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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

 اگرFATF را تصویب نکنیم
 مردم شورش می کنند!

سرویس سیاسی- 
روزنامه اعتماد روز پنج شنبه در مطلبی با عنوان »سیاسي كاري در FATF« نوشت: »مخالفان پیوستن به كنوانسیون 
اقدام مالي، به دولت و تیم اقتصادي كابینه، به دلیل وضعیت موجود خرده مي گیرند و بعضا در مصاحبه هاي شان نیز مشاهده 
مي شــود كه طلبكار شــرایط فعلي نیز هستند... این در حالي است كه جناح محافظه كار كه این روزها به منتقدان اصلي 
لوایح FATF تبدیل شده اند باید مسئولیت مشكالتي كه به دلیل قطع ارتباط با كشورهاي دیگر ایجاد شده را بپذیرند... 
نكته دیگر نیز سخت بودن شرایط فعلي معیشتي است. در دهه ابتدایي پس از انقالب سرمایه اجتماعي باال بود و مردم به  
شدت حامي حاكمیت بودند. در آن سال ها مردم مشكالت را تحمل مي كردند اما در این چند سال اخیر و به دلیل چند 
دوره تحریم سخت و برخي بي تدبیري هاي موجود، شرایط پیچیده تر شده و نارضایتي هایي وجود دارد و نمود یكي از آنها 
نیز در اعتراضات دي ماه سال 96 دیده شد. بنابراین مخالفین FATF باید دلیل قانع كننده اي براي ابراز مخالفت خود به 
افكار عمومي ارایه دهند. در غیر این  صورت باید مسئولیت تبعات منفي رخدادهاي پس از آن را بپذیرند و خود را حامي 
مردم ننامند. تبعاتي كه همین االن هم مي توان آن را در هشدارهاي برخي كارشناسان دید.« گفتنی است دولت روحانی 
و شبكه رسانه ای زنجیره ای حامی  آن كه با گره زدن حل مسائل اقتصادی كشور به مذاكره و نگاه به غرب برجام را به نظام 
تحمیل كردند كه نتیجه ای جز خسارت محض نداشت، امروز نیز اقتصاد را گروگان گرفته و با دوگانه سازی های غلط حل 
مسائل اقتصادی كشور را به پذیرش فرامین گروه ویژه اقدام مالی)FATF ( توسط نظام گره زده اند. این در حالی است كه 
بنا به اذعان صریح مقامات آمریكایی شفافیت و  اشتراک گذاری اطالعات در FATF، نه ابزاری برای گرفتن بهانه از غرب 
بلكه عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم های آمریكا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی بین المللی 
وزارت خزانه داری آمریكا عمل خواهد نمود.جریان حامی  لوایح استعماری FATF در دولت و رسانه های زنجیره ای آن برای 
تحمیل این لوایح به نظام و جلب رضایت غرب، دست به هر اقدامی  از جمله دوگانه سازی های جعلی و تهدید نظام به شورش 
می زنند و خواسته یا ناخواسته در پازل  ترامپ و مقامات وزارت خزانه داری آمریكا حركت می كنند، امری كه باید با هوشیاری 

كامل از آن اجتناب كرد و مانند برجام وارد چاهی نشد كه تا سال ها كشور گرفتار خروج از آن باشد. 
نباید مشکالت کشور را به گردن دولت بیندازیم!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»رضایت مردم، عدالت و تامین معیشت مردم نقش پدافند غیرعامل را دارد كه بر پدافند 
عامل مقدم و مهم تر است و هزینه اي هم ندارد. با این حال با وقوع چنین شرایطي باید همه دست به دست هم دهند و در 
جهت برون رفت از مشكالت به دولت كمک كنند و هیچ كس نیز خود را كنار نكشد. هر دستگاهي در به وجود آمدن شرایط 
فعلي سهمي دارد و باید به اندازه همان سهم مورد بازخواست قرار گیرد. این طور نیست كه فقط دولت را مقصر بدانیم و 
بگوییم سایر نهادها در بروز چنیني شرایطي مقصر نیستند«. بر طبق مستندات متعدد، 80 درصد اقتصاد كشور در اختیار 
دولت است. اما متأسفانه كارنامه دولت در حوزه اقتصاد به شدت ضعیف و غیرقابل دفاع است. رسانه های زنجیره ای در پی 

آن هستند تا با انكار نقش دولت در ایجاد وضع فعلی، زنگ حساب دولت را به حاشیه ببرند.
تقال برای ایجاد اختالف میان اصولگرایان 

روزنامه آفتاب یزد در شماره پیشین خود به طرزی مضحک سعی كرده تا میان جناح اصولگرایان انشقاق ایجاد كرده 
و به نوعی كاماًل زیركانه خواسته تا قالیباف را به دادن لیستی مستقل در انتخابات مجلس  ترغیب كند. همه اینها در حالی 
اســت كه خود این گزارش در ابتدا آورده: »دیروز برخی اصولگرایان از جمله اعضای موتلفه خبر دادند كه شــهردار اسبق 
تهران لیست مستقل در انتخابات مجلس نمی دهد.« سپس این گزارش افزوده است: »در عالم سیاست، دقیقه نود می تواند 
همان دقیقه نخست باشد و نیز دقیقه نود می تواند حتی پیش از شروع هر تحرک و اظهارنظری شكل بگیرد و این بار دقیقه 
نود برای باقر قالیباف، ماه ها پیش از شروع رقابت های جدی انتخاباتی معنا پیدا كرده است.« اما مضحک ترین بخش این 
گزارش آنجاســت كه ابتدا از قول كســی كه دچار اعوجاج فكری است نقل قولی به این شكل آورده: »حرف سه سال قبِل 
صادق زیباكالم در گفت وگو با آفتاب یزد كه در اظهارنظری عجیب و متهورانه گفته بود: »من همیشه به آقایان قالیباف و 
محسن رضایی گفته ام كه اگر شما »سر اصالحات را هم از بیخ ببرید« اصولگرایان شما را به عنوان نامزد اصلی شان قبول 
نمی كنند.« سپس در ادامه نوشته: »]حرف زیباكالم[ را حمیدرضا  ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مركزی حزب 
موتلفه در آبان 98 تكرار كرد با این تعبیر كه: »به هیچ وجه قرار نیست آقای قالیباف در انتخابات آینده لیست مستقلی برای 
انتخابات ارائه بدهند.« راستی میان سخن زیباكالم و حمیدرضا  ترقی چه ارتباطی هست؟ دلیل اینكه چگونه این روزنامه 
زنجیره ای در كاری خنده دار و غیرحرفه ای این دو سخن را با هم یكی دانسته به واهمه آنها از انتخابات پیش رو بازمی گردد. 

