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خورشيد من بر آى
دل را ز بيخودى ســر از خود رميدن اســت

جــان را هــواى ز قفس تن پريدن اســت
از بيــم مرگ نيســت که ســر داده ام فغان

بانگ جرس به شــوق به منزل رسيدن است
دســتم نمى رســد که دل از ســينه بر کنم

بــارى عــاج شــکر گريبان دريدن اســت
شــامم سيه ترســت ز گيســوى سرکشت

خورشــيد من بر آى که وقت دميدن است
ســوى تــو اى خاصــه گلــزار زندگــى

مــرغ نگــه در آرزوى پر کشــيدن اســت
بگرفتــه آب و رنــگ ز فيــض حضــور تو

هر گل در اين چمن که ســزاوار ديدن است
بــا اهــل درد شــرح غــم خــود نمى کنم

تقديــر غصــه دل مــن ناشــنيدن اســت
آن را کــه لب به دام هوس گشــت آشــنا

روزى » امين « سزا لب حسرت گزيدن است
رهبر معظم انقالب آیت اهلل العظمی خامنه ای 

خوشا دردى كه درمانش تو باشى
خوشــا دردى! کــه درمانــش تــو باشــى

خوشــا راهــى! کــه پايانــش تــو باشــى
خوشــا چشــمي! کــه رخســار تــو بيند

خوشــا ملکــي! که ســلطانش تو باشــى
خوشــا آن دل! کــه دلــدارش تــو گردى

خوشــا جانــي! کــه جانانــش تو باشــى
نــى ا مر کا و  مــى  خر و  شــى  خو

کســى دارد کــه خواهانــش تــو باشــى
دل  اميــدوارى باشــد  خــوش  چــه 

باشــى تــو  جانــش  و  دل  کــه  اميــد 
همه شــادى عشــرت باشــد، اي دوســت

در آن خانــه کــه مهمانــش تــو باشــى
را کســى  آيــد  خــوش  گلــزار  و  گل 

باشــى تــو  گلســتانش  و  گلــزار  کــه 
چــه بــاك آيــد زکــس! آن را کــه او را

شــى با تــو  نــش  نگهبا و  ر  ا نگهــد
را بى دلــى  ايمــان  و  کفــر  از  مپــرس 

کــه هــم کفــر و هــم ايمانش تو باشــى
بگويــد جــان  تــرك  بــه  آن  بــراى 

باشــى تــو  جانــش  تــا  بيچــاره،  دل 
دايــم اســت  درد  طالــب  » عراقــى« 

باشــى تــو  آنکــه درمانــش  بــوى  بــه 
 فخرالدین عراقی

آتش نهان
هــر دل که عشــق ورزد از مــا و من برآيد

کوشــم بجان در اين کار تا جان ز تن برآيد
از عشق نيست خوشتر گشتم جهان سراسر

ســوى يقين گــر آيد از شــك و ظن برآيد
زهــر فــراق نوشــم، بهــر وصال کوشــم

حکمــش بجان نيوشــم تا کام مــن برآيد
گر ســر دهم نفس را آتش فتــد در افاك

گــر در چمن کشــم آه، دود از چمن برآيد
گــر آتــش نهانــم پيدا شــود به محشــر

دوزخ بســوزد از رشــك دودش زتن برآيد
گــر روى تو ببينــم هنگام جان ســپردن

قبرم بهشــت گــردد نــور از کفــن برآيد
بــر باد بــوى زلفــت ار جان شــود ز قالب

ســنبل ز خاك قبرم مشــك از بدن برآيد
حمــد تــو مى نــگارم بر لــوح هــر هوايي

شــکر تــو مى گزارم هــر جا ســخن برآيد
گر شــعر » فيض« خواند واعــظ فراز منبر

بــس آه آتــش افــروز از مــرد و زن برآيد
 محمد محسن فيض کاشانی

دلهره
دارى قلبــم  مثــل  کــه  دلهــره اى  از 

يك شــب بــه دلم برات شــد غــم دارى
تــو  ّمــا  نفــرم  ا يــك  منتظــر  مــن 

يــك ســيصد و ســيزده نفــر کــم دارى
  مهدی فرجی

خنده غنچه 
خنــده غنچــه مــرا يــاد تــو مى انــدازد

در دلــم، خانــه اى از نــور خدا مى ســازد
بس تفاخر کند  اين باغ به صحرا و به دشــت

کــه به يمــن نفســت، بر همــگان مى نازد
جامه ات ســبز، چمن سبز، همه صحرا سبز

پرچمى ســبز، بــه تکريــم تــو مى افرازد
بــاغ، خندان و غزل خــوان و زمين پر نعمت

همه دشــت، بــه توصيــف تو مى پــردازد
خنــده ســبز چمــن زار، بــه هنــگام بهار

به همــه َزردى و هر َســردى و غم مى تازد
مســت و دل شــاد، ز ديدار تو، هر رهگذرى

به تماشــاى تو عالــم دل و جــان مى بازد
  مصطفی معارف

اخبار ادبى و هنرى

جایزه فرمایشى 
براى یک فرقه ضاله!

جايزه گروهى موســوم به »انجمن جهانى قلم« به يکى از سرکردگان فرقه 
ضاله بهاييت در ايران که اخيرا از زندان آزاد شده، تعلق گرفت. 

