
وحشیگریصهیونیستها
تالشمذبوحانهبرایبقا

شرارت و حمالت وحشیانه رژیم تروریستی صهیونیستی علیه مردم مظلوم 
اردوگاه جنین در فلسطین اشغالی در هفته گذشته، مهر تأییدی بر صحیح 
بودن پیش بینی اهداف سفر بایدن به منطقه اس��ت. قبل از سفر بایدن به 
منطقه غرب آسیا، پیش بینی کرده بودیم که بایدن با سلسله ای از اهداف 
امنیتی، اقتصادی و سیاسی به منطقه سفر می کند و یکی از اهداف او از این 
سفر، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از طریق سرکوب مقاومت اسالمی 
فلسطین با پول و سرمایه کش��ورهای عربی خواهد بود. مواضع بایدن در 
اجالس جده )بعداز سفر به سرزمین  های اشغالی( از قبیل»ما در کنار شما 
هستیم و اجازه نمی دهیم منطقه به دست چین و روسیه یا ایران بیفتد«، 
آشکارا نشان می داد که امریکا برای استمرار حضور خود در منطقه برنامه 
ریزی کرده و حضور خود را در منطقه به تنش افزای��ی، بی ثباتی و قربانی 
کردن مردم مظلوم فلسطین گره زده است و حمالت ددمنشانه اشغالگران 
صهیونیست با چراغ سبز و حمایت علنی امریکا و حمایت مالی و سیاسی 
پشت پرده سران خودفروخته و مزدور دولت های عربی حاضر در اجالس 

جده صورت گرفته است. 
بایدن در س��فر منطقه ای خود به هیچ یک از اهداف آشکار و ظاهری خود 
نظیر »راضی کردن اعضای عرب اوپک برای افزایش تولید نفت«، »تشکیل 
ناتوی عربی«، »کمک به تسریع عادی سازی روابط رژیم سعودی حاکم بر 
حجاز با رژیم صهیونیستی«، »ایجاد اجماع منطقه ای علیه ایران«، »مقابله 
با افزایش نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه«، »پیشگیری از نزدیک 
شدن کشورهای عربی به ویژه رژیم س��عودی به چین در طرح راه ابریشم 
دریایی«، »ایجاد دست برتر نسبت به ایران در میدان مذاکرات برجامی در 
وین« و »پیروزی بر جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو« دست پیدا نکرد، 
اما ظاهراً موفق با انجام هماهنگی ه��ای الزم برای یورش به کرانه باختری 
رود اردن و اردوگاه جنین شده و سفر نانسی پلوسی به تایوان نیز به عنوان 
قطعه ای از پازل بازی منطقه ای دموکرات  ها و هیئت حاکمه امریکا برای غلبه 
بر مشکالت خود در منطقه غرب آسیا و ترمیم شکست های پی در پی قابل 

بررسی و ارزیابی است. 
از س��وی دیگر تجربه ثابت کرده که رژیم صهیونیستی همواره در شرایط 
بحرانی یا مواقعی ک��ه نیاز به یک امتیاز و دس��تاورد در برابر افکار عمومی 
شهرک نشینان اسرائیلی داشته، تجاوز جدیدی علیه فلسطینیان را آغاز 
کرده است. درحال حاضر نیز صهیونیس��ت  ها در نتیجه بن بست سیاسی 
این رژیم و انتخابات جدید در کنست، نیاز به دستاوردی هرچند نمایشی 
دارند. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی در پرونده مناقشه مرزی با لبنان نیز 
شرایط مطلوبی نداشته و حزب اهلل علناً  این رژیم را تهدید به گزینه نظامی 
کرده است. حمالت رژیم صهیونیستی به کرانه باختری رود اردن، با توجه 
به اوضاع منطقه و شرایط حاکم بر هیئت حاکمه اشغالگران صهیونیست، 
ناشی از ترس، ضعف و استیصال صهیونیست  ها بوده و نوعی فرار به جلو تلقی 
می گردد. رژیم صهیونیستی که خود را در محاصره محور مقاومت در منطقه 
می بیند و هر لحظه حلقه محاصره محور مقاومت را تنگ تر دیده و نظاره گر 
مرگ تدریجی خویش است، از باب الغریق یتشبث بکل حشیش: »کسی 
که در حال غرق شدن اس��ت اگر یک چوب کبریت هم روی آب ببیند به 
امید نجات، تالش می کند آن را بگیرد « چاره را در توحش و ددمنشی دیده 
و جنین را با بیش از ۱۶ تن بمب مورد حمله قرار داده و دهها فلسطینی را 

