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به جاي استيضاح
موضوع استيضاح رئيس جمهور هم در ماه هاي پاياني مجلس دهم در دستور 
كار نمايندگان مجلس قرار داشت و هم از روزهاي آغازين كار مجلس يازدهم 
توسط برخي نمايندگان مطرح و در روزهاي اخير و پس از سخنان مسئله دار 
رئيس جمهور به طور جدي در دستور كار قرار گرفت و تعداد امضاي نمايندگان 

براي استيضاح هم به بيش از ۶۰ امضا رسيد.
 اما نمايندگان پيگير استيضاح بعد از بحث در جلسات متعدد و با دورانديشي 
به اين نتيجه رسيدند كه در شرايط كنوني، استيضاح رئيس جمهور مشكلي را 
حل نمي كند و با آقاي اميرآبادي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس در مورد چرايي 
انصراف نمايندگان گفت: » اگر االن استيضاح رئيس جمهور را شروع كنيم، روند 
آن در حدود دو ماه طول مي كشد و به ماه دهم سال مي رسيم، بعد از آن نيز 
معاون اول رئيس جمهور به مدت سه ماه رئيس دولت مي شود و بعد از آن هم به 
تعطيالت عيد مي رسيم و اندكي بعد نيز مهلت كارِ دولت تمام مي شود؛ بنابراين 

ما در مجلس به اين نتيجه رسيده ايم كه استيضاح انجام نشود.« 
همانگونه كه اشاره شد،  در صورتي كه استيضاح رأی مي آورد، فرآيندي كه در 
كشور بايد طي مي شد، عمالً برگزاري انتخابات به همان زمان تعيين شده براي 
انتخابات ۱۴۰۰ موكول مي شد ، با اين تفاوت كه در اين چند ماه دستگاه اجرايي 
كشور بالتكليف و بسيار فشل تر از دوران كنوني مي شد كه طبيعتاً با توجه به 
شرايط جنگ همه جانبه دشمن عليه نظام اسالمي ظرفيت هاي ملي براي 
مقابله و خنثی سازی آن بسيار ضعيف تر مي شد . در صورتي  هم كه استيضاح   
رأي نمي آورد، مسائلي كه در صحن مجلس مطرح مي شد همان آثار منفي 

فوق االشاره را داشت.
تا اينجاي كار را مي توان به فال نيك گرفت چرا كه اشكاالت و ضعف هاي اصلي 
دولت دوازدهم نظير آنچه در طرح استيضاح رئيس جمهور فهرست شده بود، 
مانند  كم كاری، ضعف، سستي، ناتواني و عدم كفايت در اداره قوه مجريه، سوء 
مديري��ت در اداره درآمدهاي ارزي و بازار ارز كش��ور، سوء مديريت و ناتواني 
درنظارت و كنترل قيمت ها، بي كفايتي وفقدان اراده ونداشتن عزم جدي و اقدام 
مؤثر در برخورد با آسيب های اجتماعي و عدم اهتمام و اقدام متناسب و مؤثر در 
كنترل پديده مخرب قاچاق،  هشداري به دولتمردان است كه ضمن استقبال 
از انصراف مجلس در استيضاح در طي چند ماهه باقي مانده كار دولت دوازدهم 
حتی المقدور براي رفع ضعف ها اقدام كنند و فرصتي هم براي مجلسيان خواهد 

بود تا با روش هاي ديگر براي حل  مسائل مردم به دولت كمك كنند.
در اين ميان مي توان به اقدام خوب رئيس مجلس در تعامل با وزرا اشاره كرد كه 
با برگزاري نشست  با آنها گره هاي كار را شناسايي و با كمك مجلس درصدد رفع 
آن برآمده است كه در اين زمينه مي توان به نشست محمدباقر قاليباف در تاريخ 
27 مهرماه با رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزير نفت، وزير صمت و وزير 
جهاد و كشاورزي در مجلس اشاره كه طي آن رئيس مجلس شوراي اسالمي بر 
ضرورت رسيدگي به مشكالت معيشتي مردم تأكيد و تصريح كرد: »بايد با يك 
مديريت صحيح و شايسته نسبت به مديريت نحوه تخصيص ارز به كاالهاي 
اولويت دار اقدام و درباره ثبت سفارش كاالهاي لوكس و يا حتي غيرضروري 
تجديدنظر كرد. ما در همين وضعيت فعلي مي توانيم با اتخاذ سياستگذاري 
شايسته در حوزه مالي، پولي و تجاري از اين گردنه عبور كنيم  به شرط آنكه 
همه دست به دست هم بدهيم، پاي كار باشي��م و مردانه براي منافع اين 

