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مدعیان اصالح طلبی سهم خواهی خود را 
به پای ملت نوشتند!
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سرویسسیاسی-
در حالی که پس از اظهارات ضد ایرانی ترامپ و اعالم راهبرد جدید آمریکا علیه برجام، تقریبا همه مسئوالن دولتی 
و حتــی نماینــدگان حامی دولت هم بر غیر قابل مذاکره بودن برجام تاکید و انجام هرگونه مذاکره مجددی چه درباره 
برجام چه درباره سایر مسائل دیگر را با قطعیت رد کرده اند. روزنامه زنجیره ای بهار در اقدامی عجیب خواستار جدیت 

دولت و عدم مظلوم نمایی در مذاکرات آتی شد. 
این روزنامه زنجیره ای در یادداشتی با عنوان »اولین بار تاریخی« در شرایطی که پیش از این هدف اصلی و روشن 
از مذاکرات و توافق هسته ای از سوی دولت و عقبه رسانه ای آن همواره رفع تحریمها و چرخیدن چرخ معیشت مردم و 
گشایش اقتصادی عنوان می شد، نوشت:  »تمام نشانه ها از این حکایت می کند که این برای اولین بار در تاریخ هژمونی 
آمریکاســت که نتوانســته جهان را بر علیه هدف مورد نظرش متحد کند، نه تنها نتوانسته بلکه امروز در نقطه مقابل با 
جهان و متحدانش ایستاده،... این اولین بار در تاریخ پس از انقالب اسالمی است که صدای حقانیت ایران شنیده شد، 
حقانیت و مظلومیت ایران در دفاع مقدس در میان عربده های آمریکایی گم شد، حقانیت ایران در حق هسته ای و تمام 
فناوری ها در همهمه محور شــرارت خواندن ایران و قطعنامه های پســینی گم شد، این اولین همراهی جامعه جهانی با 

ایران را، این پیروزی دیپلماتیک و گفتمان ایرانی را فارغ از تمام کم و کاستی هایش باید ارج نهاد،«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه بدون اشــاره به فرجام وعده های رنگارنگ و عجیب و غریب برجامی که پیشتر این 
روزنامه های زنجیره ای در کنار دولتی ها مردم را به آن امید داده بودند نوشــت: »سیاســت های جمهوری اسالمی باید 
بر منوالی قرار بگیرد که »این  اولین بار« به طور دائمی تکرار شــود و جهان و منطقه با سیاســت های ایران همراهی های 
بیشــتری داشته باشند تا بتوان کاستی ها را جبران کرد،... مذاکرات آتی برای چگونگی اجرای برجام باید مذاکراتی در 

قالب جدیت و به دور از مظلوم نمایی باشد، ایران نیازمند دست نوازش متعاهدین در برجام نیست.«

اصالح طلبان پشت در پاستور!
روزنامه آفتاب یزد در مصاحبه ای با سخنگوی حزب اعتماد ملی به حاشیه های بسیاری پرداخته که این روزها گرد 
اردوگاه اصالح طلبان می گردد. این روزنامه زنجیره ای مصاحبه مذکور را با عنوان »روحانی، اصالح طلبان را پشت درب پاستور 
نگه داشت« منتشر کرده است. گویا مدعیان اصالح طلبی تنها به این راضی می شوند که تمام مناصب را در اختیار بگیرند!
در ابتدای این گفتگو مصاحبه کننده پرســیده است: »پیشــتر آقای منتجب نیا در مصاحبه ای پیرامون شورایعالی 
سیاســتگذاری انتقادات جدی به آن وارد کردند و از این شــورا به نام یک راه و روش دیکتاتوری سخن گفتند...« و در 
پاســخ به آن ســخنگوی این حزب موسوم به اصالح طلب گفته است: »نظراتی که آقای منتجب نیا یا هر منتقد دیگری 
نسبت به شورایعالی سیاستگذاری داشته باشند محترم است و اختالف نیز در بین همه احزاب وجود دارد... ]ولی[ رای 

اکثریت اعضا، مواضع آن حزب را تعیین می کند.«

اعتدالگرایان انحصارطلب هستند
وی سپس در مورد مواضع عارف برای عدم ائتالف با حامیان دولت گفت: »درباره بحث ائتالف با اعتدالیون جناح 
راست و همراه با دولت، به همان شکل که آقای عارف گفتند! عمل می کنیم ما حتما در انتخابات آتی ائتالفی خارج از 
اصولگرایان اعتدالی خواهیم داشت و با توجه به انحصارطلبی که جریان اعتدالیون در گزینش و چیدمان دولت داشتند 
مجلس 98 و چشــم انداز ریاســت جمهوری 1400، آرایش سیاسی اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل را به هم خواهد 

ریخت و اصالح طلبان آرایش جدیدی اتخاذ می کنند.«
در ادامه این مصاحبه از او ســؤال شــده است که »یکی از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هم مدعی شده رای 

اصالح طلبان به روحانی فقط 500 هزار رای بوده است.«
این مدعی اصالح طلبی در پاســخ افراد دولت را »فرصت طلب« معرفی کرده و گفته اســت: »این فرد یا در خالء 
زندگی می کند یا واقعیت ها را نمی بیند... من می توانم به جرات بگویم که اعتدالیون در این انتخابات فرصت طلب بوده 

و دولت را مصادره به مطلوب کرده اند.«

ما سهم ملت را خواستیم!
مصاحبه کننده سپس از او می پرسد که »یعنی شما شخص آقای روحانی را در بدپیمانی ها  نسبت به اصالح طلبان 

مقصر نمی دانید و تنها اعتدالیون را عامل آن بدعهدی ها  تلقی می کنید؟«
سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ گفته است: » آقای روحانی نیز تا حدودی مقصر بودند. آقای روحانی از این 
جهت مقصر است که با ما اصالح طلبان مشورت نکرد. این موضوع در عرف سیاسیون رفتار غیر اخالقی است. واقعیت 
این است که آقای روحانی بدون مشورت با اصالح طلبان که عامل اصلی پیروزی ایشان بودند، عمل کرده و اصالح طلبان 
از این موضوع ناخرسندند. آقای روحانی باید اصالح طلبان را به مشورت می گرفت و سهم مشارکت آنان در قدرت اجرایی 

