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سرویس سیاسی-
فاطمه هاشــمی، فعال سیاســی مدعی اصالحات و از حامیان دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »انقالب اسالمی و 
اهدافی که مردم برای آن انقالب کردند، مناسب شرایطی نیست که امروز مردم در آن به سر می برند. متأسفانه مسائل اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه امروز ما خوب نیست. کشور، با تنگ نظری و سخت گیری بر مردم، قابل اداره نیست. مردم 
انقالب کردند که از حداقل معیشت، آزادی اندیشه و بیان و موهبات دنیوی و رفاه و توسعه پایدار برخوردار باشند و خوب زندگی 
کنند. زندگی امروز مردم ما، در شأن کشوری با این حجم از منابع انسانی و طبیعی خدادادی نیست و باید در کنار پرداختن به 

معنویت مردم، دنیای آنان را هم آباد کنیم«.
مقامات ارشد دولت روحانی و فعالین مدعی اصالحات در سال 92 تأکید کردند که آن چنان رونقی در کشور ایجاد می کنند 

که مردم دیگر به پول یارانه هیچ نیازی نداشته باشند.
این طیف در ســال 96 نیز همان وعده ها و ازجمله وعده گشــایش اقتصادی 100 روزه را مطرح کرد. حاال در شرایطی که 
حدود هفت سال و نیم از حضور مدعیان اصالحات در قوه مجریه- با اختیارات و امکانات گسترده- سپری شده است، این طیف 

بجای پاسخگویی درباره چرایی وضع موجود، ژست شاکی و طلبکار به خود گرفته است!
مردم از ســوءمدیریت دولت گله مند هستند، اما بانیان وضع موجود با بی اخالقی، بر سوءمدیریت هم قطاران خود سرپوش 

گذاشته و قصور و تقصیرهای خود را به پای انقالب و نظام می نویسند.
اوضاع نابسامان امروزی محصول انقالب اسالمی است یا دولت مدعیان اصالحات؟

محمدجواد حجتی کرمانی، فعال سیاسی اصالح طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان »از اسالم تا مسلمانی، از 
انقالب تا انقالبی گری« نوشــت: »پس از گذشــت ۴0 سال از انقالب باید پاسخگوی نسل نوجوی پرسشگر پرخاشگر باشیم که 

شما مسئول اوضاع نابسامان امروزی ما بوده اید و هستید و خود من مانده ام که به این سؤال عام و تمام چه پاسخی بدهم؟«
در ادامه این مطلب آمده است: راست گرایان به اصطالح انقالبی، مرا متهم به گرایش لیبرالی و غیرانقالبی می کنند و »جوجه های 

تازه از تخم درآمده«، به من و امثال من »پرواز« یاد می دهند.
الزم به یادآوری اســت که مدعیان اصالحات نمی خواهند باور کنند که مشــکالت امروزی کشــور محصول ناکارآمدی و 
سیاست های غلط آنان در قبال غرب است وگرنه چه کسی است که نداند انقالب اسالمی ایران، هزاران رویش و رحمت و برکت 
برای این مملکت در داخل و خارج فراهم آورده است. اگر از کسی از وضعیت بورس، بیکاری، تورم و... بپرسی انقالب اسالمی را 

متهم می کند یا دولت موردحمایت اصالح طلبان را؟
ریزش بدنه اجتماعی اصالح طلبان به خاطر ناکارآمدی در عملکرد دولت است

گرچه امثالی مثل حجتی کرمانی، فاطمه هاشمی و... سعی می کنند با مهمل گویی و طرح اظهارات کذایی، پنجه بر صورت 
انقالب اسالمی بکشند اما برخی دیگر از مدعیان اصالحات نمی توانند حداقل این واقعیات بدیهی که در هر عقل سلیمی می توان 

سراغ گرفت را انکار کنند.
روزنامه شرق در مطلبی به نقل از محسن هاشمی، فعال اصالح طلب نوشت: »اصالح طلبان در مقطع فعلی به دلیل شرایط 
خاص کشور، تحریم های بی سابقه، ناکارآمدی پیش آمده در عملکرد دولت و عدم واقع گرایی و عمل گرایی در مدیریت شهری، با 
ریزش در بدنه اجتماعی مواجه شده اند و این احتمال موفقیت آنها را کاهش داده است؛ اما یک جریان ریشه دار سیاسی فقط در 
زمانی که برنده است وارد رقابت نمی شود، بلکه سعی می کند حضور خود را در صحنه تحت هر شرایطی حفظ کند. به نظرم در 

انتخابات آینده نیز اصالح طلبان به سمت حضور در صحنه تمایل خواهند داشت«.
بورس، بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است

روزنامه اینترنتی همدلی در گزارشی نوشت: بهانه تراشی برای توجیه تورم از سوی عده ای که همواره دیواری کوتاه تر از بازار 
سرمایه، سراغ ندارند، در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، یکی از دالیل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت ها، خلق 
مســتقیم پول برای حمایت از این بازار اســت، این در حالی است که اواخر مهر امسال، وزیر اقتصاد از درآمد 33 هزارمیلیاردی 
دولت از واگذاری سهام در بازار سرمایه خبر داد؛ این درآمد بی شک به معنای خروج پول از بازار سرمایه است که در کاهش ارزش 
ســهام شرکت ها و درنتیجه افت شاخص بورس، تأثیر قابل توجهی را ایجاد کرده، ازآنجایی که ورود پول به هر بازار یا اقتصادی، 
زمینه ساز تورم است، به نظر می رسد جبران کسری بودجه از راه بورس، علت اصلی تورم شده و بنابراین نه به دلیل رشد بورس 

که به دلیل خروج پول های سنگین از این بازار، تورم نیز به مراتب تحت تأثیر قرار گرفته.
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد بازار سرمایه درصورتی که دستکاری نشود و سیاست هایی مانند عرضه صندوق های 
دولتی یا حتی واگذاری سهام عدالت نباشد، جایی برای قیمت گذاری واقعی است و بر اساس عرضه و تقاضا می تواند ارزش واقعی 