امید با »اعتدالی ها« و »شعار« حاصل نمی شود
روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان »احیای جنبش اصالحات« نوشت: »در طی ماه های گذشته نیروها و جریاناتی 
كه بعضاً خود عامل رسیدن اصالحات به چنین وضعیت شكننده ای شده اند، همچنان داعیه دار راهبری و مدیریت اصالحات 
شده اند. در صورتی كه سپردن زمام امور اصالح طلبی به دست این طیف مورد انتقاد، نه تنها  ترمیم كننده نخواهد بود بلكه 
با اعتماد زخم خورده مردمی، تنش ها را تشدید می نماید. این نوع رویكرد كه با تابلو اصالح طلبی بهبودخواه به دنبال احیای 
اعتبار مردمی  اصالحات است عماًل ناتوان از بازسازی امید اجتماعی خواهد بود، چرا كه امید ملی و اجتماعی صرفا با شعار 
و آن هم توسط كسانی كه در شرایط فعلی عامل تنزیل و تحویل اصالح طلبی به صورت تخفیف آمیزی از اعتدال شده اند، 

حاصل نخواهد شد.«
اگر خواهان شفافیت هستید...

روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج شنبه با  اشاره به اظهارات هفته گذشته جهانگیری، نوشت: »اولین مسئله پاسخ 
به ایراد اتهام دروغین؛ مثل دروغ های آمدنیوزی علیه دولت بود كه مدعی هستند 18 میلیارد دالر 4200 تومانی به تاراج 
رفته و اتالف شده است. آقای جهانگیری توضیح داد كه این 18 میلیارد دالر گشایش اعتبار شده، معلوم است كه به چه 
كســی داده شــده و برای چه مصرفی داده شده است. اینكه با دالر 4200 تومانی موافق یا مخالف باشیم یک بحث است، 
اینكه معلوم است آنها به چه كسانی داده شده  بحث دیگری است. حال از اینجا به بعد است كه باید به دو نكته  اشاره كرد. 
اول اینكه آیا همه كســانی كه این ارز را گرفته اند كاالیی وارد كشــور كرده اند یا خیر؟ و دوم اینكه آیا واردكنندگان آنها را 
مطابق ضوابط در داخل كشور توزیع كرده اند یا خیر؟ برای پاسخ به این دو پرسش، بانک مركزی و سایر نهادهای مرتبط 
باید اوالً لیست گیرندگان این ارزها را منتشر كنند و بعد نشان دهند كه آیا به ازای ارز دریافتی چیزی وارد كشور شده یا 
خیر و اگر بلی چگونه توزیع شده است؟ سپس هر كسی كه در هر مرحله تخلف كرده، باید به اتهامش در دستگاه قضایی 
رسیدگی و مجازات شود. بنابراین انتظار می رود كه دوباره كل این فرآیند اطالع رسانی شود تا معلوم گردد این دروغی كه 
علیه دولت می گویند از كجا ریشه گرفته است؟« خیلی خب؛ اگر این چنین است، پس مقامات ارشد دولت مسئولیت ارز 
4200 تومانی را بر عهده بگیرند و سعی نكنند مسئولیت آن را به دیگری نسبت دهند. نوبخت گفته بود: »باید قبول كنیم 
كه شیوه كنونی پرداخت ارز 4200 به كاالهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد.« ارگان دولت 
همچنین نوشت: »سومین بخش سخنان آقای جهانگیری مربوط به لوایح گیر كرده در فرآیند تصویب است. لوایح پالرمو 
و CFT به نظر می رسد كه اوج عصبانیت آنان در این بخش است كه اقدام به تحریف سخنان جهانگیری كردند. اگر وی 
آن طور گفته بود كه آنان می گویند، دیگر نیازی به پیگیری تصویب نهایی نداشت. ولی مشكل مخالفان كجا بود؟ آنجا كه 
گفت جلسات مجمع تشخیص مصلحت را شفاف كنید تا معلوم شود چه كسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق 
آنان چیست؟ مردم باید بدانند كه چه كسانی با این لوایح مخالف هستند؟« اوال،  تركیب و هویت موافقان و مخالفان سی 
اف تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اظهارنظرهای آشكار آنان معلوم است. دوما، دولت اگر خواهان 

شفافیت است، می تواند فایل صوتی جلسه ای را كه در آن تصمیم ارز 4200 تومانی گرفته شد، منتشر كند.
»این دفعه آخِر« چهارم!

روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه خود طی گزارشی به موضوع FATF پرداخت و در سطر باالی تیتر مطلب خود 
نوشت: »هشدار مسئوالن درباره سوءاستفاده آمریكا از تصویب نكردن لوایح پالرمو و CFT«. الزم به یادآوری است كه پیش 
از این نیز بارها این سخن كه آمریكا از عدم تصویب لوایح استعماری FATF در ایران خشنود است توسط برخی دولتمردان 
و مدیران و روزنامه زنجیره ای مطرح شده بود. این كژتابی در مورد خواست آمریكا در حالی مطرح شده است كه تنها در یک 
مورد پمپئو، وزیرخارجه آمریكا همین اواخر عصبانیت خود را از عدم تصویب این لوایح در ایران ابراز كرده و خواسته بود تا این 
لوایح هرچه سریع تر تصویب شود. در بخشی از این گزارش آمده: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حیاط هیئت دولت گفت: »در 
بحث FATF ما چندین بار درخواست تمدید كردیم كه موافقت كردند، اما این بار به ما هشدار دادند این آخرین مهلت است و 
دیگر قابل تمدید نیست«. وی با بیان اینكه زمان واقعی ما برای تعیین تكلیف این موضوع كمتر از چهار ماه است، افزود: »یک 
ماه پیش از اجالس اصلی، نشست مقدماتی تشكیل می شود كه ما باید گزارشی از كار را قبل از اجالس مقدماتی ارائه كنیم تا 
در آنجا بررسی شود«. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: »طبیعی است اگر در مهلت تعیین شده این كار انجام نشود، 
به صورت خودكار وارد بلک لیست می شویم كه برای خروج از بلک لیست باید »برنامه اقدام« بنویسیم كه امكان دارد شرایط 
سخت تری در آن مطرح شود«. دژپسند افزود: »ما در حال حاضر تالش های خود را انجام داده، گزارش ها را ارائه و جلسات 
را برگزار می كنیم تا به گونه ای عمل شــود كه مشــكلی رخ ندهد.« FATF چندین بار در طول دو سه سال گذشته، تهدید 
كرده كه اگر ایران همكاری نكند، او را در لیست سیاه قرار می دهد و این آخرین بار است )!( اما به اعتبار اینكه گردانندگان 
آمریكایی این مافیای اطالعاتی، به همكاری دولت ایران برای انسداد مجاری دور زدن تحریم ها نیاز راهبردی دارند، بنابراین 
همچنان امیدوارند فشارهایی كه در داخل ایران تقویت هم می شود، بتواند در تصمیم نهایی ایران موثر واقع شود. غربی ها 