کشور را لحاظ می کرد.«
اما نکته جالب توجه این است که او در ادامه سهم خواهی که خاصه از جانب حزب ایشان سر داده می شد را به پای 

ملت نوشته و گفته است: »ما صرفا به دنبال سهم خواهی خود نیستیم بلکه سهم ملت را می خواستیم!«

انکار سهم خواهی
رویه بیجا و ناپسند مدعیان اصالحات در سهم خواهی از روحانی در زمان چینش کابینه تا آنجا رفت که برخی منابع 
خبری از خروج قهرگونه اسحاق جهانگیری از دولت در اعتراض به نحوه انتخاب کابینه خبر دادند و محمد علی ابطحی 
مشاور رئیس دولت اصالحات نیز در حساب کاربری خود در توئیتر روحانی را تهدید کرد که کابینه اگر آن طور که آنها 
می خواهند نباشد پشت او را خالی می کنند! اما اکنون که این طیف در حد اعال به سهم خود رسیدند، یکی از مدعیان 

اصالح طلبی این شیوه ناشایست را رد کرده است!
روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با احمد شــیرزاد، از مدعیان اصالحات و نماینده افراطی مجلس ششــم منتشر 
کرد. وی در این گفت وگو مدعی شد: »رابطه اصالح طلبان با ایشان)روحانی( رابطه حمایتگری بوده است، رابطه ای بسیار 
جدی تا جایی که تقریبا در همه ستادهای آقای روحانی جوانان اصالح طلب بودند که بدون هیچ چشمداشت و با تمام 

وجود برای ایشان کار کردند.«
شیرزاد یادش نرفته که پیش از این تأکید کرده بود پیروزي روحاني معجزه او نبوده و ما درویشانه و کریمانه بدون 

گرفتن سهم کنار نمي رویم!
وی چندی پیش در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای بهار گفته بود: »آنچه که در انتخابات امسال اتفاق افتاد، اینطور 
نبود که یک فرد به تنهایي به صحنه آمده و توانســته باشــد معجزه صورت دهد. مجموعه اي از مطالبات اجتماعي و 
گرایشات سیاسي این موضوع را به نتیجه رساندند و طبیعي است که همه آنها باید در استفاده از آنچه که اتفاق افتاده 
و مدیریت بعدي کشور نقش داشته باشند.« وي همچنین افزوده بود: »همه اینها در کنار حفظ اخالقیات و روابط سالم 
بین نیروهاي سیاســي اســت. اینکه رئیس جمهور به جهت مطالبات ناحق تحت فشار غیرمنطقي قرار نگیرد. اما این 
بدان معنا نیســت که ما درویشــانه و کریمانه کنار برویم و بگوییم ما هیچ کاره هستیم. اینطور نیست. طبیعي است که 

اصالح طلبان در این حرکت نقش داشتند و در ادامه آن هم باید نقش داشته باشند.«
البته شیرزاد از اعضاي فراکسیون مشارکت در مجلس ششم، همان کسي است که مدعي شد درباره فناوري هسته 
اي 19 ســال به دنیا دروغ گفته ایم و حاال دم خروس بیرون افتاده اســت. کروبي رئیس مجلس ششــم این سخنان را 

بازگویي ادبیات رادیو اسرائیل توصیف کرد.

حتی اگر با مشت روی میز بزنند!
روزنامه شرق در یادداشتی به اظهارات اخیر ترامپ پرداخته و تاکید کرد حتی اگر با مشت روی میز بزنند ما باید 

همان راه سابق را برویم!
در بخشی از این یادداشت آمده است : »حتی اگر طرف آماده باشد که با مشت بزند روز میز. حریف هم فالن شیخ 
که رؤیای امیری سرزمین های اسالمی را دارد و فالن پاشا که خواب امپراتوری عثمانی را می بیند، نیست. خود همانی 
است که با بازو و گردن کلفت و رد خطی بر صورت، تا حال حامی بازیگرانش در منطقه بود؛ از کنار رینگ کشتی کج 

پرتاب شده به عرصه شطرنج سیاست.«
در ادامه این نوشتار آمده است: »ما یک بار هم یکی، دو سال قبل، به فراست و کیاست شطرنج بازانمان اعتماد کردیم 
و به بازی فرستادیمشان و آنها نصف دنیا را با ما همراه کردند، چنان که هنوز سه کشوری که روابط چندان دوستانه ای 
با ما ندارند، نامه می نویســند به ینگه دنیا و از عقوبت زیر میز بازی  زدن، پرهیزش می دهند. شــطرنج قبلی را ... نیک 
می دانیم که با یک دســت شــطرنج بازانمان برده ایم و از همین باید آموخته باشیم که برگ برنده ای به پشتوانه قدرت و 
توانمان در حوزه  های غیردیپلماتیک اگر داریم - که داریم- باید بگذاریم برای بعد از شطرنج. االن زمان بازی با مهره های 
سیاه و سفید است و ما نشان داده ایم بازیگرانی داریم که بلدند از این بازی پیروز بیرون بیایند؛ حتی در برابر گوریل ها! 

شطرنج را به فراست شطرنج بازانمان واگذار کنیم و پشت گرمی آنان باشیم و نه سنگی در راهشان، خدای ناکرده!«
شرق در یادداشتی دیگر هرگونه واکنش قاطعانه به اظهارات و اقدامات رئیس جمهور و دولت آمریکا را بر نمی تابد 
و آن را نکوهش کرده و می نویسد: » ضروری است از کشورمان صدایی واحد و موضعی یکسان در برابر سیاست جدید 
آمریکا به گوش جهانیان برســد. در سیاست خارجی سمی مهلک تر از چندصدایی و اظهارنظرهای گونا گون داخلی در 
مواجهه با بحران تهدید امنیت ملی وجود ندارد. هرگونه ماجراجویی در گفتار و رفتار در جهت خواست و منافع تندروهای 
حاکم بر آمریکا و مشــوقی برای تداوم سیاســت های جنگ طلبانه آنان و وقوع تحوالت خسارت بار برای کشور و منطقه 
خواهد بود. دوم استمرار پایبندی کامل به برجام و پرهیز از هر اقدام و اظهارنظری که شائبه خروج ایران از این توافق 

