
  گزارش

نامه اي براي دوشيده شدن بيشتر
در حالي كه اين روزها لبنان به عنوان يك كش��ور عربي با گرفتار شدن 
در حادثه اي عمدي يا س��هوي نگران فرداي خود اس��ت كه چگونه بايد 
اين خس��ارت بزرگ را جبران كند و با درآمد 12 ميليارد دالري س��االنه 
خود- تازه اگر تحريم هاي ظالمانه امريكا اج��ازه تحقق همين ميزان را 
نيز بدهد- خسارت 15 ميلياردي اين حادثه را بدهد، روز گذشته شوراي 
همكاري خليج فارس بار ديگ��ر به جاده خاكي زد و ب��ا صدور بيانيه ای، 
خواستار تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران شد تا هم به ظن باطل خود 
با فضاسازی عليه ايران اسالمي بتواند در رأی گيری امروز شوراي امنيت 
سازمان ملل براي قطعنامه ضد ايراني امريكايي ها تنفس مصنوعي داده 
باشد، هم اينكه چشمان خود را بر واقعيت لبنان كه اين روزها نياز شديد به 
همدردي و كمك دارد، بسته باشد. بدبخت مقامات امريكايي كه به بيانيه 
شورايي دل خوش كرده اند كه متزلزل است و تك تك آنها خرخره هم را 
مي جويند. از يك طرف، قطر را تحريم كرده اند و از سوي ديگر، اختالفات 
اساسي بين يكديگر مانع اتخاذ تصميمات مهم در اين شورا شده است. حاال 
اين امريكا با صدور يك بيانيه مضحك و نامه اعضاي چنين شورايي، براي 

تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران ابراز خوشحالي مي كند. 
پمپئو، وزير خارجه امريكا در توئيتي، اين نامه را يك بيانيه برجسته تلقي 
مي كند و خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل مي گويد: شوراي امنيت 
بايد انتخاب كند كه در كنار كش��ورهاي خليج فارس مي ماند يا خير، اما 
سؤال اينجاست كه اين خرده كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
چرا از پايان تحريم هاي تسليحاتي ايران در مهر ماه نگران هستند ؟ مگر چه 
اتفاقي افتاده است؟ كشورهايي كه به مدد دالرهاي كثيف، تك تك شان تا 
بن دندان مسلح شده اند و كشورهاي غربي و در رأس آنها امريكا با دوشيدن 
شيوخ مرتجع و متّوهم عرب، ميليارد ها دالر سالح های بنجل و بال استفاده 
خود را به آنها تحميل كرده اند، از چه چيزي نگران هستند كه نمي خواهند 
تحريم تسليحاتي ايران برداشته شود. اگر بحث آزادي خريد سالح توسط 
ايران مطرح است كه اين كشورها به مراتب بيشتر خريداري كرده اند كه 
نمونه آخر آن قرارداد110 ميليارد دالري سال گذشته عربستان از امريكا 
و نزديك به اين رقم توسط ديگر كشورهاي عضو اين شورا بوده است. پس 
خريد سالح چندان نمي تواند موضوع نگراني آنها باشد بلكه آنچه باعث 
اضطراب و نگراني شيوخ عرب در اين مقطع شده، اين است كه پيشرفت 
ايران در توليد فناوري هاي پيش��رفته نظامي از جنگن��ده گرفته تا انواع 
موشك هاي نقطه زن و ... دلهره را در وجود بي ارزش آنها انداخته و از اين 
رو مي خواهند با تزريق دالر و فشار سنگين به برخي اعضاي شوراي امنيت 
سازمان ملل، قطعنامه اي به تصويب رسانده شود تا مانع از فروش سالح های 

ايراني به متقاضيان منطقه اي و غيرمنطقه اي شود. 
كشورهايي كه امروز نگران پايان تحريم هاي تسليحاتي ايران هستند و با 
صدور نامه يا بيانيه به شوراي امنيت سازمان ملل مي خواهند بر شكست هاي 
خود در منطقه با دالر پاشي و فشار سياسي سرپوش بگذارند، در سراشيبي 
سقوط فكري، تصميم گيری و عدم مقبوليت در نزد افكار عمومي قرار دارند. 
عربستان سعودي در سطح بين المللی يكي از سخت ترين شرايط را از بدو 
تأسيس نظام پادشاهي سعودي خود طي مي كند، به گونه اي كه حجم 
انتقاداتي كه از ناحيه افكار عمومي بين المللی به اين كشور در خصوص 
جنايت در يمن روانه شده تا حدي باال است كه حضور محمد بن سلمان 
در برنامه هاي سياس��ي و عادي را تحت تأثير خود قرار داده و او در انزواي 

كامل به سر مي برد. 
شورايي كه امروز براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران نامه مي نويسد، سال 
گذشته قدرت آن را نداشت تا يك نشست منسجمي را تشكيل دهد، تا 
آنجا كه قطر عضو تأثيرگذار اين شورا تصميم گرفت در نشست اين شورا در 