کاالها را نشان دهد، این در حالی است که این بازار مدت هاست تبدیل به بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است.
فرافکنی مسببان تحریم و ترور، برای فرار از پاسخگویی

اکبر ترکان، مشــاور پیشــین روحانی طی مطلبی در ارگان دولت مدعی شد: »...خاتمی هم سیاست تنش زدایی را اتخاذ و 
فضای بین المللی درباره ایران تغییر کرد و همکاری ما با کشورهای خارجی را توسعه داد. از آن دوره بود که شرکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری به ایران آمدند. اشکال از آن روزی شروع شد که عده ای بر سر کار آمدند که به جای ادامه دادن راه اعتدال و 
مدارا، مذاکرات هسته ای تهران را به سخره گرفتند. نتیجه این تمسخر، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه های 
چندگانه علیه جمهوری اسالمی شد که مشکالت سهمگینی برای ما پیش آورد. این سیاست ۸ سال ادامه یافت تا با روی کار 
آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات برجام بتوانیم از فشارهای غیرعادالنه تحمیلی خالص شویم. تحریم ها موقعی آغاز شد 
که مسئوالن وقت، قطعنامه ها را کاغذپاره خواندند و مدعی شدند شورای امنیت هم کاری نمی تواند کند. تا آنجا که می پرسیدند 

این قطعنامه ها چه اثری دارند؟«
برخالف روایت وارونه و تحریف آلود فوق، اوالً، دولت واداده خاتمی با رویکردهای غلط، سایه جنگ و تهدید را بر سر کشور 

کشاند و ایران محور شرارت معرفی و تهدید به حمله اتمی شد.
ثانیاً، تحریم ها را عوامل فتنه ۸۸ سر سفره ملت گذاشتند. قطعنامه در سالگرد فتنه ۸۸- 25 خرداد 13۸9)ژوئن 2010(- با 

هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد.
جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در مقطع فتنه ۸۸ گفته بود: این 
ناآرامی های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند.

جان هانا، از اعضای ارشــد موسســه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی )معاون جرج بوش( 
نیز 2۸ مهرماه 13۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه گران در روز قدس، از مالقات با شخصیت های نزدیک به رهبری جنبش 
سبز خبر داد و به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت؛ مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعاالن ایرانی در اروپا- که در میان آنها 
بعضی شخصیت های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید 
هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. 

آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن )!(
ثالثاً، مدعیان اصالحات ادعا می کردند که به واسطه بستن با آمریکا، همه مشکالت حل می شود اما این عده های کذایی به 
تورم باالی 52 درصد و 6 تا ۸ برابر شدن نقدینگی، نرخ ارز و سکه و طال و خودرو و مسکن انجامید. طیف مدعی اصالحات به 

جای آدرس غلط دادن باید پاسخگو باشد.
رابعاً، مدعیان اصالحات با کوبیدن بر طبل برجام های بعدی، زمینه ساز ترور سردار سلیمانی شدند. آنها شعار نه غزه، نه لبنان 
را جار زدند و در فتنه سبز علیه اسالمیت و جمهوریت نظام شورش کردند. سردار سلیمانی را جنایتکارانی به شهادت رساندند 
که از مدعیان اصالحات حمایت می کردند. این طیف با تردید پراکنی و تفرقه افکنی درباره نفوذ منطقه ای ایران و تقال برای قطع 
پای ایران از منطقه، از پشت به حاج قاسم شلیک و شخصیت وی را ترور کرد. مجموع این خیانت ها در کنار ماله کشی شرارت ها 
و پلیدی های دشمن در توافق هسته ای و سیاست ضعف و تعلیق، زمینه ترور فیزیکی سردار دلها را فراهم کرد. مدعیان اصالحات 

باید پاسخگوی رفتار خسارت زا و منافقانه خود باشند.
نقش پررنگ بدنه اقتصادی دولت در الهتاب بازار بورس

روزنامه ابتکار در گزارشــی به وضعیت ملتهب بازار بورس پرداخت و به نقل از کارشــناس بازار سرمایه نوشت: انتقاداتی به 
وزارت اقتصاد وارد است.... بخشی از ماجرا و ایرادات به زیرساخت هایی بازمی گرددند که مربوط به وزارت اقتصاد است. به عبارتی 

دیگر مدیریت مسائلی همچون تشکیل برخی از صندوق ها و ارکان آنها، قیمت گذاری دارایی ها و... برعهده وزارت اقتصاد است.
در ادامه این مطلب آمده است: شاید محدودیت ها، اختالف نظر وزارتخانه ها و بسیاری از مسائل دیگر بر اوضاع آشفته بورس 
اثرگذاشــته باشــد چراکه تمام عوامل در کنار یکدیگر می تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر دهد. بنابراین می توان گفت که بدنه 

اقتصادی دولت در شرایط به وجود آمده نقش پررنگی دارد.
ابتکار نوشت: دولت با راهکارهای مختلف می تواند انگیزه های سرمایه گذاری در این بخش را تقویت کند چیزی که خالف 
آن را شاهد بودیم. متاسفانه امروز می توانیم اثر برخی از کم توجهی ها را در بازار ببینیم، بنابراین به نظر می رسد نسبت به عملکرد 

برخی از مسئوالن مربوطه انتقاداتی وارد باشد.
چند روز پیش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از »درامد 95 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام بورس« خبر داد. 
گفتنی است چندی پیش، روزنامه ابتکار در گزارش تیتر 1 خود با عنوان »دست دولت در جیب نوسان بازارها؟« با طرح این سؤال 
که »دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می کند؟« به نقل از یک کارشناس نوشت: متأسفانه هنگامی که چنین مسئله ای مطرح 
می شود هیچ گونه شفاف  سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه هایی 
را ایجاد می کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دالر و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.