این رفتار تهدید و مهلت دادن را بهتر از نهایی كردن ماجرا با ایران می دانند كه یكسره، راه نفوذ اطالعاتی آنان را می بندد.

درمکتب امام

 با پیوستن به هم، سد استعمار را بشکنید
شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چراغ هدایت برای ملت هاست. 
ملت های مســلمان باید از فداكاری مجاهدین ما در راه اســتقالل و آزادی و اهداف 
مقدسه اسالم بزرگ الگو بگیرند؛ و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشكنند، 

و پیش  به سوی آزادگی و زندگی انسانی بروند.
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دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان طی سخنانی 
به مناسبت وفات عالمه »سید مرتضی العاملی«، 
این جنبش را در حال حاضر، علیرغم تبلیغات 
دشمنان، قدرتمند دانســت و گفت: نگران 
مقاومت نیستیم، زیرا مقاومت هیچ گاه به اندازه 

کنونی قدرتمند نبوده است.
سید حســن نصراهلل در سخنرانی روز گذشته 
خود، ابتدا وفات عالمه »ســید مرتضی العاملی« از 
چهره های شاخص علمی این كشور، را تسلیت گفت 
و سپس به مسائل داخلی اخیر این كشور پرداخت و 
تصریح كرد كه پس از گذشت دو هفته از اعتراضات 

اخیر، ذكر برخی نكته ها ضروری است.
نصراهلل اظهار داشــت: »بایــد همواره به نكات 
مثبت توجه كرد. در دو هفته گذشته بحمدهلل ما از 
نقشه ها و توطئه های دشمنان برای جنجال ها و جنگ 
داخلی دور شــدیم و بر اساس اطالعاتی كه داریم 
می دانیم چه كسانی پول می دادند و كسانی كه به 
سمت نا امنی سوق می دادند، چه كسانی هستند«. 
وی بــه رفتار برخی از معترضان انتقاد كرد و گفت: 
»دشنام ها در جریان اعتراضات، هدفمند و بی سابقه 
بود. برخی رسانه ها هم پخش زنده و مستقیم را در 
اختیار این دشنام ها و تحریک ها قرار دادند و به راحتی 
میكروفون را در اختیار كسانی كه احساساتی شده و 
فحاشی می كردند، قرار می دادند«. او تأكید كرد كه 
برخی برای دشــنام دادن های زشت پول دادند و از 
آنجا كه بســیاری از مردم لبنان اسلحه گرم یا سرد 
دارند، برخی تــالش كردند تا میان مردم درگیری 

مسلحانه راه بیندازند.
دبیــركل حزب اهلل لبنان همچنین به بســتن 

خیابان ها و ایجاد آشوب و رفتار برخی معترضان به 
شدت انتقاد كرد و گفت كه بسیاری از مردم كه وارد 
اعتراضات نشده بودند، به زحمت افتاده و زندگی آنها 
مختل شده بود. سید حسن نصراهلل در ادامه با تأكید 
بر آگاهی و بصیرت مردم، آنها را به صبر و تحمل در 
برابر دشنام های زشت فراخواند و خاطرنشان كرد: 
»قانونمندی و التزام به قانون، باید نصب العین مردم 
باشد و این در حالی بود كه برخی مسئوالن لبنانی 
برای تحریک مردم تالش كردند. نباید خواسته های 
مردمی وارد گروكشی ها و بهره برداری های سیاسی 
شود و جلوی هر كسی كه به دنبال درگیری میان 
جریان های سیاسی و گروه های مردمی است، باید 

گرفته شود«.
دبیركل حزب اهلل لبنان در ادامه سخنان خود، 
از رهبران سیاسی خواست تا مانع از كشیده شدن 
اعتراضات به محل ناصواب خود از جمله مسائل نژادی 
و مذهبی شوند. سید حسن نصراهلل همچنین تاكید 
كرد: »همه تالش حزب اهلل لبنان در مدت اخیر، مانع 
شدن از ایجاد خأل سیاسی بوده است؛ علیرغم اینكه 
برخی گروه ها به دنبال ایجاد خأل سیاسی و ساقط 
كردن دولت ، ایجاد جنجال  و یا برگزاری انتخابات 
جدیــد بودند، اما حزب اهلل تالش كرد تا همزمان با 
توجه به خواسته های صادقانه مردمی و با توجه به 
شرایط خطرناک، با مسئولیت برخورد كند و به دور 

از شعاردادن، به روشنگری بپردازد«.
دبیــركل حزب اهلل در ادامه به قدرت تمام عیار 
حزب اهلل در سطح منطقه پرداخت و خاطرنشان كرد: 
»تــا كنون هیچ دولتی تحت نام دولت حزب اهلل در 
لبنان تشــكیل نشده و آنهایی كه از چنین عباراتی 

استفاده می كنند، می خواهند تمامی ناكامی ها را به 
اســم حزب اهلل تمام كنند و زمانی كه ما می گفتیم 
دولت نباید استعفا دهد، نگران حزب اهلل یا مقاومت 
نبودیــم. ما بیش از هر زمان دیگری و در هر بُعدی 
قدرتمند هســتیم. ما هنوز بــرگ برنده های خود 
را رو نكرده ایــم و مواضعی كــه تا كنون گرفته ایم، 
نباید)مخالفان( را به اشتباه بیندازد. تمامی مواضع ما 