رياض شركت نكند و بيانيه پاياني آن را نيز به سخره بگيرد. 
بنابراين عربستاني كه نتوانست قطر را مجاب كند در نشستي كه در رياض 
برگزار شد، شركت كند و عماًل حكام رياض را در انزواي سياسي قرار داد 
چگونه مي تواند مدعي همگرايي كشورهاي عربي براي موضوعي باشد كه 
اساساً در آن حيطه اختياري ندارد و قدرت هاي بزرگي همچون روسيه و 
چين از پيش نظر خود را اعالم كرده و تمديد تحريم تسليحاتي ايران را 

خالف مقررات و قوانين بين المللی دانسته اند. 
يكي از مسائلي كه در شوراي همكاري خليج فارس هميشه مطرح بوده 
است،  درخواست سعودي ها براي ايجاد يك ائتالف نظامي از دولت هاي 
عربي با امريكا عليه ايران بوده است؛ موضوعي كه سابقه آن را بايستي در 
ايجاد تمناي به بازي گرفته شدن كشورهاي عربي و خصوصاً عربستان 
توس��ط امريكا در رويارويي با ايران مش��اهده كرد. به عبارتي تمناي به 
بازي گرفته ش��دن اعراب مربوط به برهه زماني كنوني نيست و اساساً به 
رويكردهاي بلندمدت امريكايي ها در برابر اع��راب برمی گردد كه تالش 
مي كند »ايران را براي اعراب تبديل به يك تابو و يك هيوال سازد، تا به واسطه 

آن ثروت هايي را با فروش سالح به آنها براي خود دست و پا كند. 
عربس��تان س��عودي و امارات عربي،  ايران را به عنوان مانع بزرگي براي 
تداوم سياست ها و حكمراني هاي تماميت خواهانه خود بر مردم شان بر 
مي شمرند و از اين رو، در تالش هس��تند مانع از تسري الگوي جمهوري 
اسالمي و مكانيسم حكمراني مردمي و مذهبي در كشورهاي خود شوند. 
محمد بن سلمان در مصاحبه جنجالي خود با مجله آتالنتيك گفته بود كه 
»ما با ايدئولوژي رژيم ايران )واليت فقيه( مشكل داريم و مشكل ما اين است 
كه ما باور داريم آنها حق دخالت در امور ما را ندارند و در هر حال، اين اجازه 

را به آنها نمي دهيم. « 
مشكلي كه س��عودی ها، اماراتي ها و بحريني ها دارند، مشكل مطالبات 
مردم ساالرانه ای است كه شهروندان سعودي از حاكمان خود دارند و نه 
مشكالت امنيتي و نظامي، چون آنها به لحاظ استراتژيك واقف هستند كه 
ايران به دنبال منازعه نظامي با آنها نيست و اگر آنها شروع كننده نباشند 

هيچ گاه وارد چنين فضايي نخواهد شد. 
كش��ورهاي عربي در دو قالب فكري كه توسط امريكا براي برداشت شان 
نسبت به ايران ساخته اند، گرفتار آمده اند، از يك سو تصور مي كنند كه نظام 
سياسي و الگوي مردم ساالر ايران تهديدي براي موجوديت آنها محسوب 
مي شود و از اين رو، بايد »مش��كل ايدئولوژيك« ناشي از تسري گفتمان 
ايران در منطقه را از بين برد و از طرف ديگر، به لحاظ استراتژيك در چنبره 
سياست هاي تنش زا و آشوب امريكايي ها قرار گرفته اند و نمي توانند راهي 
براي برون رفت از اين فضا پيدا كنند. بنابراين امريكايي ها با »تهديد سازي 
از ايران« براي كش��ورهاي عربي و متعاقباً،  بزرگنمايي از »تهديد ايران« 
ابتدا در ذهنيت اعراب اين موضوع را نهادينه كرده اند كه ايران مانعي براي 
موجوديت شماس��ت و همواره به آنها مي گويد: براي مقابله با ايران، بايد 
حجم خريد تسليحات خود را از امريكا باال ببرند. به همين دليل است كه 
كشورهاي حاشيه خليج فارس جزو بزرگ ترين خريداران سالح از امريكا 
و غرب هستند و حاال با فشار به اين كشورها مي خواهند ايران اسالمي را 
يك تهديد جدي براي آنها قلمداد و عدم تمديد تحريم تسليحاتي ايران را 
خطر بزرگ براي اعراب معرفي كنند. از اين رو، امريكايي ها شيوخ كوته فكر 
ش��وراي همكاري خليج فارس را به نگارش چنين نامه احمقانه اي وادار 

كرده اند تا بتوانند در اين قالب باز آنها را بيشتر بدوشند. 