به گزارش خبرنگار کيهان، شــگفتى اعطاى جايزه فوق از آن جهت بود که 
اين بار به فردى اعطاء شــده که به جز يك دفتر شعر کوچك )که در کتابخانه 
رسمى و اينترنتى بهاييان ثبت شده( و يکى دو شعر که در زندان گفته، مکتوب 
ديگــرى ندارد! از همين روى به نظر مى رســد تنها دليلــى که موجب دريافت 
جايزه انجمنى به اســم انجمن جهانى قلم شــده، همانا تعلق به فرقه اى دست 
ساخته استعمار و کانون هاى صهيونيستى است که در واقع سرنخ همان انجمن 

به اصطاح جهانى قلم را نيز در دست دارند. 
روشن است که در اعطاى جايزه ياد شده نيز مانند ديگر جوايز و نشان هاى 
مشــابه همچون »نوبل« و »اسکار« و »شواليه« و... هنر و فن آورى و شايستگى 
تخصصى دريافت کننده در اولويت چندم قرار دارد و آنچه اصل مى شود، وابستگى 
يا پيوســتگى و يا همراستايى فرد ياد شــده با محافل و کانون هاى نظام سلطه 
جهانى است که گرداننده مراسمى از قبيل جوايز نوبل و آکادمى علوم و هنرهاى 
ســينمايى و انجمن قلم و سازمان ملل و امثالهم هستند. نکته قابل توجه آنکه 
فرقه ضاله بهاييت عليرغم ادعاى دارا بودن ماهيت يك آيين، تنها فرقه اى در دنيا 
محسوب مى شــود که در کنار کشورهاى ديگر در سازمان ملل صاحب صندلى 

و کرسى است!
اما آزادى فرد مذکور به عنوان يکى از ســران تشکيات بهاييت در ايران در 
حالى صورت گرفت که همواره داد و فرياد محافل خارجى از اعدام همه بهاييان 
در ايران به آســمان اســت! و طرفه آنکه اين شــخص نه يك فرد عادى بلکه از 
رهبران اين فرقه ضاله بوده که در تماس مســتقيم با تشــکيات اصلى آن در 

حيفاى سرزمين هاى اشغالى قرار داشته است! 
توضيح آنکه ارتباط تشــکيات بهاييت در هر کشور با مرکز اصلى اين فرقه 
در اســرائيل، امرى رايج و الزم بوده و پوشيده نيست. اساسا اين شوراى مرکزى 
بهاييان در سرزمين هاى اشــغالى است که همه شعب خود در ديگر کشورها را 
هدايت مى کند. چنين مسئله اى بارها و بارها در مکتوبات و اسناد قديم و جديد 
فرقه ضاله بهاييت درج شده، از جمله در اسناد ساواك که از رژيم سابق برجاى 
مانده اســت. اسنادى که اغلب رذالت و دنائت اين فرقه ضاله را در وطن فروشى 
و خيانت عليه مردم ايران )مانند ارســال گزارشــها و اطاعات مستمر به رژيم 
صهيونيستى( و دست داشتن در اقدامات تروريستى و جنايتکارانه مانند کشتار 

15 خرداد 1342 را برما مى سازد.
وزارت ارشاد فيلم ضدخانواده را 

به نمایش درآورد
در ادامه نمايش فيلم هاى ضدخانواده در سينماهاى کشور، فيلمى به لطف 
سازمان ســينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسامى، روى پرده رفت که برخاف 

عنوانش، عليه زن و خانواده ايرانى است!
به گزارش خبرنگار کيهان، دو ســال قبل فيلمى در ســى و سومين دوره 
جشــنواره فيلم فجر به نمايش درآمد که اعطاى مجوز ساخت به آن و پذيرفته 
شدنش در جشنواره، ســؤال برانگيز شد. ازجمله شاخص هايى که کل محتواى 
فيلم را در بر گرفته، ضدخانواده بودن آن است. به طورى که در اين فيلم، خانواده 
نهادى ناامن و محل آزار و اذيت فرزندان معرفى مى شــود. پدر در اين فيلم هم 
شبيه به هيواليى به نمايش درآمده که حتى به بچه هاى خود نيز رحم نمى کند. 
ازدواج، ديگر محور تخريبى اين فيلم اســت. دخترى کــه قبا در خانواده و از 
سوى پدرش آزار ديده بود، براى ازدواج و به خاطر سنت ها و باورهايى که حول 
اين مقوله وجود دارد، به اوج بدبختى مى رسد و راهى جز فرار و مرگ نمى يابد. 
تکميل کننده اين پازل، قشر متدين جامعه است که باز هم در اين فيلم در قالب 

هيوالهايى منفور به نمايش درآمده است!
نکتــه قابل تأمل اين اســت که کارگــردان اين فيلم، يکــى از پرکارترين 
کارگردان هاى تلويزيون در زمينه توليد ســريال هاى خانوادگى اســت. اما اين 
فيلمســاز از خودش دو چهره متفاوت نشان داده است. در تلويزيون براى جلب 
توجه مديران صداوســيما و چنگ انداختن به بودجه، خود را دلســوز خانواده و 
پى گير آسيب هاى خانودگى نشان مى دهد و در سينما براى فتح گيشه و جذب 
مخاطب به هر ترفندى دســت مى زند و در فيلم آخرش به طور مســتقيم، نهاد 

خانواده را هدف گرفته است.
خاطرات شهيد سياح طاهرى

 كتاب مى شود
نويســنده کتاب »ماصالح« از نگارش کتاب جديــدى با محوريت زندگى 

شهيد مدافع حرم، سردار سعيد سياح طاهرى خبر داد.
رضيه غبيشى گفت: در حال حاضر مشغول نگارش خاطرات هديه غبيشى، 
همسر شهيد سعيد ســياح طاهرى هستم. کار مصاحبه براى نگارش اين اثر به 

اتمام رسيده و قرار است نگارش آن به زودى آغاز شود.
وى با بيان اينکه شهيد سياح طاهرى از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
و از شهداى مدافع حرم اســت، ادامه داد: همسر شهيد سياح طاهرى، خواهرم 
اســت و من قصد دارم با نگارش اين کتاب زندگى خصوصى شهيد را به تصوير 

