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سرویس سیاسی-
روزنامه سازندگی در مطلبی نوشت:»ایده تاسیس نهاد اجماع ساز از ابتدای سال جاری در شرایطی شکل گرفت که 
شورای عالی اصالحات در وضعیت خاصی بود؛ نه فعال بود و نه منحل، محمدرضا عارف که این روزها مدعی شده است 
که از این شورا استعفا نداده است،نه می توانست و نه می خواست که شورا را فعال کند و نه دل از جایگاه ریاست شورای 

عالی اصالحات به عنوان نهاد اصلی و اتاق فکر جریان اصالحات جدا می کرد«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»تجربه تشکیل شورای عالی اصالحات بر مبنای فرآیندهای غیردموکراتیک و 
عملکرد این شورا به خصوص در انتخابات مجلس یازدهم در کنار کارنامه مدیریتی و کنار نرفتن عارف از ریاست این نهاد 
وقتی با ایرادات وزارت کشور براساس قانون جدید به فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصالحات و شورای عالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان همراه شد، دیگر برای اکثریت اصالح طلبان روشن بود که باید دست به کار تاسیس نهاد جدید شد«.
این روزنامه مدعی اصالحات، تاکید کرده که تجربه تشکیل شورای عالی اصالحات بر مبنای فرآیندهای غیردموکراتیک 
بوده اســت. این در حالی است که شــورای عالی اصالحات در انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس دهم و شورای 
شهر پنجم، با »تَکرار« های رئیس دولت اصالحات، مردم را به رای دادن به لیست امید و همچنین رای دادن به روحانی 

تشویق کرد.
 تشکیالت جدید مدعیان اصالحات تحت عنوان »ناسا« به جای آنکه به ادعای فعالین این طیف، عاملی برای وحدت 

مدعیان اصالحات باشد، گویا به یک تشکیالت تفرقه انگیز میان این طیف بدل شده است. 
مدعیان اصالحات که از ریزش شــدید پایگاه اجتماعی رنج می برند، به جای پاســخگویی به مردم در زنگ حساب، 

مشغول انشاءخوانی هستند. 
کاهش تعهدات یکطرفه برجامی 

باعث ناراحتی آمریکا و افزایش تحریم ها می شود!
روزنامه اصالح طلب اعتماد روز گذشته در مطلبی بار دیگر به قانون ضد تحریمی مجلس حمله کرد و نوشت: »اگر 
ایاالت متحده آمریکا تا سوم اسفند تحریم ها را لغو نکند )که لغو نخواهد کرد( جمهوري اسالمي ایران براساس مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تعلیق کرده و از این تاریخ به بعد با آژانس بین المللي انرژي 
اتمي تنها در قالب پادمان هسته ای و معاهده منع تکثیر تسلیحات اتمي )NPT( همکاری خواهد کرد. در شرایطي که 
همه چیز طبق این ســناریو پیش برود، از تاریخ ســوم اسفند به بعد سطح کمي و کیفي بازرسي هاي آژانس  بین المللي 
انرژي اتمي از فعالیت هاي هسته اي ایران مانند سال هاي پس از اجرایي شدن برجام نخواهد بود و به نظر مي رسد که این 
اقدام ایران را با محدودیت هاي بیشتري روبه رو کند. گام هایي که ایران در نتیجه خروج ایاالت متحده از برجام در یک 
سال و نیم اخیر برداشته شامل تولید فلز اورانیوم، افزایش میزان و درصد غنی  سازی اورانیوم و دیگر اقدامات با اعتراض 
کشــورهاي حاضر در برجام و ایاالت متحده آمریکا روبه رو شــده و به نظر مي رسد که این گام ها به عالوه گام نهایي که 
در تاریخ سوم اسفند ماه برداشته خواهد شد، مي تواند منجر به همگرایي بیشتر آمریکا با اروپا، روسیه و چین در مورد 
پرونده هسته اي ایران شود. تداوم و تعمیق این همگرایي مي تواند منجر به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، احیای 
تحریم های اتحادیه اروپا شــده و احتمال ارجاع پرونده هســته ای  ایران به شورای امنیت و تکرار تصویب قطعنامه های 

