 فارس :سید ابراهیم رئیسی فردا چهارشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه
از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان برای شرکت در ششمین اجالس
سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان سفر میکند.
رئیسجمهور در این سفر عالوه بر شرکت و سخنرانی در اجالس سران
کشورهای حاشیه خزر ،با رؤس��ای جمهور کشورهای حاضر در اجالس
دیدار و گفت وگو خواهد داشت.
  ایرنا :نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
گفت :امضاهای اس��تیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت از نصاب قانونی
افتاد .علی جدی اظهار داشت :کمیسیون صنایع در نامهای به هیئت رئیسه
مجلس اعالم کرد امضاهای استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت،
معدن و تجارت از حد نصاب قانونی افتاده است.
  مهر :ناصر کنعانی رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره،سخنگوی
جدید دستگاه دیپلماسی ش��د .کنعانی از تیر ماه  ۱۳۹۷عهدهدار دفتر
حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در قاهره (پایتخت مصر) بوده است.
او پیش از این نیز ریاست ستاد عراق وزارت امور خارجه را برعهده داشت.
دبیرسیاسیسفارتجمهوریاسالمیایراندرتاشکند(ازبکستان)،معاون
اداره خاورمیانه عربی و ش��مال آفریقا ،معاون سفارت جمهوری اسالمی
ایران در امان (اردن) ،کاردار سفارت ایران در اردن ،کارشناس ارشد حوزه
معاونت عربی و آفریقایی از دیگر سمتهای کنعانی در دوران فعالیتش در
وزارت امور خارجه است .او دارنده مدرک کارشناسی ارشد در رشته روابط
بینالملل و مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی است.

رئیسی در دیدار دبیرکل سازمان «دی :»8
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خبر اول

رئیسجمهور در مراسم گرامیداشت هفته قوه قضائیه:

تصمیم گرفتیم گرفتارحاشیهها نشویم

حسین عبداللهی فر

هفت درس بزرگ هفتم تیر1360

شش روز پس از رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت ریاست جمهوری
بنی صدر ،هفتم تیر 1360شاهد حادثه تلخ و خونینی بود که در آن آیتاهلل
سید محمد بهشتی ،رئیس دیوان عالی کشور به همراه  72تن از مسئوالن
کشور به شهادت رسیدند .هدف منافقین از این جنایت ایجاد اختالل در نظام
مدیریتی کشور و محروم ساختن کشور از اندیشههای شهید بهشتی بود.
این واقعه را باید هم به لحاظ کیفی و هم کمی یکی از بزرگترین حوادث
تروریستی تاریخ کشورمان دانست که ملت و امام امت(ره) را به سوگ نشاند.
اما این حادثه تلخ درسها و عبرتهای زیادی برای آینده کش��ور ،بهویژه
شرایط کنونی کشور داشت که به نمونههای بارز آن اشاره میشود:
 -1پیوند سازمان مجاهدین خلق -که مدعی مبارزه با سرمایه داری و امریکا
بود -با بنی صدر به عنوان سرش��اخه جبهه ملی در اجرای سیاس��تهای
اقتصادی لیبرالی در کشور نشان داد که گروههای مخالف انقالب اسالمی با
هر گرایش و اختالف فکری مجری برنامههای سرویسهای اطالعاتی غرب
هستند .چنانکه سالها بعد سرکرده منافقین در دیدار محرمانه با رئیس
استخبارات عراق از هماهنگی با کاخ سفید و کاخ الیزه در انفجار دفتر حزب
جمهوری اسالمی خبر داد.
 -2حادثه تلخ هفت تیر نشان داد که هرگاه ملت ایران با شناسایی عوامل
نفوذی دشمن مانع از دستیابی آنها به اهدافش��ان شوند ،باید هزینه آن را
بپردازند .شهید بهشتی و یارانش با خون خود پیشتازی مسئوالن در این
مسیر را امضا کردند.
 -3شهید بهشتی و برخی از همرزمانش مانند شهید دیالمه از پیشگامان
جهادتبیینبودند.سخنرانیهایشفافومناظرههایتلویزیونیویحقایق
بسیاری را برای جوانان روشن میساخت ،اما شهید بهشتی در این راه با خون
خود بسیاری از مردم و جوانان را بیدار کرد و حقایق زیادی از جمله از اتهامات
ج میشد ،پرده برداشت .لذا با
ناروایی که به منظور ترور شخصیتی وی تروی 
اعتقاد کامل میگفت« :بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود» .
-4امواجتخریبیدشمناننظاماسالمیعلیهاینشهیدمظلومپیشازانفجار
دفتر حزبی را که وی برای بقای انقالب اسالمی طراحی کرده و دبیرکلی آن
را بر عهده داشت ،بیانگر این پیام برای مدافعان انقالب اسالمی است که هر
چه بیشتر و خالصانهتر برای حفظ این انقالب کوشا باشند ،تمرکز دشمن تا
حذف فیزیکی بیشتر خواهد بود.
 - 5پیام مهم دیگر هفت تیر برای نس��ل امروز که به مدد فضای رها شده
مجازی در معرض شنیدن تهمتهای ناروای بسیاری هستند ،این است که
بین حقیقت و آنچه دشمن تبلیغ میکند ،فاصله زیادی وجود دارد .نگذاریم
دوباره مسئوالنی زیر فشار تهمتهای ناروا مصداق این فرمایش ولی زمان
شوند که «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم رفت» .
 -6پیام هفت تیر به مدافعان انقالب اس�لامی و همه مسئوالن کشور این
است که برای دفاع از نظام اس�لامی هم باید آبرو داد و هم جان .آنکه آبرو
داد آبرومند شد و آنکه جان داد جاودانه شد .چنانکه امروز بهشتی عزیز هم
آبرومند است و جاویدان.
 -7وقتی خبر انفجار خونین هفت تیر منتشر شد جمهوری اسالمی ایران در
فقدان 72تن از مسئوالن کشور که 27تن از آنها نمایندگان مجلس شورای
اسالمی بودند ،عزادار شد و این در حالی بود که رهبر معظم انقالب اسالمی
هم به علت حادثه تروریستی مسجد ابوذر در بستر بیماری بودند و به همین
دلیل در آن محل حضور نداشتند و این امر بیانگر اراده الهی برای بقای نظام
اسالمی بود .بنابراین ،بزرگترین پیام هفت تیر برای اصحاب تعقل و تفکر در
این است که اراده الهی بر ماندگاری انقالب اسالمی تعلق گرفته است.