بین المللی و ان پی تی را در اذهان جهانی متبادر کند.«
بازی با کلمات واقعیات را عوض نمی کند، دولت آمریکا درصدد آن اســت که برجام را حفظ کند با این تفاوت که 
محاســن آن برای آمریکا باقی بماند، ایران وعده هایش را عملی ســازد و طرفین غربی نیز تحریم ها را اضافه کرده و به 
هیچ چیزی متعهد نباشند!از سوی دیگرنویسنده به این سؤال پاسخ نمی دهد که برجام و مذاکرات هسته ای در دو سال 
گذشته چه سودی را عاید ملت ایران کرده است که بایستی علیرغم بدعهدی های طرف مقابل همچنان به شیوه گذشته 

دل ببندیم و از نقض های مکرر طرف غربی عبور کنیم؟

توقف ایران هراسی!
روزنامه آرمان در یادداشــتی نوشــت:»اکنون با رفتار خارج از اصول و قاعده آقای ترامپ استراحتی به ایران هراسی 
داده شده و هرگونه رفتار غیر متعارف و حادی به زیان فردی که آن را انجام می دهد تمام خواهد شد. به همین دلیل در 
این شرایط به وجود آمده، ایران نباید پاسخ های تندی به ترامپ دهد، چراکه در راستای اهداف وی و گروهش استفاده 
خواهد شــد. اکنون ترامپ با مخالفت هایی از سوی کشــورهای اروپایی و همچنین روشنفکران و سیاستمداران حزب 
دموکرات و حتی جمهوریخواه در داخل آمریکا روبه روســت و ایران باید مانند چند ســال گذشــته برخوردی معتدل و 
عاقالنه با این شرایط داشته باشد«.ادعای این روزنامه زنجیره ای درباره توقف ایران هراسی در شرایط فعلی در حالی است 
که در روزهای اخیر مقامات اروپایی به دفعات علیه ایران موضع گیری کرده اند. اظهاراتی همچون »برلین آمادگی دارد 
فشار دیپلماتیک بر ایران را افزایش دهد اما برجام نباید آسیب ببیند. )زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان(«، » انگلیس 
تالش می کند تا توافق هســته ای را حفظ کند اما ایران هم باید به ســهم خود عمل کرده و نقش منطقه ای اخاللگرانه 
خود را کاهش دهد. )بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس(«، »با توجه به تحوالت وضعیت منطقه و فشار فزاینده ای که 
ایران به منطقه وارد می کند و با توجه به فعالیت رو به گسترش ایران در زمینه موشک های بالستیک، باید برای محدود 
کردن فعالیت موشــکی ایران و تمدید محدودیت های برجام بر غنی سازی ایران برای دوران پس از سال 2025، با این 
کشــور گفت وگو کرد. )امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه(« و اظهارات گستاخانه »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان و 
»ترزا می« نخست وزیر انگلیس در گفت وگوی تلفنی مبنی بر مقابله با فعالیت های منطقه ای و توان موشکی کشورمان، 

تنها بخشی از اظهارات مقامات اروپایی علیه ایران در روزهای اخیر است.
برجام نه تنها تحریم ها را لغو نکرد بلکه-همانطور که منتقدان نیز بارها نسبت به آن هشدار داده بودند- به عاملی 

جهت فشار به ایران تبدیل شد.

رئیسقوهقضائیــهگفت:هرآنچه
ازرذائلدردیگرانوجودداشــتهدر

شخصیتترامپیکجاجمعاست.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی 
قوه قضائیــه، آیت اهلل صــادق آملی الریجانی 
در جلســه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به 
اظهارات اخیر دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا درباره استراتژی جدید این کشور در 
قبال ایران، اظهار داشت: سخنان رئیس جمهور 
آمریکا نشانگر شخصیت نامتعادل، غیرمنطقی، 
نادان، فحاش و بذیّ اللسان او بود، هرآنچه از 
رذائل در دیگران وجود داشــته در شخصیت 

این فرد، یکجا جمع است.
آملی الریجانی با اشاره به گزافه گویی های 
ترامپ علیه ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
گفت: ســردمداران کفر از ضرباتی که بابت 
مجاهدت های سپاه در سوریه و عراق خورده اند 

ناراحت هستند.
وی تصریح کرد: جمهوری اســالمی در 
بحبوحه پیشروی های گروه تروریستی داعش 
به کمک برادران خود در سوریه و عراق شتافت 
و با مجاهدت های این رزمندگان، بنیان داعش 
در آستانه ریشــه کن شدن است. همین امر 
موجب ناراحتی  کشورهای سلطه قرار گرفت 
زیرا آنها خود داعش را با اغراض مختلف ایجاد 
کرده اند و با یک ائتالف ظاهری مدعی مبارزه با 
داعش شدند در حالیکه از این گروه تروریستی 
حمایت همه جانبه می کردند. اعتراف به خلق 
داعش توسط خود آنها در سخنان آقای ترامپ 
در زمان انتخابات به کّرات آمده بود. از سوی 
دیگــر اعالم کردند که20 ســال زمان برای 
مبارزه با داعش و نابودی آن الزم اســت در 
حالیکه جمهوری اسالمی با حمایت از برادران 
خود در ســوریه و عراق در کمتر از دو سال 
داعش را در آســتانه نابودی قرار داده است و 

واضح است که این برای حامیان تروریست ها 
قابل تحمل نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه آمریکایی ها 
در مسئله برجام نشان دادند که قابل اعتماد 
نیســتند و آبروی خــود را بیش از پیش در 
سطح جهان بردند، افزود: البته پیشتر نیز مقام 
معظم رهبری و هم برخی مسئوالن نسبت به 
غیرقابل اعتماد بودن آمریکا هشدار می دادند 
اما خوشبختانه امروز برای جهان و حتی برای 
خود آمریکایی ها روشن شده است که دولت 
این کشــور قابل اعتماد نیست و حتی برخی 
از اعضــای هیئت حاکمه آمریکا نیز به آقای 

ترامپ اعتراض می کنند.
آملی الریجانی با تأکید بر لزوم شناخت 
و اتکا هرچه بیشــتر به توان داخلی، تجربه 
برجام را تجربه ای بســیار مهم و عبرت آموز 
توصیف کرد و با تأکید بر لزوم هوشیاری هرچه 
بیشتر در برابر سیاست های خصمانه آمریکا، 
ســخنان رئیس جمهور کشورمان در واکنش 
به اظهارات ترامپ را شــجاعانه، قاطعانه و به 