جهانی زیر نگین سلیمانی
چه خاصّیت دهد نقش نگینی    گر انگشت سلیمانی نباشد 

حافظ
آمده بودند بمانند این را از دیوار نوشته هایشان می شد فهمید ]ِجْئنا لَِنبقی[. 
مجهز و مســلح، با ابزار خشونت و ترور! سیاستشان ارعاب بود و ایجاد ناامنی. 
دست و پا می بریدند و بی تأنّی سر از بدن جدا می ساختند و با خنده های نفرت آور 
ســرهای بریده را چون توپ فوتبال به هم پاس می دادند. یکی از تفریحاتشان 
قتل عام بیگناهان بود. آنها به یکباره صدها نفر از مردم را به رگبار می بســتند 

یا ذبح می کردند.
شــهوت کشت و کشتار، این شــیطان صفتاِن جنایتکار را به تنوع در قتل 
با ابزارهای مختلف برمی انگیخت: خنجر، اره برقی، دینامیت، ســوزاندن، غرق 
کردن، زنده زنده پوست کندن و... شیوه جذب نیرویشان به همین طریق بود: 

هیجان کشتن و سر بریدن بدون هیچ مرز و محدودیتی.
جنایات داعش در باره زنان قابل وصف نیست و قلم از بیان آن قاصر است. 
آنان زنان و دختران را به عنوان برده های جنســی می فروختند و بین یکدیگر 
توزیع می کردند. این جانیان ددمنش کودک را در مقابل دیدگان والدین و والدین 
را در مقابل فرزند، سر می بریدند. آنان در جنایتی بی سابقه کودکی را از آغوش 

مادر ربوده بر آتش بریان کردند و در ظرف پلو برای او فرستادند.
ضمن پوزش از بیان این صحنه های دردناک و فجیع، غرض یادآوری جنایاتی 
است که تا اندکی قبل در همسایگی ما به شکلی وسیع اتفاق افتاد و آنچه گفته 
شد یکی از هزاران هزار نیست. اگر انسان قعر َسُبعیت را در نظر بگیرد و نهایت 
درنده خویی را تصور کند باز هم به عمق جنایات داعش نمی رســد. در وصف 

درکات سهمگین این تبهکاران، واژه ها کوچک اند.
داعش پس از اشــغال عمده ای از خاک سوریه وارد عراق شد و استان های 
بزرگی از این کشور را نیز اشغال نمود و به نزدیکی های بغداد رسید و از طرفی 
به قصد انهدام حرم های مطهر به شــهرهای مقدس نزدیک شــد و حتی سامرا 

را محاصره نمود.
داعشیان که محصول سال ها سرمایه گذاری و برنامه ریزی آمریکا، اسرائیل، 
انگلیس و عربستان بودند با انبوهی از پیشرفته ترین ابزار آالت جنگی و پشتیبانی 
برخی کشورهای همسایه، روانه منطقه شدند و با تصرف خاک عراق به  نزدیکی 
مرزهای ایران رسیدند. مقصد اصلی این گروه دوزخی، ایران بود و آنها بنا داشتند 
با ورود به خاک کشور ما جنایات خود در عراق و سوریه را البته به شکلی فجیع تر 
تکرار کنند. اما جانفشانی های مدافعان حرم و نیروهای تحت امر سردار جاودانه 
شهید سلیمانی آنان را در این خیال خام ناکام گذاشت و سرانجام سیدالشهدای 
مقاومت در تاریخ 30 آبان 1396 طی نامه بسیار مهمی خطاب به مقام معظم 

رهبری نابودی و رفع فتنه سیاه داعش را اعالم نمود.
اگر چه غالبا سردار محبوب سلیمانی را به شکست ذلت بار داعش می شناسیم 
و اولین چیزی که هنگام شــنیدن نام آن عزیز به یاد می آوریم همین است اما 
محو و نابودی داعش یکی از حسنات آن سردار پر افتخار است و برکات بی حد 

و حصر وجود او بیش از آن است که احصا شود. از جمله:
* باز سازی عتبات عالیات یکی از خدمات بی بدیل و بسیار ارزشمند سردار 
سلیمانی است. تا پیش از آن حرم های مطهر ائمه عراق علیهم السالم فاقد هر گونه 
امکانات و دون شــأن آن امامان هدایت بود. شهید سلیمانی که با این وضعیت 
مواجه می شود، همان جا کمر همت می بندد تا حرم های مطهر را به زیباترین 
شــکل بازسازی کند. او با درایتی بی نظیر نیروها را ساماندهی و هدایت کرد و 

این حرکت مقدس را کلید زد.
نظارت مستقیم شهید سلیمانی بر پیشرفت بازسازی عتبات و پی گیری های 
مجّدانه او در بحبوحه نبرد با داعش، نشان از سوز درونی و آرمان های بلند او دارد. 
حاج قاسم نسبت به مدیریت و هزینه نمودن وجوه جمع آوری شده و کمک های 
مردمی بســیار حساس بود و پیوسته بر آن سفارش  می کرد و نیز تأکید داشت 

حتی برای یک روز امر بازسازی عتبات تعطیل نشود.
* اختالف بین شــیعه و ســنی آرزوی دیرینه دشمنان اسالم است و هیچ 
چیز بیش از نزاع مسلمانان، آمریکا و اسرائیل را به منافعشان نزدیک نمی کند. 
سالیان طوالنی است که استکبار، فرقه هایی تندرو از شیعه و سنی ایجاد کرده 
و برای هر دو گروه برنامه ریزی و ســرمایه گذاری می کند تا شــبانه روز در کوره 
اختالفات بدمند و یکدیگر را تحریک کنند. بر این اســاس امروزه شاهدیم که 
وهابیت تکفیری از یک سو و فرقه های شیعه انگلیسی و آمریکایی از سوی دیگر 

خدمات شایانی به دشمنان اسالم ارائه می دهند. 
با این وجود یکی از خدمات ارزشــمند سردار سلیمانی ایجاد وحدت بین 
مســلمانان بود. او با مدیریت بی نظیر خود در عراق، ســوریه، لبنان و فلسطین 
نیروهای جهادی را حول محور اســالم جمع نمود و آنان را از تفرقه پرهیز داد. 
سردار عزیز به حدی این مهم را با ظرافت به انجام رساند که در پرتو آن شاید هم 
اینک محبوبیت او در میان اهل تسنن کشورهای منطقه بیش از شیعیان باشد.