حسن رشوند

سخنگوي شوراي نگهبان: 

 هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان كارايي ندارد

سخنگوي شوراي نگهبان، هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را فاقد كارايي 
الزم ارزيابي كرد و گفت: نظارت شوراي نگهبان بر 
نمايندگان هر چهار سال يک بار است كه بهتر است 
نظارت ها در طول دوره نمايندگی ادامه داشته باشد . 
به گزارش ايرنا، دكتر عباسعلي كدخدايي روز گذشته 
در نشست خبري با اصحاب رسانه به سؤاالت متعدد 
خبرنگاران درب��اره مرحل��ه دوم انتخابات مجلس، 
الكترونيكي شدن انتخابات، اصالح قانون انتخابات، 
انتخاب��ات 1400، طرح ماليات ب��ر خانه هاي خالي 
و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان پاس��خ داد. وي 
اظهار داشت: ش��وراي نگهبان هر چهار سال يك بار 
نظارت خ��ود بر نمايندگان را اعم��ال مي كند؛ بهتر 
است نظارت ها در طول چهار سال باشد. سخنگوي 
شوراي نگهبان افزود: پژوهش��كده شوراي نگهبان 
قباًل مطالعاتي درباره نظام پارلماني داشته  اگر بحث 
جديدي درباره ظرفيت هاي قانون اساسي مطرح شود، 

آمادگي الزم را جهت نظر مشورتي دارد. 
    مرحله دوم انتخابات مجلس با رعايت اصول 

بهداشتي
كدخدايي درباره مرحله دوم انتخابات گفت: با معاون 
وزير كشور صحبتي در اين باره داشتم ستاد مبارزه با 
كرونا اعالم كرده مرحله دوم را مي توانيد برگزار كنيد 
ولي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي باشد. وي افزود: 

مرحل��ه دوم انتخابات در همان تاري��خ قبلي برگزار 
مي شود و در شيوه تبليغات تدابيري انديشيده مي شود 

تا پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به ايرنا گفت: با 
توجه به شرايط كرونا، روند الكترونيكي شدن انتخابات 
فعال تر شده است همكاري هاي خوبي ميان ما و وزارت 
كشور در اين باره انجام شده است. كدخدايي اضافه 
كرد: س��المت انتخابات و صيانت از آراي مردم براي 
ما مهم  است، در هر مرحله اي كه وزارت كشور درباره 
الكترونيكي شدن انتخابات به نتيجه برسد و مشكل 
امنيتي وجود نداشته باشد، آماده همكاري است. وي 
درباره اصالح قانون انتخابات گفت: اميدواريم مجلس 
همت كند و هرچه زودتر مصوبه را آماده كند تا اعالم 
نظر كنيم اما عالوه بر قانون انتخابات مباحث ديگري 
مثل وجود اح��زاب مي تواند در توس��عه بحث هاي 
انتخاباتي ما مؤثر باشد اما الزاماً بحث احزاب با تصويب 
قانون حل نمي شود و ما نيازمند ارتقاي فرهنگ حزبي 
هستيم. وي گفت: البته اين موضع شخصي من است 
نه ش��وراي نگهبان. بايد همه دس��تگاه ها براي حل 
مشكالت اراده جدي داشته باشند تا بتوانيم برخي از 
مباحثي را كه در هنگام انتخابات به وجود مي آيد، حل 
كنيم .  كدخدايي افزود: پژوهشكده شوراي نگهبان 
قباًل مطالعاتي درباره نظام پارلماني داشته  اگر بحث 
جديدي درباره ظرفيت هاي قانون اساس��ي مطرح 

ش��ود، آمادگي الزم را جهت نظر مشورتي دارد. وي 
ادامه داد: قباًل مطالعات��ي درباره تغيير نظام به نظام 
پارلماني داشتيم و اگر االن هم موضوع جديدي باشد، 
پژوهشگران جوان پژوهشكده شوراي نگهبان آماده اند 

كه در اين زمينه مطالعاتي داشته باشند. 
   مصوبات مجلس را با ميزان ش�رع و قانون 

مي سنجيم
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: مصوبات مجلس 
در صورتي كه در چارچوب شرع و قانون اساسي 
باشد، مورد موافقت ش��وراي نگهبان است و اگر 
طرح هاي ضدامريكايي كميس��يون امنيت ملي 
مجلس هم در اين چارچوب باشد، شوراي نگهبان 
اين موارد را تأييد خواهد كرد. وي درباره مصوبات 
مشابه FATF، گفت: در گذشته و آينده ما صرفاً 
براساس قانون و شرع نظر داده و خواهيم داد. وي 
در خصوص واگذاري نظارت بر نامزدهاي شوراي 
شهر به شوراي نگهبان گفت: دو بحث است، يكي 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا و يكي 
نظارت بر نمايندگان، آنچه آيت اهلل جنتي اشاره 
كرد نظارت بر نمايندگان بود، نسبت به بحث اول 
دوستان مان در مجلس چنين نظري دارند كه با 
توجه به اينكه مجلس س��ازوكار نظارت مؤثر در 
بحث انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا را 
ندارد، اين كار را به شوراي نگهبان واگذار كنند. 