به علت نگرانی برای لبنان است«. 
وی ضمن اشاره به استعفای »سعد الحریری«، 
گفت كه حزب اهلل از ابتدا گفته بود كه این اســتعفا 
را تأیید نمی كند و باید به سخنان مردم گوش داده 
شود. نصراهلل گفت: »پیشنهاد حزب اهلل این بود كه 
دولت با نمایندگان مردم جلسه بگذارد و قوانینی برای 
مبارزه با فساد و آزادی بازداشت شدگان تصویب شود 
و مردم برآورده شدن مطالبات خود را حس كنند«. 
وی تغییرات در كابینه را نیز غیر مفید دانســت و 
گفت كه این گزینه می تواند لبنان را به سمت خأل 

و آشفتگی سیاسی برود. 
دبیركل حــزب اهلل از تمامی مردم و گروه های 
سیاسی خواست تا همه تالش خود را برای همكاری 
با این دولــت به كار گیرند. نصراهلل در ادامه تاكید 
كرد: »امروز یک مسئولیت سیاسی بر گردن تمامی 
گروه های سیاســی و مردم است كه نباید بگذارند 
لبنان به ســمت خأل سیاسی رود و هر دولتی كه 
می خواهد تشكیل شــود باید در ابتدا به مطالبات 
بــه حق مردمی گوش دهــد. حكومت جدید باید 
به تدوین برنامه ای برای پاسخ به مطالبات مردمی، 
مبــادرت ورزد«. او به ریــاكاری برخی گروه های 
سیاسی اشاره كرد و گفت: »پس از بروز اعتراضات 

مردمی، همگی گفتند كه مطالبات مردمی خواسته 
ما نیز بود. پس چرا مشكلی حل نمی شد؟ مردم دیگر 
فریب نمی خورند. دولت جدید باید جدی و پرتالش 
باشد. دولت جدید هر نامی داشته باشد، مردم از او 

انتظار كار كردن دارند«.
سید حسن نصراهلل در پایان سخنرانی خود، 
به بیان نقش آمریــكا در لبنان پرداخت و گفت: 
»آمریكا تالش می كند اقتصاد لبنان را هدف قرار 
دهد«. او گفت كه آمریكا تمامی راه ها را برای حل 
بحران های اقتصادی لبنان بسته است و مانع از این 
می شود كه لبنانی ها از مشكالت خود خارج شوند و 
به فشارهای خود به لبنان در جهت تحمیل شروط 
خــود در آینده ادامه می دهد، در حالی كه تمامی 
مردم لبنان به دنبال اســتقالل سیاسی هستند. 
دبیــركل حزب اهلل لبنان افزود: »همگان می دانند 
كه تصمیمات ما مستقل و آزادانه است. دولت باید 
در تصمیمات خود اســتقالل عمل داشته باشد، 
نه اینكــه به دیكته های خارجی ها گوش دهد. ما 
خودمان كارشــناس و نیروی انسانی داریم و قادر 
به بهبود اوضاع خود هستیم«. سید حسن نصراهلل 
همچنین به انهدام پهپاد رژیم صهیونیســتی در 
جنوب لبنان اشاره كرد و گفت كه این یک حادثه 
طبیعی بود و حزب اهلل لبنان همواره به سرنگونی 
پهپادهای اسرائیلی در جهت پاكسازی آسمان لبنان 
دست می زند. نصراهلل حادثه مذكور را دال بر جدیت 
و عزم مقاومت لبنان برای مقابله با دشمنان دانست 
و گفت: »حزب اهلل به هیچ وجه نگران اوضاع نیست 
و انهدام پهپاد صهیونیستی نشان داد كه مقاومت 

نترسیده است«.

سید حسن نصراهلل: هیچگاه مقاومت
به اندازه كنونی قدرتمند نبوده است

تبریز – خبرنگار كیهان:
نیز  آیت اهلل رئیســی: قوه قضائیه 
تاکنون 500 کارخانه را در سطح کشور 
احیا کرده و به چرخه تولید برگردانده که 
از این تعداد 32 کارخانه مربوط به استان 

آذربایجان شرقی است.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضاییه، در سفری یكروزه به استان آذربایجان 
شرقی، با خانواده شهدا، ایثارگران و روحانیون 
دیدار و همچنین در جلسه شورای اداری استان 

شركت كرد.
رئیس قوه قضاییه، بالفاصله بعد از ورود به 
استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده ولی 
فقیه و استاندار طی بازدیدی سرزده در كارخانه 

ماشین سازی تبریز حاضر شد.
آیت اهلل رئیسی ضمن بازدید از بخش های 
مختلف این كارخانه، بــا تعدادی از كارگران 
و مدیــران آن كه به دلیل خصوصی ســازی 
با مشــكالت جدی مواجه شــده بود دیدار و 

گفت وگو كرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری 
پایان ســفر یک روزه استانی به آذربایجان شرقی 
با اشــاره به دیدار خود از كارخانه ماشین سازی 
تبریز، گفت: بعد از برخورد قوه قضائیه با فســاد 
در این شركت، دیدن وضعیت و فعالیت كارگران 
امیدبخش است اما باید تالش بر این باشد كه این 

واحد با همه ظرفیت كار كند.
وی با بیان اینكه فساد چوبی در چرخ تولید 
است، اظهار كرد: اگر این چوب برداشته شود تولید 

رونق می یابد.
آیت اهلل رئیسی گفت: تعیین هیئت مدیره از 

جمله لزومات این كارخانه است.
وی با اشاره به نشست دوم خود با كارآفرینان 
و صنعتگران استان و مسائل و موانع مطرح شده در 
مسیر تولید، گفت: این موانع در جای خود بررسی 

خواهد شد.