شهید و زخمی کرد. 
جنایت وحشیانه صهیونیست  ها در حالی علیه مردم مظلوم و محاصره شده  
فلسطین صورت گرفته که این رژیم در بد ترین ش��رایط ممکن در تاریخ 
اشغالگری به سر می برد و با بی ثباتی و بن بست سیاسی دست و پنجه نرم 
کرده و با بحران های متعدد و گسترده سیاسی در داخل سرزمین  های اشغالی 
روبه رو است. عالوه بر آن اوضاع امنیتی این رژیم سفاک و تروریست نیز بسیار 
وخیم گزارش شده و خود را در محاصره محور مقاومت در جغرافیای فلسطین 
از جمله در قدس، کرانه باختری و نوار غزه می بیند و طبیعی است که در چنین 
شرایطی با هدف »برون سپاری بحران های داخلی که با آن روبه رو است«، 
»سنجش میزان آمادگی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین«، »برآورد الزم 
از توان و آمادگی رزمی یگان های تحت امر«، »حفظ و ارتقای روحیه آسیب 
دیده نظامیان صهیونیست ناشی از بروز تنش سیاسی با روسیه«، »قدرت 
نمایی و ضربه شست نشان دادن به مقاومت لبنان«، »سنجش میزان آمادگی 
و عکس العمل محور مقاومت«، »سنجش میران همراهی کشورهای منطقه 
با مقاومت اسالمی فلسطین«، »مدیریت و اقناع افکار عمومی جهانی مبنی بر 
تسلط این رژیم بر فلسطین« و...  دست به چنین اقداماتی بزند. هم اینک رژیم 
صهیونیستی با انبوهی از مشکالت، آسیب ها، فشار ها و تهدیدات »داخلی«، 
»فلسطینی/اسرائیلی«، »محور مقاومت«، »منطقه ای « و »بین المللی « نظیر 
»بی ثباتی سیاسی داخلی رژیم«، »مطالبه رو به افزایش صهیونیست های 
ساکن در فلسطین برای کاهش تهدیدها«، »الزامات انتخاباتی«، »ضرورت 
تداوم استراتژی چمن زنی با هدف کاهش دارایی های استراتژیک انسانی، 
تجهیزاتی و تسلیحاتی گروه های مقاومت«، »افزایش سریع توان عملیاتی و 
نظامی مقاومت فلسطین«، »ناتوانی در تحمیل اراده خود به مقاومت لبنان«، 
»سرعت گرفت تضعیف جایگاه این رژیم در نظام بین المللی « و...  روبه رو است 
و اکثر کارشناسان و تحلیل گران در جهان، توحش صهیونیست  ها را »تالش 
برای بقا« ارزیابی کرده و معتقدند ماجراجویی این رژیم امر جدیدی نبوده 
و مانند دفعات پیشین افشای ضعف و ناتوانی بیشتر صهیونیست  ها را در پی 
خواهد داشت، لیکن از آنجا که قربانیان این ماجراجویی مردم مظلوم فلسطین 
هستند، جهان اسالم باید به دنبال ایجاد وحدت )دولتی و مردمی( و اتخاذ 

راهبرد مقاومت فراگیر و فعال به منظور کاهش تهدیدات این رژیم باشند. 