كدخدايي يادآور ش��د: در مصوبات مشابهي كه در 
سال هاي گذشته براي مان ارسال شده بود، اعضاي 
شوراي نگهبان اش��كال اصل ۹۹ را گرفتند چون در 
آنجا نظارت را بر انتخابات به عهده ش��وراي نگهبان 
نهاده اس��ت، از اين جهت اين ايراد را در گذش��ته ما 
گرفته ايم بايد منتظر طرح مجلس باشيم. اگر مثل 
طرح هاي گذشته باشد، شوراي نگهبان آن را قبول 
نخواهد كرد. وي تأكيد كرد: نظ��ارت بر نمايندگان 
مجلس كه ما مطرح كرديم، بحث شخصي شوراي 
نگهبان نيست بلكه موضوعي است كه قانون اساسي 

تأكيد كرده است. 
   افراد   رد صالحيت شده 

ديگر ثبت نام نكنند
كدخدايي در خصوص اعالم برخي از اس��امي براي 
رياس��ت جمهوري 1400، گفت: ش��وراي نگهبان 
هنوز درگير انتخابات نشده است و در اين زمينه ورود 
نكرده و اقدامي نيز نكرده است. وي تصريح كرد: افراد 
از جهات قانوني مي توانند در هر زمان ثبت نام كنند اما 
مي توان توصيه كرد افرادي كه در گذشته رد صالحيت 

شده اند، ديگر ثبت نام نكنند. 
كدخدايي درباره اظهارات علي مطهري مبني بر اينكه 
نظرات پژوهشكده شوراي نگهبان حريت مجلس را 
گرفته است، گفت: پژوهشكده شوراي نگهبان يك 
پژوهشكده علمي است و اس��تقالل قواي سه گانه را 
مخدوش نكرده اس��ت و اين حرف خنده دار اس��ت. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان درباره آخرين وضعيت 
اليحه حذف چه��ار صفر از پول ملي اظهار داش��ت: 
متأسفانه از وقتي كه به اليحه ايراد گرفتيم و به مجلس 
رفته و هنوز برنگشته و اگر براي ما ارسال شود حتماً 

اطالع رسانی مي كنيم. 
   كاش قانون اجازه بدهد داليل رد صالحيت ها 

را علني كنيم
كدخدايي همچنين درباره طرح ماليات بر خانه هاي 
خالي، گفت: مجلس يازدهم همت كرده و در حوزه 
معيشت قوانين را به تصويب رسانده است و اميدواريم 
ادامه پيدا كن��د. طبيعتاً طرح ها و لواي��ح مربوط به 
معيشت مردم نبايد مغاير با شرع و قانون اساسي باشد 
و شوراي نگهبان هم در اين صورت آمادگي دارد آنها را 
سريع تر بررسي و تأييد كند. سخنگوي شوراي نگهبان 
در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه چگونه فردي در يك 
دوره انتخابات تأييد صالحيت و در دوره ديگري رد 
صالحيت مي شود، گفت: درباره صالحيت افراد در 
شوراي نگهبان رأی گيری مي شود؛ يك دوره شايد 
تش��خيص دهند كه فردي رجل سياسي است و در 
دوره ديگري شايد اين تشخيص را ندهند. موارد رد 
صالحيت را به خود افراد اعالم كرديم و  اي كاش قانون 
اين اجازه را مي داد كه نسبت به افرادي كه ادعاهايي 
را مطرح مي كنند، به صورت ش��فاف مواردش��ان را 

اعالم كنيم. 

       ايسنا: سردار سرتيپ محمد شيرازي، رئيس دفتر فرماندهي معظم 
كل قوا به همراه امير س��رتيپ عزيز نصيرزاده، فرمانده نيروي هوايي 
ارتش با هدف سركش��ي از وضعيت منطقه چابهار، كنارك و محدوده 
ساحلي درياي عمان، از پايگاه شكاري خلبانان شهيد برادران دلحامد 

بازديد و با كاركنان پايور و وظيفه اين يگان ديدار و گفت وگو كرد. 
      سپاه نيوز: حجت االسالم عبد اهلل حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمي با سفر به استان سيستان و بلوچستان، 
از مرزهاي جنوب شرق و مناطق مأموريتی و پايگاه هاي قرارگاه قدس 

نيروي زميني سپاه بازديد كرد. 