* یکی از آثار عظیم جهاد حاج قاسم، شکست اندیشه توسعه طلبانه اسرائیل 
است. رژیم صهیونیستی که روزگاری رؤیای نیل تا فرات را در سر می پرورانید، 
امروز از وحشت جریان مقاومت بین دیواری بتونی که خود به دور خویش کشیده 
محصور است. سردار سرفراز ما در جهاد شجاعانه خود خصوصا در مدیریت جنگ 
33 روزه، ابهت اسرائیل را در هم شکست و برای همیشه مالیخولیای توسعه طلبی 

را از ذهن او محو نمود و روز شمار نابودی این رژیم جعلی را به کار انداخت.
* استکبار جهانی یکی از راه هایی که در تقویت رژیم غاصب اسرائیل در نظر 
داشت، تضعیف کشورهای منطقه بود. وی به جهت تأمین امنیت پایدار اسرائیل، 
عملیاتی را به نام خاور میانه جدید طراحی نمود که بر اســاس آن کشــورهای 
غرب آسیا تجزیه می شدند. دشمن در نظر داشت با کوبیدن بر طبل اختالفات 
قومی مذهبی و تحریک اقوام مختلف بر استقالل خواهی، خاور میانه  ای، متشکل 
از کشورهایی کوچک و منفعل در برابر اسرائیل ایجاد شود. اساسا یکی از اهداف 
ایجاد داعش نیز همین موضوع بود اما ســردار سلیمانی با هوشیاری فوق العاده 

خود این نقشه را نیز نقش بر آب نمود
* سردار مقاومت با حضور در کشورهای منطقه و هدایت نیروهای رزمی و 
جهادی، زنجیره و شبکه ای ایجاد کرد که با خود باوری بتوانند در برابر زورگویی 
و زیاده طلبی شــیطان بزرگ بایستند او با ایجاد اتحاد در نیروهای رزمنده در 
سراســر منطقه، محور مقاومت را ســر و سامان داد و نتیجه مساعی آن سردار 
ســرافراز این شــد که آمریکا هر کجا پا گذارد آثار حاج قاسم را ببیند: نابودی 
تکفیری های داعش، آشفته شــدن رؤیای تسلط بر ایران، خنثی شدن معامله 
قرن، شکست های مفتضحانه عربستان از یمن، نا امن شدن منطقه برای ارتش 

تروریست آمریکا و...
* زمانی جمهوری اســالمی در خاک خود و در جنگی نابرابر با دشــمن 
می جنگید. رژیم بعثی با پشــتیبانی بیش از صد کشــور جهان و با انبوهی از 
سالح های مدرن و حتی نامتعارف بخش های وسیعی از غرب کشور ما را اشغال 
نمود و این در حالی بود که ما از داشــتن ابتدایی ترین ابزارآالت محروم بودیم 
و اگر نبود حماسه سازی شهدای واالمقام و دلیر مردان بسیج و سپاه و ارتش، 
امروز چیزی به نام کشور ایران وجود نداشت. اما در حال حاضر به همت سردار 
بزرگ و رشادت های محور مقاومت، تیررس اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 

ایران از مرزهای خود عبور کرده و تا سواحل دریای مدیترانه رسیده است.
* راهپیمایی اربعین از سالیان دور به عنوان حرکتی مکتبی و البته در ابعاد 
بسیار کوچک و غالبا بین خواص و علما و بعضی شیعیان عراق انجام می گرفت. 
رژیم های ظالم معموال از زیارت اربعین وحشت داشته و از آن جلوگیری می کردند. 
در دوره صدام نیز راهپیمایی اربعین ممنوع بود و عاشقان سیدالشهدا)ع( مخفیانه 
و در جّوی پر رعب و وحشت آن را انجام می دادند. اما با نابودی رژیم بعث، زمینه 
احیای زیارت اربعین فراهم شــد و با هدایت های حاج قاسم از سال 13۸9 این 

زیارت به حرکتی جهانی تبدیل شد و نیرویی عظیم از آن پدید آمد. 
امروز راهپیمایی اربعین در محیطی کامال امن و به دور از تنش با شــرکت 

عشاق اهل بیت از سراسر جهان با هر کیش و آیینی انجام می شود.
آنچه که گذشت قطره ای از دریای برکات وجودی سیدالشهدای مقاومت بود. 
اینک بسیار بجاست با قدر شناسی و تجلیل از این انسان الهی،  یاد او را پیوسته 
و برای همیشــه زنده نگه داریم. به نظر می رســد زین پس مالک ارزش گذاری 
برای هنرمندان، نویســندگان و فعاالن عرصه های مختلف فرهنگی، خدمت به 
فرهنگ و مکتب عظیم ســلیمانی و ترویج و اشاعه این چهره ماندگار و پیوسته 

به ابدیت باشد. 
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

درمکتب امام

از اول هم خسته بوده اند
آنهایی که تو خانه نشسته اند و می گویند که مردم خسته شده اند از 
جنگ، و خسته شده اند از چه و چه، آنها خودشان خسته هستند، از اول 
هم خسته بوده اند.]...[ شما چه وقت جنگ کرده اید که خسته بشوید؟ 
شما کدام یکی تان رفته است به جبهه تا یک خستگی احساس بکند؟ 
کدامتان حاضر شده است که آمریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل 
سایر آنهای دیگری می مانید که نشسته اید آنـــجا و هی اشکال تراشی 

می کنید به این ملت. 
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  آیت اهلل رئیسی: كارگروه ویژه ظرف یک ماه طرح خود را 
برای ساماندهی موضوع كوله بری ارائه كند

بقیه از صفحه ۳
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای افزودند: 
اگر تحریم ها برداشــته شــد بازگشت آمریکا به 
برجام معنا می دهد، البته مســئله خسارت ها که 
جزو مطالبات ما اســت در مراحل بعدی دنبال 
خواهد شــد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشــت 
آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور 

هم باشد.
ایشان خاطرنشــان کردند: در این موارد به 
مسئوالن در قوای مجریه و مقننه گفته شده که 