بکشم.
نويسنده کتاب »ماصالح« با بيان اينکه نگارش خاطرات و زندگى نامه شهدا 
مى تواند در معرفى سبك زندگى اسامى ايرانى به نسل جوان مؤثر باشد، افزود: 
نوشتن از شهيد سياح طاهرى برايم شيرين و جذاب است. اميدوارم که با انتشار 
کتاب هايى مانند زندگى نامه اين شهيد، بتوانيم الگويى از زندگى اسامى ايرانى 
را به دختران امروز جامعه  معرفى کنم. آنها هم آمدند تا يك زندگى را بســازند 
و هم خودشــان ساخته شوند، با يك ســختى جا نزدند و ايستادند. اين آثار در 
واقــع آن زندگى زوج هاى جوان دهه شــصتى و صبورى ها و ايثارهاى آنها را به 

تصوير مى کشد.
گفتنى است، شهيد سعيد سياح طاهرى در دوران طاغوت بورسيه تحصيل 
در دانشــگاه هاى آمريکا را به دست آورد، اما مبارزه با رژيم ستمشاهى و حضور 
در انقاب اســامى را بر تحصيل در آمريکا ترجيــح داد. وى پس از انقاب نيز 
در عرصه هاى مختلف دفاع از کشــور، از جمله غائله ضدانقاب در کردســتان، 
خط التقاط و فتنه منافقين و بنى صدر مشــارکتى فعال داشت، با شروع تجاوز 
دشــمن بعثى، به همراه پدر و دو برادرش داوطلبانه به دفاع از کشــور پرداخت. 
شــهيد سياح طاهرى در طول هشت ســال دفاع مقدس، همواره در جبهه هاى 
مختلف حضور داشــت، بارها در عمليات هاى مختلف مجروح شــد و با از دست 
دادن قســمت زيادى از سامتى و اهداى يك چشم خود به افتخار جانبازى 70 
درصد نائل آمد. سعيد سياح طاهرى پس از دوران دفاع مقدس نيز در عرصه هاى 
مختلف فرهنگى فعال شد. وى با شروع فتنه سوريه براى دفاع از حرم و مبارزه 

با تکفيرى ها به آن کشور رفت و سرانجام دى  ماه سال 94 به شهادت رسيد.
رقابت ۱۸ فيلم سينمایى 

با موضوع عاشورا
1۸ فيلم  ســينمايى به بخش مسابقه جشــنواره بين المللى »مسير عشق« 

راه يافتند.
اسامى اين آثار، که از زواياى مختلف به فرهنگ عاشورا و محرم پرداخته اند 
به اين شــرح اســت: » ابوزينب« به کارگردانى على غفــارى، » من و زيبا« به 
کارگردانى فريدون حســن پور، »دخيل« به کارگردانى داريوش يارى، »جشــن 
تولد« به کارگردانى عباس الجوردى، »هيهات« ســاخته مشترك هادى مقدم 
دوســت، هادى نائيجى، روح اهلل حجازى و دانش اقباشــاوى، »بخاطر هانيه« به 
کارگردانى کيومرث پوراحمد، »سفير« به کارگردانى فريبرز صالح، »رستاخيز« 
احمدرضا درويش، »شب دهم« و »حماسه مجنون« به کارگردانى جمال شورجه، 
»روز واقعه« ساخته شهرام اسدى، »عصر روز دهم« به کارگردانى مجتبى راعى، 
»هيوا«، »پرواز در شــب« و »افق« به کارگردانى رسول ماقلى پور، »دستهاى 
خالى« به کارگردانى ابوالقاسم طالبى، »دلشکسته« به کارگردانى على روئين تن، 

»سينه سرخ« به کارگردانى پرويز شيخ طادى.
نخستين جشــنواره بين المللى فيلم و عکس »مســير عشق« با محوريت 
محرم و راهپيمايى اربعين حســينى در عراق و ايام شــهادت حضرت على بن 

موسى الرضا)ع( در ايران برگزار خواهد شد.

هدیه به خوانندگان

   رهبر معظم انقالب: انقابيون و حزب اللهى ها هســتند 
که هر جا مشکل اصلى پيدا شود بايد آن را حل کنند و به 

فضل پروردگار بن بست ها را خواهند شکافت.

صفحه 3
پنج شنبه ۲۰ مهر ۱3۹۶ 

۲۱ محرم ۱۴3۹ - شماره ۲۱۷۴۴

دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان اینکه 
امروز اقتصاد بين الملل ظرفيت تحریم جدید را ندارد، 
گفت: ترامپ برای اجرایی کردن هر نوع تحریم جدید با 
مشکالت عظيمی در اروپا و آسيا مواجه خواهد بود چون 

اقتصاد بين الملل دیگر ظرفيت تحریم جدید را ندارد.
محسن رضايى در حاشيه مراسم »طرح دوره عالى مديريت 
خط مشــى گذارى عمومــى« در جمع خبرنــگاران پيرامون 
اظهــارات رئيس جمهور آمريکا عليه ايــران گفت: از رفتارهاى 
ترامپ پيداســت که ملت ايران را نمى شناسد و نتوانسته دقيقاً 
توانايى هاى ما را محاسبه کند. فلذا مطمئنم ملت عزيز ايران با 

موفقيت از اين فشارها بيرون خواهد آمد.
وى دربــاره افزايــش نرخ ارز و وضعيت اقتصادى کشــور 
اظهارداشت: وضعيت اقتصادى کشــور هم از عوامل داخلى و 
هم از عوامل خارجى تأثير مى پذيرد و امنيت و ثبات در داخل 
کشور اقتصاد را رشد مى دهد و ممکن است فشارهاى بين المللى 
بر اقتصاد اثرگذار باشد. بنابراين هم بحث هاى سياست داخلى و 
خارجى بر روى مسائل اقتصادى چون شاخص بورس و قيمت 

دالر تأثير دارد. 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: از آنجايى که 
ما فشارهايى سنگين تر از اين دوران را تحمل کرده ايم اقتصاد 
ايران به يك وضعيت متعادل رســيده و بايد در مورد مشــکل 
قيمت دالر دولت ها تدبير بيشترى بيانديشند چون هميشه 4 

سال اول دولت ها دالر ثبات دارد و در 4 سال دوم وضعيت دالر 
بهم مى ريزد و به نظرم اين افزايش قيمت ربطى به فشــارهاى 
ترامپ ندارد. کما اينکه در دولت هاى گذشته نيز همينطور بوده 
و هميشه در 4 ســال اول دالر را ثابت نگه مى داشتند و در 4 

سال دوم قيمت ها بهم خورده و اين بهم خوردن قيمت دالر به 
ترامپ ارتباط ندارد.