هنگام توصیف کرد.
نبایددشمنرابزککرد

وی بــا اخطار به برخی افراد و رســانه ها 
بابت انتشــار تحلیل های همســو با دشمن 
خاطرنشان کرد: متأســفانه برخی تحلیل ها 
شــبیه تحلیل های دشمن است و این بسیار 
تأسف آور است که ما بین خودمان نیز سخنانی 
نظیر سخنان دشــمن بر زبان بیاوریم. امروز 
مردم نیاز به انسجام هرچه بیشتر و شناخت 
صحیح از دشمن دارند بنابراین نباید دشمن 

را بزک کرد. 
تصفیهنزدیکبه98درصد

سپردههایموسساتمالیواعتباری
رئیس قوه قضائیــه در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به عملکرد موسسات 

مالــی و اعتباری و بعضــی از بانک ها گفت: 
به واســطه عملکرد این موسسات و بانک ها، 
برخــی ســپرده گذاران گرفتار مشــکالتی 
شده اند. اوالً باید بپذیریم که بانک مرکزی در 
گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و 
کم کاری هایی داشته است. با این حال با بروز 
برخی مشکالت، بانک مرکزی، مجلس، دولت و 
قوه قضائیه برای حل این مشکالت وارد میدان 
شدند و جلساتی داشته ایم که بانک مرکزی 

اخیراً تالش های خوبی داشته است.
آملی الریجانی افزود: برخی موسســات 
مالی با سوءاستفاده از اعتماد مردم وجوهی 
را جمــع آوری کرده اند اما ایــن وجوه را در 
جایــی غیــر از محل خود ســرمایه گذاری 
کرده و سودهای غیرعادی  و غیرمعقول هم 
پرداخت می کردند. مردم باید هوشیار باشند 
که نفس پرداخت سودهای کالن و خارج از 
چارچوب مقررات بانکی کشور، نشان دهنده 
یک مشکل است و چنین سودهایی غالباً از 
طرق طبیعی حاصل نمی شــود بلکه بخشی 
از ســپرده های مردم است که در قالب سود 

پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اقدامات اولیه دستگاه 
قضایی در برخورد با مواردی که سپرده گذاران 
دچار مشکل شده اند، اظهار داشت: ما در گام 
اول تالش کردیم کــه با توقیف اموال این 
موسسات، جلوی حیف و میل اموال مردم 
را بگیریم. گرچه برخی افراد متأسفانه همین 
قدم صحیح، قانونی و شرعی را معکوس جلوه 
داده اند و در برخی از شــعب این موسسات 
در پاســخ به ســپرده گذاران که وجه خود 
را مطالبه کرده اند پاســخ داده می شود که 
نمی توانیم پول شــما را بدهیــم زیرا قوه 
قضائیه آن را توقیف کرده اســت،! این در 
حالی اســت که اگر ما طبق قانون اقدام به 

توقیف این اموال نمی کردیم، همین میزان 
از دارایی های موجود موسسات نیز که متعلق 
به مردم است توسط مدیران این موسسات 
حیف و میل می شــد و از بین می رفت. در 
حال حاضر با تالش های بســیار، نزدیک به 
98 درصد سپرده ها تصفیه شده است و تنها 
2 درصد باقیمانده که البته به لحاظ مبالغ 
ســپرده ها میزان قابل توجهــی را به خود 

اختصاص می دهد.
کشورچهنیازی

بهاینهمهبانکخصوصیدارد؟
رئیس قوه قضائیه گفت: در جلساتی که با 
مسئوالن بانک مرکزی و مقامات عالی نظام 
داشته ام این موضوع را مطرح کرده ایم که واقعاً 
کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی 
دارد؟ بانک ها حتی اگر مصداق بنگاه اقتصادی 
هم باشند نباید همچون بنگاه های اقتصادی 
که ساختمان ســازی می کنند یا وارد تجارت 
خارجی می شــوند، عمل کنند. بانک ها باید 
خدمات بانکی ارائه کنند و کارهای اقتصادی 
کشور را با پرداخت تسهیالت حمایت کنند، 
نه اینکه خود وارد کارهای اقتصادی آنچنانی 
شوند. متأسفانه یک تلقی نادرست از  دوران 
سازندگی به جا ماند که بانک های خصوصی 
مورد حمایــت زیاد قرار گرفتنــد و تبدیل 
به بنگاه هــای اقتصادی خاص شــدند. این 
نادرســت ترین کار در نظام بانکی کشور بود 
زیرا بانک باید صرفاً حافظ پول و اموال مردم 
و ارائه دهنده خدمات بانکی و تسهیالت در حد 
مجاز باشد. عالوه براین، بانک ها باید کفایتشان 
برای پرداخت دیون مردم در حد اســتاندارد 
باشد. لذا با توجه به مجموع این مسائل باید 
مانع ایجاد بی حساب و کتاب بانک ها باشیم، 
بانک هــای فعلی برای ارائه خدمات بانکی به 

مردم کفایت می کنند.

رئیسقوهقضائیه:

بسیار تأسف آور است كه برخی تحلیل های افراد و رسانه های داخلی 
شبیه دشمن است

پانزدهمینجلســهرســیدگیبه
اتهامــاتدونفرازهمدســتانبابک
زنجانیصبحدیروزدرشعبه28دادگاه
انقالب)شعبههمعرض(بهریاستقاضی

مقیسهبرگزارشد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه 
پس از قرائت اتهامات متهم ردیف سوم پرونده 
توسط قاضی مقیســه، میرسجاد سعیدمهر 
وکیل حمید فالح هروی متهم ردیف ســوم 
پرونده موسوم به فساد نفتی در جایگاه حاضر 
شــد و گفت: پس از مطالعه دقیق پرونده و 
اســتماع دفاعیات مشخص شد که موکلم از 
بســیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست 
مبرا اســت و موکلم هیچ نقشی در عملیات 
کالهبرداری و پولشــویی متهــم ردیف اول 
نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این 
مســئله مهم غفلت شده است. نتیجه گیری 
دادســرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از 

مستندات ارایه کردیم گم شده است.
قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: دفاعیات 
موکلتان در پرونده موجود اســت و گم نشده 
ضمن اینکــه در دادگاه قبلی قاضی محترم 
پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس 
آن حکم اعدام صادر کرده است و این حرف 
شما که می گویید اطالعات گم شده متوجه 
می شویم که پرونده را وکال مطالعه نکرده اند.