ژه
وی

روزنام��ه  اعتم��اد مش��كل اصالح طلبان ب��راي حضور در 
انتخاب��ات 1400 را قحط الرج��ال دانس��ت. اي��ن روزنامه 
اصالح طلب در يادداش��تي از بی برنامگی و حتي نداش��تن 
نيروي الزم براي كانديداتوري بين اصالح طلبان و تجس��م 
آن برنامه احتمالي نوشته است: »بعد از كناره گيري عارف از 
شوراي عالي اصالح طلبان، خط يا شير انداختن براي تعيين 
رئيس ش��وراي عالي اصالح طلبان رواج يافته است... آيا در 
همه مجموعه اصالحات، برنامه اي قوي و توجيه پذير جهت 
مردم، براي رقابت 1400 وجود دارد. بعيد مي دانم. گيرم كه 
اين برنامه وجود داشته باش��د، آيا كاراكتري كه تجسم اين 
برنامه باشد )كاراكتري دست نخورده، مورد تأييد گروه ها، 
منسجم و نسبتاً جوان و فاقد پتانس��يل رأی منفي( وجود 
دارد؟ در واقع پاسخ اين سؤال اس��ت كه استراتژي ريختن 

براي 1400 را ممكن مي كند. «
اي��ن روزنامه اصالح طل��ب در ادامه نوش��ت: »اصالحات با 
همه ادعاها درب��اره تحزب و كار تش��كيالتي، ان��گار فاقد 
توان فرزندآوري براي 1400 اس��ت. نه كاراكتري كه سر و 
زلفي داشته باشد كه دل ها را ببرد، نه كاريزماي شخصيتي 
جذابي، نه آنكه مس��تقل از دولتي نامحبوب باشد؛ يا اينكه 
ش��خصاً بتواند ثابت كند حياتي قوي در سياست داشته و 
در آينده ايرانيان مؤثر اس��ت. درواقع كاندي��داي اجاره اي 
اصالحات بيشتر از روي همان مثال است كه در خانه ماندن 
بي بي از بي چادري اس��ت. خودش نيرو ندارد يا توان توافق 
بر س��ر آن و متقاعد كردن مردم را ب��راي رأی به آن ندارد. 
بنابراين كانديدا اجاره مي كن��د و نق هم مي زند كه ما خود 
كانديدا نداش��ته ايم! اين بازي ديگر نخ نم��ا و اين كار فاقد 

حداقل مسئوليت سياسي اس��ت.« بخشي از اصالح طلبان 
در س��ال هاي اخير كه ناكارآمدي دولت روحاني عيان شد، 
تالش كرد خود را جدا از دولت نشان دهد و حتي گفته شد 
كه اصالح طلبان در انتخابات  ۹2 ب��ه دليل رد صالحيت ها 
كانديدا نداش��ته و مجبور به حمايت از روحاني شده اند. در 
حالي كه محمدرضا عارف، معاون اول دولت خاتمي و رئيس 
شوراي سياستگذاري اصالح طلبان در سال ۹2 كانديدا بود 
و با دستور از سوي ليدرهاي اصالحات مجبور به انصراف به 
نفع روحاني ش��د. حمايت تمام قد اصالح طلبان از روحاني 
در انتخابات ۹۶ و تخريب همه جانبه آيت اهلل رئيسي هم بر 
كسي پوشيده نيس��ت.  حال اذعان روزنامه اعتماد به اينكه 
مش��كل از خود اصالح طلبان اس��ت كه نه برنامه دارند و نه 

فردي كه برنامه را عملي كند، جالب توجه است. 

تسليت رهبر انقالب  به مناسبت
 درگذشت حجت االسالم موسويان

حضرت آي�ت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش�ت حجت االس�الم 
سيدعباس موسويان، از متخصصان فقه اقتصادي را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظ��م رهبري، در پيام 
رهبر انقالب اسالمي آمده است: درگذش��ت جناب حجت االسالم 
سيدعباس موس��ويان رحمه اهلل عليه را به بازماندگان مكّرم ايشان 
و نيز به ش��اگردان و همكاران و ارادتمندان اين روحاني ارزش��مند 

تسليت عرض مي كنم.
 ايشان از متخصصان فقه اقتصادي و صاحب نظر در بانكداري اسالمي 
و ديگر مسائل مالي فقه بودند و فقدان ايشان ضايعه است. از خداوند 
رحمت و مغفرت و علو درجات براي آن فقيد و صبر و آرامش و اجر 

براي بازماندگانش مسئلت مي كنم. 

