم باید از ابزارهای 
متعدد قانونی خود استفاده نمایند تا این بنای نیازمند مرمت را اصاح کنند. 
سؤال، تحقیق و نظارت حق نمایندگان اس��ت اما این حقوق می تواند در 
خدمت اداره بهتر کشور استفاده شود. یک سال تا پایان کار دولت دوازدهم 
زمان باقی است. در این یک سال مجلس همت کند و با در آمدن از باب تعامل 
و هم افزایی، جواب ها و راه حل ها را پیش پای مسئوالن دولتی بگذارد و به جد 

اجرای آن را مطالبه نماید.

چالش گران  انزوا و استقالل ایران
 ادامه از صفحه اول 

 آرمان جانشینان مائو در چین رشد اقتصادي برای اول شدن و غلبه بر غرب 
است. دیدگاه آنان ماتریالیستي اس��ت و رقیب آنان نیز در همین پارادایم 
بازي مي کند، بنابراین چین در هر مسیري که آن را به قدرت اول جهان با 
شاخص  هاي  اقتصادي مي رساند، قدم خواهد گذاشت. نوع نظام سیاسي و 
ایدئولوژي دیگر کشورها هیچ تأثیري در تصمیمات اقتصادي چین ندارد و 
از قضا ما به چنین قدرتي نیازمندیم که سیاست، فرهنگ و آرمان  هاي  ما را  
محترم بشمارد. اگر غرب نیز چنین بود و چنین مي کرد حتماً امروز با آن نیز 
اینگونه بودیم. رابطه با چین مفري است براي تنفس در وراي منطق فشار 
حداکثري دشمنان و معبري براي ناامیدسازي دشمنان قسم خورده است. 
آنان که چین را »شرق« تعریف مي کنند یا با الفباي سیاست جهان بیگانه اند یا 
دست به خودفریبي مي زنند. کمونیست در موزه تاریخ سیاسي جهان و صرفاً 
از پشت ویترین قابل مشاهده است. شرق ایدئولوژیک و جهانخوار مرده است. 
شرق صرفاً یک جغرافیاست که براي توسعه و رفاه خود تاش مي کند و البته 

همین اقدام را نیز مسیر صحیح مبارزه با سلطه غرب بر جهان مي داند. 

سپهرخلجیرسولسنائیراد

 جانش�ین فرمانده نیروی قدس سپاه از ارائه 
اس�ناد و م�دارک س�فر دیپلماتیک س�ردار 
سلیمانی، مسافران پرواز سوریه به عراق، تیم 
پروازی، مالقات های ایشان قبل از سفر به عراق 
و برنامه ایشان در بغداد به قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش فارس، سردار سید محمد حجازی   در 
جلس��ه هماهنگی همایش بین المللی مطالبات 
حقوقی-بین الملل��ی دف��اع مقدس ب��ا تقدیر از 
ابتکار پژوهش��گاه علوم و مع��ارف دفاع مقدس 
شهید قاسم س��لیمانی در برگزاری این همایش 
بین المللی و با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی 
مطالبات حقوقی دفاع مقدس و ترور شهید قاسم 
س��لیمانی گفت: در رابطه با پیگی��ری حقوقی 
ترور شهید سلیمانی جلس��اتی در شورای عالی 

امنیت ملی برگزار ش��د و چهار کمیته برای این 
موضوع تشکیل ش��ده است که ش��امل کمیته 
حقوقی-قضائی با مسئولیت قوه قضائیه، کمیته 
امنیتی با مسئولیت س��تاد کل نیروهای مسلح، 
کمیته سیاسی با مسئولیت وزارت امور خارجه 

می شود.
س��ردار حجازی ب��ا تأکید بر ض��رورت پیگیری 
حقوقی ترور ش��هید قاس��م س��لیمانی، شهید 
ابومهدی المهندس و یاران ش��ان توسط دولت و 
ارتش تروریستی آمریکا، تصریح کرد: توقع از قوه 
قضائیه این اس��ت که برای پیگیری حقوقی این 
اقدام جنایتکارانه دولت امریکا یک اقدام حقوقی-

بین المللی انجام و علیه مسببان و دست اندرکاران 
این اقدام تروریستی اقامه دعوا شود و به اقدامات 

سیاسی و دیپلماتیک اکتفا نشود.
وی با اشاره به اقدام اخیر قوه قضائیه و دادستانی 
استان تهران در شناسایی و دستور جلب و اعام 
وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل برای 36 
نفر از افرادی که در ترور حاج قاس��م مباشرت، 
معاونت و آمریت داشتند، گفت: این اقدام حقوقی 
یکی از نتایج تشکیل کمیته قضایی-حقوقی در 

شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه است. 
جانشین فرمانده نیروی قدس با بیان اینکه برای 
اقامه دعوا و پیگیری حقوقی به اسناد و مدارک 
کامل نیاز اس��ت خاطرنشان کرد: هرچند برخی 
از واقعیات بس��یار بدیهی به نظر می رس��ند اما 
برای پیگی��ری حقوقی نیاز به اس��ناد و مدارک 
دقیق داریم، به همین دلیل ما در خصوص سفر 

س��ردار س��لیمانی و ترور ناجوانمردانه ایشان و 
همراهان شان، مسافران پرواز از سوریه به عراق، 
تیم پروازی، ماقات های ایش��ان قبل از سفر به 
عراق و سایر موضوعات مدارک الزم را جمع آوری 

و به قوه قضائیه ارسال کردیم.
سردار حجازی با اشاره به برگزاری این همایش 
بین المللی در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 
تأکید کرد: یکی از ابتکارات شهید قاسم سلیمانی 
تأس��یس موزه ای برای جبهه مقاومت در موزه 
انقاب اس��امی و دفاع مقدس بود و با توجه به 
اینکه ای��ن همایش بین الملل��ی در موزه انقاب 
اسامی و دفاع مقدس برگزار می شود می توان 
برای بازدید اس��تادان و پژوهشگران و میهمانان 

همایش از این موزه برنامه ریزی کرد. 

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:

مدارک ترور شهيد سليمانی  تقديم قوه قضائيه شده است

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عنوان شد

رئیس قوه قضاییه: 

حل مشکالت اقتصادي دغدغه سران سه قوه

هر جا امتياز داديم باج خواهی ها بيشتر شد

نخس�تین جلس�ه ش�وراي عال�ي هماهنگي 
اقتصادي قوا پ�س از انتخابات مجلس یازدهم 
با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس 
قوه قضائیه در نهاد ریاست جمهوري برگزار شد.
به گزارش پای��گاه اطاع رس��اني دفتر ریاس��ت 
جمهوري ، روحانی در این جلسه با اشاره به اینکه 
این ش��ورا پس از خروج امری��کا از برجام و اعمال 
تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت ای��ران و تحمیل 
جنگ اقتصادی تشکیل ش��د، گفت: در جلسه ای 
رهبر معظم انقاب با تأکید ب��ر ضرورت آمادگی 
و هماهنگی همه ارکان کش��ور در مقابله با جنگ 
اقتصادی دش��من فرمودند که فرمانده این جنگ 
باید رئیس جمهور باشد و سایر قوا نیز می بایست در 

کنار دولت به میدان بیایند.
دکتر روحانی با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی به منظ��ور اتخاذ تصمیم��ات خاص و 
مناس��ب در ش��رایط ویژه اقتصادی تشکیل شد، 

گفت: بر این اس��اس مقرر شد تصمیماتی که نیاز 
به هماهنگی میان قوا دارد ب��ا تأیید رهبر معظم 
انقاب، برای همه الزم االجرا باشد. رئیس جمهور با 
اشاره به تصمیمات مهمی که طی دو سال گذشته 
در این جلسه اتخاذ شده است، گفت: تاکنون با همه 
مشکات موجود با هماهنگی و همدلی توانسته ایم 
از شرایط مشکل پیش آمده در گذشته عبور کنیم 
و در فرصت یک ساله پیش رو نیز سه قوه می توانند 
در کنار یکدیگر تصمیمات مؤثری را برای شکوفایی 

اقتصاد کشور اتخاذ کنند.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز به واسطه تحریم ها 
و شیوع بیماری کرونا، کشور در شرایط سختی از 
لحاظ اقتصادی قرار دارد، تأکید کرد: به رغم همه 
مشکاتی که در بخش های مختلف اعم از واردات، 
صادرات، فروش نف��ت و تأمین ارز ب��ا آنها مواجه 
هس��تیم، اما دولت مصمم اس��ت که در راستای 
رفع مشکات و بهبود شرایط سخت زندگی مردم 

با همه ت��وان تا آخرین لحظه ت��اش کند. رئیس 
جمهور با ابراز تشکر از بیانات راهگشای مقام معظم 
رهبری که نقشه راه سه قوه را در مسیر همکاری 
و هم افزایی ترس��یم کردند، اظهار امیدواری کرد 
مسئوالن قوای س��ه گانه با همدلی و هماهنگی و 
اتخاذ تصمیمات مناسب بتوانند شرایط کشور را به 
بهترین وجه پیش برده و موجب کاهش مشکات 