هفت گانه علیه ایران نیز وجود خواهد داشت.«
گفتنی اســت جریان مدعی اصالح طلبی در جریان مذاکراتی که به خســارت محض برجام منتهی شــد با انتشار 
تیترهایی از جمله »فروپاشــی تحریم«، »تحریم ها به تاریخ پیوســت«، »صبح بدون تحریم«، »خالص شدیم، سالم بر 
ایران بی تحریم«، »تحریم تمام شد«، »پیروزی تدبیر بر تحریم«، »تحریم ها هم رفت«، »اینک بدون تحریم«، »سپیده  
دمید«، »توافقات گسترده سیاسی و اقتصادی با لغو تحریم ها«، »سد تحریم شکست«، »برچیده شدن ظریف تحریم ها«، 
»مجوز فروش بوئینگ به ایران؛ اوباما دستور مستقیم داد« و... این طور القاء کردند که اوال ریشه تمامی مشکالت کشور 
فقط تحریم هاست و ثانیا به واسطه برجام تمامی تحریم ها به تاریخ خواهد پیوست. در ادامه، دولتمردان و فعالین مدعی 
اصالحات تمام امور کشــور و حتی آب خوردن مردم را به توافق گره زده و مدعی شــدند که به واســطه اجرای توافق، 

فتح الفتوحی عظیم رخ خواهد داد.
اما وقتی تشــت رســوایی برجام از بام افتاده و این توافق هم در دولت اوباما و هم دولت ترامپ بارها و بارها لگدمال 
شــد و طرف آمریکایی و اروپایی به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکرد، این طیف با توهین به شــعور مردم 

مدعی شد »هدف از برجام اصال اقتصادی نبود«.
نکته قابل توجه اینکه این طیف در حالی به قانون ضد تحریمی مجلس حمله می کنند و آن را موجب ناراحتی آمریکا 
و افزایش تحریم ها عنوان می کنند که این مصوبه درباره لغو تحریم ها در حقیقت ابزاری قدرتمند برای وزارت خارجه و 
دولت و در جهت احقاق حقوق برجامی ایران است. طرح مجلس می گوید ایران نباید یکطرفه تعهدات خود را انجام داده 
و طرف عهدشکن باید بابت بی عملی خود هزینه بدهد.. اما عجیب اینجاست که برخی دولتمردان و رسانه ها و فعالین 

اصالح طلب از اینکه زورگویی آمریکا و اروپا مورد هجمه قرار گرفته است، برآشفته و عصبانی شده اند!
 FATF حق شرطی وجود ندارد؛ الحاق به
مساوی است با الزام اجرای تمام دیکته ها 

روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی درباره FATF نوشــت: »همکاری نکردن با این نهاد مالی ]FATF[، به 
معنای انفکاک سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی است. اگر چنین پیامدی، که اولین اثرش تغییر ریل های 
قطار تجارت خارجی کشور با »هزینه« و »ریسک« مشخص است، پذیرفتنی ا ست دیگر نیازی به بررسی موضوع 
نیســت، اما درصورتی که چنین نتیجه ای مطلوبیت ندارد، ضروری اســت که چرایی آن را در الزامات بین المللی 
نظام مالی جهانی جســت وجو کرد، آنجا که یک تاجر عمانی برای انجام عملیات بانکی از طریق بانک فرانســوی 
BNP Paribas باید در فرآیند شناسایی مشتریان)KYC( قرار گیرد. بنابراین در این مسیر، ضرورت دارد که تمرکز 
بیشتری بر چگونگی همکاری باشد و این بخش مستلزم دانش و تخصص فنی  بوده و خروجی آن انتخاب روشی 

است که به »لحاظ فنی« مخاطرات احتمالی را به حداقل برساند.«
ادعای امکان انتخاب چگونگی همکاری با FATF در حالی است که حق تحفظ یا حق شرط برای همکاری با 
FATF مردود اعالم شده است و FATF شرط های ایران را نپذیرفته است؛ به همین دلیل، اگر ایران با تصویب لوایح 
مرتبط با FATF - CFT و پالرمو - به کارگروه ویژه اقدام مالی ملحق شود، باید تمام تکالیف مورد نظر و اعالم شده 

FATF و کنوانسیون از جمله تعریف آن از تروریسم را بپذیرد و اجرا کند.
مجید انصاری از فعاالن اصالح طلب گفته بود: ما در گذشته با توجه به تحفظاتی الیحه پولشویی و اصالحات 
آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. 
ظاهرا سازوکار FATF قطعی نیست. یعنی مرتباً الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می کنند. به همین جهت باید 

قضیه روشن تر شود و ببینیم تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند.
همچنین گفتنی اســت، در بند 1 بیانیه عمومی FATF که مهر 97 منتشــر شد، آمده است: به نحو مناسبی 
تامین مالی تروریســت ها را جرم انگاشــته و از جمله معافیت گروه های تحریم شده را که »در تالش برای پایان 
دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند« حذف کند.FATF در این بند صراحتا حق تحفظ ایران 