مردم تالش كنيم.« 
 اين نمونه از اقدامات كه نشان از هماهنگي مجلس با دولت دارد ، در كنار نقش 
نظارتي مجلس به جاي طرح سؤال و استيضاح مي تواند در پيشبرد امور كشور 
مؤثر بوده و طبعا نتيجه آن هم حل مشكالت مردم خواهد بود. اگر مجلس و 
دولت طي ماه هاي آينده تنها توصيه هاي عملياتي رهبر معظم انقالب را كه 
در گفت وگوي تصويري با نمايندگان در آغاز كار مجلس يازدهم و همچنين 
گفت وگو با رئيس جمهور و وزرا در هفته دولت مطرح كردند، عملياتي نمايند، 
در همين ماه هاي باقيمانده نيز مردم مي توانند آثار مثبت تعامل ميان قواي نظام 
را نظاره گر باشند .  اما سه توصيه ايشان در اين ديدارها و مراسم دانش آموختگي 
دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح درزمينه ض��رورت تعامل قوا براي حل 

مشكالت مردم از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
اول: در زمينه ضرورت »تعامل و هم افزايي قوا« رهبر معظم انقالب در ارتباط 
تصويري با نمايندگان، اتحاد و انسجام داخلي و يك صدايي در برابر جبهه  
گسترده  دشمن را تكليف همه  مسئوالن و قوا برشم��رده ويادآور شدند: » 
امروز جبهه  دشمن كه خبيث ترين و قبيح ترين آن امريكا است، تمام توان 
سياسي، اقتصادي و تبليغاتي خود را براي به زانو درآوردن ملت قوي ايران 
به كار گرفته است و در چنين شرايطي حتي با وجود اختالف سليقه و نظر در 
داخل، در مقابل دشمن ياوه گو بايد دست به دست هم بدهيم و يك سخن 

گفته شود.« 
دوم: معظم له در گفت وگو با رئيس جمهور و وزرا با اشاره به سال آخر دولت 
گفتند: » سال آخر دولت ها معموالً سال حساسي است و بايد مراقبت شود كه 
پيگيري امور به هيچ وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد راسخ دارم كه 
دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند و بعد از پايان دوره  قانوني 
خود، امانت را با ارائه  صورت وضعيت، به دولت بعدي تحويل دهند.   در شرايط 
حساس سال آخ��ر دولت و همچنين سال اول مجلس، باي��د دو قوه فضا را 

به گونه ای مديريت كنند كه به كار مهم كشور لطمه نخورد.«
سوم: فرمانده��ي معظم كل ق��وا در ارتب��اط تصويري ب��ا مراسم مشترك 
دانش آموختگي دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح در روز 2۱مهرماه با تأكيد 
بر اينكه اقتصاد كشور زير فشار است و مردم از نظر معيشت دچار مشكالت 
هستند اما همه  اين مشكالت قابل حل است، خاطر نشان كردند: » من عقيده 
ندارم كه مسئوالن در زمينه  مسائل اقتصادي تالش نمی كنند. تالش هاي زياد 
و خوبي در برخي بخش ها انجام شده؛ اگرچه در بعضي بخش های اقتصادي 
توان مديريتي ضعيف است. ضمن اينكه مصوبات خوبي هم وجود دارد كه بايد 

پيگيري شوند.«
 ايشان سپس با تأكيد بر لزوم تالش شبانه روزي و خستگي ناپذير مسئوالن 
افزودند: » البته در مشكالت اقتصادي، ما نق��ش خباثت آميز امريكايي ها و 
تحريم های آنها را كه حقيقتاً جنايت است، ناديده نمی گيريم و به ايستادگي 
و مقاومت ادامه خواهيم داد تا به لطف خداوند فش��ار حداكثري امريكا را به 

روسياهي حداكثري و مايه  پشيماني آنها تبديل كنيم.«

عباس حاجي نجاري

فرمانده كل سپاه از مناطق مرزي رود ارس و درگيري هاي جنگ 
قره باغ در مرز ايران با جمهوري آذربايجان و ارمنستان بازديد كرد. 
به گزارش تسنيم، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي،  فرمانده كل 
سپاه از مناطق مرزي رود ارس و درگيري هاي جنگ قره باغ در مرز 
ايران با جمهوري آذربايجان و ارمنستان بازديد كرد. سردار سالمي 
ضمن رصد آخرين تحركات موجود در منطقه، دستورات الزم را براي 
تأمين بيشتر امنيت مناطق مرزي صادر كرد. سردار پاكپور، فرمانده 

نيروي زميني سپاه نيز در بازديد از مناطق مرزي آذربايجان شرقي 
با تأكيد بر اينكه نسبت به امنيت و آرامش مردم كشورمان با كسي 
تعارف نداريم، گفت: براي تماميت ارض��ي همه كشورهاي منطقه 
احترام قائليم و هيچ تغييري در ژئوپليتي��ك مرزها را نمي پذيريم؛ 
اين موضوع خط قرمز جمهوري اسالمي ايران است. وي بر اهميت 
تقويت تمهيدات دفاعي امنيتي متناسب با وضعيت مناطق پيراموني 
و حضور يگان هاي جديد نيروي زميني سپاه در مناطق مرزي مجاور 

محل درگيري هاي اخير تأكيد كرد و افزود: اين حضور حاوي دو پيام 
است؛ نخستين پيام براي مردم عزي��ز كشورمان است كه احساس 
كنند ما با قوت شراي��ط منطقه را رصد می كني��م و متناسب با آن 
اقدامات الزم را دستور كار خود قرار مي دهيم و پيام دوم به كشورهاي 
منطقه است كه براي تماميت ارضی آنها احترام قائل بوده و تغييري 
در ژئوپليتيك مرزها را نمي پذيريم و اين موضوع خط قرمز جمهوري 

اسالمي ايران است. 