محمدرضا علیمددی | ایرنا

ما در قوای س�هگانه تصمیم گرفتی�م گرفتار
حاش�یهها نش�ویم و حتم� ًا به مت�ن خواهیم
پرداخ�ت .در ادوار گذش�ته مس�ئوالن و
دس�تاندرکاران گرفتار حاش�یهها ش�دند،
برخی از کارها عقب ماند ،لذا ما عقبماندگیها
و مشکالتی داریم و تصمیم جدی ما این است
که گرفتار حاشیهها نشویم و به متن بپردازیم.

س��ران قوای س��ه گانه روز گذش��ته در همایش
قوه قضائیه گرد هم آمدند ،تا ضمن بزرگداش��ت
هفته قوه قضائیه و شهدای هفتم تیر ،بار دیگر بر
همافزایی قوا در مسیر پیشرفت امور و کاستن از
مشکالت مردم تأکید کنند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،س��ید ابراهی��م رئیس��ی،
رئیسجمه��ور طی س��خنانی در ای��ن همایش
گفت« :در تحلیل حادثه هفتم تیر و حوادث ده ه
 ،۶۰جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم
داشت که جبهه انقالب و نمادهای انقالب را ترور
شخص و ترور ش��خصیت کند .دهه  ۶۰را به یاد
بیاورید و ببینید منافقین چگونه و چه چهرههایی
را ترور کردند و با نشر شایعات و تهمتها به سمت
حاشیه سوق دادند .امام خمینی(ره) از مظلومیت
ش��هید بهش��تی به صورت ویژه یاد میکردند .با
شهادت مرحوم رجایی و بهشتی و چهرههای نماد
انقالب میخواستند جریان انقالب را به حاشیه
رانده و تسلط نظام سلطه را بر کشور فراهم کنند.
در جنگ ارادهها خداوند اراده کرد و حق طلبان و
جبهه انقالب را بر جبهه نفاق پیروز کرد» .
رد پای نفاق در هر فتنهای دیده میشود
رئیسی با بیان اینکه در هر شیطنت و فتنهای در
این  ۴۰سال کشور جای پای نفاق دیده میشود،
گفت :جریان نفاق با نظام س��لطه سعی داشتند
شیطنت خود را ادامه دهند ،اما جریان انقالب باید
آگاه باشد تا این جریان خزنده نتواند با نفوذ اهداف
پلید خود را دنبال کند .وی با بیان اینکه راه ،مسیر
و شخصیت شهید بهش��تی باید ادامه پیدا کند،
تأکید کرد :ساختارسازی را از فکر شهید بهشتی
و خبرگان اول داریم که این س��اختار و سازوکار
را برای جریان والیت در ج��ای جای نظام ایجاد
کردند و ما باید از این جهت قدردان آنها باش��یم.