» صيانت از زيرساخت ها« و »حفاظت از مردم« 
مبناي تفاهمنامه بسيج و پدافند غيرعامل

تفاهم نام�ه راهب�ردي هم�كاري مش�ترك س�ازمان پدافن�د 
غيرعام�ل كش�ور و س�ازمان بس�يج مس�تضعفين از س�وي 
سردار غالمرضا جاللي و س�ردار غالمرضا س�ليماني با حضور 
جمع�ي از معاون�ان و مدي�ران دو س�ازمان ب�ه امض�ا رس�يد. 
سردار غالمرضا جاللي، رئيس س��ازمان پدافند غيرعامل كشور در 
مراسم امضاي اين تفاهم نامه همكاري، با بيان اينكه مأموريت های 
سازمان پدافند غيرعامل كش��ور با توجه به مطالبات و توصيه هاي 
مقام معظم رهبري در راس��تاي ارتقاي تاب آوری كشور و پايداري 
ملي ترسيم شده است، تصريح كرد: سه مأموريت كالن از سوي مقام 
معظم رهبري به سازمان پدافند غيرعامل كشور محول شده است. 
وي ادامه داد: نخستين مأموريت ابالغي از سوي معظم له، حفاظت و 
صيانت از زيرساخت هاي كشور و حفظ تداوم كاركردهاي آن است. 
مأموريت دوم نيز حفاظت و صيانت از مردم در حوزه دفاع غيرنظامي 
و مردم محور اس��ت و حوزه پاس��خ غيرعامل نيز كه در واقع پاسخ 
پدافندي به تهديدات اس��ت حوزه س��وم مأموريت سازمان پدافند 

غيرعامل را شامل مي شود. 
سردار جاللي با بيان اينكه در اساس��نامه سازمان پدافند غيرعامل 
كش��ور كه به تصويب مقام معظم رهبري رس��يده اس��ت وظايف 
س��ازمان هاي مختلف و بخش ه��اي دولتي و نظام��ي در ارتباط با 
پدافند غيرعامل تعيين تكليف شده است، تصريح كرد: از همين رو 
سازمان پدافند غيرعامل كش��ور مطالبات مقام معظم رهبري را در 
قالب اجراي برنامه هاي مشترك با سازمان ها و نهادها مورد پيگيري 

قرار داده است.
 وي خاطرنشان كرد: بسياري از فعاليت هاي سازمان پدافند غيرعامل 
كشور و سازمان بس��يج مس��تضعفين مش��ترك بوده و با يكديگر 
همپوش��اني دارد. از همين رو بس��ياري از اين مأموريت ها در قالب 

برنامه هاي مشترك همكاري قابل تعريف است. 
به گفته سردار جاللي، بس��يج ظرفيتي بي بديل و سازمان يافته در 
كشور است كه در تمام شرايط حساس و بحراني كشور نقش آفريني 
مي كن��د و مي ت��وان اين ظرفي��ت را در راس��تاي نهادين��ه كردن 
رويكردهاي پدافند غيرعامل كشور در اركان و بخش هاي مختلف 

كشور به كار گرفت.
 سردار جاللي با اشاره به تفاهمنامه راهبردي همكاري بين سازمان 
پدافند غيرعامل كشور و سازمان بسيج مستضعفين گفت: خروجي 
هر تفاهم نامه بايد راهبردهاي اجرايي باشد كه تبديل به برنامه شده 

و در سطوح و اليه هاي مختلف شكل اجرا به خود بگيرد.
 وي با اشاره به زمينه هاي مش��ترك همكاري بين سازمان پدافند 
غيرعامل كشور و سازمان بسيج همچون حوزه هاي پدافند شهري 
و پدافند مردم محور پيش��نهاد كرد يك كميته راهبردي مشترك 
و دائمي بين س��ازمان پدافند غيرعامل كش��ور و س��ازمان بس��يج 
مستضعفين تشكيل شود تا براساس تعريف مأموريت های مشترك 

به فعاليت پرداخت و طرح هاي اقدام مشترك را تدوين كند. 
      توسعه همكاري بسيج و پدافند غيرعامل

سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه بسيج متعلق به انقالب اسالمي است، گفت: 
فرمانده بس��يج، مقام معظم رهبري اس��ت و مأموريت ويژه بسيج، 
تحكيم پيوند ميان امام و امت است. وي با بيان اينكه سازمان بسيج 
مستضعفين و سازمان پدافند غيرعامل كشور، از گذشته همكاري 
خوب��ي در حوزه هاي مختلف داش��ته اند، تصريح كرد: بس��ياري از 
مأموريت های سازمان پدافند غيرعامل كشور در دستور كار سازمان 

بسيج نيز قرار دارد. 
س��ردار س��ليماني با بيان اينكه ما در سازمان بس��يج مستضعفين 
آمادگي خود را براي همكاري با سازمان پدافند غيرعامل كشور در 
صيانت از مردم اعالم مي كنيم، خاطرنشان كرد: افزايش همكاري ها 
با توجه به حساس��يت ها و ضرورت هاي موجود روز  به  روز بيش��تر 

احساس مي شود.
 به ويژه در زمينه فعاليت هاي مردم محور، ظرفيت هاي مش��ترك 
همكاري بس��ياري وجود دارد كه مي تواند به عنوان فصل مشترك 