بازديد فرمانده كل سپاه از مرزهاي شمال غرب كشور

سرلشكر باقري: بازدارندگي دفاعي كارآمد فرصت تجاوز را از دشمن گرفته است

امريكا از مذاكره تسليم ايران را مي خواهد
هدف دشمن اين است كه ملت ايران راهبردها 
و سياس�ت هاي تحميلي امريكا را بپذيرد. هر 
چند كه ظاهر آن اين اس�ت كه اي�ران را به پاي 
ميز مذاكره بكش�اند اما ميزي است كه نتيجه 
مذاكره از قبل تعيين ش�ده و آن تس�ليم ملت 
ايران در برابر خواست امريكاي جنايتكار است؛ 
خواس�ته اي كه هيچ گاه ب�ا آرمان ه�ا و اهداف 
و رويك�رد انق�اب اس�امي انطباقي ن�دارد. 
سردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري روز گذشته 
در نشست ويدئوكنفرانسي كميته پدافند غيرعامل 
وزارت كشور با استانداران و رؤساي شوراي پدافند 
غيرعامل استان ه��ا اظهار داشت: »اگ��ر روزي در 
نظريه هاي ژئوپليتيكی و ژئواستراتژيكي جاهايي 
در جهان به عنوان منطقه محور در كره زمين مطرح 
مي شد يا موضوع هارتلند مطرح مي شد، امروز ديگر 
ترديدي وجود ندارد كه در هرم قدرت جهاني منطقه 
جنوب غرب آسيا تعيين كننده برتري و رهبري در 
جهان است. ق��درت و ابرقدرتي ك��ه بتواند در اين 
منطقه تسلط پيدا كند به عل��ت ويژگي هاي اين 
منطقه و مزيت راهبردي اين منطقه در رأس هرم 

قدرت جهاني قرار خواهد گرفت.« 
سرلشكر باقری افزود: »زماني كه جمهوري اسالمي 
با يك انقالب در مسير پس گرفتن امور اين منطقه 
قرار مي گيرد، طبيعتاً با حساسيت ها و تهديدهاي 
بزرگي مواجه مي شود.« وي ادامه داد: »جمهوري 
اسالمي ايران ب��دون هيچ گون��ه چشمداشت به 
سرزمين و منافع همسايگان و ديگران صرفاً با اتكا به 
مباني ديني و انقالبي خود به دنبال در دست گرفتن 

امور خود و خوداتكايي كامل خود بوده و هست.« 
     عهدش�كني امريكا با برجام هم كاهش 

نيافت
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: »همان طور 
كه تاريخ ما نش��ان مي دهد در همي��ن دوره اخير 
جمهوري اسالمي در مسئل��ه هسته اي با پذيرش 
تعهدات با دنيا كنار آمد و پذيرفت كه با كاهش برخي 
اقدامات هسته اي خود از مزايايي در مسئله كاهش 
و رفع تحريم ها برخوردار ش��ود و همه دنيا اذعان 
دارند كه جمهوري اسالمي ايران كاماًل به تعهدات 
خود پايبند بود و كس��ي نتوانست هيچ تخطي ای 
را اثبات كند اما عهدشكن��ي امريكاي تروريست و 
جنايتكار خاتمه پيدا نكرد.« سرلشكر باقري افزود: 
»با وجود اينكه جمهوري اسالمي به همه تعهدات 
خود پايبند بود، امريكايي ها از برجام خارج شدند 
و تحريم ها و فشارها را عليه مل��ت ايران مجدد در 
پيش گرفتند. اين فشاره��ا در مسئله تحريم هاي 
تسليحات��ي و تحريم هاي اقتص��ادي و فشارهاي 
سياسي، امنيتي عليه ملت و كشور ايران در پيش 
گرفته شد. هدف دشمن اي��ن است كه ملت ايران 
راهبردها و سياست هاي تحميلي امريكا را بپذيرد. 
هر چند كه ظاهر آن اين است كه ايران را به پاي ميز 
مذاكره بكشاند اما مي��زي است كه نتيجه مذاكره 
از قبل تعيين شده و آن تسليم ملت ايران دربرابر 
خواست امريكاي جنايتك��ار است؛ خواسته اي كه 
هيچ گاه با آرمان ها و اهداف و رويكرد انقالب اسالمي 

انطباقي ندارد«. 
    ملت ايران در تحريم هاي اخير از تهديد 

فرصت ساخت
رئيس ستاد كل نيروه��اي مسلح گفت: »هرچند 
فشارها به ملت ايران سنگين است اما دستاوردهاي 
قابل توجهي در سطوح راهبردي وجود دارد. اينكه 
ملت ايران تسليم نشد و زانو نزد و كشور خود را اداره 