رضايــى پيرامون ميــزان تاثيرگذارى تهديــدات ترامپ 
بر کشــور و ميزان واقعــى يا غير واقعى بــودن اين تهديدها 

تصريــح کرد: نمونه اين را در کره شــمالى مى توانيم ببينيم، 
اکنون چند ماه اســت که آقاى ترامپ يك لشگرکشى بسيار 
عظيم را در درياى چين و اطراف کره و آســياى جنوب شرقى 
انجام داده و مدرن ترين ناوها به آنجا رفته اند و اين لشگرکشى 
روزى ميليون ها دالر براى آمريکا هزينه داشــته اســت ولى 
ترامــپ مرتب امروز و فردا مى کند و کره شــمالى با جمعيت 
و تاثيرگــذارى کمى که دارد آقاى ترامــپ را زمين گير کرده 
است. اين عامتى بر اين است که اظهارات آقاى ترامپ بسيار 
رؤيايى اســت و خواهيم ديد که اقدامات شــعارگونه اى را در 

پيش گرفته است. 
به گزارش فــارس دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
همچنين درباره اظهارات برخــى تحليلگران در مورد تصميم 
ترامپ در پنج شــنبه هفته آتى و تأثيــرات روانى آن بر جامعه 
خاطرنشان کرد: آقاى ترامپ براى اجرايى کردن هر نوع تحريم 
جديد با مشکات عظيمى در اروپا و آسيا مواجه است و اکنون 
اقتصاد بين الملل ظرفيت صــدور يك تحريم جديد را ندارد و 

اقتصاد بين الملل با آقاى ترامپ همراهى نخواهند کرد.
وى افزود: تجار و ســرمايه گذاران آمريکايى امروز ناراحت 
هســتند و اقدامات ترامپ بيش از اينکه بر عليه ايران باشد بر 
عليه اقتصاد جهانى و سرمايه گذاران بزرگ بين المللى است به 
همين دليل همه از اظهارات ترامپ ناراضى هستند و به همين 

دليل اقدامات و تحريم هاى ترامپ شعارى بيش نخواهد بود.

محسن رضایی:

تحریم جدید بیش از ایران علیه اقتصاد بین المللی است

دادستان کل کشــور گفت: کســانی که دنبال 
براندازی نظام هستند، قوه قضائيه را هدف قرارداده اند.  
به گزارش تســنيم، حجت االسام محمدجعفر منتظرى 
در مراسم سى و ششمين سالروز تاسيس سازمان بازرسى کل 
کشور. با بيان اينکه اگر در دستگاه قضايى و سازمان بازرسى 
آنگونه که وظيفه مان اســت عمل مى کرديم شاهد اين همه 
فســاد نمى بوديم، گفت: نظارت بايد از اولين گام يك پروژه 

تا پايان آن باشد، نه اينکه بعد از پايان پروژه نظارت کنيم. 
منتظرى با بيان اينکه سازمان بازرسى بايد منافذ را براى 
سوء استفاده ببندد، افزود: سيستم بانکى ما سيستم ناسالمى 
اســت و دليل آن اين همه اختاس ها و ســوء برداشت ها و 
پرداخت تسهيات به اقارب و نورچشمى هاست. اگر سيستم 
بانکى ما درســت بود، نبايد شــاهد چنين وضعى مى بوديم، 
هميــن االن بيش از 12 الــى 13 پرونده در هيئت انتظامى 

بانك مرکزى داريم.
خصوصی سازی به چاه ویل تبدیل شده است

وى ادامه داد: متاسفانه خصوصى سازى به چاه ويل تبديل 
شده است. در خصوصى سازى با اموال بيت المال چه کردند؟ 
از شرکت آذراب و هپکو گرفته تا پتروشيمى کرمانشاه. بايد 
يك فکرى کرد. امروز بايد از نظارت سيســتماتيك بيشــتر 
اســتفاده کرد. قطعا مقدور نيست که در کنار هر پروژه اى از 
يك يا دو ناظر اســتفاده کنيم و بايد از فناورى هاى نوين در 

بخش هاى مختلف بانکى و گمرکى استفاده کرد.
دادستان کل کشور گفت: قوه  قضائيه هم که مى خواهد 
به پرونده هاى مهم و مهره هايى که به برخى جاها اتصال دارند 
ورود کنــد، يك آقاى بزرگوارى مى گويــد قوه قضائيه بيکار 
اســت و احضار مى کند و آقاى بزرگوار ديگرى مى گويد قوه 
قضائيه برخورد سياسى مى کند. در انتخابات تخلفات بسيارى 
داشتيم و برخى مقامات در امر انتخابات تخلف صريح داشتند 
و حاال که پرونده تشــکيل شده و مى خواهيم برخورد کنيم 
مى گويند برخورد شــما سياسى است. اين مسئله هم شامل 
دولت ســابق و هم دولت فعلى اســت. در بحث مسائل مالى 
قــوه قضائيه ورود مى کند و به يك مهره هايى مى رســد که 
وابســتگى هايى دارد و مى گويند قوه قضائيه برخورد سياسى 

مى کند. آخر بى انصاف ها اين چه حرفى است مى زنيد؟
نماینده  وابســته به بــزرگان چرا از جاسوســان و 

اپوزیسيون حمایت می کند؟
منتظرى اظهار داشت: آقاى نماينده اى که رانت وابستگى 
خود به بزرگان را مى خورد، دنبال اين است نکته اى پيدا کند 