خاتمیمیخواهدشریکدزدباقیبماند؟
»شهادت سردار سرافراز سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل 
علیه خسارتی است بسیار سنگین برای اسالم و ایران که تنها عنایت و 
لطف ویژه حضرت پروردگار می تواند آن را جبران کند. شهادت سردار 
مجاهد حاج قاسم سلیمانی عزیز به دست جنایتکاران متجاوز به منطقه 
و عراق...  همه دوستداران فضیلت و مجاهدت و ر هایی مستضعفان آزاده 

را داغدار کرد. «
این عباراتی است که محمد خاتمی در پیام تسلیت خود به مناسبت 
ترور سردار سلیمانی نوشته است. عزاداری برای سردار دل  ها سهم 
انحصاری هیچ گروه و جناحی نیست، اما از همان ۱3 دی 98، در روز 
غمباری که سردار دل  ها آسمانی شد و خاتمی این جمالت را نوشت، 
تا همین امروز، همچنان این س��ؤال بی پاس��خ وجود دارد که اگر 
اعتقاد خاتمی به راهی که امثال قاسم سلیمانی  ها رفتند، این است، 
پس چرا از مطالبات اردوکشی های خیابانی 88 دفاع کرد و اعتنایی 
به ش��عار »نه غزه، نه لبنان « نداش��ت؟ چطور می شود آن آشوب  ها 
و اغتش��اش  ها را که در برخی ش��عار ها با اعتراض به سیاست های 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران همراه بود، »واکنش های طبیعی 
و پراحساس مردم« دانست و ۱0 س��ال بعد، شهادت مجری همین 
سیاست  ها را اینگونه با کلمات به عزا نشست؟ خاتمی ا ست دیگر، او 
آن قدری سیاست ورزی می داند که خودش را از قافله میلیونی ملت 
در تکریم قهرمان ملی، قاسم سلیمانی عقب نکشد، گرچه جهت باد 

در سال 88 برای او مواضعی دیگر آفریده باشد!
دورویی  در تبیین مواض��ع محمد خاتمی وصف جدیدی نیس��ت. 
کافی اس��ت نگاهی گذرا به وقایع 88 داش��ته باش��یم. وقتی برگه 
رأیش را در صندوق انداخت، گفت: »همه ش��واهد امر حاکی است 
موسوی انتخابات را برده است، اما من پیشگو نیستم «. اما سال 90 
در دیدار با فعاالن رسانه مدعی شد که من یک هفته قبل انتخابات 
به موسوی اعالم کرده بودم که پیروز نخواهد بود! در ماجرایی دیگر، 
موسوی و هاشمی رفسنجانی در مورد جلساتی جداگانه با خاتمی 
می گویند که او هم خواهان ابطال انتخابات است، اما خاتمی منکر 
می شود که چنین خواسته ای داشته است! و اگر هم خواهان ابطال 
انتخابات نبوده، پس چرا به هواداران خود که کف خیابان فریاد ابطال 
انتخابات سر می دادند، هیچ نگفت؟ از سویی او در بیانیه و دیدارهای 
علنی مطالبات موسوی را روش��ن دانست و نوشت که این مطالبات 
»خواست همه ماس��ت «! این همه نفاق خاتمی نبود. او در حالی از 
خواس��ت فتنه گران 88 دفاع کرد که بعد ها در جلس��ات خصوصی 
اذعان کرد که در انتخابات 88 تقلب نشده اس��ت، اما چرا این نظر 

خود را علنی نکرد؟
خاتمی ترسید پایگاه اجتماعی اش را که به لحاظ کیفی دامنه ای از 
اصالح طلب تا ضدانقالب را پوش��ش می داد از دست بدهد. در عین 
حال، تالش کرد نقش اول اردوکش��ی های خیابانی جنبش س��بز 
نباشد تا بتواند ارتباط کج دار و مریز خود را با نظام حفظ کند که البته 
به دلیل مش��ی صادقانه نظام، موفق نبود و به دلیل همین رویکرد 