كرد. اتكا به فروش نفت خام و ساير خام فروشي ها 
كاهش پيدا كرد. خوداتكايي ملت ايران ارتقا پيدا 
كرد و ملت و دولت جمهوري اسالمي ايران توانست 
اين تهديد و فشار را به فرصتي براي خوداتكايي و 

سربلندي ملت تبديل كند.« 
سرلشكر باقری با بيان اينكه در همين مقطع ممكن 
است نگرش هاي غلطي به سياست ها وجود داشته 
باشد، گف��ت: »رهبر معظم انق��الب فرمودند اين 
روزها بعضي ها حرف از عقالنيت و تدبير مي زنند با 
اين تعبير غلط كه منظورشان ترس و انفعال و فرار 
است درحالی كه عقالنيت و تدبير به معناي خالي 
كردن سنگر در برابر دشمني كه نسبت به دشمني 
او ترديدي وجود ن��دارد نمي تواند باشد. عقالنيت 

و تدبير را رهبري بارها در قوي شدن كشور تعبير 
كردند«. وي افزود: »كشور ما در منطقه اي از جهان 
قرار دارد كه داراي ويژگي ها و مزايايي است كه اگر 
قوي نباشيم آنچه در جنگ هاي جهاني به سر ما آمد 

مي تواند تكرار شود.« 
    بازدارندگي دفاعي كارآمد فرصت تجاوز 

را از دشمن گرفت
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با بيان اينكه براي 
قوي شدن كشور راهبردها و سياست هاي متعددي 
بايد دنبال شود، ادامه داد: »دشمن بارها اثبات كرده 
كه اگر در جايي هدف داشته باشد و در مقصد خود 
احساس ضعف كند در انجام تهاجم و تجاوز هيچ 
ترديدي راه نمي دهد. اگر مشاهده مي كنيد پهپاد 

راهبردي امريكا در تيرماه سال گذشته به علت تجاوز 
به فضاي آب های كشور مورد هدف قرار مي گيرد و 
دشمن دچار ترديد مي شود كه پاسخ نظامي دهد و 
نهايتاً اين اقدام را انجام نمي دهد دليل آن اين نيست 
كه به طور مزورانه اعالم مي كند به ما گفتند كه در 
آنجا ۱۵۰ ايراني كشته خواهد شد، دليل آن اين بود 

كه بازدارندگي دفاعي كارآمد است.« 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: »در همين 
ايام اخير براي چندمين بار ما با تهاجم سايبري در 
بندرهای مان رو به رو بوديم و اين دست از اقدامات، 
اقدامات��ي هستند كه دشمن انج��ام مي دهد ولي 
رد پايي از آنها باقي نمي مان��د و امكان اثبات آن در 
محكمه وجود ندارد.« وي افزود: »دليل آنكه دشمن 
اين مسير را در پيش مي گي��رد، همين است كه با 
پاسخ ما مواجه نشود و بتواند از پذيرش مسئوليت 
شانه خالي كند. در مسئله ارتقاي تاب آوری ملي، 
پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي ركن فوق العاده 
مهم و تأثيرگذاری است كه بازوي ديگري در كنار 
قدرت دفاعي كشور و ساير ابعاد قدرت ملي است 
تا بتواند كشور را با حفظ آرمان ه��ا و اهداف عالي 
كه دارد بدون عبور از آنه��ا و بدون استحاله اهداف 
انقالب اسالم��ي و با حداكثر ت��الش براي آسيب 
نديدن در برابر تهاجمات مسير عالي خود را بتواند 

ادامه دهد.« 
     دشمن از طريق تجهيزات خريداري شده 

نفوذ مي كند
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش ديگري 
از سخنانش گفت: »از جمله مسائل ديگر مسئله 
فناوري ها و صنايعي است كه خاص پدافند غيرعامل 
است. اج��راي مناسب پدافن��د غيرعامل مستلزم 
فناوري خاص خود است كه اين ه��م در سازمان 
پدافند با كمك شركت ه��اي دانش بنيان به طور 
مفصل كار شده و بايد مورد توجه قرار بگيرد كه از 
اين امكانات به نحو احسن استفاده شود. بسياري از 
گرفتاري هاي ما نفوذ دشمن از طريق تجهيزات و 

امكاناتي است كه از خارج خريداري مي كنيم.«  

ژه
وی

 عامالنس��رافرازيجهانبهروایتیك 
اصالحطلب

روزنامه آرمان در يادداشتي به قلم علي بيگدلي، فعال سياسي 
اصالح طلب آورده: »اگرچه نقطه نهايي سياست هاي هر دو حزب 
جمهوريخواه و دموكرات به يك سمت كه سرافرازي و سروري 
امريكا و جهان است، حركت مي كنند ولي مسير اين دو حزب در 

