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همكاري جاسوسي اسرائيل و عربستان

وطن امروز در مطلبي نوش��ت: رژيم 
 صهيونيس��تي ب��ه ط��ور مخفيان��ه 
ش��ركت هاي  از  گروه��ي   ب��ه 
جاسوسي- سايبري اجازه داده بود با وجود تمام نگراني هاي بين المللي 
و حقوق بشري درباره رياض، با عربستان سعودي همكاري كنند. اين 
موضوع پس از آن بحث برانگيزتر شد كه عربستان سعودي دستور قتل 
فجيع جمال خاشقجي، از منتقدان حكومت رياض را صادر كرد. اين خبر 
روز گذشته به صدر اخبار رسانه هاي دنيا تبديل شد، زيرا مشخص شد 
تنها نزديكان جمال خاش��قجي نبودند كه مورد حمله سايبري و هك 
گوشي شان به وسيله نرم افزاري بوده اند بلكه رژيم صهيونيستي آن را به 
دولت هايي نظير سعودي فروخته است. روزنامه صهيونيستي يديعوت 
آحارون��وت در همي��ن زمين��ه نوش��ت: وزارت اطالعات اس��رائيل به 
شركت»NSO« و چند شركت جاسوسي ديگر اجازه داده بود پيش از 
قتل جمال خاشقجي، توليدات و تجهيزات جاسوسي در اختيار عربستان 
ق��رار دهند. اين ش��ركت ها بعد از قتل خاش��قجي، ارتباط��ات خود با 
عربستان را قطع كرده بودند اما رژيم صهيونيستي، NSO و دو شركت 
ديگر را به تداوم همكاري با عربستان سعودي تشويق و يك مجوز جديد 
براي همكاري يك شركت چهارم به منظور انجام فعاليت هاي جاسوسي 
صادر كرد. از آن زمان، عربستان به استفاده از ابزارهاي جاسوسي فراهم 
شده توسط شركت هاي اس��رائيلي به منظور رصد مخالفان و منتقدان 

سياسي خود ادامه داده است. 
گروه س��ايبري NSO كه معروف به توليد نرم افزار و ابزارهاي جاسوسي 
و سايبري است، بيشتر به اين دليل معروف شده كه در چند سال اخير با 
استفاده از برنامه »پگاسوس« خود توانسته به دولت هاي زيادي خدمات 
جاسوسي ارائه دهد كه در نهايت به زنداني شدن فعاالن سياسي مخالف 

اين كشورها منجر شده است. 
.......................................................................................................................

.قبل از آنكه دير شود

روزنامه اطالعات سرمقاله شماره گذشته 
خود را به موضوع يكسان س��ازي حقوق 
اعضاي هيئت علمي غيرپزش��كي از قول 
معاون وزير عل��وم اختصاص داد و در مطلبي انتق��ادي به اين تصميم 
نوشت: هر يك از اين اقشار گرامي حق داشته و دارند كه براي رسيدن 
به درآمد و حقوق بيش��تر آنچه را كه در توان دارند به كار بندند و هيچ 
كس هم مخالف آن نيست تا استاد و كارمند و معلم و بازنشسته و نظامي 
مملكت حقوق خوب داشته باش��ند و بتوانند نيازهاي خود را برطرف 
كنند اما خطر بزرگي كه اين رويه - كه درس��ت در سال آخر دولت به 
داليل معلوم و نامعلوم عملياتي ش��ده - درآينده اي نزديك در صورت 
بي توجهي متوجه اقتصاد و افزايش كسري بودجه مي كند گويا اصوالً 
پيش چشم مقامات نيست و عجيب اس��ت كه چرا كمتر به تبعات آن 
اشاره مي شود. اين خطر، تأمين منابع مالي بسيار عظيمي است كه فعاًل 
در دسترس نيست و دولت را در صورت ادامه همين روند و بدون درآمد 
جديد به كسري بودجه بيشتر و چاپ پول و در نهايت تن دادن به تورمي 
حتي بدتر از تورم يكي دو س��ال اخير دچار و امكان ه��ر برنامه ريزي 

ضدتورمي را از او سلب مي كند. 
ش��ايد در نگاه نخس��ت همه از اين افزايش حقوق ها اظهار رضايت و 
خوشحالي كنند اما اگر عواقب احتمالي آن را دريابند بي ترديد فرياد 
سرخواهند داد كه كاش به جاي چنين اقداماتي ما را از شر تورم خالص 
مي كرديد كه هر م��اه و هر هفته و هر روز ق��درت خريدمان را كاهش 
ندهد. بد نيست به اين انديشه كنيم و دريابيم اين شيوه رفتار كه بيشتر 
به پولپاشي پوپوليستي شبيه است مي تواند چه تبعاتي در پي داشته 
باشد و كاش حداقل مجلس در اين راه مقاومتي از خود نشان مي داد و 

به ايجاد بحران در آينده كمك نمي كرد. 
.......................................................................................................................