مردم و بهبود معیشت آنها شوند.
پس از س��خنان رئیس جمهور، آیت اهلل رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت همکاری همه 
ارکان کش��ور برای حل معضات اقتصادی گفت: 
مردم از همه مس��ئوالن انتظار دارند تا برای حل 
معضات معیشتی و اقتصاد کشور اقدامات مؤثری 
انجام داده و همه مس��ئوالن در هر سه قوه باید در 
کنار یکدیگر با یک برنامه منس��جم در مسیر رفع 

مشکات مردم اقدام کنند.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 

شورای اسامی در این جلسه حل مشکات اقتصادی 
کشور را دغدغه اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس 
برشمرد و با تأکید بر  آمادگی مجلس شورای اسامی 
برای همکاری با دولت در جهت حل مشکات افزود: 
با هماهنگی، همراهی و انسجام در تصمیم گیری ها 
از س��وی همه قوا و مس��ئوالن در سطوح مختلف 
کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، می توان 
اقدامات مؤثری برای حل این مشکات اقتصادی 

انجام داد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از 
وضعیت بازار ارز و روند تأمی��ن ارز مورد نیاز برای 
واردات کاالهای اساسی و ضروری کشور ارائه کرد. 
رؤسای سه قوه ضمن حمایت از برنامه های بانک 
مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، بر لزوم تشویق 
و حمایت همه جانبه از رش��د ص��ادرات غیرنفتی 
و بازگش��ت ارز صادرکنندگان ب��ه چرخه اقتصاد 

تأکید کردند.

ه�ر ج�ا ک�ه م�ا ایس�تادگی کردیم دش�من 
مجب�ور ب�ه عقب نش�ینی ش�د و هر ج�ا که 
امتی�از دادی�م باج خواهی ش�ان بیش�تر 
ش�د و دنب�ال تضعی�ف کش�ور افتادن�د.

به گزارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضائیه ، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه ، فرمایش های رهبر معظم انقاب در 
جمع نمایندگان مجلس را سرلوحه کار مسئوالن 
دانست و افزود: ضرورت انسجام و وحدت ملی به 
ویژه همکاری قوای س��ه گانه از جمله نکات مورد 
تأکید رهبر انقاب است و ما در قوه قضائیه خود را 
موظف به همکاری با دولت، مجلس و همه نهادهای 
انقاب اسامی می دانیم تا  توطئه دشمنان انقاب 
اسامی را خنثی و از زندگی مردم به ویژه در حوزه 

مسائل معیشتی و اقتصادی گره گشایی کنیم.
رئیس قوه قضائیه، الزمه به ثمر نشستن همدلی 
در جهت حل مش��کات م��ردم را اعتقاد به حل 
مس��ائل مردم با نگاه به داخل عنوان کرد و گفت: 
حل مشکات کشور را باید در دست توانای مردان 
و زنان این کشور جست وجو کنیم و اگر با اتکال به 
خدا و اعتماد به نفس این کار دنبال بشود، به رفع 

مشکات مردم یقین داریم. 
    دس�تگاه قضایي حامي مدیران کارآمد

شجاع و خطرپذیر
آیت اهلل رئیسی عزم دس��تگاه قضا برای برخورد 
قضایی ب��ا متخلفی��ن، متجاس��رین ب��ه قانون، 
قانون شکنان و مفسدین را جدی دانست و گفت: 
برخورد قضایی حتماً جایگاه خ��ودش را دارد اما 
این برخوردها به هیچ عنوان جایگزین سس��تی 

مدیریتی نخواهد شد. 
در ح��وزه مدیریت��ی بای��د ی��ک کار مقتدرانه، 
برنامه ریزی شده و قوی برای حل مشکات مردم 
شکل بگیرد. وي الزمه شکل گیری ایران قوی را 
مدیریت قوی عنوان ک��رده و افزود: مدیران ما در 

سراسر کشور یقین بدانند که مدیر قوی می تواند 
اقتصاد قوی را رقم بزند و این اقتصاد قوی اس��ت 
که می توان��د ایران قوی را رقم بزن��د. لذا حمایت 
از مدیران کارآمد، خطرپذیر، مس��ئولیت پذیر و 
شجاع، در دس��تور کار قوه قضائیه است. همواره 
گفته ایم که دس��تگاه های ما در ح��وزه قضاوت و 
نظارت حتماً از مدیر قوی کاردان شجاع خطرپذیر 
حمایت می کنند و خواهند کرد تا کار پیش برود. 
رئیس قوه قضائیه به تجربه پرونده هسته ای ایران 
به عنوان نمونه ای عبرت آموز اشاره کرده و گفت: 
17 سال است که پرونده هس��ته ای ما که در دنیا 
مطرح ش��ده، اما هر جا که ما ایس��تادگی کردیم 
دشمن مجبور به عقب نشینی شد و هر جا که امتیاز 
دادیم باج خواهی شان بیشتر شد و دنبال تضعیف 