رسيدن به اين هدف تفاوت مي كند ...«
او سپس در مورد بازگشت جو بايدن به برجام در صورت پيروزي در 
انتخابات نوشته، اما اذعان كرده كه ايران بايد هزينه سنگين تري 
بدهد: »بايدن در صورت پيروزي به برجام برمي گردد اما برجام 
بايدن ب��ا برجام اوباما متف��اوت است. برجام اوبام��ا فقط بر سر 
موضوعات هسته اي بود ولي بايدن غي��راز مسائل هسته اي به 
موضوعات پيراموني نظير حقوق بش��ر و... هم خواهد پرداخت 
كه پيشنهادهاي سنگيني براي ايران است و پاسخ دادن به اين 
انتظارات كار سختي به نظر مي رسد«. جالب آنكه موضع تلويحي 
يادداشت »لزوم پاسخ دادن به انتظارات بايدن توسط ايران« است 
و در يادداشت نيامده كه چه لزومي دارد ك��ه در هر حال  ايران 
انتظارات زياده خواهانه دولت امريكا را ب��رآورده سازد! در ادامه 
هم همين  موضع تأييد مي شود  و  با گره زدن وضعيت اقتصادي 
به مذاكره با امريكا، نوشته شده كه هر كسي در انتخابات امريكا 
رأی بياورد، بايد ايران مسير مذاك��ره را در پيش بگيرد: »ايران 

در موقعيت بسيار حساسي است و به دليل مشكالت اقتصادي 
و تنگي معيشت ك��ه براي مردم تحملش سخ��ت شده است و 
تحريم ها حتي روي نان و دارو هم تأثيرگذار بوده، بنابراين به نظر 
مي رسد در صورت پيروزي هر كدام از دو نامزد، ايران استراتژي 

مذاكره دوضلعي را در پيش بگيرد«. 
نكته طنز اما ابتداي مطلب است؛ تالش باي��دن و ترامپ براي 
سرافرازي امريكا و جه��ان! بحث سرافرازي جه��ان كه بماند، 
اما اقتدار امريكا در جهان خيل��ي وقت است كه با شكست هاي 
متعدد خصوصاً در همين منطقه ما شكسته، اما اصالح طلبان 
نمي خواهند بپذيرند كه زمان كدخدايي امريكا سرآمده است. 

  اگرماجرابرعكسبود...
عدم اجراي قانون توسط مجريان و عدم رعايت آن توسط برخي 
شهروندان باعث تنش ميان قانون شكن��ان و شهروندان ديگر 
مي شود. يكي از اين قوانين، ممنوعيت آوردن حيوانات به پارك 
است كه بارها موجب تنش ميان شهروندان مختلف و يا آسيب 
رساندن حيوانات به كودكان و بزرگساالن شده است. در روزهاي 
اخير هم اين موض��وع باعث حادثه در يك��ي از پارك هاي شهر 
رشت شده است. خانمي كه مشغول پي��اده روي در پارك بوده، 
با خانمي ديگر كه دو قالده سگ را هم��راه خود به پارك آورده، 
مواجه مي شود و تذكر مي دهد كه پارك جاي سگ نيست و اقدام 
شما خالف قانون است كه اين خانم در پاسخ با ناسزا و حرف هاي 

زننده اي خطاب به او مي گويد: »پارك جاي سگ هايي مثل شما 
نيست.« خانم كه از اين حرف بسيار آزرده خاطر بود تا به خود بيايد 
موردحمله قرار مي گيرد و صاحب سگ ها گردن او را فشار مي دهد 
و به داخل آب مي اندازد و سرش را به ميله اي مي كوبد و به شدت او 
را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد. وقتي مجريان قانون براي قانون 
اهميت قائل نمي شوند و وظيفه خود را به درستي انجام نمي دهند، 
شهروندان براي حفظ سالمت��ي و آرامش خود مجبور به تذكر 
دادن به همديگر خواهند شد و در غيبت مأموران مجري قانون 
و تأمين كننده امنيت، تنش ها باال مي گيرد. از سويي عدم اجراي 
قانون باعث جرئت يافتن متخلفان مي شود. اين  جرئت يافتن نه 
فقط در انجام اصل تخلف است، بلكه حتي وقتي با تذكر مواجه 
مي شوند هم روي به رفتار خالف قانون و ضرب و شتم و تعدي به 
حقوق ديگران مي آورند. در اين  ماجرا البته ضابطان قضايي پس از 
حادثه وارد عمل شده و زني را كه عامل ضرب و شتم بوده، دستگير 
كرده اند. اميد است كه دستگاه قضايي با رسيدگي مناسب و اسرع 

وقت به اين پرونده، راه را بر جري تر شدن متخلفان ببندد. 
يك نكته هم از باب عمليات هاي رسانه اي حائز اهميت است و آن 
اينكه اگر ماجرا برعكس بود و خانم تذكر دهنده، خانم صاحب 
سگ ها را مورد ضرب و شتم قرار مي داد، اكنون همه رسانه هاي 
معاند و حتي اصالح طلب مشغول دفاع از حقوق او بودند، اما كسي 
كه حامي قانون است و تذكر قانون��ي داده، حتي در رسانه هاي 

انقالبي هم چندان ديده نمي شود، رسانه هاي ديگر كه بماند!