.ايران، عربستان و روابط منطقه اي
روزنامه آرمان در يادداشتي نوشت: گفت وگو ها 
و ارتباطاتي كه در ماه هاي گذشته ميان ايران و 
عربستان سع��ودي انجام شده، هنوز به سطح 
مذاكرات جدي و معنادار ارتقا نيافته بلكه يك نوع استمزاج و كشف نيات 
از سوي دو كش��ور است. سعودي ها در برخي رسانه ها و مجامع، هنوز 
ايران را متهم به مداخله در امور داخلي كشور هاي عربي كرده و اتهاماتي 
را هم نس��بت به فعاليت هاي هس��ته اي ايران مطرح مي كنند. به نظر 
مي رس��د سياس��ت يك گام پيش و يك گام پس را در پيش گرفته اند تا 
ببينند تكليف برجام چه مي شود و اينكه آيا ايران حاضر است براي حل 
بحران يمن به آنها كمك كند. رابطه ايران و مصر در دهه هاي گذش��ته 
ايستا و ساكن بوده است؛ يعني نه پيشرفتي شده و نه پسرفتي... تهران 
عالقه مند است روابط خود را با قاهره توس��عه دهد اما توسعه روابط دو 
كشور، بيش از اينكه به ايران ربط داشته باشد، به پاسخ مصر وابسته است، 
چرا كه عالوه بر عزم آنها براي توسعه روابط با ايران، امريكا و رژيم اسرائيل 
هم بايد به مصري ها اجازه دهند. مس��ئله عراق به شدت پيچيده است 
چراكه عراق عمق استراتژيك ايران است و هر اتفاقي در اين كشور بيفتد 
- چه اقتصادي، چه آييني، چه امنيتي و چه سياسي و... - تهران نمي تواند 
نسبت به آن بي تفاوت باشد. خواست امريكا، تخريب روابط ايران و عراق 
است، امريكايي ها مزدوران، سمپات ها و نيرو هاي عمل كننده زيادي در 
نهاد هاي مختل��ف عراقي اعم از پارلمان، دولت، مؤسس��ات اقتصادي و 
رس��انه ها و... دارند، اما روابط دو كش��ور، از دولت ها فراتر رفته و ماهيت 
آييني و مردمي به خود گرفته است. اگر روابط تهران و رياض بهبود پيدا 
كند، اين مسئله در روابط ايران با مصر و ساير كشور هاي منطقه نيز اثر 
مي گذارد. ايران هم به امارات و هم به بحرين هشدار داده و گفته اجازه 
نمي دهد جاي پاي اسرائيل در منطقه خليج فارس تثبيت شود. حضور 
رژيم اسرائيل در خليج فارس فقط به ضرر كشور هاي منطقه است و ايران 

مانع از اين حضور در هر شكلي خواهد شد. 
........................................................................................................................

تزريق نشاط به جامعه
روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: درباره 
وضعيت توليد و اكران س��ينما با شيوع گسترده 
كرونا بارها و بارها گفته ش��ده است؛ از محدود 
شدن توليد تا تعليق و تعطيلي اكران در سالن هاي سينما. چند هفته 
پيش وقتي مسئوالن سازمان سينمايي و شوراي صنفي نمايش براي 
بازگرداندن خون به رگ هاي س��ينما جلس��اتي را برگ��زار كردند و 
خواستار ترغيب چند فيلم مهم با ارائه بسته هاي حمايتي براي اكران 
شدند، اين اميد وجود داشت كه قدمي در مسير رونق دوباره سالن هاي 
سينما رخ بدهد و پاي مردم به سينماها باز ش��ود. نهايتاً پس از چند 
جلسه بحث و چندين رفت و برگشت رسانه اي، مقرر شد تا »ديناميت« 
به كارگرداني مسعود اطيابي روي پرده سينماها برود. هرچند بالفاصله 
با اكران اين فيلم، موج پنجم كرونا در بيشتر شهرهاي كشور حكمفرما 
شد، با اين حال اين فيلم توانست ركورد فروش يك فيلم در سينماي 
ايران در دوره كرونا را بش��كند اما اين موضوع نشان دهنده چيست؟ 
فارغ از كيفيت »ديناميت« كه در جاي خودش قابل بحث است، اين 
استقبال نسبتاً مناسب يك معناي مش��خص دارد. باتوجه به تبعات 
كرونا، وضعيت معيشتي و... جامعه به شدت به نشاط و سرگرمي احتياج 
دارد. بايد پيام فرامتني »ديناميت« مدنظ��ر تصميم گيران فرهنگي 
باشد تا باتوجه به آن عملكرد آينده خود را تعيين كنند. الزم است چه 
در س��ينما، چه در تلويزيون و همينطور ديگر بس��ترهاي فرهنگي و 
رسانه اي تمركز ويژه اي براي تزريق نش��اط به جامعه شود. جامعه به 

كمي خنده و حال خوب نياز دارد.