وی افزود: اوراق گم نشده و یک خط هم 
جایی نرفته شما باید در دادگاه نظام اسالمی 
درســت صحبت کنید این حرف ها به منزله 
متهم کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده 
است، اقرار کنید که اشتباه کردید. موکل شما 
برای چه در تاسیس بانک fiib نقش داشته و 

پول نفت را کجا برده است.
وکیل مدافع فالح هروی در ادامه دفاع از 
موکل خود گفت: آقای زنجانی در تحقیقات 
بازپرسی اعالم کرده است که امضاهای اسکن 
شده فالح به این خاطر بوده است که فالح در 

مسافرت بوده است، در صورتی  که موکل من 
اصاًل این موضوع را نپذیرفته است. چون بحث 
اســکن کردن امضاهای آقای فالح یک ادعا 
توسط زنجانی است لذا دادگاه باید از او دلیل 
بخواهد و صرفاً نباید به اظهارات او توجه کند.

قاضی مقیسه در واکنش به این دفاعیات 
گفت: براســاس اظهارات خود آقای فالح او 
این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها 
را اســکن کند و لذا در پــای تمام قراردادها 

امضای این فرد وجود دارد.
سعیدی مهر در ادامه دفاع از متهم ردیف 
ســوم گفت: یکی دیگر از اتهامات موکل من 
کالهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی بوده 
است.حســب اظهارات زنجانی او قصد داشته 
است که با خرید شرکت های سازمان تأمین 

اجتماعی ارز به داخل وارد کند .
وی افزود: تحقیقات نشــان می دهد که 
موکل من نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید 
شــرکت های تأمین اجتماعی توسط زنجانی 

نداشته است.
 رئیس شــعبه 28 دادگاه انقالب اسالمی 
در پاســخ گفت: آقای وکیل موکل شما برای 
خرید شرکت های ســازمان تأمین اجتماعی 
کار کارشناسی انجام داده است و به زنجانی 
می گفته که کدام شرکت ها سودآور هستند. 
حتی پای قراردادها و تفاهم نامه ها را امضا کرده 
اســت. در جریان خرید شرکت های سازمان 
تأمین اجتماعی موکل شما شبانه و به دستور 
زنجانی از مشهد به تهران می آید و چک های 
صادر شــده توسط مرتضوی را از وی تحویل 
می گیــرد، بنابراین نگویید کــه او در خرید 
شرکت ها نقشی نداشته است. لطفاً به اظهارات 

موکل خود در جلسات قبلی توجه کنید.
قاضی مقیسه افزود: آقای وکیل تاکنون 
14 جلســه به اتهامات این دو متهم برگزار 
شده است و گویا شما از محتویات جلسات قبل 
بی خبر هستید. چون در جلسات قبل موکل 

شــما شخصاً اقرار کرده است که در جلسات 
خرید و فروش شرکت ها حضور داشته و حتی 
پای تفاهم نامه های منعقده را امضا کرده است.

وکیل متهم ردیف سوم در ادامه دفاعیات 
خود با اشاره به اتهام کالهبرداری، گفت: در 
جرم کالهبرداری باید دو رکن وجود داشته 
باشد یک رکن آن فریب دادن و رکن دیگرش 
بردن مال اســت. در اتهامی که به موکل من 
منتسب است هیچکدام از این دو عنصر وجود 
ندارد.وی در خصوص اتهام پول شویی موکل 
خود اظهارداشــت: میزان و مبلغ اعالم شده 
در کیفرخواست که به اتهام کالهبرداری بوده 
اســت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو 
اعالم شده است اما سهم موکل من فقط 14 
میلیارد و 800 میلیون تومان در کیفرخواست 
اعالم شده و این مبلغ فقط 2/5 درصد از کل 

مبلغ کالهبرداری شده است.
قاضی مقیسه گفت: آقای وکیل این مبلغ 
14 میلیــارد و 800 میلیون تومان ربطی به 
اصل کالهبرداری نــدارد و این مبلغ مربوط 
است به هدایایی که موکل شما از آقای زنجانی 

دریافت کرده است.
وکیل متهم گفت: براساس کیفرخواست 
مبلــغ 14 میلیــارد و 800 میلیون تومان از 
شــرکت نفت کالهبرداری شــده اســت در 
صورتی که مبالــغ مربوط به قبل از معامالت 
نفتی آقای زنجانی بوده است.این مبلغ مربوط 
به سال های قبل از سال 90 است حتی سند 
رسمی خانه ها و ویال وجود دارد که مربوط به 
سال 89 می شود. واقعیت این است که مبلغ 
14 میلیــارد و 800 میلیــون تومان مربوط 
به حســاب دفتری موکل مــن و بدهی او به 
زنجانی اســت که مربوط به سال های 89 تا 
91 اســت، در حالی که جرم های منتسب به 
زنجانی در حوزه نفتی از سال 91 به بعد بوده 
است لذا اتهام پول شــویی درباره موکل من 

صدق نمی کند.