و عليه قوه قضائيه بنويســد. اگر حداقل در همه موارد ورود 
پيدا مى کرد يك چيزى. اوال اجازه دخالت در مسايل قضايى 
را نداريــد، ثانيا، چطور هر چه حمايت مى کنيد وابســتگان 
به جناح جاســوس و اپوزوسيون اســت؟ يکبار از يك آدمى 
عادى حمايــت کرديد؟ نقد يا علمى و حقوقى اســت يا به 
روش اشکال داريد اما از يك جريان و اشخاص و از محکومين 
مشــخصى حمايت کردن، نشــان مى دهد صداقت نداريد و 

دنبال منافع سياسى هستيد.
وى افزود: اينکه نماينده اى هر روز تريبونى پيدا کند و قوه 
قضائيه را بکوبد به نفع کيست؟ همين نماينده اگر پرونده اى 
داشــت به قوه قضائيه مراجعه مى کرد يا نمى کرد؟ ديديم که 
مراجعه کرد. بنابراين اجازه بدهيــد قوه قضائيه با آرامش به 
پرونده ها رســيدگى کند. اقتدار قوه قضائيه بايد حفظ شود و 

اگر ايرادى داريد، منطقى، عقلى و حقوقى مطرح کنيد.
دادستان کل کشــور گفت: آدم دلش از اينجا مى سوزد 
که اصا اطاعى از محتويات پرونده ندارد و اظهارنظر ماهوى 
مى کند. تو که از محتويات پرونده اطاع ندارى چرا اظهارنظر 
مى کنى و به خودت اجازه مى دهى يك تيرى بيندازى و اين 
ممکن است به ســينه قوه قضائيه بخورد. فکر مى کنيد قوه 

قضائيه تضعيف شود به نفع مردم است؟ 
منتظرى ادامه داد: هيچ دســتگاهى به اندازه قوه قضائيه 
در درون خود عوامل نظارتى ندارد و اگر يك قاضى مشکلى 
داشته باشد برخورد مى شود. شما ببينيد در همين سال 95 
چه تعداد قاضى منفصل شد. اينها را نمى بينند و اينگونه به 
قوه قضائيه هجمه مى کنند و اظهار دلسوزى هم مى کنند. از 
سوى ديگر کشورهاى استکبارى از اين مسايل استفاده کرده 

و نظام را تضعيف مى کنند.
وى گفت: قوه قضائيه يکى از محورهاى اصلى اســت که 
دشمن به دنبال تضعيف آن است. کسانى که دنبال براندازى 
نظام هستند، قوه قضائيه را هدف قرارداده اند.  قصد دارند قوه 
قضائيه را به انحاء مختلف بکوبند؛ از نسبت هاى ناروا گرفته تا 

توهين و دروغ، هدفشان سلب اعتماد مردم است.
دادســتان کل کشــور افزود: همين امــروز تيتر برخى 
روزنامه ها را ديدم که موجب تاســف است آن هم در روزى 
که دشمن به دنبال تروريست معرفى کردن سپاه است. اين 
جز عامل دشمن بودن اســت؟ فکر مى کنيد اگر سپاه و قوه 
قضائيه تضعيف شود نان تان در روغن است؟ کور خوانده ايد. 
اين ره که مى رويد به جهنم اســت. تا يــك زمانى نظام به 
افرادى که کرم صفتانــه کار مى کنند مهلت مى دهد. قبل تر 

از اينها کســانى آمدند که به جايى نرســيدند و اينها هم به 
جايى نمى رسند. 

در رابطه با رانت و امضاهای طالیی قانون نداریم
رئيس ســازمان بازرسى کل کشــور هم در اين مراسم 
گفت: ســازمان بازرســى کل اصاح امور و نظارت بر اجراى 
صحيح قوانين را بر عهده دارد. اين سازمان با نيروى کمى که 

دارد، سازمانى موفق و پاکدست تلقى مى شود. 
ناصر سراج درباره خصوصى سازى گفت: متاسفانه از بدو 
کار، اين مســئله آن طور که مدنظر مقــام معظم رهبرى و 
قانون بود اجرا نشد. به عنوان مثال شرکت هپکو يك شرکت 
سودده بود که زمان اولين واگذارى هر سهام آن 500 تومان 
و در واگذارى دوم 70 تومان ارزش داشــته اســت و نهايتا با 
حدود ده ها ميليارد تومــان بدهى به بانك ها به فردى ديگر 

واگذار مى شود.
وى ادامه داد: متاسفانه در اکثر قريب به اتفاق واگذارى ها 
تعديل داشــتيم. در فوالد خوزســتان در همان روزهاى اول 
واگــذارى دو هزار و 500 نفر تعديل شــدند و قطعا اين نوع 

خصوصى سازى آينده اى براى کشور ندارد.
سراج گفت: ۸00 هزار ميليارد بودجه شرکت هاى دولتى 
و ۸0 هزار ميليارد بودجه دانشگاه هاست که خيلى از فسادها 
در همين بودجه هاســت. همين چند روز پيش افرادى 700 
ميليون تومان از يکى از دانشگاه ها اختاس کردند. متاسفانه 
مــا در رابطه با رانت و امضاهــاى طايى قانون نداريم. بحث 
ديگر انحصارگرايى است که شوراى رقابت خيلى تاش کرد 
اما به جايى نرسيد. بحث بعدى عدم شفافيت است که در اين 

خصوص هم مشکل جدى داريم.
 ورود به ماجرای سرپرست شهرداری رشت

رئيس سازمان بازرسى کل کشــور درباره نامه خبرساز 
سرپرست شهردارى رشت به خودش براى در اختيار گرفتن 
يك خانه گفت: به مســئله شهردارى رشــت هم همان روز 
بازرســى کل ورود کرد و متوجه شدند که اين آقا خانه هم 

دارد و حق دريافت خانه ندارد.
106 هزار ميليارد تومان معوقات بانکی داریم

وى همچنين در جمع خبرنــگاران در خصوص آخرين 
وضعيت شــرکت هپکو هم گفت: به فردى که شرکت هپکو 
به او واگذار مى شــود، وام هــاى کان براى تجهيز کارخانه و 
افزايش کارگران مى دهند تا در نهايت صادرات داشــته باشد 
امــا اين وجوه در جاهاى ديگر به مصرف مى رســد و کار به 

جايى مى رسد که اين کارخانه زيان ده مى شود.