88498443سرويس  سياسي

 آمادگي سپاه براي دفاع از منافع انقالب 
در آب هاي دوردست

انقلاب  از منافلع   نيلروي دريايلي سلپاه بلراي دفلاع 
بله  فراسلرزميني  و  دوردسلت  آب هلاي  در  اسلامي 
اسلت.  وظيفله  انجلام  آملاده  هوشلمندانه  كاملًا  طلور 
به گزارش سپاه نيوز، به مناسبت سالروز س��فر مقام معظم رهبري به 
ستاد فرماندهي نيروي دريايي سپاه در بندرعباس، در يكم مرداد ماه 
سال 1390، دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري، فرمانده نيروي دريايي 
سپاه طي گفت وگويي، بازخواني اين روز را نقطه عطفي در شكل گيري 
راهبردهاي جديد و فعال نيروي دريايي سپاه دانست. فرمانده نيروي 
دريايي سپاه افزود: اين مدال افتخار بر تارك نيروي دريايي سپاه براي 
هميشه مي درخشد كه به محض صدور فرمان انتقال ستاد فرماندهي 
نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي توسط معظم له از تهران 
به بندرعباس و لبيك به آن فرمان حكيمانه و عالمانه و حضور فعال و 
همه جانبه در نقطه لجمن، ثمرات و بركات زيادي براي نظام اسالمي، 
منطقه جنوب غرب آسيا و جهان اسالم به همراه داشته است كه برخي 
از آنها اين قدر مهم و استراتژيك اس��ت كه اصاًل قابل بيان نيست. وي 
افزود: اكنون با گذشت 10س��ال از آن اتفاق مبارك يعني يكم مرداد 
سال 1390، ما بركات زيادي را شاهد بوده ايم؛ از جمله تقويت مضاعف 
روحيه معنوي، انقالبي و جهادي در بين دريادالن، تعالي واليتمداري 
و شجاعت، تقويت روحيه ايثار و شهادت در بين رزمندگان، استقالل 
كامل دولت جمهوري اس��المي در عرصه دريا، بيداري و س��رافرازي 
ملت ايران، ب��اور اتكاي ملت اي��ران به خداي متعال، ش��ناخت ملت 
ايران از نيروهاي خود و افتخار به آن، تحميل اراده ملت ايران بر اراده 
تحكيم آميز قدرت هاي سياس��ي نظامي و اقتدار كامل در اين عرصه و 
ايجاد امنيت پايدار با محوريت بس��يج دريايي مردم پايه كه نتيجه آن 
امروز شده حفظ اس��تقالل كامل خليج فارس و درياي عمان به رغم 
حضور كش��ورهاي بيگانه كه با جهاد همين رزمندگان غيور به دست 
آمده است و بسياري از اين بركات امروز در كالبد نيروي دريايي سپاه و 

ارتش جاري و هميشگي هستند. 
دريادار تنگسيري با اشاره به ظرفيت باالي بس��يج دريايي مردم پايه 
گفت: امروز امنيت جزاير و مرزهاي دريايي جنوب و ش��مال كش��ور 
مردمي شده كه از راهبردهاي حكيمانه مقام معظم رهبري بوده است، 
امروز رزمندگان نيروي دريايي س��پاه با توكل بر خداوند متعال، براي 
دفاع از منافع انقالب اسالمي در آب هاي دور دست و فرا سرزميني به 

طور كاماًل هوشمندانه آماده انجام وظيفه هستند. 
........................................................................................................................