با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند.
رهبر انقالب اسالمی تصمیم مجلس و اقدام 
دولت بــرای کاهش بخش دیگــری از تعهدات 
برجــام را کاماًل درســت و عقالنی دانســتند و 
گفتند: عمل کردن جمهوری اســالمی به همه 
تعهدات خود در شرایطی که طرف مقابل به همه 

تعهدات خود عمل نمی کند، بی معنی است.
ایشان افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود 
بازگردند ما نیز برمی گردیم، همچنان که بنده از 
ابتــدای برجام گفتــم اقدامات بایــد به صورت 
متناظر و »کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد 
ما« باشد که البته این، اوِل کار انجام نگرفت اما 

اکنون باید انجام شود.
موضوع دیگری که رهبر انقالب اســالمی به 
آن  اشــاره کردند، منافات نداشــتن به کارگیری 

جوانــان باانگیــزه و کاربلد، با اســتفاده از افراد 
کارکشته و باتجربه بود.

ایشــان به پخش بخشــی از سخنانشان در 
یــک برنامه تلویزیونی که در صــدر آن بر روی 
کار آمدن »دولت جوان حزب اللهی« و در ادامه 
بر استفاده از افراد باتجربه تأکید شده بود،  اشاره 
کردنــد و گفتنــد: این دو مورد بــا هم منافاتی 
ندارد، بنده از قدیم بــه تکیه به نیروهای جوان 
اعتقاد راســخ داشــته ام به این معنی که به آنها 
اعتماد و در برخی مدیریت های مهم کشــور از 
آنها اســتفاده، و از ابتکار، انگیزه و نشــاط آنها 

استقبال شود.
رهبر انقالب اســالمی گفتنــد: باید از کار، 
روحیــه و خالقیــت جوانان و بچه های کشــور 
حداکثر استفاده بشــود اما این به معنای حذف 
و کنار گذاشتن نسل قبل نیست، بلکه بر حسب 
اقتضاء، یک جا مدیریِت جوان و یک جا مدیریت 
فرد مجّرب و کارکشــته الزم است همچنان که 
در زمان امام بزرگوار نیــز همین طور بود. البته 
درخصــوص دولت جــوان حزب اللهــی در ایام 

نزدیک انتخابات سخن خواهیم گفت.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره 
به شهید سرافراز سردار سلیمانی افزودند: البته 
بعضی از افراد میانسال هم مثل جوانان هستند. 
شهید ســلیمانی در حدود 60 ســالگی از هیچ 

چیز نمی ترســید و تحّرک، تالش و فعالیت های 
متراکم او اعجاب آور بود.

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب به مسئله 
کرونا اختصاص داشت.

ایشــان بــا تشــکر از وزارت بهداشــت و 
دست اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای 
مقابله با کرونا، این واکسن را مایه افتخار و عزت 
کشــور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار 
بزرگ در کشــور را انکار می کنند، به سوابقی از 
این انکارها در مقابل پیشــرفت های علمی  اشاره 
و خاطرنشان کردند: ســال ها قبل وقتی جوانان 
کشور دستگاه های ســانتریفیوژ را درست کرده 
بودند، عده ای نامه نوشــتند که مبادا فریب این 
ادعاهــا را بخورید، همچنین پــس از موفقیت 
مرحوم کاظمی و جوانان همکار او در سلول های 
بنیــادی پیغام های مشــابهی داده شــد اما آن 
پیشــرفت ها واقعاً قابل باور بود و پس از آن نیز 

پیشرفت ها 10 برابر شد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی

 به کشور ممنوع است
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ادامه، 
ورود واکســن آمریکایی و انگلیسی به کشور را 
ممنــوع اعالم کردند و گفتنــد: آمریکایی ها اگر 
توانسته بودند واکســن تولید کنند این افتضاح 
کرونایی در کشورشــان به وجود نمی آمد که در 

یک روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشــته باشند. 
ضمن اینکه اساســاً به آنها اعتمادی نیســت و 
گاهــی این واکســن ها برای آزمایــش بر روی 

ملت ها است.
ایشــان افزودنــد: البتــه با ســابقه ای که 
فرانســوی ها در قضیه خون های آلوده دارند، به 
آنها هم خوش بین نیســتم، اما تهیه واکســن از 

کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم استمرار 
مراقبت هــای بهداشــتی مردم و انجــام وظایف 
مســئوالن برای مقابله با کرونــا، گفتند: برخی 
تجربه هــای خــوب، موفق و امتحــان  پس داده 
دارویی در زمینه کرونا وجود دارد که مســئوالن 
هم آنها را تصدیق می کنند، این موارد نباید انکار 

شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای در پایان 
خطاب به ملت ایران، مــردم قم و حوزه علمیه 
معّظم خاطرنشــان کردند: دیروز ملت ایران در 
سایه اتحاد، عزم راسخ، دینداری، حضور بهنگام و 
مجاهدت توانست با رقم زدن این انقالب عظیم، 
مســیر تاریخ دنیا و بشــر را تغییر دهد و امروز 
نیز ملت با توانایی ها و تجارب و امکانات بیشــتر 
می تواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی 
مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه مســائل 

فرهنگی، سیاسی و نظامی فائق آید.

رهبر انقالب تاکید کردند

بدون برداشتن تحریم ها
بازگشت آمریکا به برجام معنا ندارد

وزیر دفاع عراق در گفت وگوی تفصیلی با بیان اینکه 
مستشاران نظامی ایرانی در جنگ با داعش از هیچ کمکی 
به ما دریغ نکردند و از ما در جنگ بسیار حمایت کردند، 
گفت: من با شهید قاسم سلیمانی تنها یک  بار و آن هم 

در جریان آزادسازی بیجی مالقات کردم.
جمعه عناد، وزیر دفاع عراق در گفت وگوی تفصیلی با شبکه 
تلویزیونی العهد درباره شمار نیروهای داعش گفت: شمار آنها از دو 
هزار نفر تجاوز نمی کند و آنها مانند گرگ های تنها فعالیت دارند.