منافقانه از سوی نظام پس زده شد. 
به امروز برگردی��م؛ به روزی که میرحس��ین موس��وی، کاندیدای 
اصالح طلبان در انتخابات ریاس��ت جمهوری –که هیچ گاه دس��ت 
از حمایت او نکشیدند- یکی از فرماندهان سپاهی را که حاج قاسم 
برای نبرد با تروریست  ها به س��وریه برده بود، جان تلف شده در راه 
حفظ یک مستبد توصیف کرده است. بحث یک نفر هم نیست، همه 
مدافعان حرم، همه آنانی که برای امنیت ایران مان با تروریست های 
تکفیری جنگیدند، مورد توهین میرحسین موسوی قرار گرفته اند. 
حال خاتمی می خواهد چه کند؟ قرار اس��ت همچنان شریک دزد 
باقی بماند تا تندرو ها دلخور نشوند یا می خواهد دست از چند رنگی 
و شراکت با دزد ها دست بردارد و این بار با صداقت، ادعای شراکت 

با قافله کند؟
خاتمی می تواند به سکوت، به دورنگی، به ش��راکت با دزد ادامه دهد؛ 
آزادی برای منافق بودن وجود دارد، اما بای��د این را هم دیگر بداند که 
چرا وقتی دم از »آشتی ملی « می زند، کسی جدی اش نمی گیرد و حتی 
درخواستش رد می شود. با نفاق نمی شود آشتی کرد و دم خروس آن 
قدر بیرون زده که دروغی قسم حضرت عباس خاتمی را فریاد می زند. 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
ایرانازمردمفلسطین

برایاحقاقحقوقشانحمایتمیکند
جهاد اس�المی فلس�طین از مؤثر ترین جریان های مقاومت مردم 
فلسطین در مقابله با رژیم اشغالگر قدس است و جمهوری اسالمی 
نیز از مردم فلس�طین ب�رای احقاق حقوق ش�ان حمایت می کند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
روز گذشته در گفت وگوی تلفنی با زیاد نخاله، دبیرکل جنبش اسالمی 
فلس��طین با تبریک پیروزی اخیر مقاومت اسالمی مردم فلسطین در 
نبرد با رژیم اش��غالگر قدس گفت: جمهوری اس��المی ایران در همه 
شرایط و با همه توان در کنار ملت فلسطین و مقاومت اسالمی فلسطین 

ایستاده است. 
قالیباف با ابراز تأسف و تأثر از شهادت فرماندهان جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین در نبرد اخیر با رژیم صهیونیستی تشریح کرد: جهاد اسالمی 
فلس��طین از مؤثر ترین جریان های مقاومت مردم فلسطین در مقابله 
با رژیم اشغالگر قدس اس��ت که نقش مهمی در رویارویی با این رژیم 

ایفا می کند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه این گفت وگو بار دیگر حمایت 
همه جانبه جمهوری اسالمی ایران از مردم فلسطین را در جهت احقاق 
حقوق شان در آزادی سرزمین های اشغال شده مورد تأکید قرار داد. زیاد 
نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز در این گفت وگوی 
تلفنی ضمن قدردانی از حمایت های مستمر مجلس شورای اسالمی 
و قالیباف از مبارزات مردم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی در نبرد 
اخیر با جنبش جهاد اسالمی ناچار به درخواست آتش بس و پذیرش 
شرایط جهاد اس��المی ش��د. وی دس��تاورد بزرگ نبرد اخیر را اتحاد 
گروه های مقاومت در داخل و خارج از فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر 
دانست و گفت: جهاد اسالمی فلسطین در نبرد اخیر نشان داد می تواند 
در جنگ ب��زرگ و طوالنی مدت با رژیم اش��غالگر بایس��تد و ضربات 

محکمی به آنان وارد کند. 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلس��طین افزود: موشک های مقاومت 
در عمق سرزمین های اشغال ش��ده ضرباتی بر این رژیم اشغالگر وارد 
کردند. زیاد نخاله در پایان بار دیگر از حمایت های همه جانبه جمهوری 
اسالمی ایران از مقاومت مردم فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی 

قدردانی کرد. 