بیانیه بسیج اساتید و نخبگان حوز ه به مناسبت

  نگاه عجیب اصالحطلبان
به یک روال قانونی

سالروز ترور نافرجام رهبر انقالب

مرکز بسیج اساتید ،مدیران و نخبگان حوز ه علمیه قم در بیانیهای
به مناسبت ششم تیرماه ،سالروز ترور نافرجام رهبر معظم انقالب،
نوشت :شیطان و جنودش همیش�ه تاریخ ،آنگاه که نتوانند با غبار
فتنهمسیرحق رابپوشانند،با خاکپاشیدن برخورشید ،راهخاموش
کردن نور ح�ق را در پیش میگیرند ،غاف�ل از آنکه خون مظلومان،
غبار فتنه را میش�وید و تجلی نور حقیقت را صدچندان مینماید.

به گزارش رسا ،در بخشی از این بیانیه آمده اس��ت :آنگاه که پیروان مکتب
ضاللت و جهالت فرقان در ششم تیرماه  1360عزم خود را بر خاموش کردن
چراغی روشنگر در مسجد ابوذر تهران ،جزم کردند و با سالح و انفجار به مقابله
با «تبیین» و هدایت برخاستند ،باور نمیکردند که اراده حق بر آن است تا
شعاع معرفت و حکمتش ،جوشنده و پوینده باقی بماند و ذخیرهای گردد برای
روزهایی سخت و عقبههایی صعب! و والیتاهلل اینگونه جاری باشد و گوهری
بی مثال میراثدار راهبری انقالبی برآمده از اسالم گردد و چشمه سار وجودش
تا امروز عطش رهروان طریق حقیقت را در شرق و غرب عالم سیراب نماید.
بیانیه بسیج اساتید حوزه علمیه تصریح کرده است :شیطان و جنودش
همیشه تاریخ ،آنگاه که نتوانند با غبار فتنه مسیر حق را بپوشانند ،با خاک
پاشیدن بر خورش��ید ،راه خاموش کردن نور حق را در پیش میگیرند،
غافل از آنکه خون مظلومان ،غبار فتنه را میشوید و تجلی نور حقیقت را
صدچندان مینماید .بیش از سی و سه سال گذراندن انقالب از گردنههای
تاریخی در برابر چشم مبهوت عالمیان با راهبری این حکیم فرزانه ،خود
برترین گواه بر تدبیر و تدبری مبتنی بر اندیش��های منظ��م و برگرفته از
تقواست ،از این رو بر همگان به ویژه مسئوالن و آحاد مردم شریف ایران و
همه آنانی که دل در گرو اسالم و انقالب برآمده از آن را داشته و سربلندی
ایرانعزیزبرگسترهاینعالمدرمسیرتمدناسالمیومقدمهظهورحضرت
ولیعصر (عج) را آرزو دارند پیروی از رهنمودهای این رهبر فرزانه و حکیم و
نایب امام عصر (عج) در عمل و نه شعار ،ضروری است.