به گزارش فارس، وی به نقش الحشد الشعبی در نبردهای 
آزادســازی عراق از دســت داعش  اشــاره کرد و افزود: با همه 
گروه های الحشد الشــعبی در جریان جنگ با داعش کار کردم 
و این الحشد الشــعبی بود که بخش وســیعی از بیجی را آزاد 
کرد. همه نیروهای الحشد که با من کار می کردند، رزمندگانی 
سلحشور بودند. آنها دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح را 

با دقت اجرا می کردند و ارتش و الحشد مانند یک تیم متحد در 
برابر داعش جنگیدند. جمعه عناد، شهید ابومهدی المهندس، 
نائب رئیس سازمان الحشد الشــعبی را که سوم ژانویه 2020 به 
همراه سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در جاده 
فرودگاه بغداد ترور شد، دوست خود خطاب کرد و بیان داشت: 
شهید المهندس دوست من بود و از ما طی جنگ بسیار حمایت 
کرد. در عین حال شهادت او تاثیری بر روابط ما با الحشد الشعبی 
نگذاشــت. ما شهید المهندس را از دست دادیم و جای خالی او 

هرگز پر نخواهد شد.
وزیر دفاع عراق درباره نقش سردار سلیمانی در نبرد با داعش 
گفت: مستشاران نظامی ایرانی در جنگ با داعش از هیچ کمکی 
به ما دریغ نکردند و از ما در جنگ بسیار حمایت کردند. من با 
شهید قاسم سلیمانی تنها یک  بار و آن هم در جریان آزادسازی 

بیجی مالقات کردم.

وزیر دفاع عراق:
مستشاران ایرانی در جنگ با داعش از هیچ كمکی به ما دریغ نکردند

یکی از پایگاه های راهبردی موشکی نیروی 
دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس با حضور 

فرمانده کل سپاه رونمایی شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه دریادار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه صبح 
جمعه با رونمایی یکی از پایگاه های موشکی نیروی 
دریایی ســپاه در سواحل خلیج فارس، از بخشی از 
دســتاورد ها و تجهیزات راهبردی زیر ســطحی و 

موشکی این نیرو بازدید کردند.
سرلشکر ســالمی پس از  بازدید از یگان ها و 
ســامانه های مستقر در این پایگاه  که بدون حضور 
اصحاب رسانه انجام شــد، تصریح کرد: منطق ما 
برای دفاع از تمامیت ارضی و اســتقالل کشــور و 

دستاوردهای انقالب اسالمی، قوی شدن است.
تقویت قدرت بازدارنده دفاعی

وی با اعالم اینکه دشمنان ما قدرت منطق ما را 
نمی پذیرند افزود: ما اعتقاد داریم دشمنان ما،  قدرت 
منطق را نمی پذیرند بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند، 
لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و 
برنامه آن ها، راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی 

و تهاجمی برای ما وجود ندارد.
فرمانده کل ســپاه  ایــن مجموعه  را  از 
جمله تاسیسات نگهدارنده موشک های راهبردی 
نیروی دریایی ســپاه اعالم کرد و گفت: آنچه 
امروز در این مجموعه می بینید یکی از چندین 
تاسیســات نگه دارنده موشــک های راهبردی 
نیروی دریایی سپاه است که در آن، ستونی از 
موشک ها و سیستم های پرتاب آنها را مالحظه 

می کنیم. 
سرلشــکر ســالمی افزود: طول این ستون ها 
کیلومترها ادامه دارد و تعداد زیادی از این مجموعه ها 
در نیروی دریایی سپاه وجود دارد. الحمدهلل نیروی 
دریایی ســپاه امروز به کفایت و بلوغ قدرت دست 

یافته است.
وی تاکیــد کرد: این موشــک ها با برد صدها 
کیلومتر، نقطه زن و دقیق، با قدرت تخریب  بسیار 
باال و قــادر به عبور از تجهیزات جنگ الکترونیک 

دشمن می باشند.
فرمانده کل ســپاه با اشاره به اینکه هم اکنون 
افســران جوان بیشماری در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی هستند که سامانه ها را آماده برای هرگونه 
عملیات آنی نگه می دارند، تاکید کرد: اگر اراده ای 
در شیاطین، مستکبران و دشمنان ما وجود داشته 
باشــد، این جوانان شجاع و برومند، اراده آنها را در 

نطفه خفه می کنند.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه پیشرفت های 
فناورانــه در نیروی دریایی ســپاه ، به عنوان یک 
نیروی راهبردی، از نظر کمی و کیفی بســیار قابل 
قبول اســت، افزود: در این نیروی مقتدر در سطح 
سامانه های اطالعاتی کشف اهداف و سیستم های 
جست وجوگر و همچنین سامانه های راداری متصل 
به سیستم موشکی، پیشــرفت های بسیار خوبی 

حاصل شده است.
 وی خاطرنشان کرد: موشک های نیروی دریایی 
سپاه  جزء پیشرفته ترین موشک هایی است که در 
عرصه نبرد های ساحل به دریا، سطح به سطح، هوا 
بــه دریا، دریا به هوا در رده بهترین موشــک های 

جهان است.
فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: هر لحظه 
نیاز باشد رزمندگان اسالم از منافع حیاتی ملت بزرگ 
ایران در آب های نیلگون خلیج فارس و ماورای آن 

دفاع تهاجمی قدرتمندانه را خواهند داشت.
رژه بزرگ شناوری

 نیروی دریایی سپاه
در هفته بزرگداشــت شهدای مقاومت، سردار 
حاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهندس و 
همراهانشــان، دومین رژه شناوری بسیج دریایی 
مردم پایه  منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه در 
سواحل بندرعسلویه و خلیج نایبند با ظرفیت بیش از  
700 شناور سبک و نیمه سنگین با حضور سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی برگزار شد.
در این رزمایش که دریادار تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان 
و مسئوالن نیز حضور داشتند، اقتدار بسیج مردمی 
در عرصه دریا و آمادگی بســیجیان والیت مدار به 