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:
 دولت روايت غيرواقعي از مذاكرات

 ارائه مي كند
قانلون مجللس مهم تريلن دارايلي تيلم مذاكلره كننلده در 
مذاكلرات ماه هلاي اخيلر بلوده و مراجعله بله متلن مذاكرات 
كله در اختيار مجلس اسلت نشلان مي دهلد اگر قانلون مجلس 
نبود اساسلًا تيلم مذاكره كننده چيلزي براي چانه زني نداشلت. 
سيدنظام الدين موسوي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس درگفت وگو 
با فارس، در واكن��ش به اظهارات علي ربيعي س��خنگوي دولت مبني 
بر اينكه مصوبه مجلس موجب ايجاد مش��كل در روند مذاكرات و لغو 
تحريم ها شده است، تأكيد كرد: بررسي هاي هيئت تطبيق نشان داد 
مذاكرات وين اساساً قادر به لغو مؤثر تحريم ها به گونه اي كه منجر به 
انتفاع اقتصادي براي كشور شود نبوده و دولت در لغو تحريم ها شكست 
خورده است. وي افزود: هم آقاي ربيعي و هم آقاي روحاني در حال ارائه 
روايت هاي كاماًل غيرواقعي از نتيجه مذاكرات هس��تند، البته مردم به 
خالف گويي هاي آقايان عادت كرده اند و كمتر كس��ي اين اظهارات را 

جدي مي گيرد. 
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه واقعيت با اظهارات مقام هاي 
دولت فاصله ف��راوان دارد، گفت: قانون مجلس مهم تري��ن دارايي تيم 
مذاكره كننده در مذاكرات ماه هاي اخير بوده و مراجعه به متن مذاكرات 
كه در اختيار مجلس است نشان مي دهد اگر قانون مجلس نبود اساساً 
تيم مذاكره كننده چيزي براي چانه زني نداشت. وي تصريح كرد: از زماني 
كه قانون مجلس تصويب و اجرا شد فضاي مذاكرات كامالً متحول گرديد 
و غربي ها نه تنها نتوانستند تهديدات خود را عملي كنند بلكه ايران در 
موقعيتي قرار گرفت كه مي توانست امتيازهاي جدي از غرب بگيرد اما 
دولت به خاطر عجله در احي��اي برجام - كه آن هم اه��داف انتخاباتي 

داشت- در استفاده از اين فرصت، كوتاهي غيرقابل بخششي كرد. 
موسوي با اشاره به بررسي هاي هيئت تطبيق كه نمايندگان دولت هم 
در آن حضور داشته اند، تأكيد كرد: يافته هاي اين هيئت نشان مي دهد 
نتيجه مذاكرات به گونه اي بود كه هيچ گشايش اقتصادي واقعي براي 
كشور ايجاد نمي كرد و با حفظ تحريم هايي مانند »كاتسا« كه دولت 
در اين باره كوتاه آمد، ارزش توافق را از نف��ت در برابر غذا هم پايين تر 
مي آورد. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در پايان تأكيد كرد: مجلس 
نه تنها مخالف يك توافق خوب نيست بلكه هم رئيس و هم نمايندگان 
مجلس عقيده دارند با توليد قدرت و ديپلماسي عزتمندانه مي توان به 

هدف لغو مؤثر تحريم ها نائل آمد. 
........................................................................................................................

رئيس كميسيون اصل۹۰ : 
 پرونده  ترك فعل دولت روحاني

در مجلس تشكيل مي شود
پرونلده اي از تلرك فعلل مسلئوالن دولتلي تشلكيل خواهيم 
داد و آنلان بايلد مسلئوليت ناكارآمدي شلان را بپذيرنلد. 
حجت االسالم حسن شجاعي، رئيس كميسيون اصل90 مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با مهر درباره رسيدگي به تخلفات مسئوالن اجرايي 
در اين كميسيون، گفت: نمايندگاني كه از عملكرد وزرا و ديگر مسئوالن 
اجرايي شكايت دارند، بايد شكايت خود را به كميسيون اصل90 مجلس 

ارائه دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه يك��ي از برنامه هاي اصلي ما در كميس��يون اصل90 
مجلس اين است كه به ترك فعل هاي مسئوالن رسيدگي كنيم، گفت: 
متأسفانه برخي از مس��ئوالن در زمان مس��ئوليت خود خسارت هاي 
زيادي را به كشور مي زنند و بعد از پايان كارشان هم در حاشيه اي امن 

قرار مي گيرند كه اين رويه به هيچ وجه درست نيست. 
رئيس كميس��يون اصل90 مجلس تصريح كرد: ما عملكرد مس��ئوالن 
دولت تدبير و اميد را بعد از پايان كارشان زير ذره بين قرار مي دهيم تا با 
كساني كه تخلف و ترك فعل داشتند، برخورد جدي شود. شجاعي ادامه 
داد: ظرفيتي در كميس��يون اصل90 مجلس براي برخورد با ترك فعل ها 
وجود دارد كه اين ظرفيت در مراجع قضايي وجود ندارد و ما حتماً از اين 
ظرفيت استفاده خواهيم كرد. كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسالمي 
عملكرد مس��ئوالن اجرايي را به صورت دقيق ارزيابي مي كند. س��ؤاالت 
نمايندگان درباره عملكرد ضعيف برخي از وزرا در صحن علني مجلس هم 
مورد رسيدگي قرار گرفته كه بررسي ترك فعل اين وزرا در اولويت بررسي 
كميسيون اصل90 است. نماينده مردم ابهر در مجلس با بيان اينكه عدم 
توجه به كيفيت انجام كار در برخي از مسئوالن تبديل به يك رويه نادرست 
شده است، گفت: برخي از افراد مس��ئوليت هايي را در كشور مي پذيرند و 
خسارت هايي را از خود به جا مي گذارند و زماني هم كه دوره مسئوليتشان 
به اتمام مي رسد، در حاشيه امن قرار مي گيرند كه ما اين اجازه را به آنان 
نخواهيم داد. شجاعي اظهار داش��ت: از برنامه هاي اصلي ما اين است كه 
پرونده اي از ترك فعل هاي مسئوالن دولتي را تشكيل و عملكرد آنان را زير 