ویژ ه

نورحق،باخاکپاشیدنبرخورشید
خاموشنمیشود

از عزیزان مس��ئول در قوه قضائیه تشکر میکنم
که به دنبال احقاق عدالت هس��تند و بسیاری در
دستگاه قضایی بی نام و نشان برای تحقق عدالت
در تالش هستند.
رئیسی با بیان اینکه امروز پیوست عدالت باید
در دستور کار همه تصمیمگیریها باشد و این
امری ضروری است ،اظهار کرد :باید دید چقدر
به عدالت نزدیک ش��دیم یا خدای ناکرده از آن
فاصله گرفتیم .وی هواپرستی را آفت حقگرایی
دانس��ت و گفت :برخی حق را میشناس��ند اما
جوسازیها و فضاسازیها اجازه نمیدهد حق
را بگویند و به حق عمل کنند .رئیسی بیان کرد:
یکی از وظایف قوه قضائیه پیش��گیری از وقوع
جرم است .من بارها به همکاران و دوستانی که
در دستگاه قضایی در خدمتش��ان بودم عرض
کردم االن هم در دولت حرف من همین اس��ت
که هیچ دس��تگاهی را در کش��ور نمیشناسم
مگر اینک��ه مأموریت پیش��گیری از وقوع جرم
دارد .رئیسجمه��ور خطاب به هم��کاران قوه
قضائیه گفت :حتماً نظارت شما تصحیح عملکرد
دستگاههای اجرایی اس��ت .مجریان باید از هر
ناظری که بتواند آس��یب آنها را به آنها بنمایاند
و قبل از اینکه آس��یب به جامعه س��رایت کند
استقبال کنند.
در مس�یر عدالت نه حق عقبگرد داریم
نه در جا زدن
وی تصریح کرد :من عقی��ده دارم در این ارتباط
دیگران هرچ��ه میخواهند بگویند ام��ا ما باید
بدانیم که رمز موفقیتمان در کشور انسجام همه
نیروهایی است که به نام انقالب خدمت میکنند؛
انسجام میان قوا ،نهادها ،نیروهای مسلح و همه ما
تحت فرماندهی رهبر انقالب است .رئیسی ادامه
داد :ما در قوای س��هگانه تصمیم گرفتیم گرفتار
حاشیهها نشویم و حتماً به متن خواهیم پرداخت.
در ادوار گذش��ته مس��ئوالن و دس��تاندرکاران
گرفتار حاشیهها شدند ،برخی از کارها عقب ماند
لذا ما عقبماندگیها و مشکالتی داریم و تصمیم
جدی ما این اس��ت که گرفتار حاشیهها نشویم و
به متن بپردازیم.

روال عادی تعامل بین دولت و مجلس ،تذکر و استیضاح و
سؤال نمایندگان از رئیسجمهور و وزراست .مطابق قانون،
مجلس ناظر بر عملکرد دولت اس��ت و ابزار این نظارت هم
همین تذکر و استیضاح است .این روال ربطی به بد و خوب
بودن رابطه میان این دو دس��تگاه حاکمیت��ی ندارد .با این
حال ،اصالحطلبان بهرغم آنکه همواره بر طبل «حاکمیت
قانون» میکوبن��د ،در عمل و موضعگیری نش��ان دادهاند
که در تعامل میان قوای مجریه و مقنن��ه قائل به این روال
قانونی نیستند و آن را در برهههای مختلف و بنابر شرایط،
دشمنی و تخریب و س��نگاندازی و تفرقه و اختالف تعبیر
میکنند .وقتی دولت دس��ت اصالحطلبان ب��ود و مجلس
دست اصولگرایان ،نظارت مجلس بر دولت را سنگاندازی
تعبیر میکردند و با کوچکترین احتمال سؤال و استیضاح
اعضای هیئت وزی��ران ،موج حم�لات اصالحطلبان علیه
مجلس شروع میش��د .وقتی هم که دولت و مجلس دست
اصالحطلبان بود که مجلس تریبون دفاع از دولت شده بود و
عم ً
ال نظارت مجلس بر دولت تعطیل شد .حاال هم که دولت
و مجلس هر دو تقریباً در دس��ت یک جناح سیاسی است،
نظارت مجلس بر دول��ت را تعبیر به وجود اختالف میان دو
قوه میکنند تا میان آنها اخت�لاف بیندازند و البته اصرار بر
انجام استیضاح هم دارند!
علیمحمد نمازی ،فعال سیاسی اصالحطلب اخیرا ً گفته«:
حتماً باید استیضاح انجام شود .اگر اس��تیضاح انجام نشود
معلوم خواهد ش��د که مجلس به ادعاهای خود دقت ندارد.
مجلس نبای��د از کنار این موض��وع عبور کن��د » .نمازی با
تحریک مجلس به استیضاح فاطمیامین خاطرنشان کرد:
«اتفاقی که برای عبدالملکی افتاد ب��ه اعتبار مجلس اضافه