رئیس قوه قضائیــه تاكید كرد: 
خان هایــی كــه موجــب كنــدی 
تولید می شــود باید احصا شــده و 

موانع برداشته شود.
حمایت  خاطرنشــان كرد:  وی 
نماینده رهبری در استان و همكاری 
همه مســئوالن قضایی و غیرقضایی 

می تواند كارساز باشد. 
آیت اهلل رئیســی به نشســت با 
خانواده شــهدا و مسئوالن مختلف 
بخش فرهنگی، نخبگان و دانشجویان 
اشــاره كرد و گفت: نیازمند انسجام 
جدی هستیم و دانشــگاه و اساتید 
با یک امید باید قطعی حركت كنند 
و بدانند كه گره های این كشــور به 
دست توانای جوانان و نخبگان گشوده 
می شــود و ما نیز به عنوان دستگاه 

قضایی در كنار آنها هستیم.
آیت اهلل رئیسی از تصویب 600 
میلیارد ریال از بودجه قوه قضائیه و 

استانی برای رفع مشكالت قضایی استان خبر داد 
و گفت: باید تالش بر آن باشــد كه در استان كار 
تولیدكنندگان با مشكل مواجه نشود و وقتی به 

سازمانی مراجعه می كند، مشكالتش حل شود.
وی با اشــاره به اینكه آنچه امروز بیشــتر از 
هــر چیزی به آن نیاز داریم، رونق تولید اســت، 
خاطرنشان كرد: این موضوع جزو تاكیدات رهبری 

است و باید دغدغه عمومی باشد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینكه تالش بر این است 
تا مشكالت حل شود و پرونده های قضایی كاهش 
یابد، گفت: بعضی از موضوعات در اســتان مانند 
آالینده ها و محیط زیست در جلسه شورای قضایی 
استان مطرح شد و قرار شده تا همه این پرونده ها و 

دغدغه ها در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
رئیسی همچنین در جلسه شــورای اداری 
آذربایجان  شــرقی افزود: برای حل مشكل بخش 

خصوصی باید ابتدا ســاختار خصوصی سازی كه 
با مشــكلی جدی مواجه است اصالح شود و این 
ساختار طوری تعریف شود كه بسترهای فسادزا 

را از بین ببرد.
وی با بیان اینكه قوه قضائیه، دولت و رسانه 
را در مبارزه با فساد در كنار خود می بیند، اظهار 
داشــت: هیچ كارآفرین، سرمایه گذار، صنعتگر و 
كاســبی آماده رشوه دادن به دستگاهی نیست و 
آنچه منجر به رشوه می شود، بوروكراسی اداری و 

سخت كردن كارهای اداری است.
رئیس قوه قضائیه، با بیان اینكه با طوالنی شدن 
روند انجام كار، خان ها ایجاد می شود، اظهار داشت: 
این روند فرد را به سمت پیدا كردن آشنا و دادن 
رشــوه سوق می دهد در حالی كه باید راه را برای 

سرمایه گذاری افراد هموار و سهل كرد.
وی گفت: در ذات نظام، مبارزه با فساد است 
و این حركت سیاســی و موســمی نبوده و هیچ 

مجلس، دولت و دستگاه قضایی نمی تواند در مقابله 
با فساد بی تفاوت باشد زیرا در شأن یک مدیر نیست 
كه در مبارزه با فساد بی تفاوت عمل كند و اصال 

آن فرد مدیر نیست.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر بستن منافذی 
كه منجر به فســاد می شود، گفت: كارخانه ای در 
كشــور وجود داشــت كه مدیر آن از ۳ ماه قبل 
كارخانه را بســته، كارگران را بیكار كرده و مواد 
خــام را در بازار آزاد به فروش می رســاند كه قوه 
قضائیه در این خصوص به خوبی وارد عمل شد و 

با آن برخورد كرد.
آیت اهلل رئیســی افزود: توانمندسازی بخش 
خصوصی وظیفه اصلی دولت است و قوه قضائیه 
نیز تاكنون ۵00 كارخانه را در سطح كشور احیا 
كــرده و بــه چرخه تولید برگردانــده كه از این 
تعداد ۳2 كارخانه مربوط به اســتان آذربایجان 

شرقی است.
وی با تاكیــد بر توجه مدیران بــه قانون و 
قانون گرایی، گفت: كشور در مسیر انتخابات است و 
هر روز یک حزب و سیاست پای كار می آید كه اگر 
مبتنی بر قانون باشد هیچ مشكلی پیش نمی آید.

وی اظهار داشت: اكنون تالش می شود با وجود 
مشكالت متعدد دســت به دشمن دراز نكنیم و 
دشمن نیز موضوع را فهمیده است و با اراده ملت 
و مسئوالن در مقابل این فشارها ایستادگی خواهیم 
كرد به طوری كه هم اكنون امید مردمی بیشتر از 

پیش شده است. 
رئیس قــوه قضائیه گفت: هــر كس در هر 
مقامی و جایگاهی بخواهد یــا نخواهد، بداند یا 
نداند مــردم را مأیوس كنــد، در جهت راهبرد 
دشمن و هركس دانسته یا ندانسته با حرفش امید 
در بیــن مردم ایجاد كند در راهبرد نظام مقدس 

جمهوری اسالمی حركت كرده است. 
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: شناسایی پرونده هایی 
كه به دغدغه مردم تبدیل شده است را جمع كرده 
و در سریع ترین زمان اقدام به حل آن ها خواهد شد.

آیت اهلل رئیسی:

قوه قضائیه500 شركت را از تعطیلی نجات داد

بقیه از صفحه2
هویج های پیشنهادی برای متقاعد کردن ایران

نویسندگان این گزارش در این راستا برای متقاعد كردن 
ایران به انجام این توافق هویج هایی نیز پیشنهاد می كنند از جمله 
اینكه: ایران باید از رفع مرحله به مرحله تحریم ها مطمئن شود و 
دسترسی قابل مالحظه ای به سیستم مالی ایاالت متحده برایش 
فراهم شــود. آمریكا به تنهایی مایل به چنین كاری نیست اما 
باید یک ســازوكار تجاری برای تسهیل مواردی كه ایران اجازه 
می یابد فراهم شود. به مرور زمان كه ایران تعهدش را ثابت كرد 
و این تعهد مورد راستی آزمایی قرار گرفت می تواند تحریم های 
بیشتری را برداشت، برای عدم تعهد به توافق باید جریمه هایی 
در نظر گرفته شود، به ویژه اینكه ایران با توجه به تجربه قبلی 
منتظر تضمین هایی برای پایبندی به توافق اســت، تضمین یا 
به صورت مصوبــه كنگره یا جریمه برای عدم تعهد. نكته قابل 
 FATF تأمل اینكه در این گــزارش تصویب قوانین مرتبط با
از سوی ایران به عنوان یكی از ملزومات تحمیل توافق جدید به 

ایران مطرح شده است. 
توافق سه؛ فعالیت های منطقه ای

در ادامه این گزارش تصریح شــده اســت كه همزمان با 
مذاكرات برجام پالس، اروپا باید بحث و هماهنگی پیرامون مسائل 
منطقــه را رهبری كند تا پس از توافق بر تغییرات در بندهای 
هسته ای، مقدمه توافقی دیگر در موضوع مسائل منطقه فراهم 