در ادامــه رســیدگی نجفــی نماینده 
دادســتان گفت: تحصیل مــال به طریق 
نامشروع یک بحث است بحث کالهبرداری 
هم یک بحث دیگر اســت. در خصوص آن 
مبلغ 14 میلیارد موضوع اول منتســب به 
متهم اســت. در خصوص کالهبرداری هم 
لزوماً الزم نیست که پول کالهبرداری شده 
بین افراد تقسیم شــود.در قانون مبارزه با 
پول شویی تملیک، تصاحب و انتقال مال از 

مصادیق جرم پول شویی است.
در ادامه این جلســه فالحتی وکیل دیگر 
متهم ردیف ســوم در جایگاه حاضر شــد و 

آخرین دفاعیات موکل خود را انجام داد.
صدوراحکاممتهمان

یکهفتهپسازختمرسیدگی
 رئیس شــعبه 28 دادگاه انقالب اسالمی 
پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: امروز 15 جلســه رسیدگی به اتهامات 
شرکای بابک زنجانی انجام و وکال الیحه های 
خــود را ارائه کردند، اگر مطلب و توضیحاتی 
نداشــته باشند مطابق ماده ۳0۷ قانون آیین 
دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد 

شد.
قاضی مقیســه افزود: پس از اعالم ختم 
رسیدگی به پرونده و مشورت با قضات پرونده 
ظــرف یک هفته مطابق قانــون حکم صادر 
می شــود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل 

فرجام خواهی است.
وی ادامه داد: در جلســه مواجهه زنجانی 
با شــمس و فالح وی صریحا اعالم کرد پول 
دارم و یک ریال نمی دهم و این سخن ضبط 
شده است، حکم اعدام برای وی صادر شده و 

اجرای حکم به دست مسئوالن است.
مقیســه خاطرنشان کرد: اگر توضیحاتی 
موکلین داشــته باشند در شــعبه 28 ارایه 
می دهند و ســپس ختم رسیدگی به پرونده 

را اعالم می کنیم.

پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 2 همدست بابک زنجانی برگزار شد

بینالمللی نمایشــگاه شانزدهمین
لوازموتجهیزاتپلیسی،امنیتیوایمنی
)ایپاس(باحضورفرماندهنیرویانتظامی،
مسئوالن از وجمعی نظامی وابستگان

افتتاحشد.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی 
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه که پیش ازظهر 
دیروز در محل مصالی تهران برگزار شد، گفت: 
تجهیزات می تواند کمک شــایانی به پلیس و 
مجموعه پلیس داشته باشد و ما باید از ظرفیتی 
که به واسطه این نمایشگاه برای پلیس ایجاد 

شده است،  استفاده کنیم.
ســردار حسین اشتری با بیان اینکه امروز 
بسیاری از شرکت های داخلی و حتی خارجی 
بــرای نمایش و ارائه توانمندی ها و تجهیزات 
خود به این نمایشگاه آمده اند، افزود: نمایشگاه 
ایپاس خوشــبختانه جایــگاه خوبی در میان 
نمایشگاه های مشابه خود پیدا کرده و حضور 
مبتکران و مخترعان نیز نشان از اهمیت این 

نمایشگاه دارد.
اشتری با  اشاره به راه اندازی بخشی به نام 
»ما می توانیم« در نمایشگاه ایپاس خاطرنشان 
کرد: این نمایشــگاه با تکیه بر توان مخترعان 
و مبتکران داخلی ایجاد شده است، در دوران 
دفاع مقدس و سال های پس از آنکه به واسطه 
زورگویی مستکبران و به ویژه آمریکا در تحریم 
بودیم ما به دنیا نشــان دادیم که می توانیم با 

تکیه بر توان دانشمندان و صنعت گران داخلی 
با تحریم ها مبارزه کنیم و امروز نیز که تحریم ها 
ادامه دارد و این فشار بر روی نیروهای مسلح 
و مــردم وجود دارد ما باز هم با تکیه بر توان 
داخلی و دانشمندان خود توانستیم به موفقیت 

برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 
متحده افزود: سپاه پاسداران که مورد هجمه 
یاوه گویان قرار گرفته و می بینیم که مقامات 
آمریکایــی علیه آن صحبت می کنند نیرویی 
مردمی اســت. حرف هایی که این افراد علیه 
سپاه مطرح کرده اند ناشی از کم عقلی، ناآگاهی 
و ناآشــنایی آنان با امور جهان است. آنها باید 
بدانند که انسجام و قدرت در نیروهای مسلح 

کشور ما روزافزون است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه همین انسجام 
ســبب امنیت جمهــوری اســالمی و حتی 
کشــورهای منطقه شده اســت، گفت:  امروز 
قدرت دفاعی و توان ســپاه پاسداران نیروی 
انتظامی در کنار ناجا و ارتش توانسته امنیت 

را برای ما تأمین کند.
ســردار  اشــتری ادامه داد: امروز امنیتی 
که در ایران حاکم اســت نه تنها برای کشور 
خودمان اســت بلکه توانسته ایم این امنیت را 
به دیگر کشورهایی همچون سوریه و عراق که 
در آن ها ناامنی وجود دارد توسعه دهیم و این 
نشــان می دهد که امنیت جمهوری اسالمی 
باعــث خیر و برکت در منطقه و کشــورهای 

همجوار نیز شده است.
وی با اشــاره به وضعیت امنیتی منطقه 
اظهار داشــت: مســتکبران بــا توطئه ها و 

همچنین گروه هایی که در راستای موافقت 
با اســالم و مخالفت با آن فعالیت  می کنند 
ســعی بر به هم  زدن منطقه دارند اما ببینید 
که جمهوری اســالمی ایران در چه امنیت 

باالیی قرار دارد.
فرمانــده نیروی انتظامی بــا بیان اینکه 
نمایشــگاه ایپاس 201۷، گوشــه ای از توان 
ماســت،گفت: پلیس جمهوری اسالمی ایران 
مســئولیت تأمین امنیــت را برعهده دارد و 
امروز با تالش مأمــوران ما و همکاری مردم 
امنیت خوبی در کشور برقرار شده و بسیاری 

از پرونده ها و جرایم کشف می شود.
نمایشــگاه ایپــاس 201۷ از دیــروز در 
نمایشــگاه مصلی تهران آغــاز به کار کرده و 
تا 2۷ مهرماه امکان بازدید شــهروندان از آن 

وجود دارد.