رئیسجمهور بیان کرد :متن خدمت خالصانه به
مردم ،گرهگشایی از زندگی مردم ،اجرای عدالت
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ،گذشتن از همه
سلیقههای فردی و شخصی ،نگاههای سیاسی و
پرداختن به آنچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام
دوم برای همه ما ترسیم کردند آن چیزی است که
همواره باید دنبال کنیم و جبران عقبماندگیها
را انجام داد .رئیس��ی با بیان اینکه سه قوه نسبت
به پیش��رفت و عدالت تالش میکنند ،گفت :در
مسیر رو به جلو برای پیش��رفت و عدالت نه حق
عقبگرد داریم و نه حق درجا زدن ،نه حق س��یر
قهقرایی و ارتجاع��ی داریم و نه توق��ف کردن و
ایستایی؛ چراکه کشور یک راه بیشتر ندارد و آن
هم پیشرفت و عدالت است و ما این را ه را با قوت و
توکل به خداوند و با مشارکت مردم و انسجام همه
قوا پیش خواهیم برد.
خنثیس�ازی و رف�ع تحری�م را توأمان
دنبال میکنیم
محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی
نیز طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضائیه
گفت« :انصافاً با تدبیر مقام معظم رهبری در چند
سال اخیر و دقت نظر ایش��ان در انتصاباتشان در
قوه قضائیه این امید ایجاد ش��ده که این قوه در
مسیر درست قرار گرفته اس��ت و امروز در دوره
آقای اژهای اتفاقات مثبتی در ای��ن قوه رخ داده
است .بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم نقشه
راه و سند چشمانداز ما برای آینده است و با نگاه
به گذشته و کسب تجربه باید به سمت آینده بهتر
حرکت کنیم».
قالیب��اف در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه توانمن��دی
و ظرفیتهای داخل��ی ،گفت« :ب��ه عنوان یک
خدمتگزار عرض میکنم که ظرفیتهای مادی و
سرمایههای انسانی بزرگترین ظرفیت ما هستند
که در همین شرایط سخت تحریمها در دسترس
ما قرار دارند .هر س��ه قوه بر این باور هستیم که
خنثیسازی تحریم و رفع تحریم را توأمان دنبال
کنیم؛ البته اس��اس م��ا مبتنی بر خنثیس��ازی
تحریم اس��ت .ظرفیت و ام��کان الزم مادی نیز
امروز در کش��ور وجود دارد تا دست به دست هم

کرد ،چون او مجبور به استعفا شد .اگر در قضیه فعلی روال به
همین صورت ادامه یابد و فاطمی امین استعفا ندهد ،مجلس
باید استیضاح را پیش ببرد و در غیر این صورت به اعتبار خود
لطمه وارد خواهد کرد» .
یا در موردی دیگر ،روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «هوای
ابری میان بهارستان و پاستور» نوشت« :نگاهی به رویکردها
و اظهارات برخ��ی کارشناس��ان و چهرههای سیاس��ی در
حدفاصل یک سال گذشته در خصوص نوع ارتباط دولت و
مجلس به وضوح نشان میدهد که برخی بسیار زودتر از اینها
پیشبینی میکردند که ماه عسل دولت و مجلس چندان به
درازا نکشد و حتی در همان سال اول نیز با یکدیگر به اختالف
نظر بخورند» .
این روزنامه افزود« :به نظر میرس��د مس��یر برخی حامیان
دولت درحال تغییر کردن است و عملکرد دولت رئیسی آنها را
سمتی برده است که در کنار مردم به جمع منتقدین بپیوندند
و شاید از دل این انتقادات فراکسیونی از منتقدین دولت در
مجلس یازدهم شکل گیرد» .
اصالحطلبان ،چون خود این رویکرد را دارند که همجناحی
بودن ،باب ه��ر انتقادی را باید ببندند ،تص��ور میکنند این
س��و هم صرف همجناحی بودن ،باید وظایف قانونی خود را
تعطیل کند .کما اینکه روزنامه شرق در همین خصوص در
مطلبی نوشته بود که «خطونش��ان بهارستان برای پاستور
با شروع سال جدید ش��دت گرفته و در روز نخستین جلسه
صحن علنی در قرن جدید ۳۳ ،تذکر نمایندگان به رئیسی
خبرساز شد و  ۱۹۰نماینده نیز با ارسال نامهای به رئیسی،
بر انتظارات خود در احیای برجام ب��رای چندمینبار تأکید
کردند .در این میان ،بحث استیضاح وزرا نیز به صورت جدی
پیگیری شد» .
در ادامه این مطلب آمده است« :با شروع سال جدید و ارسال