شده باشد. اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی باید 
این واقعیت را به رسمیت بشناسند كه فشار حداكثری بر ایران 
تأثیر اندكی دارد و باید همكاری، ایجاد اعتماد و بحث بر ســر 

مسائل امنیت منطقه نیز چاشنی سیاست مهار و تحریم شود.
نویســندگان در نهایت پیشنهاد می دهند برای دستیابِی 
راحت تر به توافقات یادشــده، مالحظــات اجرایی زیر در نظر 
گرفته شود: جهت گیری مذاكرات باید چندجانبه باشد به ویژه 
ایاالت متحده باید یكجانبه گرایی را كنار بگذارد. به جای فشار 
یكجانبه از سوی آمریكا باید راهبرد چماق و هویج با هماهنگی 
آمریكا و اروپا اتخاذ شود. اروپا مهارت و تجربه خوبی در مذاكره 
با ایران به دست آورده است.  به جای یک توافِق كاماًلً جدید، 
برجام باید چارچوب اولیه مذاكرات جدید قرار گیرد و از ظرفیت 
كمیسیون مشترک برجام برای بحث های بیشتر استفاده شود.

 واشینگتن و تهران باید به یک اجماع داخلی برای مذاكرات 
جدید برسند و مشروعیت آن را در نهادهای سیاسی به دست 
آورند. به گزارش مشرق همچنین اشاعه موشكی، محدودیت خرید 
تسلیحات و مداخله منطقه ای باید سه محور مذاكراتی باشد كه 
با رهبری اروپا پیش خواهد رفت و در نهایت، همگرایِی بیشتر 
بازیگران منطقه ای، سازش بر سر موضوع موشک های بالستیک، 
پذیرش مصوبه الهه در موضوع اشــاعه موشک های بالستیک 
)HCOC( و پذیرش پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای 

)CTBT( به دست آید.

در گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس تأکید شد؛

تصویب لوایح FATF از سوی ایران
مقدمه رسیدن به برجام 2 است

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت که سختی های بزرگی را با جهاد پشت 
سرگذاشته  و بر دشمنان بزرگی غلبه کرده ایم. 
سالمی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از یک 
هزار و 200 طرح خدمات رسانی، محرومیت زدایی و 
اقتصاد مقاومتی استان البرز كه در روستای جاروی 
شهرستان  اشتهارد انجام شد،  افزود:  دشمنان را تا 
قبرســتان آرزوهای شكست خورده بدرقه و در آن 

دفن كرده ایم.
وی ادامه داد : دشمنان را جا گذاشتیم و اجازه 
ندادیم از ما سبقت بگیرند و از فراز اراده و خواست 
و رویاهای باطل آنها عبور كردیم، كشــور را از شر 
دشمنان نجات دادیم و همه این كارها تحت هدایت 
الهی ولی فقیه انجام دادیم و این هدایت چه در زمان 
حضرت امام راحل )ره ( و چه در دوره خوشبختانه 
طوالنی ، پرافتخار ، دل  انگیز ، پرعزت و سرشار از شرف 

رهبری  عظیم الشان انقالبمان انجام شده است.
ســالمی گفت: آمریــكا، اســرائیل، انگلیس، 
آل ســعود، منافقین و تكفیری ها فقط دشمنان ما 

نیستند بلكه فقر و محرومیت هم دشمن ما است.
وی افــزود: ما با قلب هایمان با هر دشــمنی 
می جنگیم، چراكه این همه انسان مومن و شیعیان 
شیفته قرآن و تعلیمات اهل بیت )ع( دركشور وجود 
دارند و حماسه های باشكوه جهانی اربعین را تكرار 

می كنند.
فرمانــده كل ســپاه اظهار داشــت :  زمانیكه 
انسان های صاحب دل،  بامعرفت، با مرام و جوانمردی 
وجــود دارد نباید در این كشــور فقیر، بیكاری و 

محرومیت وجود داشته باشد.
فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
تصریح كرد كه شان ایران آبادانی و پیشرفت است 
و این پیشرفت باید در اوج باشد نه در اعداد متوسط 
جهانی زیرا ایران ثروت های سرشاری از اعتقاد، ایمان 
و باور انســان های هوشمند اما صاحب احساس با 
عاطفــه و مهربان و منابع غنی و سرشــار دارد كه 

می تواند همه  جهان را سیر كند.
وی ادامه داد: كشــور ما كشــور تجمع همه 
نعمت های الهی همچــون دریا، آب، معادن، نفت، 
كشــاورزی، هوش باال،  دین محكم، كتاب آسمانی 
قوی،  یک دلی، وحــدت،  والیت و رهبری بی نظیر 
الهی و هر آنچه كــه همگان در جهان دارند ایران 

بزرگ یكجا دارد.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
رهبر معظم انقالب  فرمان  رســیدگی به دردهای 
مردم محروم و كم برخوردار برای ما صادر فرموده  و 

او ما را برای جنگ با فقر فرمان داده است.
وی افزود: دغدغه رهبر آرامش ، عزت و شــرف 
و حفظ آبروی این مردم و كرامت و رفاه و امنیت و 

پیشرفت شان است.
ســالمی اضافه كرد: كشــور ما امــروز با این 
فشارهای جهانی ممتاز است و در امنیت و پیشرفت 
بی نظیر است و با این همه تحریم كشور همچنان در 

حال ساخته شدن است.
وی گفت: فعالیت نیروهای قرارگاه خاتم را در 
همه جا از جمله ساخت نیروگاه، پاالیشگاه، جاده، 
پل و... می بینیم و ایران اســالمی همچنان بهتر از 

كشورهای ثروتمند در حال ساخته شدن است.
فرمانده كل سپاه افزود: بعضی از كشورها ثروت 
زیــادی دارند ولی متوقف هســتند ولی ما تحریم 
هســتیم اما در پیشرفت و ساخت بوده زیرا كشور 
ما  پرظرفیت و زنده اســت و ریشــه های افتخار و 
ثروتش در درون آن است لیكن باید حركت كنیم.