کشور افتادند. 
    حفظ امنیت جامعه 
خط قرمز دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه برخی فضاسازی های رسانه ای 
در روزهای اخیر را نیز ناش��ی از عزم راسخ قوه در 
برخورد با مفسدین و قانون شکنان دانست و تأکید 
کرد: امروز عملکرد قوه قضائی��ه پیش روی همه 
اس��ت. ضابطین قوه قضائیه براب��ر قانون زیر نظر 
دادس��تان ها و قضات ما مقی��د و موظف به حفظ 
حقوق مردم، حتی حفظ حقوق متهم و ارباب رجوع 
هستند. اگر جایی هم ضابط تخلف کرد، قبل از هر 
کس و هر چیز خود ضابطی��ن موظفند تخلف را 
پیگیری کنند و برابر قانون به سازمان قضایی برای 
پیگیری ارائه دهند. قضات ما در سیر دادرسی نیز 
خود را موظف می دانند که مطابق با موازین آیین 

دادرسی عمل کنند. 
آیت اهلل رئیسی، حفظ امنیت جامعه را خط قرمز 
دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: هجمه های اخیر 
به ق��وه قضائیه مربوط به عزم راس��خ ای��ن قوه و 
قضات شریف ما نس��بت به برخورد با مفسدین و 

قانون شکنان و افرادی است که می خواهند امنیت 
کش��ور را به خطر بیندازند. حفظ امنیت جامعه 
برای همه ما یک مسئله بسیار حیاتی است و اجازه 
نمی دهیم که دش��منان توفیق پیدا کنند امنیت 

جامعه را مختل کنند.
رئیس ق��وه قضائیه با تأکید بر اینک��ه در عمل به 
وظایف ش��رعی و قانونی هیچ مامتی از مامت 
کننده نمی تواند دس��ت اندرکاران اجرای عدالت 
را دچار سس��تی کند، افزود: ما در اجرای عدالت 
وظیفه قانونی خودمان را انجام می دهیم، هر کسی 
هم مامت کند، به هیچ وجه در دل و جان ما اثر 
نخواهد کرد و ما در اجرای عدالت و انجام وظیفه و 

حفظ حقوق مردم را مصمم تر خواهد کرد.
 در این جلسه حجت االس��ام درویشیان، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی در مورد 
بررسی اماکن ناایمن در ش��هر تهران، از  تدوین 
گزارش بررسی 430 مرکز درمانی و بیمارستانی 
و صدور و اب��اغ اخطار برای مراک��زی که ایمنی 
الزم را نداش��ته اند خبر داد  و در حادثه کلینیک 
س��ینا اطهر تهران نیز از قصور شهرداری تهران و 
وزارت بهداشت نسبت به نظارت بر تغییر کاربری 
محل کلینیک بدون در نظ��ر گرفتن ماحظات 

ایمنی خبر داد. 
درویشیان همچنین پیگیری تعهدات ایفا نشده 
ارزی را یکی از دس��تور کارهای جدی س��ازمان 
بازرسی در این روزها اعام کرد که با اهتمام بانک 
مرکزی، به نتایج قابل ماحظه ای در شناس��ایی 
افراد و ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی که 
به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند منجر ش��ده 

است.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به گزارش رئیس سازمان 
بازرسی کشور درباره حادثه کلینیک سینا اطهر در 
تهران گفت:کوتاهی ها را خوب پیگیری کنید. ما 
باید در این کشور قصورها را در دوره های مختلف 

پیگیری کنیم، اگر پیگی��ری نکردیم، نتیجه اش 
می شود ده ها انفجار و آتش سوزی. کشور باید بر 
یک میزان بچرخند مگر می شود که هر کسی در 
دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود. 
تمام ترک فعل ها و قصورها باید مورد توجه ویژه 
قرار بگیرد چون موجب خسارت جدی در کشور 