به س��مت اهداف پیش برویم و م��ردم ثمرات و
نتایج این اقدامات را در زندگی و سفرههای خود
لمس کنند» .
دش�من به جنگ ایمان و باورهای مردم
آمده است
حجت االسالم محسنی اژهای ،رئیس قوه قضائیه
هم ،ضمن گرامیداش��ت هفته قوه قضائیه و یاد و
خاطره تمامی شهدا به ویژه شهدای دستگاه قضا
و ش��هید آیتاهلل بهشتی ،همه ش��هدای دولت،
مجلس ،نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ارکان
نظام ،با اش��اره به اقدامات و اهداف دشمنان طی
بیش از  ۴۰سال گذش��ته گفت :دشمنان ما طی
این چهار دهه نتوانستهاند الگوی جدید مذهبی
و دینی مردم را تحمل کنند و بهرغم فعالیتها و
اقداماتی که دارند ،شاهد هستند که نظام ما هر
روز قویتر و پویاتر ،رو به جلو حرکت میکند.
قاضیالقضات با بیان اینکه جنگ نظامی داخلی
و خارجی ،تحریم اقتصادی و تبلیغات بنگاههای
تبلغاتی دش��من نتوانس��ته انقالب و ام��ت ما را
متوقف کن��د ،گفت :دش��من امروز ب��ا اقدامات
ترکیبی ،موذیانه و مزورانه خ��ود به دنبال تغییر
اراده و الگوی مردم است و به زعم باطل خود ،دین
و باور مردم را نشانه رفته است .رئیس عدلیه افزود:
دشمن امروز آنچه را که با جنگ ،تحریم اقتصادی
و پمپاژ دروغ و نفاق به دست نیاورده ،میخواهد
با تضعی��ف ایمان ،تضعیف اخ�لاق و ارزشهای
اسالمی ،هدف گرفتن اراده مردم و ایجاد و القای
یأس در جوانان و ناامید کردن آنها نسبت به آینده،
به دست بیاورد.
خدم�ت خالصان�ه ب�ه م�ردم ،اکس�یر
خنثیسازی توطئه دشمن
رئیس عدلی��ه در ادامه اظهار کرد :اگ��ر با اتکا به
خداوند برای مردم خالصانه خدمت کنیم ،دلها
را تسخیر میکنیم و وقتی دلهای مردم تسخیر
شود ،میتوان از همه مش��کالت عبور کرد .آنچه
اکسیر خنثیسازی اقدامات ترکیبی و توطئههای
دشمن است ،توجه به بس��ط و گسترش عدالت
اجتماعی و مقابله با فس��اد و تبعیض اس��ت .اگر
مردم ما بدانند که کارگ��زاران نظام برای تحقق
عدالت اجتماعی و فراهم کردن بس��تر رشد دنیا
و آخرت آنها تالش میکنن��د تردید نکنید که با
تمام وجود از مسئوالن و کارگزاران نظام حمایت
و پشتیبانی میکنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شخصیت وارسته،
انقالبی و دلس��وز رئیسجمهور ،گفت :امروز قوه
قضائیه وظیفه خود میداند که ب��ا تمام توان به
قوه مجریه کمک کند؛ امروز بار سنگینی بر دوش
دولت اس��ت و همه وظیفه داریم ک��ه با تالش و
مساعدت یکدیگر این بار را با هم برداریم .رئیس
قوه قضائیه همچنین تصریح ک��رد :قوه قضائیه
تشریک مساعی با مجلس انقالبی را برای تدوین
و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و قوانین
متناس��ب با خنثیس��ازی توطئههای دشمن و
قوانین همراس��تا با خدمت به م��ردم ،وظیفه و
تکلیف خود میداند.
محس��نی اژهای در ادامه بیان داش��ت :باور دارم
چنانچه قوه قضائیه از لحاظ عده و عده و تجهیز
نیروی انس��انی و اداری و امکاناتی تقویت شود،
دولت و مجلس نیز از این امر منتفع میش��وند.
وی تصریح کرد :تقویت قوه قضائیه سبب میشود
این قوه با توان بیشتری در جهت گسترش عدالت
و کمک به دولت گام بردارد و دس��تگاه قضایی با
تقویت شدن میتواند حمایت بیشتری از ناحیه
مردم برای نظام به دست آورد.

چندباره نامه نمایندگان معترض به احیای برجام ،این نگاه
حمایت از دولت در حال رنگباختن است .گویی در وزنکشی
سیاسی نمایندگان ،وزنه تندروها اگر سنگینتر هم نباشد،
سروصدایشان به میزانی بلند اس��ت که صدای نمایندگان
معتدل شنیده نشود» .