کبری آسوپارسیدعبداهلل متولیان

رئی�س س�تاد کل نیروه�ای مس�لح ب�ا بی�ان اینک�ه صنای�ع 
دفاعی ب�ه عن�وان صنای�ع پیش�تاز و پیش�رو در لب�ه فناوری 
حرک�ت می کنن�د، گف�ت: ای�ن صنع�ت قطع�ًا ق�ادر اس�ت به 
پیش�رفت کش�ور در عرصه ه�ای مختل�ف نی�ز کم�ک کن�د. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در جری��ان بازدید از نمایش��گاه 
قابلیت های وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنیان، طی سخنانی 
اظهار داش��ت: محصوالت و دس��تاوردهای دانش بنی��ان به نمایش 
درآمده سرریز صنایع توانمند کشور در حوزه دفاعی است که در سایر 
بخش های صنعتی کشور نیز قابل بهره برداری است.  وی با بیان اینکه 
صنایع دفاعی به عنوان صنایع پیشتاز و پیشرو در لبه فناوری حرکت 
می کنند افزود: این صنعت به لحاظ ضرورت و چند وجهی بودن در بعد 
امنیت، پیشرفتی چند جانبه در حوزه علوم زیستی، پزشکی، هسته ای، 
حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی، سایبری و الکترونیک، شیمیایی، 
مهندسی و...  دارد و قطعاً قادر است به پیشرفت کشور در عرصه های 
مختلف نیز کمک کند.  سرلش��کر باقری تأکید کرد: نیروهای مسلح 
این تعهد را دارند ب��ا رعایت تمام ویژگی های فنی و اس��تاندارد های 

صنعتی، حداقل قیمت و متناس��ب با نیاز بخش های مختلف کشور، 
نیازمندی بخش های راهبردی و زیرساختی کشور را پشتیبانی کنند.  
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به همکاری های رو به رشد و 
مؤثر وزارت دفاع با مجموعه هایی همچون خودرو سازی، پتروشیمی 
و نفت گفت: این ارتباط و تعامل دو جانبه باید روز به روز با پیش��رفت 
همراه باش��د و امیدواریم این حرکت رو به جلو در س��ایر بخش های 
کشور نیز رقم بخورد. وی با ابراز خرسندی از بازدید تعدادی از وزرا و 
مسئوالن از نمایشگاه قابلیت های وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش 
بنیان گفت: نیروهای مسلح با آغوش باز از همکاری با مجموعه های 
مختلف کش��وری اس��تقبال می کنند و امیدواریم این همکاری روز 
به روز توسعه پیدا کند تا پیش��رفت همه جانبه کشور در بخش های 

مختلف را شاهد باشیم. 
سرلش��کر باقری این نمایشگاه را گامی در مس��یر شعار سال »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« عنوان کرد و گفت: نمایشگاه قابلیت های 
وزارت دفاع در تولید و اقتصاد دانش بنی��ان به رغم تحریم های همه 
جانبه، نشان دهنده کاهش وابستگی است و حتماً خواهد توانست نیاز 

بخش های مختلف کشور در عرصه های مختلف را پاسخگو باشد. 

شهدای مدافع حرم عالوه بر پاسداری از حریم 
اهل بی�ت )ع(، از امنی�ت و اقتدار کش�ور نیز 
دفاع کردند و همه کس�انی که دلسوز ایران و 
اس�الم اند، قدردان این مجاهدت  ها هس�تند. 
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز 
هیئت  دولت، قرار گرفت��ن موفقیت آمیز ماهواره 
»خیام « در م��دار، دریافت پیام، کنترل و مدیریت 
داده به دس��ت متخصصان ایرانی را افتخار  آمیز و 
اقتدار آفرین توصیف و از همه متخصصان هوا فضا و 

سازمان فضایی قدردانی کرد. 
رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت دانش هوا فضا 
به عنوان پیشران برای کمک به توسعه کشور در 
حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم 
بنا دارد عقب ماندگی  ها را در این حوزه جبران کند 
و در آینده شاهد رونمایی از دستاوردهای جدیدی 
در این زمین��ه خواهیم بود که کمک ش��ایانی به 
محیط زیس��ت، اکتش��افات معدن��ی، مدیریت 

مخاطرات طبیعی و پایش مرز ها می کند. 