ذره بين قرار خواهيم داد تا با آنان برخورد شود.

فرمانده سپاه قدس براي ديدار با مراجع به قم رفت

گزارش قاآني از محور مقاومت به مراجع

رئيسی در گفت و گو با نخست وزير واتيكان: 

دفاع از حقوق انسان ها اساس سياست هاي ايران است

فرمانلده نيلروي قلدس در سلفر بله قم بلا حضلرات آيات 
نلوري همدانلي، سلبحاني، ملكارم شليرازي، عللوي 
گرگانلي و ديگلر مراجلع تقليلد و همچنيلن اعضلاي 
جامعه مدرسلين حوزه علميله قم ديلدار و گفت و گلو كرد. 
سردار س��رتيپ پاس��دار اس��ماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه روز پنج ش��نبه در سفري از پيش اعالم نش��ده و يك روزه به 
قم با مراجع عظام تقليد، مدير حوزه ه��اي علميه، اعضاي جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم و توليت آستان مقدس كريمه اهل بيت 

عليهم السالم، ديدار و گفت وگو كرد. 

س��ردار قاآني در ديدار با حضرات آيات نوري همداني، س��بحاني، 
مكارم ش��يرازي، علوي گرگاني و ديگر مراج��ع تقليد و همچنين 
آيت اهلل سعيدي توليت آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل و 
آيت اهلل اعرافي مدير حوزه هاي علميه و نيز اعضاي جامعه مدرسين، 
گزارش��ي از آخرين تحوالت منطقه و وضعيت محور مقاومت ارائه 
داد. علماي برجسته و اعضاي جامعه مدرسين و مراجع تقليد نيز در 
اين ديدارها ضمن ياد و خاطره سيدالشهداي جبهه مقاومت سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني، از تالش هاي رزمندگان بدون مرز در 
منطقه و محور مقاومت تقدير و در س��خناني ب��ر اقتدار جمهوري 

اسالمي ايران در منطقه و عرصه بين الملل تأكيد كردند. 
آيت اهلل حسيني بوش��هري رئيس جامعه مدرس��ين در اين ديار 
ضمن تبريك اعياد قربان و غدير و گراميداش��ت ياد سردار رشيد 
اسالم شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني )رحمت اهلل عليه( حضور 
فرمانده سپاه قدس و همراهان را گرامي داشته و براي ايشان آرزوي 
موفقيت كرد. سردار اس��ماعيل قاآني نيز ضمن ابراز خرسندي از 
حضور در جلسه جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم به اهم مسائل 
جاري منطقه وبه ويژه موضوع افغانس��تان پرداخته و نكاتي را در 

مورد بيانات اعضا متذكر شد.

حمايت از مظلومان و مقابله با قدرت هاي ظالم 
مبناي درستي براي همكاري ايران و واتيكان 
است و راه برقراري صلح و آرامش در جهان اين 
اسلت كه ظالمان در جاي خود نشانده شوند. 
به گ��زارش دفت��ر رئيس جمه��وري منتخب، 
حجت االسالم س��يدابراهيم رئيس��ي در تماس 
تلفني »كاردينال پيترو پارولين« نخس��ت وزير 
واتيكان، با تبريك عيد س��عيد قرب��ان و با بيان 
اينكه اين عيد به عنوان بزرگترين عيد مسلمانان 
برخاس��ته از اقدام حضرت ابراهيم)ع( اس��ت، 
تصريح كرد: مي توان عيد قربان را به عنوان »روز 
تعامل ميان اديان ابراهيمي« مبنايي براي رايزني 