نمایش در آمد.
سرلشکر حســین ســالمی این رزمایش را 
نمایشی غرورآفرین و هنرمندانه با  ترکیب زیبایی 
از وحدت شیعه و سنی برای حمایت از هدف های 
دفاعی کشــور و در حمایت و پشتیبانی از نیروی 
دریایی سپاه دانســت و اظهار داشت: پیام اصلی 
این رزمایش این اســت که هم نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی ایران به همراه مردم، برای دفاع 
از منافع حیاتی این کشــور به ویژ آب های نیلگون 
خلیج فارس و مرزهای آبی میهن اسالمی همیشه 

آماده و مهیا هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه »حضور 
مردم به پایان ناپذیری قدرت دفاعی ما در دریا کمک 
می کنــد« تاکید کرد: این مــردم همواره مکمل و 
حامیان اصلی دفاع هستند و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و نیروهای مسلح ما بر بستر حمایت های 
مردمی همیشه قدرتمند هستند و این همدلی بین 
سپاه و مردم امروز در ساحل خلیج فارس به نمایش 

گذاشته شد.
وی خاطر نشــان کرد: در همه ارکان قدرت 
دفاعی به دلیل پیشرفت های روز افزون و شتاب دار 
فناوری در کشور به ویژه در عرصه دفاعی به فضل 
الهی در بســیاری از عرصه های قدرت دفاعی در 
لبه های مقدم خطوط پیشروی در جهان هستیم 
و گاهی بخش هایی که قابل نشــان دادن بوده به 
دوستان و دشمنانمان نشان دادیم اما بخش های 
ناپیدایــی از قدرت دفاعی ما وجــود دارد که در 
شــرایط عمل فقط می توان دید و این یک مسیر 

بدون توقف است.

با حضور سردار سالمی

پایگاه راهبردی موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: راه 
پرافتخار شهید فخری زاده با قدرت و سربلندی 

بیشتر ادامه خواهد یافت.
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح، پنجشــنبه هفته گذشته در 
مراسم چهلمین روز شهادت شهید دکتر محسن 
فخری زاده با بیان اینکه بخش اعظمی از خدمات 
شهید فخری زاده قابل بیان نیست، گفت: تشکیل 
مجموعه »سپند« کار فوق العاده ارزشمندی است. 
در بخش های گوناگون وزارت دفاع و صنعت های 
دفاعــی و موسســه تحقیقاتی مجموعــه ای از 
دانشمندان در حال تحقیق هستند. تشکیل چنین 
مجموعه ای یعنی داشتن ظرفیت مدیریتی و علمی 
که بتواند دانشمندان فراتر از دانشمندان مستقر در 
سایر بخش های وزارت دفاع و حتی سایر بخش های 
نیروهای مسلح و کشور را در خود جمع و آنها را 

اداره کند و به پیش برود.
سرلشکر باقری افزود: عزیزانی که پس از شهادت 

این بزرگوار این پرچم را به دست گرفتند این مسیر 
را پیش خواهند برد. شــهید فخــری زاده اقدامات 
بی نظیری در پدافند هسته ای، زیستی و شیمیایی 

با همکاری دوستانش انجام داده بود. 
وی با بیان اینکه ما امروز طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری دو وظیفه داریم، اظهار داشت: یک 

وظیفه مجازات آمران و عامالن این جنایت است که 
مسیرش را طی می کند و در زمان و مکان و نحوه ای 
که تشخیص و اقدام آن به دست رزمندگان است، 

اتفاق خواهد افتاد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر 
قطعی بودن انتقام خاطرنشان کرد: انتقام آن قطعی 
اســت، اما زمان و مکان را جبهــه انقالب تعیین 

خواهد کرد.
سرلشکر باقری وظیفه دوم را ادامه راه علمی این 
شهید بزرگوار عنوان و تصریح کرد: وزارت دفاع به 
سرعت جای این بزرگوار را توسط دانشمند بزرگوار 
دیگــری پر کرد و همه همکاران ایشــان گرد این 
مدیر جدید جمع شدند. جوانان فراوانی بعد از این 
شهادت به این رشته عالقه مندی نشان می دهند و 
این راه پرافتخار با قدرت و ســربلندی بیشتر ادامه 
خواهد یافت. بنده ضمــن افتخار به اینکه چنین 
افتخارآفرینانــی در نیروهای مســلح وجود دارند، 
خواستار اجر و صبر و برای خانواده این شهید هستم.

سرلشکر باقری:

 راه پرافتخار شهید فخری زاده
با قدرت و سربلندی بیشتر ادامه خواهد یافت

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی در دومین روز سفر به 
استان کرمانشاه، در یادمان شهدای پاوه و در 
جمع خانواده شهدا و ایثارگران این شهر اظهار 
داشت: مردم پاوه نماد افتخار، ایثار، شهادت، 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن هستند. 
وی همچنین در جمع تعدادی از پرستاران و 

کادر درمانی این شهر نیز حاضر شد. 
به گزارش ایســنا، رئیس قــوه قضائیه با بیان 
اینکه امیدواریم نماد شهر پاوه به عنوان نماد ایثار، 
شهادت و مقاومت همچنان برافراشته بماند و درسی 
برای همه مردان و زنان سرزمین مان باشد، عنوان 
کرد: مســئوالن در استانی که 10 هزار شهید دارد 
و پاوه ای که با جمعیت 60 هزار نفره بیش از 600 
شهید تقدیم انقالب کرده، باید نوکری به مردم را 

افتخار خود بدانند.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشان کرد: سال 5۸ که 
امام خمینی)ره( درخصوص پاوه فرمان دادند، مردم 
مقاومت جانانه ای کردند و با حضور شهید چمران 
و دالوری های پیشمرگان ُکرد، نقشه های دشمن را 

نقش بر آب کردند.
رئیس  قوه قضائیه در بخش دیگری  از سخنان 
خود با  اشــاره به اجرایی نشــدن قانون خدمات به 
ایثارگران در کشــور گفت: قانونی که تحت عنوان 
خدمات به ایثارگران در مجلس شــورای اسالمی 
به تصویب رسیده باید اجرایی شود چراکه اجرایی 

شدن آن، زندگی عزیزان ایثارگر ما در سراسر کشور 
را تسهیل می کند.