رئيس قوه قضائيه با انتقاد
 از عدم احراز صاحيت وام گيرندگان: 

بانك ها مي گويند
 به كارتن خواب  تسهيالت داده اند!

برخي بانك ها بدون احراز صاحيت به برخي افراد وام داده اند تا فعاليت 
اقتصادي انجام دهند يا بدون احراز صاحيت به افرادي كارت بازرگاني 
ارائه ش�ده اما حاال آمار مي دهند و مي گويند آنها كارتن خواب بوده اند!
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي 
در جلسه صب��ح ديروز در ش��وراي عالي قوه قضائي��ه، از تالش هاي صورت 
گرفته براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي به بانك مركزي نيز قدردانی كرد و 
با انتقاد از پرداخت تسهيالت و يا كارت بازرگاني به افرادي كه بانك ها از آنها 
به عنوان »كارتن خواب« ياد كردند، گفت: در پرداخت تسهيالت به افراد بايد 
اعتبارسنجي شود اما عجيب است كه برخي بانك ها بدون احراز صالحيت به 
برخي افراد وام داده اند تا فعاليت اقتصادي انجام دهند يا بدون احراز صالحيت 
به افرادي كارت بازرگاني ارائه شده اما ح��اال آمار مي دهند و مي گويند آنها 

كارتن خواب بوده اند! 
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر برخورد قاطع دستگ��اه قضا با فساد اقتصادي 
تصريح كرد: فساد را بايد اعالم كرد تا پيگيري شود اما اينكه كسي احساس 
مسئوليت كند و قبل از اثبات يك ادعا آبروي ديگران را ببرد كار درستي نيست 
و براي جامعه نيز آورده اي نخواهد داشت. آيت اهلل رئيسي با قدردانی از اقدامات 
دادستاني تهران در وصول معوقات بانك��ي و بازگرداندن ميلياردها دالر ارز 
واردات و صادرات به بيت المال اظهار داشت: مجازات مفسدان اقتصادي مسئله 
مهمي است و افراد مفسد بايد به زندان بروند اما بازگرداندن اموال به يغما رفته 

بيت المال مهم تر است و اولويت قرار گرفتن اين مسئله قابل قدردانی است. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنان��ش با محكوميت هتك حرمت 
ساحت مقدس نبي مكرم اسالم در فرانسه، اهانت به ساحت قدسي پيامبر 
اعظم )ص( را اهانت به همه اديان و انبياء الهي دانست و اظهار داشت: توهين به 
مقدسات ميليون ها انسان خالف اديان ابراهيمي و توهين به انسان و خردگرايي 

و دفاع از جهل و ميدان دادن به افراد نادان است. 
     نيروي انتظامي نبايد به خاطر يك تخلف تضعيف شود

رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به پيگيري جدي جنگ رواني از سوي 
دشمن در كنار جنگ اقتصادي عليه ملت ايران به تحركات اخير بنگاه هاي 
سخن پراكنی بيگانه در تضعيف نهادهاي انقالبي اشاره كرد و گفت: آنها وقتي 
قدردانی رهبري و مردم از خدمات و اقدامات امنيت آفرين نيروي انتظامي 
را ديدند، عمليات رواني خود را براي تضعيف اي��ن نيرو آغاز كردند. آيت اهلل 
رئيسي افزود: هر گونه تخلف در هر دستگاهي نسبت به هر كسي قابل تعقيب 
و پيگيري است و خود دستگاه ها هم تخطي از قانون را نمي پسندند و با آن 
برخورد مي كنند ولي بايد مراقب تحركات دشم��ن باشيم كه مي خواهد با 
سوءاستفاده از يك حادثه كه در گوشه اي رخ داده، جايگاه و هويت يك نهاد را 

به طور كامل مخدوش نمايد. 
    معسرين مهريه نبايد در زندان بمانند

آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنانش به درخواست برخي محكومان 
مهريه براي حمايت دستگاه قضايي از آنها به دليل اعسار در پرداخت مهريه 
اشاره كرد و اظهار داشت: وقتي قيمت سكه با رشد فزاينده از سه ميليون تومان 
به ۱7 ميليون تومان رسيده، چگونه مي توان انتظار داشت يك جوان با حقوق 
ماهيانه ۶ ميليون تومان ماهي سه سكه به عنوان مهريه پرداخت كند. آيت اهلل 
رئيسي با تأكيد بر اينكه هيچ فرد معسري نبايد به دليل عدم پرداخت مهريه در 
زندان بماند، به دادستان كل كشور مأموريت داد فرايند تعديل پرداخت مهريه 
را پيگيري نمايد و از رئيس سازمان زندان ها نيز خواست كه آماري از كساني كه 

به دليل عدم پرداخت مهريه در زندان هستند، تهيه و ارائه نمايد. 
     بازداشت 38 كارمند متخلف سازمان ثبت اسناد و اماك