هم انديشي و گفت و گو ميان اديان تلقي كرد. 
رئيس��ي با تأكيد بر اينكه صيان��ت و دفاع از حقوق 
انسان ها پايه و اساس سياست هاي داخلي و خارجي 
جمهوري اسالمي ايران را تشكيل مي دهد، گفت: 
معتقدم بر اساس آموزه هاي اديان ابراهيمي، ايران و 
واتيكان بايد در كنار مردم مظلوم و ستمديده جهان 
و در برابر قدرت هاي ظالم باشند. رئيس جمهوري 
منتخب اهميت رايزن��ي و گفت وگو مي��ان اديان 
ابراهيمي را در راستاي ايجاد صلح واقعي و آرامش 
پايدار در جهان مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: 
جمهوري اس��المي ايران به عن��وان يك حكومت 
مردم ساالر ديني از هرگونه تعامل و گفت و گو ميان 
اديان ابراهيمي به ويژه مسيحيت استقبال مي كند. 
 رئيسي خاطرنش��ان كرد: سياس��ت جمهوري 
اس��المي ايران در »حماي��ت از م��ردم مظلوم 
فلسطين و مبارزه با اشغالگري صهيونيست ها«، 
»دفاع از مردم يمن« و »مبارزه با تروريست هاي 
تكفيري در عراق و سوريه« و »صيانت از پيروان 
دين مسيح در عراق«، ريش��ه در مباني ديني ما 
در حمايت از حقوق بش��ر دارد. رئيس جمهوري 
منتخ��ب ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه مجاهدت هاي 
سردار ش��هيد س��ليماني در مبارزه با تروريسم 

و نجات جان مسلمانان و مس��يحيان از چنگال 
تروريست هاي جنايتكار هيچ گاه از صفحه تاريخ 
پاك نخواهد شد، گفت: امروز بايد دفاع از حقوق 
انس��ان ها محور اصلي هم��كاري و تعامل ميان 
اديان ابراهيمي از جمله اسالم و مسيحيت باشد. 
رئيسي، تروريسم و تحريم را دو ابزار قدرت هاي 
اس��تكباري براي تحميل سياست هاي ظالمانه 
توصيف كرد و اظهار داش��ت: تروريسم و تحريم 
به مثابه دو تيغ قيچي در »نقض حقوق بش��ر« 
و »محو وجود بش��ر« عم��ل مي كنن��د و امروز 
ما پيروان ادي��ان ابراهيمي وظيف��ه داريم براي 
مقابله با آنها با يكديگر همكاري كنيم. رئيس��ي 
با بيان اينك��ه اگر امروز وج��ود مقدس حضرت 
عيسي)ع( و پيامبر خاتم)ص( در ميان ما بودند 
بي تردي��د در مقابل ظلم و ظالمان ايس��تادگي 
مي كردند، گف��ت: راه برقراري صلح و آرامش در 
جهان اين است كه ظالمان در جاي خود نشانده 
ش��وند و در اين زمينه واتي��كان مي تواند نقش 
مهمي ايفا كن��د. رئيس جمه��وري منتخب در 
اين مكالمه تلفني همچنين از تبريك و آرزوي 
موفقيت نخس��ت وزير واتي��كان قدرداني كرد. 
كاردينال پيترو پارولين نخس��ت وزير واتيكان 
ني��ز در تماس تلفن��ي خود با تبري��ك و آرزوي 
موفقيت براي حجت االسالم والمسلمين رئيسي 

در جايگاه رياست جمهوري، گفت: اميدوارم در 
دوره مسئوليت شما، شاهد بهبود و توسعه روابط 

دوستانه و سازنده تهران و واتيكان باشيم. 
نخس��ت وزي��ر واتيكان ب��ا اس��تقبال از س��خنان 
رئيس جمهوري منتخب در خصوص ضرورت تعامل 
و گفت و گوي سازنده ميان اديان ابراهيمي، اظهار 
داشت: امروز براي ايجاد صلح و ثبات در جهان وظيفه 
مهمي بر عهده ما قرار دارد تا ب��ا همكاري يكديگر 

فضاي صلح آميزي را در جهان شاهد باشيم.
   گسترش روابط با همسلايگان؛ اولويت 

سياست خارجي دولت سيزدهم
رئيس جمه��ور منتخب در گفت وگ��وي تلفني 
رئيس جمهور تركمنستان گفت: گسترش روابط 
با همس��ايگان اولويت نخست سياست خارجي 

دولت سيزدهم است. 
به گزارش رواب��ط عمومي دفت��ر رئيس جمهور 
منتخب، حجت االس��الم س��يدابراهيم رئيسي 
در گفت وگوي تلفن��ي قربانقلي بردي محمداف 
رئيس جمهور تركمنس��تان با وي ضمن تبريك 
فرارس��يدن عيد قربان ب��ه عنوان عي��د بزرگ 
مسلمانان و نيز تبريك سالروز استقالل اين كشور، 
گفت: گسترش روابط با همسايگان اولويت نخست 