فرماندهناجادرافتتاحیهنمایشگاهبینالمللیتجهیزاتپلیسی:

انسجاموقدرتدرنیروهایمسلحکشورروزافزوناست

نگاه

برادر پاسدار؛ به تو ایمان دارم 
محمدهادیصحرایی

»اگر سپاه نبود کشور هم نبود« این سخن راهبردی و عمیق، گفته معمار انقالب 
اسالمی است که تاریخ ثابت کرده سخنانش چون ُدرِ نایاب قیمتی و چون سکه رایج، 
معتبر اســت. چراکه خالی از اغراق و اجحاف است و چون برآمده از طینت الهی آن 
پیر روشن ضمیر بوده، دوای درد است و بوی خدا می دهد. امروز می توان دید و گفت 
که واقعاً اگر سپاه نبود نه کشوری بود و نه انقالب و حتی از اسالم ناب هم اثری نبود. 
داعش امروز که زیر پای ســپاه، نفس های آخر را می کشــد و مأموریتش را بی پایان 
می گذارد، اولین دشمن آدمخوار اسالم نبود و قطعاً هم آخرین نخواهد بود. این موش 
چموش که به انبار افتاد واکنون در تله است، در ادامه صدام و کومله و دموکرات و نفاق 
و فرقان است و کیست که نداند تن شریف سپاه، زخم خورده تمام این خبیثانی است 
که اکنون آنها را تنها می توان در البالی کتاب سفاکان و جالدان جستجو کرد و یابید.

این جماعت که در مقابل ملت و ســپاه اســالم صف کشیدند و نامشان به بدی 
رفت، پس از انقالب مسئول نابودی کلمه اهلل شدند و نمی دانستند کسانی »یُریُدوَن 
لُِیْطِفُؤا نُوَر اهلَلّ بِأَْفواِهِهْم، َو اهلَلّ ُمِتُمّ نُورِهِ َو لَْو َکِرَه الْکافُِرون.«1 مردمی که تنها جرمشان 
این بود که خدای خود را اهلل می دانستند و بر هیچ الت و هبل شرق و غربی حاضر به 
سجده نبودند، از همان ابتدای پیروزی انقالب و بعد از رهایی از چنگ و دندان شاه و 
ساواک، گرفتار کلب و کفتار کدخدا شدند. این مردم خداجو و خودباور، چون تنهایی 
خود را در این دنیای بی رحم دیدند که پر از ظالم و مظلوم است، پسندیدند که روی 
پای خود بایستند و کمر راست کنند و به دستور قرآن، نه ظلم کنند و نه ظلم پذیرند. 
هرچند در این مدت گاهی ساده لوحان خیالباف و گاه پوچ اندیشان حراف سرعتشان 
را گرفتند ولی واقعیت آن است که نه به داس و چکش کمونیسم دلخوش شدند و 
نه به دست چدنی لیبرالیسم اعتماد کردند. توکلشان به خدا بود و چشم امیدشان به 

فکر و بازوی جوانان خود.
ملت ایران که راز پیروزی خود را یافته و راه پیشــرفت و تعالی را جسته بود، با 
چنگ و دندان از عزت خود مراقبت کرد و انقالب اسالمی را چون الماس گرانبها در 
میان گرفت و گوش جان به سخنان مردی از تبار محمد سپرد که آیت خدا بود و آیات 
خدا را برایشان می خواند. خمینی که سلسله جنبان این انقالب عظیم و بی نظیر بود، 
روح خدا بود و روح حیات را در کالبد مردمان دمید و احیاگر اسالم شد و هم احیاگر 
مردمــان عصر خود به بعد. جوانانی که تا آن زمان جز تحقیر و توهین ابرقدرت ها و 
حاکمان ذلیل خود، چیزی به یاد نمی آوردند، با کالم این راهبر پیر، پرواز می کردند 
و هیچ مانعی برای رســیدن به افتخارات در مقابل خود نمی دیدند و به پنجه صخره 
می کندند و با دست خار مغیالن. از میانشان دالوران و سلحشورانی به پا خاستند و 
برای پاســداری از انقالب مردم قد برافراشتند. پاسداران انقالب اسالمی را پا نهادند 
و ندای »قولو الاله اال اهلل تفلحو«ی رسول اهلل را در گوش مرده جهان فریاد کردند.  

مــردم جهان پس از انقالب ایران بود که فــوج فوج »یدخلون فی دین اهلل«2 و 
مستضعفین طبق وعده خدا که فرمود »و نجعلهم ائمه و نجعلم الوارثین«۳ به زودی به 
ِ الَّذي َصَدَقنا  این مکنت و دولت خواهند رسید و به یکدیگر خواهند گفت »الَْحْمُد هلِلَ
َوْعَدُه َو أَْوَرثََنا الْْرَض«4 و »أَْعَتْدنا لِلْکافِریَن َعذاباً ُمهینا«5 وعده خداست به دشمنان، 
إن شــاء اهلل. انقالب اسالمی ایران پیامش جهانی است چرا که اسالم جهانی است و 
مردم جهان با شنیدن بانگ آزادی و دیدن رنگ اسالم ناب، گروه گروه یوغ مستکبران 
از گردن نهادند و بنای ناســازگاری با نظام طبقاتی و برده داری نوین گذاردند و این 
همان چیزی بود که دشمنان آزادی و آزادگی، از آن به عنوان زلزله ای نام بردند که 
به زودی ارکان قدرتشــان را فرو خواهد ریخت لذا تا آنجا که توانســتند به مقابله با 

انقالب اسالمی پرداختند. 
از ترورهای هزاران هزار مردم عادی توسط منافقین و فرقانیون گرفته تا تحریک 
قومیت های داخلی و مذاهب برای تجزیه طلبی و تا تحریک صدام معدوم و ملعون برای 
حمله به ایران و تا تحریم های پی در پی همه و همه حاکی از بغض و کینه دشمنان 
اسالم و انقالب بود که از آمریکایی سرچشمه می گرفت که به گفته امام حکیم راحل، 
آمریکا شیطان بزرگ است و همه بدبختی های ما از اوست و هرچه فریاد داریم باید 
بر ســر این دیو بدکاره بکشیم. انقالب نوپای ایران هر قدمی که برمی داشت، هزاران 
ســنگ پیش پایش می انداختند و خباثت پشت خباثت می کردند. از آن جوانمردان 
انقالبی، عده ای مصمم شدند که انقالبی بمانند و به تکلیف عمل کنند و با نام پاسدار، 
وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  حافظ انقالب اسالمی مردم عزیز ایران شوند و شدند. آیه » َو أَِعُدّ
ه«6 را روی قلب پاک خود گذاشــتند و در دل ایمان به خدا را پروریدند و دل  ِمْن ُقَوّ
به خدا سپردند و برای هیچ کدخدایی در مقابل خدای یکتا، اعتباری قایل نبودند و 
تاتوانســتند به اسالم و مردم خدمت کردند. چون که طهارت و ایمان داشتند و نگاه 
جهادی، در هر عرصه ای که وارد شــدند به موفقیت چشمگیر رسیدند و نام ایران را 
به قله رســاندند. اگر دیگران جام زهر دادند، همینان دفاع مقدس را اداره و دل امام 
را شاد کردند و تا ابد تاریخ، بر پیشانی کشور نقش افتخار زدند. در جهاد سازندگی تا 
دوردست ها طعم شیرین انقالب را به کام محرومان ریختند و رایحه خدمت را منتشر 
کردند. منافقان و کومله و دموکرات برای ســر و پوســت آنها جایزه گذاشتند و اینها 
ســرگرم خدمت به مردم بودند. دشمنان علیه شان شایعه می ساختند و اینان در راه 
حق جان می باختند. تاریخ اگر جوانمرد باشد کمتر از »جوانمردان سرسپرده به خدا« 
آنها را نمی نامد. از آن زمان بود که لباس سبزشان اوج آمال کودکان شده بود و اقتدار 
را در آن می دیدند و امروز نام پاسدار خمینی، نماد مبارزه و شجاعت است و مبارزان 