سراج افزود: زيان و بدهى اين کارخانه هزار ميليارد تومان 
اســت و هزار و دويست کارگر متخصص دارد که چندين ماه 
است حقوق دريافت نکردند. در حال حاضر سود هر سهام اين 

کارخانه در بورس منهاى 501 ريال است.
رئيس ســازمان بازرسى کل کشــور در رابطه با ليست 
معوقات بانکــى هم گفت: طبق آمارى کــه دارم 106 هزار 
ميليارد تومان معوقات بانکى داريم و فکر مى کنم 11 درصد 
کاهش پيدا کرده است و قرار است طى روزهاى آتى جلساتى 
با مســئوالن بانك مرکزى داشته باشــيم تا راهکارهاى الزم 

بررسى شود.
وى ادامــه داد: به همه اين بدهکاران نمى توانيم بگوئيم 
مجرم هســتند چون يك مرتبه دالر هزارتومانى ســه هزار 
تومان شــد و خيلى از اين بدهى ها براى نوسانات ارزى است 
و متأســفانه خيلى از اينها هم افرادى هستند که براى غارت 
بيت المال تســهيات گرفتند و تضمينات کافى از آنها اخذ 

نشده  است.
پاسخ روابط عمومی دادستانی تهران 

به یادداشت علی مطهری
روابط عمومى دادستانى تهران درپاسخ به يادداشت اخير 
على مطهرى نايب رئيس مجلس شوراى اسامى جوابيه اى را 

منتشر کرد.
در بخشــى از اين جوابيه آمده اســت: محتويات پرونده 
متهمان)مورد اشاره على مطهرى( داللت بر خاف واقع بودن 
ادعاهاى آقاى مطهرى دارد؛ ضمن آن که از ايشــان به عنوان 
نماينده مجلس شــوراى اســامى انتظار مى رود نسبت به 
قوانين مربوطه و حداقل قانون اساسى اشراف بيشترى داشته 

باشد.
آقاى مطهرى اظهار داشته است: »تا کى نمايندگان پناه 
خانواده بازداشت شدگان باشند«؛ ظاهراً ايشان ايفاى وظايف 
اصلى خود به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراى اسامى 
را فراموش کرده و لذا در پاسخ بايد گفت: »تا کى قضات و قوه 
قضائيه بايد دخالت هاى امثال آقاى مطهرى را در پرونده هاى 

قضايى تحمل نمايند؟«
آقاى مطهرى مدعى شــده »نمايندگان مجلس ملجا و 
پناه خانواده هاى اين بازداشت شدگان هستند«؛ همچنان اين 
پرســش باقى اســت که »چگونه يکى از نمايندگان مجلس 
شوراى اسامى که بايد به عنوان قانون گذار در رعايت قوانين 
الگو باشد، پناهگاه برخى متهمان و محکومان خاص گرديده 

است؟!«

در هيئت دولت

رئيس جمهور: سپاه نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم منطقه است
رئيس جمهوری تصریح کــرد: آمریکا فکر می کند 
سپاه واحد نظامی اســت؛ این اشتباه است سپاه تنها 
واحد نظامی نيست بلکه ســپاه در دل این مردم قرار 
دارد و در همه روزهای خطر از منافع ملی دفاع کرده 

است.
به گزارش فارس، حسن روحانى رئيس جمهور در جلسه 
ديروز هيئت دولــت با بيان اينکه هر گاه بدخواهان به  دنبال 
تحميل فشار به کشــور بوده اند، مردم با حضور، هوشيارى و 
تاش بيشــتر، قاطعانه به آنها پاســخ دادند، اظهارداشت: آن 
زمانى که رئيس جمهــور آمريکا براى ايجاد نمايش قدرت در 
عربستان عليه ايران به منطقه آمده بود، ملت ايران به زيبايى 
و با حضور پر شــور خود در انتخابات 29 ارديبهشــت، پاسخ 

قاطعى به آمريکا و حاميانش دادند.
وى ادامه داد: ديپلمات هاى کشــور به عنوان نمايندگان 
ملــت ايــران، در يك مذاکــرات چند جانبه و بــه يك معنا 
بين المللى، حضور پيدا کردند که در نتيجه آن توافقى به نام 
برجام تحقق پيدا کرد و بعد از حدود 6 ماه اجرايى و عملياتى 

شد.
رئيس جمهــور با بيــان اينکه برجام يك آزمون بســيار 
بــزرگ براى همــه دولت هاى شــرکت کننده در مذاکرات و 
ساير دولت هاى جهان اســت، خاطرنشان کرد: تعهد و وفاى 
به عهد، اساس اطمينان جهان به يك دولت است؛ ما به عنوان 
جمهورى اسامى ايران، دقت کرديم و حواس مان جمع بوده 
اســت، وقتى تعهد داديم، تا آخر پاى آن ايستادگى کرديم و 

اين افتخارى براى ماست.
روحانى با اشاره به اينکه اگر طرف ديگر مذاکره، بدخواه، 
رقيب يا دشــمن ما از تعهد خارج شود، اين براى ما شکست 
نيست بلکه شکست براى طرف مقابل است، گفت: ما در زمان 
و مقطع الزم راه درســت را انتخاب کرديــم و به خوبى وارد 
مذاکره شديم و در مذاکره با همه توان و دقت پيش رفتيم و 

آنچه به دست آورديم، بهتريِن ممکن بود.
وى تاکيد کرد: اگر همه طرف هاى مذاکره پاى اين توافق 
بايســتند به معناى اين اســت که حيثيت خودشان را حفظ 
کردند و اگر کســى پاى توافق نايســتد در حقيقت حيثيت 

خودش را خدشه دار کرده است.
تفرقه و شکاف در آمریکا با اقدامات ترامپ 

رئيس جمهــور بــا طــرح اين ســؤال که آيــا اقدامات 
رئيس جمهور جديد آمريکا به وحدت داخلى اين کشور کمك 
مى کند يا موجب تفرقه و شکاف بيشتر مى شود؟ گفت: اتفاقاً 
با اين اقدامات اين شــکاف بيشتر مى شود، چراکه اگر روزى 
آمريــکا بخواهد از برجام خارج شــود، آن وقــت براى مردم 

روشن تر مى شود که آمريکا چه ضرر بزرگى کرده است.