می شود.
     پیگیري خون حاج قاسم  

تعطیل بردار نیست
دکتر علی باقری، معاون بین الملل قوه قضائیه نیز 
در این جلسه با اشاره به گزارش گزارشگر سازمان 
ملل درباره ترور شهید سلیمانی، برخی موارد این 
گزارش را موارد مهمی دانست که زمینه پیگیری 
قضایی حقوقی این ترور را بی��ش از پیش فراهم 
می کند. وی با اشاره به برخی از نکات این گزارش 
گفت: گزارشگر سازمان ملل اعام کرده است که 
این برای اولین بار اس��ت که یک دولت در کشور 
ثالث مقام دولتی کشور دیگری را به قتل می رساند 
که اقدامی فاقد وجاهت قانونی است. سازمان ملل 
می گوید که امریکا توانایی ارائه شواهدی که اثبات 
کند سردار سلیمانی خطر فوری برای شهروندان 
امریکایی یا قتل افراد بوده است را نداشته  . باقری 
افزود: سازمان ملل ترور شهید سلیمانی را خاف 
منشور ملل متحد دانس��ته و با اشاره به متناقض 
بودن ادعاهای امریکا اعام کرده اس��ت که حتی 
اگر امریکا اثبات کند که ایران بر کتائب حزب اهلل 
تسلط دارد باز هم نمی تواند دلیلی بر ترور سردار 

سلیمانی باشد.
آیت اهلل رئیس��ی نیز در واکنش ب��ه این گزارش 
گفت:کار مربوط ب��ه پیگیری خون حاج قاس��م 
سلیمانی تعطیل بردار نیس��ت. دادستان تهران و 
معاون بین الملل، موضوع تعقیب قاتان ش��هید 
س��لیمانی و موارد طرح شده توس��ط گزارشگر 

سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده کل سپاه:
غلبه در جنگ نرم

 نيازمند تمرکز  بر محتواي ناب انقالبي است
فرمانده کل س�پاه پاسداران انقالب اس�المي بر لزوم بهره گیری از 
جوانان فهیم و خالق برای تولیدات فرهنگی تراز انقالب تأکید کرد.

به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر س��امي در جمع مدیران قرارگاه 
حضرت بقیه اهلل االعظم  با تشکر از تولیدات خوب انجام شده و تأکید بر 
لزوم بهره گیری از جوانان فهیم، خاق، باانگیزه و با نشاط برای خلق آثار 
فرهنگی و تولیدات هنری در تراز انقاب اس��امی گفت: برای غلبه در 
جنگ نرم باید بر ارائه جذاب و انعکاس هنرمندانه محتوای ناب انقابی 

متمرکز شوید و اهتمام ورزید. 
سرلشکر سامی با اش��اره به ضرورت ارتقای ظرفیت و توانمندی های 
موجود و پرهیز از تولید کارهای س��طحی خاطرنش��ان ک��رد: تربیت 
نیروی انسانی و میدان دادن به نیروهای جوان و مشتاق نقش آفرین در 
عرصه های نیاز انقاب در حوزه های فرهنگی و هنری  از موضوعاتی است 

که بایستی در اولویت قرار گیرد.

حجت االسالم رستمی:
برجام ثابت کرد بی اعتمادی به غرب 

عين عقالنيت است
رئیس نه�اد نمایندگی مقام معظ�م رهبری در دانش�گاه ها عنوان 
کرد: برجام بار دیگر ثابت کرد بی اعتمادی به غرب و هیئت حاکمه 
امریکا نه یک امر احساس�ی و ش�عاری بلکه عین عقالنیت است.

به گزارش فارس، حجت االسام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگا ه ها عنوان کرد: عدم پایبندی امریکا به برجام 
بار دیگر ثابت کرد بی اعتمادی به غرب و هیئت حاکمه امریکا نه یک امر 

احساسی و شعاری بلکه عین عقانیت است.
  وی نوشت: » امروز )23 تیر( پنجمین سالروز انعقاد برجام است؛ سالروز 
یک تجربه باارزش اما پرهزینه. مرور وقایع پیش و پس از برجام دو گزاره 
قطعی پیش روی ما قرار می دهد: اول اینکه ساده سازی مفاهیم برای حل 
مسائل به جهت جلب رأی مردم به شدت برای کشور مضر است، برجام 
از این حیث قابل تأمل است. گره زدن همه اقتصاد در حد آب خوردن به 
سیاست خارجه و گره زدن زلف سیاست خارجه به حزب دموکرات امریکا 
نمونه اعای این خطای راهبردی است. مسئله  دوم اثبات بی فایده بودن 

اعتماد به غرب است.
برجام از همان روزهای اول تصویب حتی از سوی دولت اوباما هم نقض شد 
و بعدتر با خروج ترامپ توسط اروپایی ها هم اجرایی نشد. یعنی حتی آن ها 
که در ظاهر موافق چنین توافقی بودند در عمل هیچ پایبندی به آن نشان 
ندادند. این روند بار دیگر ثابت کرد بی اعتمادی به غرب و هیئت حاکمه 

امریکا نه یک امر احساسی و شعاری بلکه عین عقانیت است.
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