آیت اهلل رئیسی همچنین موضوع ساماندهی 
»کوله بری« را به عنوان یکی  از دغدغه های جدی 
خود در سفر به کرمانشاه عنوان کرد و گفت: روز 
گذشته در جلسه مشترک با استاندار و فرماندهان 
نظامی و انتظامی و مســئوالن دادگستری مقرر 
کردیم یک کارگروه از مسئوالن عالی رتبه استانی 
توسط شخص اســتاندارد تعیین شود و یک کار 
سریع و بسیجی از موضع درد شناسی و حل کردن 
دغدغه های مردم با نگاه های اقتصادی و اجتماعی 

و راه اندازی بازارچه مرزی انجام شود.
رئیس دســتگاه قضا افزود: طرح این کارگروه 
حداکثر بایــد در ظرف یک ماه ارائه شــود تا آن 
بخش هایی که در استان قابل انجام است را دوستان 
ما انجام دهند و بخش هایی که نیازمند کار در مرکز 

است توسط ما صورت بگیرد.
آیت اهلل رئیسی همچنین درخصوص مشکالت 
اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه گفت: الزم است 
آقای استاندار یک نسخه از مکاتبات با وزارت نیرو 
درخصوص اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه را 
در اختیار ما بگذارند. من از وزارت نیرو می خواهم 
ســریعاً به موضوع اختصاص میزانی حقابه از سد 
به مردم پاوه ورود کند و این مســئله را حل کند. 
وقتی مســئوالن و کارشناسان استانی می گویند 
این کار یعنی اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه، 

»شدنی« است یعنی در مقام عمل هم قابل اقدام 
است. وزارت نیرو باید هر چه سریعتر این موضوع 

را تعیین تکلیف کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وجب به وجب 
خــاک پاوه یادآور صحنه های ناامید کردن و عقب 
راندن دشــمن با توکل بر خــدا و اعتماد به نفس 
است، گفت: راهبرد مقاومت در کشور ما جواب داده 
و جواب خواهد داد و اکنون که دشمن با تهدیدها 
و تحریم هایش می خواهد ملت ما را محاصره کند و 
تحت فشار قرار دهد، تنها راه برون رفت از این شرایط 

خنثی کردن تهدیدات و تحریم هاست.
آیت اهلل رئیسی همچنین کرد: راهبرد ما کوتاه 
آمدن و تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و تنها 
راه، راه پیش روی ما، عقب راندن دشــمن و خنثی 

کردن تهدیدات اوست.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر 
به شــهر پاوه در جمع تعدادی از پرستاران و کادر 
درمانی این شهر هم گفت: سنگر پرستاران و کادر 
درمانی، سنگر مجاهدت، خدمت و ایستادگی مقابل 
ویروس منحوس کرونا و حفظ امنیت و ســالمت 

اجتماعی است.
رئیس  دستگاه قضا با پر اهمیت خواندن کار کادر 
درمانی و پرســتاری کشور، عنوان کرد: ما به سهم 
خودمان هم قدردان کار کادر درمانی و پرســتاری 
هستیم و هم از زحمات تمام آنها صمیمانه تشکر 
می کنیم و اطمینان داریم که اجر کار پرستاران و 

کادر درمانی با خداونــد متعال و حضرت صدیقه 
طاهره )س( است.

آیت اهلل رئیسی خطاب به پرستاران گفت: هر 
کس که سالمت خود را به دست شما باز می یابد 
و خداوند متعال شــفای او را در دستان شما قرار 
می دهد، هم سعادتی برای تان محسوب می شود و 
هم اینکه ما بیش از پیش قدردان زحمات شــما 

می شویم.
رئیس  دستگاه قضا همچنین با  اشاره به کاهش 
آمــار ابتال به کرونا و مرگ و میرهای ناشــی از آن 
در کشــور گفت:   متاسفانه بعضاً وقتی آمار کاهش 
پیــدا می کند برخی تصور می کننــد که توجه به 
دستورالعمل های بهداشتی الزم نیست؛ مردم باید 
زحمــات کادر درمانی و پرســتاری و دوری آنها از 

خانواده هایشان را ببینند. 
آیت اهلل رئیســی در پایان ابراز امیدواری کرد 
حاال که آمارها رو به کاهش اســت، مردم بیش از 
پیش  دســتورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 

را رعایت کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ســفر به اســتان 
کرمانشاه، صبح امروز به شهرستان پاوه سفر کرد و با 
حضور در یادمان شهدای این شهر، با خانواده شهدا، 

علمای اهل سنت و مردم گفت و گو کرد.
در بــدو ورود آیت اهلل رئیســی به شــهر پاوه، 
رئیس  قوه قضائیه مورد استقبال ماموستا مالقادر 

قادری قرار گرفت.

آیت اهلل جنتی عصر پنجشــنبه با حضور در 
آستان مقدســه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه ســالم اهلل علیها، بخشــی از کتاب های 
شخصی کتابخانه خود را به کتابخانه این آستان 

تقدیم کرد.
آیــت اهلل جنتی، رئیس مجلــس خبرگان رهبری و 
دبیر شــورای نگهبان در پی این رویداد، در دفتر یادبود 

آستان مقدســه حضرت معصومه سالم اهلل علیها نوشت: 
شــکر بی نهایت خداوند متعال را که توفیق داد بخشی 
از کتاب های کتابخانه خود را به یادگار تقدیم کتابخانه 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها کنم. باشد که مومنین 
خصوصاً سلسله جلیله اهل علم استفاده کنند و ان شاءاهلل 
ثوابی عاید این جانب گردد و اسال اهلل تبارک و تعالی ان 

یقبل اعمالنا القلیله بفضله و احسانه و کرمه.

آیت اهلل جنتی بخشی از كتاب های شخصی خود را 
به كتابخانه آستان حضرت معصومه)س( تقدیم كرد