روحانى با  اشــاره به اينکه در صف بندى جهانى نســبت 
به اقدامات آمريکا، تنها چند کشــور و رژيم انگشــت شمار 
هســتند که از اين اقدامات طرفدارى مى کنند، اظهار داشت: 
امروز مسيرى که جمهورى اسامى ايران انتخاب کرده مورد 
حمايت جهان است و حتى در ميان متحدين آمريکا در اروپا 
هم کســى نيست که از بر هم زدن توافق حمايت کند چراکه 
اين توافق، توافقى دوجانبه نيســت بلکــه يك توافق جهانى 

است.
رئيس جمهور با بيان اينکــه رئيس جمهور آمريکا با اين 
اســتدالل که هر اقدامى رئيس جمهور قبلى انجام داده با آن 
مخالفت مى کند، دســت به اين اقدامات زده و اين بى منطقى 
آشکار است، گفت: واقعاً براى دولت آمريکا شرم آور است که 
استداللش اين باشد که با هر کارى که دولت قانونى قبل انجام 

داده مخالفت کنند.
وى اظهار داشــت: امروز ايران به عنوان کشــورى که به 
تعهدات خودش پايبند اســت، مورد تحسين افکار عمومى و 
دولت هاى جهان اســت و آمريکا به عنوان کشورى که اعتبار، 
حيثيت و آبروى خودش را به حراج گذاشــته مطرح است که 
البته عده زيادى در داخل آمريکا از مقامات لشکرى و کشورى 
گذشــته و فعلى شــان و حتى مقاماتى کــه در دولت فعلى 
 آمريکا هســتند، با اين سبك و ســياق دولت آمريکا مخالف 

هستند.
برجام مورد اجماع همه مسئولين

روحانى با بيان اينکه ملــت ايران همواره متحد و همراه 

با نظام بوده و در اين مواقع هميشــه وحدت خود را بيشتر به 
نمايش مى گذارند، گفت: ممکن اســت عده اى، به برجام هم 
انتقاد داشتند و شايد اگر رأى بگيرند، بگويند ما به برجام رأى 
نمى دهيم و اين براى يك کشــور دمکراتيك طبيعى اســت، 
اما برجام مورد اجماع همه مســئولين و مقامات اصلى کشور 
بوده است؛ شوراى امنيت ملى آن را تصويب و مجلس شوراى 
اسامى و شوراى نگهبان و از همه مهم تر مقام معظم رهبرى 

راجع به آن نظر داده اند.
رئيس جمهور با  اشاره به اينکه امروز رئيس جمهور فعلى 
آمريکا شرايطى را ايجاد کرده که ايران، از هميشه يکپارچه تر، 
يك صداتر و متحدتر اســت، خاطرنشان کرد: امروز موافق و 
مخالف برجام در کنار هم هستند و همه صداى واحد دارند؛ ما 
نقض عهد را نادرست، غلط و نسبت به مصالح کشور، منطقه 

و جهان خائنانه  مى بينيم.
وى اظهار داشــت: ملت ايران هيچگاه به آمريکا اعتماد 
نداشــته و مى داند که آمريکا چه اقداماتى عليه منافع ملى ما 
انجام داده و مى دهد، ولى امروز واضح تر و آشــکارتر همه در 

کنار هم قرار گرفتند.
رئيس جمهور تصريح کــرد: آمريکا اگر بخواهد عليه يك 
معاهــده و قرارداد بين المللى که مورد تأييد شــوراى امنيت 
سازمان ملل و بخشى از قطعنامه 2231 است، موضع گيرى 
خصمانه کند، تنها با ايران مخالفت نمى کند، بلکه با کشورهاى 
جهان مخالفت کرده و در برابر سازمان ملل ايستاده است؛ که 
البته اين را گاهى به صراحت هم مى گويد که اين سازمان ملل 

به درد ما نمى خورد.
روحانى با تاکيد بر اينکه اگر آمريکا دچار خطا شده و از 
برجام خارج شــود، ضرر اين کار صرفاً براى آمريکايى هاست، 
افــزود: ما راه هاى مختلفى را پيــش رو داريم و هر راهى که 
مصلحت نظام و کشــور ما در آن باشد را انتخاب مى کنيم و 

هيچ مشکلى در پيشبرد اهداف و مسيرمان نخواهيم داشت.
رئيس جمهور ادامه داد: امروز 5 کشــور مذاکره کننده با 
ايران، کشورهاى اتحاديه اروپا و ساير کشورهاى جهان همراه 
با ايران هســتند و اگر آمريکا اين خطا را مرتکب شود، عليه 

منافع ملى و حيثيت آمريکا اقدام کرده است.
وى با بيان اينکه نبايد هيچ گونه نگرانى در داخل کشــور 
نسبت به اين اقدامات داشته باشيم، گفت: تا زمانى که ملت ما 
متحد، منسجم و يکصدا بوده و مطيع رهبرى شجاع هستيم، 
هيچ مشکلى براى کشور ما پيش نمى آيد. فراز و نشيب وجود 