در اين جلسه دكتر خداييان رئي��س سازمان ثبت اسناد و امالك كل كشور 
از اقدامات اين سازمان براي برخورد ب��ا كاركنان متخلف خبر داد و گفت: با 
همكاري مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائي��ه، 38 نفر از كاركنان خاطي 
سازمان و همچنين چهار وكيل كه اقدام به دالل��ي در حوزه مركز مالكيت 

معنوي مي كردند، دستگير شده اند. 
     دستگيري 19 وكيل مدعي وكالت تضميني

حجت االسالم عبداللهي، رئيس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيه نيز از 
برخورد با 3۰ تن از كاركنان بخش ه��اي قضايي در استان تهران در موضوع 
رشوه و دخالت در پرونده ها خبر داد و افزود: در پي تأكيد رياست قوه قضائيه 
مبني بر برخورد با وكالت تضميني، ۱9 وكيل كه ۱3 نف��ر از آنها در تهران 
مشغول به فعاليت واسطه گری براي اعمال نفوذ در پرونده ها و انحراف در روند 
دادرسي بودند، دستگير شده اند. اين افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال نفوذ 

براي تغيير برخي آراي پرونده ها كرده بودند. 

بيانيه سپاه در محكوميت
 اقدام رئيس جمهور فرانسه 

غرب با توهين به پيامبر اسالم
 از باتالق خود ساخته رها نمي شود

بياني�ه س�پاه در محكومي�ت اق�دام رئي�س جمه�ور فرانس�ه 
در حماي�ت از توهي�ن ب�ه پيامب�ر اس�ام)ص(؛ اسام س�تيزی 
ش�تاب دهنده اف�ول گريزناپذير امريكا و رژيم صهيونيس�تي اس�ت
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با محكوميت شديد اقدام رئيس 
جمهور فرانسه در حمايت از توهين به پيامبر اسالم)ص(؛ اسالم ستيزی را 
پروژه شكست خورده، اما شتاب دهنده به اف��ول گريزناپذير امريكا و رژيم 

صهيونيستي دانست. 
به گزارش سپاه نيوز، در بخشي از اين بيانيه آمده است: سناريوي شيطاني 
اسالم ستيزي كه اخيراً با اقدام موهن و دوباره مجل��ه شارلي ابدو در انتشار 
كاريكاتورهاي قبيحانه عليه پيامبر گرامي اس��الم )ص( و متعاقباً حمايت 
رئيس جمهور بي خرد و ماجراجوي فرانسه وارد مرحله جديدي شده است، 
بيانگر تناقض بزرگ در غرب به ويژه پرچمدار به اصطالح آزادي بيان در اروپا 
است كه براي سرپوش گذاردن به ناكامي ه��اي خود در عرصه جلوگيري از 
توسعه اسالم و گرايش شهروندان غربي به دين مبين اسالم و آموزه هاي پيامبر 
اعظم)ص( صورت مي پذيرد. اين بيانيه مي افزايد: دامن زدن به اسالم هراسي 
توسط مكرون و طرح ادعاهاي ننگين و دروغين مبني بر تالش اسالم گرايان 
براي تغيير قانون اساسي فرانسه كه از دل هاي فاسد و ذهن هاي فرسوده بر 
مي خيزد، نه تنها خدشه اي به گل سرسبد عالم خلقت و چهره نوراني رسول 
مكرم اسالم حضرت محم��د مصطفي)ص( وارد نخواه��د ساخت، بلكه در 
معادله اي معكوس به مانند نمايش هاي سخيف گذشته،  آزمون پليد و خفت بار 

ديگري بر كارنامه سياه اسالم ستيزان خواهد افزود.  
در اين بيانيه شكل گيري موج اعتراضي و محكومي��ت در جوامع اسالمي و 
غيراسالمي عليه اقدام رئيس جمهور فرانسه را  كه با تحريم كاالهاي فرانسوي 
وارد پروسه جديدي شده است، فرصت��ي براي افشاي پشت پرده توهين به 
مقدسات اسالمي توصيف و تصريح كرده اس��ت: سردمداران نظام سلطه و 
صهيونيست كه حاميان اصلي جريان هاي افراطي و تكفيري و توليد وحشت 
و خشونت در عالم هستند، قادر نخواهند بود غرب بحران زده و ضد بشريت را 
از باتالق خود ساخته رهايي بخشند و بي شك در آينده اي نه چندان دور فراتر 
از تحريم كاالهاي فرانسوي و اعتراضات ميداني، بايستي در انتظار دريافت 

پاسخ هاي در خور از امت اسالمي باشند. 
اين بيانيه در پايان با محكوميت شديد اين اقدام موهن كه پروژه اي شكست 
خورده اما شتاب دهنده به افول گريزناپذير امريكا و رژيم صهيونيستي به شمار 
مي رود، تأكيد كرده است: پاسداران انقالب اسالمي در كنار آحاد مجاهدان و 
فداييان پيامبر گرامي اسالم )ص( و خيل عظيم غيرتمندان دين مدار در جوامع 
بشري به ويژه جهان اسالم، ضمن اعالم آمادگي براي دفاع فداكارانه از اهداف و 
آرمان هاي پيامبر عظيم الشأن اسالم )ص( مهياي به رخ كشيدن ظرفيت هاي 
متراكم و قدرتمند مسلمانان براي مقابله با اسالم هراسان و جريان توهين به 

پيامبر خوبي ها و مقدسات اديان الهي هستند. 