عالم تقدیسش می کنند و مستکبران با یادش به لرزه می افتند.
لباس سپاه مثل لباس روحانیت چون لباس کارگری مردان خداست مقدس است. 
افتخار بزرگانی همچون شهدای محراب، اشرفی اصفهانی و مدنی همین بود که این 
لباس را بر تن کنند. یکی از فرماندهان می فرمود که بعد از عملیات، مهمان شــهید 
اشــرفی اصفهانی بودیم و ایشان لباس پاسداری پوشیده بود و در پاسخ به سؤالمان 
که چرا به جای لباس روحانیت لباس رزم ســپاه پوشــیده اید فرمودند می خواهم به 
امام حســین بگویم که اگر شرایط جســمی ام برای مبارزه مهیا نیست، دوست دارم 
به پاســدارانت شبیه شوم. آری این حکایت دلدادگی مردان خداست که یکدیگر را 
می شناسند که همه در لشکر حسینند. سربلندی سپاه تنها در اداره جنگ تحمیلی 
نبود و هرجا که وارد شد منشأ خیر و برکت بود چرا که با اتکاء به خدا، اتکال به توان 
داخلی و جوانان، بدون انگیزه های سیاســی و مادی که آفت مدیریت های وارداتی و 
وارفته است، اقدام می نماید. اگر صنعت و آموزش و پرورش و فرهنگ و اقتصاد و ... 
ناکارآمد اســت چون هنوز اسیر کپی کردن دستورات غربی مثل سند20۳0 است و 

هنوز در اداره کشور تغییر قبله نداده است. 
آخر هفته پیش رئیس جمهور آمریکا همچون عادت 40 ساله، سخنانی به زبان آورد 
که اگرچه برای آنها که گوش شنوا دارند جدید نبود ولی برای آنها که می خواستند َدم 
کدخدا را ببینند، عبرت آموز بود. اگر عبرت گیرند. همان ها که 5 سال از عمر شریف 
خدمت به مردم را صرف اعتمادسازی برای شیطان کردند و خواستند به گرگ شبانی 
بیاموزند و هرچه بزرگان گفتند که آمریکا قابل اعتماد نیست، اینان عنان خویش به لج 
سپردند و خیال خام. حال اگرچه باید متحد بود و یکدست ولی نباید عبرت ها را بدون 
سرمایه کردن برای آینده نادیده گرفت. جهانیان اکنون فهمیده اند که سیاست آمریکا 
در این است که یکی در میان، رؤسای جمهورش از »خودزن ها« و »معرکه گیرها«ی 
اوباش باشد تا به جهان بگویند که این یکی بی کله تر و دیوانه تر از قبلی است تا شری 
به پا نکرده به حرفش گوش کنید. تئوری رئیس جمهور دیوانه هم می تواند شیر گاو 

سعودی را زیاد کند و هم می تواند آمریکا را از شر توافقات با ترسوها رها کند.
اگر رهبر جوان کره شمالی با خل بازی های ترامپ تن نمی لرزاند به خاطر فهمیدن 
همین مهم است که خیلی از مدعیان فرنگ رفته و مدرک گرفته از دنیای غرب، از 
درک آن عاجزند و در آینه هم نمی بینند آنچه را که پیران باتجربه در خشــت خام 
می بیننــد. نتیجه محکوم کردن های توئیتــی و پیامکی در دنیای مجازی در مقابل 
بیانیه خوانی واقعی دشــمن، همین بود. جواب آن که به جای واکنش های معقول و 
منطقی، در قبال تحریم شدن هموطنانش، داستان مادربزرگ نوه می گویند، همین 
است. پاسخ به ناسزاگویی، ادا و اطوار نمی خواهد. عقل می خواهد و تدبیر و همان که 
گفته شد البته با جرأت. اگر شیطان بزرگ که دروغگویی و حقه در DNA خود دارد 
از ما تعریف کرد باید می فهمیدیم که این قربان صدقه رفتن گرگ از میش اســت. 
اینکه ترامپ به ســاحت سپاه پاسداران جسارت می کند به این دلیل است که سپاه 
به دستور قرآن شیطان را دشمن می داند نه شریک و دوست. و بدون هیچ توهین و 
توزیع مدال افتخار و عناوین فله ای، با تدبیر و جنگ نرم، دست و پای کدخدا را در 

منطقه شکسته است. بعون اهلل و فضله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد کرد 
گرچه کافران را ناخوش اُفتد. سوره صف آیه 8.

2. و دیدی که مردمان گروه گروه در دین خدا در می آیند. سوره نص آیه2.
۳.  و ما اراده کرده ایم بر مســتضعفین جهان منت بگذاریم و آنان را پیشــوایان وارث قرار دهیم. 

سوره قصص آیه 5.
4. سپاس آن خدایی را که در باره ما به وعده خود وفا کرد و ما را وارث زمین بهشت قرار داد. سوره 

زمر آیه ۷4.
5. و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم. سوره نساء آیه151.

6.  و هرچه در توان دارید از نیرو بسیج کنید. سوره انفال آیه 60.