دارد اما به خوبى از آن عبور مى کنيم.
اقدام عليه سپاه خطا اندر خطا 

رئيس جمهور با  اشاره به اينکه امروز کامًا روشن مى شود 
که دولت ياغى کيســت و کسى که مقررات بين المللى را زير 
پا مى گذارد، چه کســى اســت و به خوبى روشن مى شود که 
کدام کشور مورد احترام کشورها و افکار عمومى جهان است، 
ادامه داد: اگر آمريکا بخواهد خطاى بعدى را مرتکب شــود و 
عليه ســپاه پاســداران اقدامى کند، اين ديگر خطا اندر خطا 
است؛ سپاه پاسداران تنها يك واحد نظامى نيست، بلکه  سپاه 
پاســداران در دل اين مردم بــوده و در همه روزهاى خطر از 

منافع ملى ما دفاع کرده است.
روحانى تصريح کرد: ســپاه نه تنهــا محبوب ملت ايران 
بلکه محبوب مردم عراق هم اســت چون بغداد را نجات داده؛ 
محبوب کردهاى عراق هم اســت چون اربيل را نجات داده؛ 
محبوب مردم دمشق و سوريه هم است چون دمشق را نجات 
داده؛ محبوب مردم لبنان هم اســت چون طرفدار حيثيت و 
استقال لبنان بوده است؛ سپاه هميشه کمك مظلومان بوده 

و در برابر تروريست ها ايستاده است.
رئيس جمهور اظهار داشــت: آمريکايى هــا به دليل آنکه 
مى خواســتند داعش را 20 ســال در اين منطقه نگه دارند و 
از اين ابزار اســتفاده کنند، حق دارند از سپاه عصبانى باشند، 
چراکه ســپاه با برنامه ريزى و حمايت خودش از ملت عراق، 

سوريه و لبنان، داعش را ذليل کرده است.
روحانى با بيان اينکه آمريکا روز به روز در افکار ملت هاى 
جهان منفورتر شــده و هيچ کس دل خوشى از سياست ها و 
مداخات آمريکا ندارد، تاکيد کرد: جمهورى اســامى ايران 
همواره به يارى کشورهايى که مظلوم بوده و تحت ستم قرار 

گرفته اند و از ايران کمك خواسته اند، شتافته است.

دادستان کل کشور خطاب به علی مطهری:

چرا از جاسوس ها حمایت می كنی؟

تشييع پيکر مطهر شهيد قرائى 
در شهرستان دماوند

پيکر پاک شهيد مفقوداالثر »پرویز قرائی« که پس از ۳1 سال به 
ميهن بازگشت، دیروز بر روی دستان مردم شهيدپرور شهرستان 

دماوند تشييع شد.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از دماوند، شهيد قرائى از اهالى روستاى 
کالدشت شهرستان دماوند است که در عمليات والفجر سال 65 در منطقه 
ســليمانيه عراق به شهادت رسيد و پيکر پاك ايشان پس از 31 سال به 

ميهن بازگشت.
از خانواده شهيد قرائى پنج نفر به مقام شهادت رسيده اند. پيکر پاك 
شهيد قرائى پس از تشييع در شهرستان دماوند، در امامزاده محمد شلمبه 

دماوند آرام گرفت.
همچنين پيکر مطهر چهار شهيد گمنام دفاع مقدس ديروز در مسجد 

جمکران بر دوش مردم قم تشييع شد.

اینکه  بيان  بــا  تهران  ثاراهلل  قرارگاه  جانشــين 
آمریکایی ها در تقابل با ایران ضرر اساســی خواهند 
کرد گفت: اینکه ترامپ می خواهد بگوید دیوانه است، 
باید خطاب به او بگویيم که دیوانه تر از او داعشــی ها 
بودند که ما آنها را سرجایشان نشاندیم و سپاه از این 
دیوانه ها زیاد در این منطقه دیده و ترسی از آنها ندارد.
سردار اسماعيل کوثرى دانا؛ درخصوص اقدام آمريکا براى 
اضافه کردن نام سپاه پاسداران به ليست گروه هاى تروريستى 

اظهار داشت: سپاه پاسداران يك ارگان رسمى با سابقه چهل 
ســاله است و همه  کشورها و ملت هاى دنيا هم سپاه را بر اين 
اساس مى شناسند و تروريستى خواندن سپاه حرف بى پايه و 
احمقانه اى اســت که ترامپ و سياستمداران آمريکايى مطرح 

مى کنند.
وى افزود: گروه هاى تروريســتى گروه هايى هســتند که 
وضعيت آنها نامشــخص  است و ســازمان آنها هيچ جا ثبت 
نمى شــود در حالى که ســپاه رسما ثبت شــده و بر اساس 

معيارهايى مشــخص به تصويب مجلس و مســئوالن رسيده 
و کارهايى که انجام مى دهد دقيقا مشــخص است در حالى 
که گروه هاى تروريستى هيچ جايى ثبت نشده اند و نامشخص 
هســتند. وى عنوان کرد: همانطور که فرمانده سپاه هم اعام 
کردند، اگر آمريکا دست به چنين کارى بزند، سپاه هم متقابا 
ارتش آمريکا را تروريســت مى دانــد و همانطور که با داعش 
برخــورد کرديم با آنها هم برخورد خواهيــم کرد و آن وقت 
اين ارتش آمريکاســت که بايد خــود را در منطقه جمع کند 

و بداند همان بايى که بر ســر داعشى ها آمد بر سر آنها هم 
خواهد آمد.

جانشــين قرارگاه ثــاراهلل با بيان اينکــه آمريکايى ها در 
تقابل با ايران ضرر اساســى خواهند کرد گفت: اينکه ترامپ 
مى خواهد بگويد ديوانه اســت، بايــد خطاب به او بگوييم که 
ديوانه تر از او داعشى ها بودند که ما آنها را سرجايشان نشانديم 
و ســپاه از اين ديوانه ها زياد در اين منطقه ديده و ترســى از 

آنها ندارد.

جانشين قرارگاه ثاراهلل تهران : 

سپاه دیوانه تر از ترامپ را سر جایش نشانده است