عبدی  :وقایع سال   88هرچه بود
اصالحات نبود

13سال پس از فتنهانگیزی با دروغ تقلب در انتخابات ،حاال
عباس عبدی روزنامهنگار اصالحطل��ب تعابیری را در مورد
وقایع سال  88به کار میبرد که مش��ابه موضع حاکمیت و
مخالفان فتنه سبز است .او در گفتوگویی با روزنامه اعتماد
گفته که وقایع سال  88هر چه بود ،اصالحات نبود.
عبدی گفته« :میتوانم بفهمم كه با ادبیات س��ال  88چطور
میشود اصالحات كرد .هر كسی میخواهد از  88دفاع كند
بكند اما هر چه بود اصالحات نبود .البته معنایش این نیست
كه حكومت كارش درست است .اگر حكومت كارش درست
بود كه اص� ً
لا ما دعوایی نداش��تیم .بنابراین اگ��ر نقد داریم،
معنایش این است كه خودمان را باید درست كنیم .با ادبیات
 88نمیشود این كار را كرد .اتفاقات سال  88ضربه سنگینی
هم به جریان اصالحات و هم به كشور و حاكمیت وارد كرد» .
عبدی گفته که اصالحطلب��ان باید از گذش��ته عبور کنند
و غرب هم چنین کرده اس��ت« :این روزه��ا اگر دقت كنید
مدام درباره گذشته بحث میشود ،اما در غرب واقعاً دیگر از
گذش��ته عبور كردهاند .باید با یك تفاهم جمعی عبور كنیم
از گذش��ته .اصالحطلبان باید این مرزبندیهایی را كه بین
منتقدین وجود دارد ،بردارند .دیگر اصالحطلبان به تنهایی
برای حل مسائل كفایت نمیكنند و باید فراتر از خودشان را
نگاه كنند».

میتوانیم دستاوردهای فناورانه خود را
با دی 8به اشتراک بگذاریم

رئیسجمه�ور با اش�اره ب�ه اینکه سیاس�ت ای�ران هم�کاری با
س�ازمانهای منطق�های ،بین المللی و کش�ورهای جهان اس�ت،
تأکید کرد :ظرفیتهای زیادی در کش�ورهای دی ۸برای افزایش
تبادالت تجاری و ترانزیت کاال وجود دارد که مغفول مانده اس�ت.

به گزارش ایرنا ،س��ید ابراهیم رئیس��ی روز گذش��ته در دیدار ایسیاکا
عبدالقادر امام ،دبیرکل سازمان «دی  »۸به دستاوردهای دانش بنیان
جوانان ایرانی در پارکهای علم و فناوری کشورمان اشاره کرد و اظهار
داشت :ایران میتواند دستاوردهای فناورانه و دانشبنیان خود را با دیگر
کشورهای عضو دی  ۸به اشتراک بگذارد.
رئیس��ی با ضروری دانس��تن افزایش تبادالت تجاری می��ان اعضای
گروه تصریح کرد :اعضای این س��ازمان تالش کنند ضمن فعالسازی
ظرفیتهای خود تبادالت تجاری بین کشورهای عضو را افزایش دهند.
رئیسجمهور خاطرنش��ان کرد :امریکا نمیخواهد کشورهای در حال
توسعه رشد کنند و عالقهمند است این کش��ورها به هر نحوی به نظام
سلطه وابستگی داشته باشند.

سرلشکر باقری در دیدار مقام پاکستانی:

حضور منطقهای صهیونیستها را
تحمل نمیکنیم

رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح عضویت رژیم صهیونیستی در
سنتکام و استقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایشها را بسترساز
ایجاد تهدیداتی برای منطقه عنوان ک�رد و گفت :ما این تهدیدات
را برنمیتابیم و مطمئن ًا در قبال آن عکسالعمل نش�ان میدهیم.