وی ادامه داد: ما به یک نهضت قوی نیاز داریم 
باید  شهرها و روستاها را بسازیم و چشم دشمنان را 

خیره كرده و در عالم شگفتی به پا كنیم.
ســالمی تاكید كــرد كه یا ما باید باشــیم یا 
محرومیت و فقر ، ولی می ایســتیم تا آخر و از این 

فراز عبور می كنیم.
وی گفت: كشور به پیشرفت می رسد و امید در 
دل مردم زنده شــده و با امید زنده هستیم و هرگز 
كوتاه نمی آییم، متوقف نمی شویم و پیش می رویم 
و در خیرات از هم ســبقت می گیرم و از دشمن در 
آرزوهایش سبقت می كنیم و  كاری می كنیم دشمن 

در مقابل ملت ایران كرنش كرده و زانو بزند.
وی افزود: از هیچ چیز نگران نیستیم ،هرچه به 
ما فشــار وارد شود ما قوی تر می شویم زیرا ما مرد 

عبور از گردنه های سخت هستیم.
سالمی اضافه كرد: ملت ایران تجربه و آزمایش 
شــده و كوتاه نمی آید و هر دشمنی را می شكند و 
ضربه فنی می كند زیرا هنر مردم ایران كشتی است 

چه در میدان عمل و چه در خانه و زمین.
همزمان با سفر فرمانده كل سپاه به استان البرز 
صدها خانوار از مزایای یک هزار و 200 طرح بسیج 

سازندگی بهره مند شدند.

فرمانده کل سپاه پاسداران:

سختی های بزرگ را با جهاد پشت سرگذاشته ایم

معاون اول رئیس جمهور گفت : سازمان همكاری شانگهای یكی از مهم ترین 
سازمانهایی است كه در آسیا شكل گرفته و جمهوری اسالمی ایران نیز عالقه مند 

است به عضو اصلی سازمان تبدیل شود.
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز )جمعه(، در بدو ورود به 
تاشكند در جمع خبرنگاران با بیان اینكه این سفر به دعوت نخست وزیر ازبكستان 
برای شركت در شورای نخست وزیران سازمان همكاری شانگهای انجام شده است، 
گفت: ســازمان همكاری شانگهای یكی از مهم ترین سازمانهایی است كه در آسیا 
شكل گرفته و كشورهای مهمی همچون روسیه و چین در آن عضویت دارند و هند 

و پاكستان نیز اخیرا به عنوان عضو اصلی پذیرفته شده اند.
وی با بیان اینكه جمهوری اسالمی ایران نیز عالقه مند است به عضو اصلی سازمان 
تبدیل شــود، خاطرنشان كرد: سازمان همكاری شانگهای از ظرفیت بسیار بزرگی 
برای همكاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردار است و كشورهای عضو این 
سازمان می توانند با اتكاء به این ظرفیت ها، همكاری های فیمابین را گسترش دهند.
جهانگیری با تاكید بر اینكه حل مسائل بین المللی و مدیریت جهانی از طریق 
چندجانبه گرایی امری شــدنی اســت، تصریح كرد: در مقابل یكجانبه گرایی كه 
امروز دولت آمریكا منادی آن اســت، می توانیم با تقویت ســازمان های منطقه ای، 
چندجانبه گرایی را در پیش بگیریم و چندجانبه گرایی رویكردی است كه دنیا باید 

آن را در پیش بگیرد.
ایران از دولت منتخب افغانستان حمایت می كند

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور همچنین در جریان سفر به ازبكستان، در 
دیدار عبداهلل عبداهلل رئیس  اجرایی دولت افغانســتان، اظهار داشت: انتخابات یكی 
از نمادهای مردم ســاالری است كه امیدوارم پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان و استقرار دولت قانونی و منتخب مردم این كشور، شاهد روند 
توسعه در این كشور باشیم و جمهوری اسالمی ایران نیز همانند گذشته از دولت 

منتخب ملت افغانستان حمایت خواهد كرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه برجام و پشت پا زدن آمریكا به تعهدات 
خود افزود: آمریكا پس از مدتها مذاكره، زمانی كه برجام به نتیجه رسید همه چیز 

را بر هم زد و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشت.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینكه به نظر می رسد گروه تروریستی 
داعش حاال كه در عراق و ســوریه زمین گیر شــده به دنبال آن است كه نیروهای 
خود را به افغانستان منتقل كند خاطرنشان كرد: دولت افغانستان باید حساسیت 
ویژه ای در این زمینه داشــته باشــد و از تالش گروه تروریستی داعش برای ناامن 

كردن مرزهای مشترک دو كشور جلوگیری كند.
رئیس اجرایی دولت افغانســتان نیز در این دیدار با  اشــاره به روند رو به رشد 
مناســبات تجــاری و اقتصادی تهران و كابل گفت: امیــدوارم پس از اعالم نتایج 
انتخابات و استقرار دولت جدید موافقت نامه جامع همكاری های دو كشور نهایی شود.
وی همچنین با اشــاره به تالش گروه تروریستی داعش برای حضور و فعالیت 
در افغانستان تصریح كرد: داعش تالش می كند فعالیت خود را در شرق افغانستان 
گسترش دهد كه باید با همكاری های فیمابین از گسترش فعالیت های این گروه 

تروریستی جلوگیری كنیم.

جهانگیری در تاشکند:

عالقه مندیم به عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای 
تبدیل شویم

پیکر مرحومه اعظم طالقانی، فرزند آیت اهلل سید محمود طالقانی روز 
گذشته از محل موسسه اسالمی زنان در تهران تشییع شد.

به گزارش فارس، این تشییع از محل موسسه اسالمی زنان ایران واقع در خیابان 
سعدی شمالی، خیابان برادران قائدی )هدایت( انجام شد.

خانم اعظم طالقانی كه بر اثر عارضه مغزی در یكی از بیمارســتان های تهران 
بستری بود، شامگاه هشتم آبان دار فانی را وداع گفت.

وی فعال سیاسی، دبیركل جامعه زنان انقالب اسالمی، نماینده دوره اول مجلس 
شورای اسالمی و فرزند آیت اهلل سید محمود طالقانی نخستین امام جمعه تهران بود.