رئیسی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی 
از تالش های آنان برای آگاهی بخشی به جامعه، بر 
اهمیت جهاد تبیین تأکید کرد و از همکاران دولت 
خواست در تعاملی سازنده و صمیمانه با اصحاب 
رسانه، اقدامات دولت در همه بخش  ها را به مردم 
گزارش دهند و اج��ازه ندهند هیچ گره ذهنی در 

افکار عمومی باقی بماند. رئیس جمهور تأکید کرد: 
دولت مردمی از همان روز اول استقرار، تمام تالش 
خود را برای حل مش��کالت ب��ه کار گرفته و الزم 
است این تالش  ها هنرمندانه به اطالع مردم برسد، 
ضمن آنکه اگر وعده ی��ا کاری هم بر زمین مانده، 

باید دالیل آن برای مردم تبیین شود. 

رئیس��ی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
نامگذاری هجدهم مرداد به نام ش��هدای مدافع 
حرم در تقویم رس��می کش��ور، یاد و خاطره این 
ش��هدا را گرامی داش��ت و تصریح کرد: شهدای 
مدافع حرم، پاس��داران حریم اسالم هستند که 
در مظلومیت، جانانه از ارزش  ها دفاع کردند و به 

شهادت رسیدند. 
رئیس جمهور با گرامیداشت یاد سرداران شهید 
حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی گفت: 
شهدای مدافع حرم عالوه بر پاسداری از حریم اهل 
بیت )ع(، از امنیت و اقتدار کشور نیز دفاع کردند 
و همه کسانی که دلسوز ایران و اسالم اند، قدردان 

این مجاهدت  ها هستند. 
میرحسین موسوی از س��ران فتنه 88 چند روز 
پیش در متنی وقیحانه،ضمن همس��ویی با رژیم 
صهیونیس��تی و گروهک تروریس��تی داعش، به 
مدافعان حرم از جمله سردار پرافتخار مدافع حرم، 

شهید حاج حسین همدانی اهانت کرده بود. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

صنایعدفاعیدرلبهفناوریحرکتمیکنند
سرریز صنایع دفاعی قابل بهره برداری  در سایر بخش های صنعتی است

رئیس جمهور با گرامیداشت یاد سرداران حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی:

دلسوزانایرانقدردانمجاهدتهایمدافعانحرمهستند

   خبر اول

    دفاعی

    خبر 

رئیس قوه قضائیه:

ارفاقبهمحکومظلمبهدیگراناست

محکوم�ی که مخ�ل امنی�ت روان�ی مردم 
اس�ت نبای�د م�ورد ارف�اق ق�رار گی�رد
 چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محسنی اژه ای، صبح دیروز در ادامه بازدیدهای 
میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، به مدت 
بیش از سه ساعت از دادگس��تری و دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان دماوند بازدید کرد 
و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی 
قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی 

قرار گرفت. 
رئی��س قوه قضائیه در جریان بازدید از ش��عب 
دادس��رای دماون��د، به ط��ور وی��ژه وضعیت 
تحت نظرگاه های این دادس��را را مورد بررسی 
قرار داد و خطاب به مس��ئوالن دادس��را تأکید 
کرد که نگهداری متهمان با عنایت به اقتضائات 
پرونده آنها در این تحت نظرگاه  ها به هیچ وجه 
نباید به طول انجامد. اژه ای در اتاق دادس��تان 
دماوند به او درباره باق��ی ماندن پرونده هایی از 
تیرماه تذکر داد و گفت نباید ارجاع پرونده  بیش 