همكاري، آغازي براي توسعه هم افزايي ها باشد. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين، پدافند غيرعامل را از مهم ترين 
رويكردها و راهبردها در حوزه ارتق��اي تاب آوری توصيف و تصريح 
كرد: با توجه به ظرفيت هاي بسيج در حوزه هاي مختلف به ويژه در 
حوزه سازماندهي نيروها در شهرها، مي توان از اين توان براي انجام 
اقدامات مشترك با سازمان پدافند غيرعامل كشور در حوزه پدافند 

شهري بهره برد.
 وي با بيان اينكه محله محوري راهبرد مش��ترك سازمان بسيج و 
سازمان پدافند غيرعامل كشور در صيانت از مردم است، توضيح داد: 
بسيج در حال حاضر رويكرد خود را در زمينه محله محوري متمركز 
ساخته است و احياي پايگاه مقاومت بسيج با محوريت مساجد و در 
قالب قرارگاه هاي محله در دس��تور كار ق��رار دارد. با توجه به اينكه 
يكي از مأموريت های اساس��ي س��ازمان پدافند غيرعامل كشور در 
حوزه پدافند مردم محور تعريف مي ش��ود، اين رويكرد مش��ترك 
نيز ظرفيت بسيار خوب براي همكاري و هم افزايی بين دو سازمان 

فراهم كرده است. 
سردار سليماني با بيان اينكه رسالت بسيج به عنوان تكميل كننده 
نياز دس��تگاه هاي نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران اين است 
كه تا حد توان به ياري ساير دس��تگاه آمده و توان بسيج كنندگي و 
سازماندهي خود را در اختيار آنها قرار دهد، تصريح كرد: با توجه به 
اهميت و ضرورت آمادگي  كشور در برابر تهديدات و ارتقاي تاب آوري 
كشور، بس��يج آماده اس��ت، س��ازمان پدافند غيرعامل كشور را در 

رزمايش هاي پدافندي ياري كند. 
وي با اشاره به اينكه سازمان پدافند غيرعامل كشور و سازمان بسيج 
به عنوان دو س��ازمان همس��و مي توانند همكاري هاي بسيار خوب و 
هماهنگي با يكديگر داشته باشند، گفت: ما از تشكيل كميته راهبردي 
مشترك استقبال مي كنيم و آماده همكاري هستيم.  الزم به ذكر است 
هدف اصلي تفاهمنامه منعقده بين س��ازمان پدافند غيرعامل كشور 
و سازمان بسيج مس��تضعفين، اس��تفاده  حداكثري از ظرفيت هاي 
بی بديل بسيج در ارتقاي آمادگي هاي عمومي و ارتقاي تاب آوری ملي 
اس��ت. حوزه هاي آموزش و پژوهش، اطالع رس��اني و آگاهي بخشي، 
تسهيل مديريت بحران، فعال سازي ظرفيت هاي عملياتي و ارتقاي 
آمادگي در براب��ر تهديدات نوين از جمله س��رفصل هاي كليدي اين 

تفاهم نامه است. 
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      خبر

رئيس قوه قضائيه با بي�ان اينكه برخي روش ها 
در دس�تگاه قضايي نادرس�ت اس�ت، بر لزوم 
اص�الح رونده�ا و فرايندهاي زحم�ت آفرين 
ب�راي م�ردم در دس�تگاه قضايي تأكي�د كرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيد ابراهيم رئيسي در جلس��ه ديروز شوراي عالي 
قضايي با تبريك عيد غدير و والدت با س��عادت امام 
موس��ي كاظم )ع(، اج��راي عدال��ت را از مهم ترين 
پيام هاي غدير و از محوری ترين مأموريت هاي نظام 
اس��المي عنوان كرد. رئيس قوه قضائيه گفت: نظام 
اجتماعي بر اساس عدالت شكل مي گيرد و انتظار اين 
است كه در نظام اسالمي قوانين عادالنه تصويب شود، 
مجريان بر اساس عدالت رفتار كنند و قضاوت و داوري 

در دستگاه قضايي نيز همراه با عدالت باشد. 
    كشف حقيقت 

مهم ترين مسئله نظام قضايي
رئيس قوه قضائيه، كشف حقيقت را مهم ترين مسئله 
در نظام قضايي دانست و گفت: قاضي موظف به اجراي 
عدالت و صدور حكم بر اساس حقيقت است و همه 
اركان دستگاه قضا و همچنين ضابطان قانوني نيز بايد 

او را در كشف حقيقت ياري دهند. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه كشف حقيقت و صدور 
حكم عادالنه موجب اس��تحكام هر چه بيشتر نظام 

مقدس اسالمي و آرا و نظرات و ديدگاه هاي قضايي 
مي شود، افزود: همت ما در دستگاه قضايي بايد اجراي 
بدون تبعيض عدالت باشد؛ چرا كه مردم كمبودها را 
تحمل مي كنند اما تحمل تبعيض براي آنها سخت 
است. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش 
به امريكا و صهيونيست ها و برخي كشورهاي اروپايي 
كه دنبال فتنه انگيزی در لبنان هس��تند هشدار داد 
كه بدانند هيچ فتن��ه اي عليه مردم لبنان كارس��از 
نخواهد بود و توطئه هايش��ان نقش بر آب مي شود و 
حزب اهلل به عنوان برگ زرين ع��زت و افتخار مردم 