سياست خارجي دولت سيزدهم است. 
رئيس جمهور منتخب با بيان اينكه نگاه جمهوري 

اسالمي ايران به تركمنستان فراتر از يك كشور 
صرفاً همسايه است، به ظرفيت هاي گسترده دو 
كشور براي ارتقاي سطح روابط اشاره كرد و اظهار 
داش��ت: تأكيد دارم كه گفت وگوهاي عملياتي 
براي شتاب بخشي به توس��عه روابط بايد هر چه 

سريع تر آغاز شود. 
حجت االسالم رئيس��ي با تأكيد بر تداوم و تقويت 
همكاري هاي بين المللي ايران و تركمنستان تصريح 
كرد: تحوالت افغانستان براي هر دو كشور اهميت 
زيادي دارد و مقامات دو كشور بايد گفت وگوها و 
رايزني هاي الزم را در اين خصوص داش��ته باشند. 
وي با تش��كر از دعوت رئيس جمهور تركمنستان 
براي حضور در اجالس س��ران اكو و كش��ورهاي 
ساحلي خزر و نيز سفر رسمي به اين كشور اظهار 
اميدواري ك��رد هر چه س��ريع تر ام��كان ديدار و 
گفت وگو با وي درباره مسائل مورد عالقه دو كشور 
فراهم شود. قربانقلي بردي محمداف، رئيس جمهور 
تركمنستان نيز در اين گفت وگوي تلفني با تبريك 
فرارسيدن عيد قربان، براي آيت اهلل رئيسي در سمت 
رياست جمهوري آرزوي موفقيت هاي فراوان كرد 
و گفت: روابط تهران و عشق آباد داراي ريشه هاي 
عميق تاريخي و فرهنگي است كه دو ملت را عميقاً 

به هم پيوند مي دهد. 
بردي محمداف ب��ا بيان اينكه روابط دو كش��ور 
بر اس��اس اصول برابري، احترام متقابل و منافع 
دوجانبه گسترش يافته است، افزود: همكاري ها 
و تعامالت دو كش��ور در عرصه ه��اي بين المللي 
نيز در س��طح بااليي برقرار است. رئيس جمهور 
تركمنس��تان از دكتر رئيس��ي دعوت كرد تا در 
اولين فرصت سفر رسمي به تركمنستان داشته 
باشد و همچنين از ايشان براي حضور در ششمين 
نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر و نيز 
پانزدهمين اجالس سران سازمان همكاري هاي 

اقتصادي )اكو( دعوت به عمل آورد.

   دفاعی

   گزارش

حجت االسلام والمسلمين محسلني اژه اي 
از  بازديلد  دوميلن  در  و  گذشلته  روز 
زندان هلاي كشلور در كمتلر از يك ملاه از 
انتصاب به رياسلت دسلتگاه قضا، به زندان 
رجايي شلهر كرج در مركز استان البرز رفت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني قوه قضائيه، رئيس 
دستگاه قضا در بازديد از بخش هاي مختلف زندان 
از جمله بن��د زندانيان امنيت��ي و همچنين بند 
جرائم خشن ضمن گفت وگوي چهره به چهره با 
زندانيان، از نزديك در جريان وضعيت، مشكالت 
و كمبود ها و خواسته هاي آنها قرار گرفت. رئيس 
قوه قضائيه پس از اين بازديد سه ساعته، در جمع 
مسئوالن و كاركنان زندان رجايي شهر با تقدير 
از زحم��ات رئيس و كاركنان س��ازمان زندان ها 
و همه كس��اني كه در مجموع��ه ندامتگاه هاي 
كش��ور خدمت مي كنند، اظهار داشت: من تا به 
حال زندانباني نكرده ام، ام��ا به دليل حضورم در 

بخش هاي مختلف قضايي با بدنه زندان همكاري 
و با زندانيان برخورد داشته ام. 

اژه اي كار زندانباني را كاري س��خت و دش��وار 
دانس��ت و اف��زود: زندانبان ها با اف��راد مختلفي 
ارتباط دارند، چه آنها كه مرتكب جرائم سنگين 
ش��ده اند، چه كس��اني كه جرم كوچكي انجام 
داده اند و چه افرادي كه مشكالت ديگري دارند. 
بر همين اساس بايد با آموزش و نظارت، مراقب 
باش��يم كه زندانبان ها دچار لغزش و مشكالت و 

گرفتاري ها نشوند. 
رئيس دستگاه قضا به مسئوليت سنگين سازمان 
زندان ها در مراقبت، تأمين نياز هاي بهداش��تي و 
رفاهي زندانيان و بازاجتماعي كردن آنها تأكيد كرد. 
رئيس قوه قضائيه به بيان توصيه هايي براي كاهش 
جمعي��ت كيفري و بهب��ود وضعي��ت ندامتگاه ها 
پرداخت و اول از همه از مس��ئوالن دادس��را ها و 
قضات خواست كه در اجراي دس��تورالعمل هاي 

صادره، تا حد امكان از صدور قرار بازداشت موقت 
پرهيز كنند.