از یک هفته طول بکشد.  
   گفت وگوی چهره به چهره رئیس عدلیه 

با  مردم
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از بخش های 
مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان 
به صورت چهره ب��ه چهره و بدون واس��طه به 
گفت وگو پرداخت و ضمن اس��تماع مس��ائل و 
مشکالت آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع 
در روند رسیدگی به پرونده های آنها صادر کرد. 
در این میان، یک بانوی تظلم خ��واه که دارای 
ی��ک پرونده ملکی ب��ود به رئی��س قوه قضائیه 
مراجعه کرد و رئیس قوه قضائیه ضمن استماع 
دقیق سخنان این شهروند و طرح سؤاالتی از او 
درباره جزئیات پرونده اش، شخصاً موضوع را در 
شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی 
را در راستای رسیدگی سریع و قانونی به پرونده 

مزبور صادر کرد. 
  خدمت به مردم

 پاسداشت خون سیدالشهداست
 محسنی اژه ای در سخنانی در جمع مسئوالن، 
قض��ات و کارکنان دادگس��تری و دادس��رای 
عمومی و انقالب شهرستان دماوند، اظهار کرد: 
امام حسین)ع( برای احیای ارزش های الهی و 
اس��المی قیام کردند و خون مطهر خود را نثار 
کردند لذا برماست که از این ارزش  ها پاسداری 
کنیم و در این راه، س��ختی  ها را متحمل شویم 
و بدانیم که امروز خدمت ب��ه نظام و مردم یک 
عبادت و پاسداش��ت خون مطهرسیدالش��هدا 

است. 

   استیفای حقوق مردم نیازمند
 کار ویژه است

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضم��ن قدردانی از 
زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری 
و دادسرای دماوند،  خطاب به قضات و کارکنان 
این واح��د قضای��ی گفت: م��ن از س��ختی و 
دشواری کار ش��ما و جهات مختلف رسیدگی 
به پرونده های کثی��ر و متنوع ب��ا طرفینی که 
خود را ذی حق می انگارند، آگاه و مطلع هستم 
و برای رفع مسائل و مشکالت شما در حوزه های 
مختل��ف از جمله مس��ائل معیش��تی، ارتقای 
وضعیت نیروی انس��انی و تجهی��زات و فضای 
فیزیک��ی و جهات دیگ��ر، در تالش مس��تمر 

هستم. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اش��اره به ضرورت 
اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم باالی 
پرونده  ها در دادگستری و دادس��رای دماوند، 
خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران 
گفت: رسیدگی به این حجم باالی پرونده  ها در 
دادگستری و دادس��رای دماوند، به یک اقدام 
ویژه و فوق الع��اده نیاز دارد و صرف��اً با یک کار 
عادی اداری ، رس��یدگی به پروندهای مردم و 
تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمی شود. 

رئیس قوه قضائیه با اش��اره ب��ه تجربه خود در 
مدیریت و مسئولیت بخش های مختلف قضایی 

و اهمیت کوتاه ک��ردن فرایند ها و حذف امور و 
تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط  
بخش��ی به رس��یدگی ها، خطاب به رئیس کل 
دادگستری استان تهران دس��تور داد فردی را 
مسئول بررسی فرایندهای کاری در پرونده های 
حقوقی و کیفری کند تا درصورت امکان نسبت 
به کوتاه ک��ردن این فرایند ها برای تس��ریع در 
رسیدگی  ها اقدام شود و رئیس کل دادگستری 
استان تهران و مسئوالن دادگستری و دادسرای 
دماوند، پیشنهادات خود را برای اصالح و ارتقای 
چارت اداری این واحد قضایی ارائه و رونوشتی از 
آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی 