لبنان خواهد ماند. 
     طرح هاي اقتصادي

 بايد كارشناسي شده باشد
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود 
به طرح اقتصادي دولت اش��اره كرد و گفت: اعالم 
هر طرح ه��ای  اقتصادي در كش��ور بايد با نظرات 
كارشناس��ان و صاحب نظ��ران اقتص��ادي همراه 
باش��د و پس از تصويب نيز، براي اف��كار عمومي 
به خوبي تبيين شود تا مورد اس��تقبال همه قرار 
گيرد.  آيت اهلل رئيس��ي افزود: يك طرح اقتصادي 
وقتي ارزشمند اس��ت و به مردم آرامش مي دهد 
كه با نظرات نخبگان تهيه ش��ده باش��د و درباره 
جزئيات آن هم اطالع رس��اني ش��ود؛ در غيراين 
صورت ب��ا ايجاد ابه��ام، مردم را نگ��ران و فعاالن 

اقتصادي را سرگردان مي كند. رئيس قوه قضائيه با 
ضروري خواندن توجه دولت و مجلس به موضوع 
معيشت، تصريح كرد: دولت و مجلس بايد مسائل 
اقتصادي را با حساس��يت و اولويت پيگيري كنند 
و با طرح هاي راهگشا و كارشناسي شده براي حل 
مشكالت معيش��تي و گره گشايي از زندگي مردم 

گام بردارند. 
    قدردانی رئيسي از گزارش هاي روشنگرانه 

خبرنگاران
آيت اهلل رئيس��ي در بخش ديگري از س��خنانش با 
تبريك »روز خبرن��گار«، از خبرن��گاران به عنوان 
پل ارتباطي مطمئن مردم با مس��ئوالن ي��اد   و با 
گراميداش��ت ياد و خاطره ش��هداي عرصه رسانه، 
از زحمات آن��ان قدرداني كرد. رئي��س قوه قضائيه 
همچنين به مجاهدت برخي خبرنگاران براي توليد 
گزارش هاي تحقيقي با هدف بررس��ي مش��كالت 
كشور و رفع آنها اش��اره كرد  و افزود: خبرنگاران در 
برخي گزارش ها در مقام يك بازرس به ش��هرها و 
استان هاي مختلف س��فر مي كنند تا بتوانند يك 
گزارش اقناع كنن��ده توليد كنند. م��واردي مثل 
گزارش درباره فوالد و خام فروش��ي كك، از نمونه 
گزارش هاي جهادي بود كه خبرنگاران براي توليد 
آنها حتي به برخي كشورها سفر كردند. اين همت 
اگر با اخالص همراه شود، براي كشور بركات زيادي 

به همراه خواهد داشت. 
در اين جلس��ه رئيس س��ازمان زندان ها ب��ه ارائه 
گزارشي از اقدامات انجام شده براي اصالح مجرمان 
در زندان ها، گفت: در سازمان زندان ها تالش داريم 
تا از پابند زدن به پايبند كردن مجرمان به ضوابط 
اجتماعي و اخالقي و رعايت حقوق خانواده و افراد 
جامعه برسيم و براي اين مهم به سراغ شهدا رفته ايم 
چون آنها نقطه اتكای مطمئني هستند كه زندانيان 
به راحتي با آنه��ا ارتباط معنوي برق��رار مي كنند. 
رئيس ديوان عالي كش��ور نيز با اشاره به مشكالتي 
چون احاله و اعاده ه��ای مكرر كه موجب اخالل در 
روند دادرسي ها مي شود، بر لزوم ايجاد سازوكاري 
براي اصالح اين رويه ه��ا و كاهش حجم كار قضات 
در جهت ص��دور آراي متقن قضاي��ي تأكيد كرد.  
حجت االسالم مرتضوي مقدم با اشاره به مشكالتي 
كه مردم از طري��ق فضاي مجازي ب��ه وي منتقل 
مي كنند، گفت: ظهور و بروز حق محوري و اجراي 
عدالت در احكام متقن قضايي اس��ت و مادامي كه 
اقدامات دادسراها و خروجي دادگاه هاي ما در جهت 
اجراي عدالت نباشد، پشتوانه و دلگرمي براي مردم 
به وجود نمي آيد. رئيس قوه قضائيه نيز در واكنش 
به گزارش رئيس ديوان عالي كش��ور گفت: گاهي 
روش ها در دس��تگاه قضايي نادرست و براي مردم 

زحمت آفرين است كه حتماً بايد اصالح شوند. 

در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه 
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