بهگزارشایرنا،سردارسرلشکرمحمدباقری،رئیسستادکلنیروهایمسلح
در دیدار با ندیم رضا ،رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد ارتش پاکستان
اظهار داشت :بدون تردید در سالهای اخیر با تالش فرماندهان و مسئوالن دو
کشور روابط فی مابین توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار
یابد .وی با بیان اینکه ما معتقدیم دو کش��ور از ظرفیتهای قابل توجهی
برخوردارند ،گفت :باید در راستای تقویت همکاریهای مشترک بیشتر
تالش کنیم؛ در پنج سال گذشته ما تعامالت و رفت و آمدهای زیادی بین
مسئوالن نظامی ایران و پاکستان را شاهد بوده ایم که این روند باید گسترش
یابد و موجب ایجاد امنیت در مرزهای دوکشور شود و دو کشور در سایه این
امنیت و آرامش روابط اقتصادی را مورد تأکید قرار دهند .سرلشکر باقری
ادامه داد :مسئله امنیت مرزهای ایران و پاکستان از مهمترین مسائل بین
دو کشور است و بنده در سفری که به پاکستان داشتم به طور جدی پیگیر
موضوعات مشترک دو کشور به ویژه در حوزه امنیت مرزی بودهام.
سردار باقری با بیان اینکه منطقهای که جمهوری اسالمی ایران و پاکستان
در آن قرار دارند بسیار مهم و حساس است ،گفت :این منطقه از حساسیت
فزایندهای برخوردار است ،به ویژه اینکه رویدادها و تحوالت اخیر سبب
مداخالت کشورهای فرامنطقهای شده و مشکالتی در سطح منطقه ایجاد
کرده است .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،رژیم صهیونیستی را در رأس
مداخلهگریها و زمینه ساز بی ثباتی در منطقه اعالم کرد و گفت این رژیم
با اجرای طرحهایی در صدد ایجاد ارتباط با کشورهای منطقه و دستیابی
به اهداف مداخلهگرانه است .وی عضویت رژیم صهیونیستی در سنتکام و
استقرار تجهیزات و حضور آن در رزمایشها را بسترساز ایجاد تهدیداتی
برای منطقه عنوان کرد و افزود :ما این تهدیدات را برنمیتابیم و مطمئناً در
قبال آن عکسالعمل نشان میدهیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مس��لح در خصوص مداخالت امریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه گفت :تشکیل گروههای تروریستی و تکفیری
در منطقه به ویژه در سوریه و عراق از دیگر مواردی است که امریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه ایجاد کردند و به آن دامن زدند و در ادامه روند
سلطه گری تا سقوط این دو کشور پیش رفتند .وی با اشاره به تحوالت
یمن گفت :از دیگر مسائل منطقه ما فاجعه یمن است که برای مدت زمان
زیادی است که این روند ادامه یافته و باید به سرعت این به این جریان
خاتمه داد .سردار باقری گفت :مسئله کشمیر یکی دیگر از مسائل جهان
اسالم محسوب میشود و موضع جمهوری اسالمی ایران در این رابطه
همان تدبیر و موضع رهبر معظم انقالب اسالمی است که حمایت از مردم
مظلوم و مسلمان را تحت توجه قرار میدهد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه تحلیل مسائل منطقه گفت:
جنگ روس��یه و اوکراین قطعاً بر منطقه و جه��ان تأثیرگذار خواهد
بود و توس��عه ناتو به سمت مرزهای روس��یه خطری برای امنیت این
کشور محس��وب میش��ود که امیدواریم طرفین با گفتوگو مسائل
و مش��کالت را حل و فصل کنند .باقری گفت :مس��ئله افغانستان از
تأثیرگذارترین مسائل بین دو کش��ور ایران و پاکستان است .با توجه
به شرایط افغانستان مشارکت و مداخله سایر اقوام در ایجاد امنیت و
ثبات نقش سازندهای در آینده این کشور خواهد داشت .وی افزود:ما
نگران توسعه تروریسم از سمت افغانس��تان هستیم در این خصوص
برنامههایی نیز داریم و معتقد هس��تیم ،که این مسائل و مشکالت با
همکاری کشورهای ایران و پاکستان قابل حل خواهد بود و نیازی به
مداخله کشورهای بیگانه نیست.

رئیس جدید سازمان حفاظت اطالعات سپاه
منصوب شد

س�ردار خادم�ی ب�ا حک�م فرمان�ده معظ�م کل ق�وا ب�ه
ریاس�ت س�ازمان حفاظ�ت اطالع�ات س�پاه منص�وب ش�د.

ی با حکم فرمانده معظم کل قوا
سردار س��رتیپ پاس��دار مجید خادم 
به ریاست سازمان حفاظت اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
منصوب شد.
سردار خادمی پیش از این ،رئیس سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح بود.
س��ردار محمد کاظمی ،رئیس سابق س��ازمان حفاظت اطالعات سپا ه
هفته گذشته به ریاست سازمان اطالعات سپاه منصوب شده بود.