در تهران
مرحومه اعظم طالقانی تشییع شد

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: اگر دولت به میزانی که 
برای تصویب لوایح FATF وقت می گذارد، برای بهبود معیشت مردم وقت 

بگذارد، بسیاری از مشکالت مردم حل و فصل می شود.
سیدجواد حسینی كیا در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با انتقاد از دوقطبی سازی های 
جدید رئیس جمهور، اظهار داشت: خدمت به مردم باید اولویت اصلی رئیس جمهور 

باشد و وی باید از طرح مباحث اختالف انگیز دوری كند.
وی با تأكید بر اینكه اولویت اصلی دولت باید حل مشــكالت معیشتی مردم 
باشــد، ادامه داد: دولت نباید به دنبال ایجاد حاشیه و فضاسازی باشد و باید روی 
مباحث كالن كشور تكیه كرده و از طرح مباحثی كه منجر به از بین رفتن وحدت 

ملی می شود، خودداری كند.
عضو فراكسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی تصریح كرد: در شرایط 
فعلی دولت باید به دنبال نهادینه كردن مباحث اقتصاد مقاومتی باشد و توجه اصلی 
خود را معطوف به توانمندی های داخلی كشور كرده و  همچنین منابع بانكی كشور 

را سروسامان دهد.
حســینی كیا تأكید كرد: در صورتی كه دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور 
اولویت اصلی خود را حل مشكالت اقتصادی و معیشتی مردم بدانند، قطعا بسیاری 

از مسائل و مشكالت كشور حل و فصل می شود.
وی با  اشاره به اصرار مكرر دولتمردان به تصویب لوایح FATF، گفت: اگر دولت 
به میزانی كه برای تصویب لوایح FATF وقت می گذارد، برای بهبود معیشت مردم 
وقت بگذارد، بسیاری از مشكالت مردم حل و فصل می شود اما متأسفانه دولت در 
برخی جاها كوتاهی می كند و باید بداند كه مشكالت با فرافكنی و فضاسازی حل 

نمی شود.
عضو فراكســیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی درباره علت اصرار 
دولتمــردان به تصویب لوایح FATF گفت: این مســئله حاكی از آن اســت كه 
دولتمردان هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی را باور نكرده اند و اگر تكیه اصلی شان 
به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی خودمان باشد، قطعا نباید تا این حد به دنبال 

غرب و تصویب لوایح مذكور باشند.

در  نظام  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نشست فرماندهان بسیج تهران گفت: دشمنان 
از اعتمادبه نفس ما که اولین گام ساخت تمدن 

است، می هراسند.
محسن رضایی، صبح روز جمعه دهم آبان ماه 
در آستانه یوم اهلل سیزدهم آبان در نشست فرماندهان 
بســیج تهران در پادگان ولیعصر)عج( گفت: امروز 
دشــمنان انقالب از اعتمادبه نفس و دستاوردهای 
ما كه مقدمه ســاخت تمدن نوین اسالمی ایرانی 

است، در هراسند.
او با  اشاره به لزوم مبارزه با استكبار و برداشتن 
و حفظ علم مقاومت و دفاع از ارزش ها توسط سپاه، 
بســیجیان و جبهه انقالب، گفت: بدون مبارزه با 
استكبار، دست یافتن به اهداف بیانیه گام دوم انقالب 
ممكن نیست. بیانیه گام دوم در حقیقت تداوم انقالب 

دوم و به ثمر رساندن آن در اقتصاد و فرهنگ است 
كه رهبر فرزانه انقالب به عنوان مقدمه ساخت تمدن 

اسالمی و ایرانی مطرح كرده اند.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس 
گفت: امتداد راهپیمایی عظیم اربعین در گرامیداشت 
1۳ آبان بسیار معنادار است. اربعین نماد مبارزه با 

ظلم یزیدیان است. یزید امروز  ترامپ است.
او افزود: در درون آمریكا، در میان روشنفكران 
آمریكا و اروپا و در سراســر جهان، نفرت عجیبی از 
عملكرد  ترامپ شــكل گرفته است. این حس تنفر 
در كشورهای اسالمی و در میان مردم ما به وضوح 
قابل مشــاهده است و می توان از این فرصت برای 
مبارزه و روشــنگری اســتفاده كرد. دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در پایان به پرسش های 

شركت كنندگان در این نشست پاسخ گفت.

در نشست فرماندهان بسیج تهران 

محسن رضایی: یزید امروز ترامپ است

حسینی کیا، نماینده سنقر:

FATF دولت به جای حاشیه سازی درباره
 به فکر معیشت مردم باشد

پیکر مطهر آیت  اهلل علی اصغر قاضی زاده 
اراکی مدیر حوزه علمیه اراک عصر پنجشنبه 
با حضور جمعی از طلبه ها، روحانیان و فضالی 
حوزه و قشــرهای مختلف مردم والیتمدار 
و انقالبــی قم تشــییع و در حرم حضرت 

معصومه)س( به خاک سپرده شد. 
آیین باشــكوه تشییع پیكر این عالم مجاهد و 
خستگی ناپذیر پس از اقامه نماز توسط آیت اهلل سید 
موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید از مسجد امام 
حسن عسكری)ع( آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( ادامه پیدا كرد. پیكر آیت اهلل 
قاضی زاده پس از طواف گرداگرد مضجع شریف و 
نورانی كریمه اهل بیت)س( در صحن عتیق این مكان 
مقدس دفن شد. در این آیین آیت اهلل محمد جواد 
فاضل لنكرانی عضو جامعه مدرسین، آیت اهلل سید 

محمد جواد علوی بروجردی استاد حوزه علمیه قم 
و حجت االسالم و المسلمین سید جواد شهرستانی 
نماینده حضرت آیت اهلل سید علی سیستانی از مراجع 
تقلید در ایران حضور داشتند.  پیكر این عالم ربانی 
پیش از این با حضور پرشور علما، مسئوالن و مردم 

قدرشناس استان مركزی در اراک تشییع شد.
آیت اهلل علی اصغر قاضی زاده در ســال  1۳10 
در قم متولد شد و در سال 1۳۵4 به اراک هجرت 
كرد و ضمن اقامت در این شهر، فعالیت های انقالبی 
را دنبال می كرد. وی ســال های طوالنی عهده دار 
مدیریت حوزه علمیه حاج محمد ابراهیم خوانساری 
اراک بود. وی كه از شاگردان آیت اهلل بروجردی)ره( 
و حضــرت امام)ره( بود از چهره های روحانی فعال 
در مبارزه هــای دوران پهلــوی در قم و مركزی به 

شمار می آمد.

پیکر آیت اهلل قاضی زاده اراكی
 در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد 