را در این راستا صادر کنم. 
  به محکومان امنیتی ارفاق نکنید

رئیس قوه قضائیه در پایان  گفت: نباید در حوزه 
اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط 
و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست 
که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی 
نظیر مرخصی های پایان حبس، قرار گرفتن در 
فهرست عفو مشروط ، تعلیق و نظام نیمه آزادی 
تحت نظارت س��امانه الکترونیک��ی و غیره در 
قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب 
اطمینان نس��بت به عدم ارتکاب مجدد جرم از 

ناحیه اوست. 
رئیس قوه قضائیه در همین راستا ، تصریح کرد: 
محکومی ک��ه مخل امنیت روانی مردم اس��ت 
نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چ��را که ارفاق در 
قب��ال او ظلم به دیگران اس��ت؛ محکومانی که 
حضورش��ان در جامعه مضر نیست، حتماً باید 
وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره مند ش��وند 
اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که 

بودن شان در جامعه برای مردم مضر است. 
  ض�رورت کاه�ش جمعی�ت کیف�ری 

زندان ها
اژه ای  افزود: اکن��ون در برخی م��وارد در این 
زمینه ش��اهد افراط و تفریط هس��تیم؛ از یک 
سو درست است که تأکید داریم باید جمعیت 
کیفری زندان  ها کاه��ش یابد و از مجازات های 
جایگزین حبس اس��تفاده ش��ود اما این قبیل 
تأسیسات ارفاقی باید ش��امل محکومانی شود 
که حضورش��ان در جامعه برای م��ردم مضر و 
آسیب زا نیست؛ برخی مدعی اند چون یک سوم 
مجازات را س��پری کرده اند باید شامل ارفاقات 
قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه 
ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، 
تنها یک ش��رط اعطای آزادی مشروط است و 
ش��روط دیگری نیز در این زمین��ه وجود دارد 
که یکی از مهم  ترین آنها، تنّب��ه فرد محکوم و 
حصول اطمینان از ع��دم ارتکاب جرم از ناحیه 

وی است. 

کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد
انتفاعاقتصادی

خطقرمزایراندرمذاکرات
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال حفظ برجام بوده است و 
برای انتفاع اقتصادی مردم ایران به پای میز مذاکره آمده اس�ت . 
 محسن پاک آیین در گفت وگو با ایرنا در مورد مذاکرات اخیر وین گفت: 
تصمیم جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که هیچ گاه از برجام 
خارج نشده است، کاماًل مشخص، منطقی و مبتنی بر مفاد برجام است و 

تیم مذاکره کننده نیز نکات خود را به طرف اروپایی ارائه داده است. 
این کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: ما تعهد را در مقابل تعهد 
می پذیریم، به این معنا که هرگاه طرف مقاب��ل به تعهدات خود عمل 
کرد، جمهوری اس��المی ایران هم به تعهدات خود عمل خواهد کرد. 
طرف امریکایی باید تعهد بدهد که تمام تحریم  ها علیه ملت ایران را لغو 
کند و تضمین های الزمی را ارائه دهد تا مجدد مانعی برای شرکت  هایی 
که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند یا کشور هایی که به دنبال 
انجام معامالت اقتصادی با ایران هستند، ایجاد نکند. وی تصریح کرد: 
اگر این اتفاق بیفتد و در امریکا هم این اراده سیاس��ی ایجاد ش��ود که 
تعهدات مندرج در برجام را انجام دهد و تحریم  ها را لغو کند، ایران هم 
به تعهدات خود عمل خواهد کرد و محدودیت های هسته ای را آنگونه 

که در برجام است می پذیرد. 
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به فضاسازی های رسانه ای علیه 
ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال حفظ 
برجام بوده است و برای انتفاع اقتصادی مردم ایران به پای میز مذاکره 
آمده است و نکات خود در مورد بسته پیشنهادی اروپا را نیز ارائه کرده 
است لذا در حال حاضر این امریکا است که باید اراده خود را نشان دهد 

و تصمیم نهایی خود را بگیرد .
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