88498443سرويس  سياسي
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 نماي نزديك

    تكميل طرح هاي جامع پدافند غيرعامل استان ها تا پايان سال
  رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور از تكميل همه طرح هاي جامع پدافند غيرعامل استان ها تا 
پايان سال جاري خبر داد و گفت: »انتظار ما از مجموع��ه وزارت كشور و استان ها اين است كه در 

برنامه ريزی های خود، طرح جامع پدافند استان را در اولويت اقدامات پدافندي خود قرار دهند.« 
غالمرضا جاللي در نشست مشترك كميته پدافند غيرعامل با استان ه��ا كه به صورت محدود  و 
با رعايت شيوه نامه های مقابله با كرونا و به صورت ويدئو كنفرانسي براي تمامي شوراهاي پدافند 
غيرعامل استان ها برگزار شد، با بيان اينكه تهديدات پيش روي كشور به دليل تحوالت در حوزه هاي 
فناوري، الگوي جديدي به خود گرفته است، گفت: »اين تغيي��رات لزوم نياز به طرح هاي دفاعي 
جديدي را در برابر تهديدات ضروري مي نمايد«. وي با بيان اينكه در الگوي دفاع جامع نيازمند هم 
افزايي رويكردهاي نظامي و غيرنظامي هستيم، تصريح كرد: »بخشي از اليه هاي دفاعي در دفاع 
غيرنظامي و پدافند مردم محور خالصه مي شود كه در اين زمينه با استفاده از ظرفيت ها و ساختارهاي 
وزارت كشور در قالب استانداري ها تالش كرديم ساختارهاي پدافند غيرعامل را در استان ها متناسب 
با سطح مأموريت آنها تنظيم و تقويت كنيم.« سردار جاللي با اشاره به اينكه در حوزه نظامات عملياتي 
پدافند غيرعامل كه به تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل رسيده است ما نظام پدافند شهري را 
ارائه كرديم، تصريح كرد: »سند پدافند شهري در واقع برنامه دفاع از شهر و الگويي مدرن براي توسعه 
شهرها با لحاظ اصول امنيتي و دفاعي است.« رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه اينها نشان 
مي دهد كه مسئوليت استانداران از نظر پدافند غيرعامل سنگين است، تصريح كرد: »ما براي 3۱ 
استان طرح جامع پدافند استان را با محوريت استانداران طراحي كرديم كه امسال تقريباً همه اين 

طرح ها به نتيجه خواهد رسيد. هم اكنون طرح جامع ۱8 استان تصويب و آماده شده است.« 

دفاع پرس

جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 
معيارهاي دوگانه غرب 

ريشه اصلي مشكالت است
جامع�ه مدرس�ين ح�وزه علمي�ه ق�م در محكومي�ت اليح�ه 
محدودس�ازي  م�ورد  در  فرانس�ه  دول�ت  پيش�نهادي 
فعاليت ه�اي اس�امي و اس�ام زداي�ي بياني�ه اي ص�ادر ك�رد. 
به گزارش فارس در بخشي از اين بيانيه آمده است: سخنان اسالم ستيزانه 
اخير رئيس جمهور فرانسه، سخناني مغرضانه و ممل��و از وارونه سازي ها از 
واقعيت و تحريف دين مبين اسالم با سياست نفرت پراكني است. مكرون 
به جاي آنكه عمق فجايع و آسيب هاي حقيقي جامعه فرانسه را بشناسد و در 
آن تأمل كند تير كينه خود را به سمت اسالم نشانه گرفته است و دم از مبارزه 
با جدايي خواهي اسالمي مي زند.  جامعه مدرسين حوزه علميه قم ضمن 
محكوم كردن هرگونه اقدام دين ستيزانه و ضد اسالمي، جوامع غربي را به 
بازگشت به مذهب و معنويت دعوت مي كند و اعالم مي دارد: دين مبين اسالم 
و مذهب برگرفته از تعاليم الهي انبياء عظام و ائمه معصومين)ع( ديني فطري 
و جامع است كه به آبادي دنيا و آخرت توجه دارد و در مبارزه با افراط گرايي 
و تروريسم، پرچم داري مي كند.  اين بيانيه مي افزايد: ما به شدت اظهارات 
مغرضانه و نژادپرستانه رئيس جمهور فرانسه را كه احساسات حدود 2 ميليارد 
مسلمان را جريحه دار مي كند، محكوم مي كنيم و معيارهاي دوگانه ي غرب 
در برخورد با تروريسم و افراط گرايي را ريشه اصلي مشكالت مي دانيم. اسالم 
ناب محمدي، گره گشا و رهنماست و چراغ راهي براي عبور از بحران ها است؛ 

و چگونه مي توان دين و معنويت را مانع راه و بحران ساز معرفي كرد. 