»اس��تفاده از مجازات ه��اي جايگزي��ن حبس« 
دومين توصيه حجت االسالم محسني اژه اي بود 
كه تصريح كرد: هرچقدر امكانات زندان ها افزايش 
يابد، باز هم پاسخگوي افزايش جمعيت كيفري 
نخواهد بود و براي كاهش جمعيت كيفري بايد تا 

جايي كه امكان دارد مجازات حبس ندهيم. 
رئيس قوه قضائيه به صدور آراي خالف ش��رع و 
قانون هم اش��اره كرد و گفت: اگر بر اساس ماده 
۴۷۷ به حكمي برخورديم كه خالف بَين ش��رع 
و قانون بود، بايد ضمن بررس��ي علت اينكه چرا 
بازپرس و قاضي چني��ن رأيي داده اند، به صورت 
ريش��ه اي از ص��دور آراي خالف ش��رع و قانون 

جلوگيري كنيم. 
محس��ني اژه اي بر جداس��ازي محل نگهداري 
افراد بازداش��ت موقت از زندانيان نيز تأكيد كرد 

و گفت: در برخي زندان ها افرادي كه برايش��ان 
قرار بازداش��ت موقت صادر مي شود، از زندانيان 
جدا نگهداري مي شوند، اما اين رويه بايد در همه 

زندان ها اجرا شود.
 رئيس دستگاه قضا با اشاره به تنوع زندانيان بر 
اس��اس نوع جرم و روحياتي كه دارند، »تفكيك 
زنداني��ان« را مورد تأكيد ق��رار داد و گفت: بايد 
زندانيان دس��ته بندي و تفكيك شده نگهداري 
شوند تا در ايام حبس نه امكان آموزش خالف به 
همديگر را داشته باشند و نه آن كه برخي از آنها 
به صورت باندي به ديگران ظلم كنند.  اژه اي براي 
حل مش��كل كمبود قاضي ناظر در زندان ها نيز 
پيشنهاد داد از ظرفيت حقوقدانان و دانشجويان 
رشته حقوق و قضا اس��تفاده شود و براي نمونه، 
چهار حقوقدان همراه با يك قاضي بر يك زندان 

نظارت نمايند. 
رئيس ق��وه قضائيه ب��ه مش��موالن قصاص در 
ندامتگاه هاي اس��تان تهران هم اش��اره كرد و از 
مسئوالن س��ازمان زندان ها خواس��ت با كمك 
دادستاني تيمي را براي جلب رضايت اولياي دم 
تعيين كنند و تأكيد كرد هر چند نفر از منتظران 
قصاص مشمول عفو و بخشودگي قرار گيرند، اين 

اقدام ارزشمند خواهد بود. 
حجت االسالم محسني اژه اي ضمن تشكر از حاج 
محمدي، از رئيس س��ازمان زندان ها خواس��ت 
براي بهبود وضعيت زندان ها و حل مش��كالتي 
كه در اين مراكز وجود دارد، وضعيت زندان ها را 
به طور مرتب گزارش كند و به گزارش هاي فصلي 

و موردي اكتفا نكند. 
در جريان بازدي��د رئيس قوه قضائي��ه از زندان 
رجايي شهر ۲00 درخواس��ت از ناحيه زندانيان 
به وی رسيد كه به دستور قاضي القضات مقرر شد 
ضمن استخراج سريع پرونده هاي اين زندانيان 
بالفاصله تيمي قضايي به صورت فوري و در ايام 
تعطيالت همه موارد را بررسي كنند. اين گزارش 
حاكي است تا كنون در بررسي هاي اوليه صورت 
گرفته در مورد برخي از اين درخواست ها، احتمال 
تصميم گيري جديد در مورد بعضي پرونده وجود 
دارد. با تكميل بررس��ي قضايي نتايج بررس��ي 
درخواس��ت هاي زندانيان به رئيس قوه قضائيه 
ارائه خواهد شد تا بر اساس نظر قاضي القضات در 

مورد آنها اقدام صورت گيرد.

 ديدار از نزديک با زندانيان 
و دستور تشكيل تيم فوری قضايی

اژه ای: بايد به صورت ريشه ای از صدور آرای خاف شرع و قانون جلوگيری شود
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