را رد کرده است.
کارگــروه ویــژه اقدام مالی تیرماه 97 نیز در بیانیه ای حق تحفظ ایــران را مردود اعالم کرد. در بند 1 بیانیه 
مذکور صراحتا اعالم شد که اقدام مناسب برای اعالم تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت 

از گروه هایی که برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تالش می کنند.
در ماده 6 کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریســم CFT نیز آمده است: هر کشور عضو در صورت لزوم، 
اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال 
کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با مالحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، 

مذهبی و یا سایر مالحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.
دالیل مضحک اصالح  طلبان برای تخریب رئیس  مجلس 

حتی گذشت چند روز هم نتوانسته از ناراحتی و عصبانیت روزنامه شرق و اصالح طلبان از سفر رئیس  مجلس به 
روسیه بکاهد. جماعت دل بسته به غرب از هر نگاهی به غیرغرب هراسان و منزجر هستند چرا که آنها سال هاست 
تمام همت شان صرف القای این مفهوم کرده اند که بوی بهبود اوضاع را فقط از جانب غرب و ینگه دنیا می توان شنید.

فردی که در معرفی او عنوان دیپلمات بازنشسته آورده شده نویسنده سرمقاله دیروز شرق است. این دومین 
ســرمقاله این فرد در تخریب این سفر است که در همین چند روز بازگشت رئیس  مجلس از روسیه نوشته شده 
و در آن آمده است: »امیرعبداللهیان دستیار ویژه قالیباف پس از این اتفاق، در توجیه آن از مسکو در یادداشتی 
می نویسد: »دوشنبه ۲۰ بهمن 1۳99 مسکو، ساختمان پارلمان دوما/ طبق پروتکل همه گیری کرونا در روسیه- 
دیدار با رئیس جمهور پوتین نیازمند طی چند روز قرنطینه بهداشتی در مسکو است که این انتظار عزتمند نیست«. 
عجیب اینکه جناب امیرعبداللهیان که خود از کارشناسان زبده وزارت خارجه و در سمت های سفیر و معاون وزیر 

بوده، از این پروتکل و »انتظاری که عزتمند نیست« پس از ورود به مسکو اطالع یافته است.«
اگر این فرد گفت وگوی امیرعبداللهیان با رســانه ملی را می دید و یا دســت کم متن را در سایت ها می خواند 
متوجه می شد که امیرعبداللهیان توضیح مبسوطی در این باره داده و شرح داده است که در همین تهران رایزنی 

با طرف روس آغاز شد. در شماره دیروز کیهان )سه شنبه( خالصه ای از گفته های امیرعبداللهیان منتشر شد.
نویسنده سرمقاله شرق در انتهای این نوشتار عقده گشایی کرده و دلیل حمالت خود و هم قبیله هایش را به 
این سفر و رئیس  مجلس بروز داده است: »مشکل قالیباف نگاه پررنگ او به »پاستور« است]!![ او در همه حرکات 
و ســکنات خود را با عینک ریاســت جمهوری تنظیم می کند. در سه ماراتن قبلی شکست خورده و هنوز رؤیای 
جلوس بر صندلی پاستور را از سر بیرون نبرده و برای دستیابی بر آن این گونه برای کشور هزینه تراشی می کند]!![ 
معمول این است که سیاستمداران عرض و جان خود را برای حفظ و حراست کشور هزینه می کنند نه بالعکس. 
تاریخ معاصر ایران از این شخصیت ها کم به خود ندیده که در حساس ترین مقاطع تاریخ به میدان آمده و کشتی 
توفان زده کشــور را به ساحل نجات رســانده اند. نگاه به روسیه توسط نائب السلطنه ها، سنتی »قجری« است که 

قرن هاست منسوخ شده است.«
باید پرسید که آیا از نظر این جماعت اگر کسی در ادوار مختلف خود را در معرض رای مردم بگذارد جرم و 
خطایی مرتکب شده؟! اگر چنین است که رئیس  شورای عالی اصالح طلبان )تشکیالت منحل شده این طیف که 

تا همین اواخر برقرار بود( یعنی محمدرضا عارف نیز در ادوار مختلف در انتخابات شرکت کرده است.
اگر این موضوع جرم نیست )که نیست( پس اصالح طلبان و شخص نویسنده یادداشت چنان در غرض و مرض 
غوطه ور شده اند که از چیزی مطابق قانون و عرف وسیله ای برای تخریب یک شخص )رئیس مجلس( می خواهند 
بسازند. وقتی این جماعت به تخریب روی می آورند که از کارنامه و عملکرد مقبول کسی نزد مردم هراس و بیم 

داشته باشند. 
در آخر باید گفت که شخص نویسنده این یادداشت در حالی خود را دیپلمات معرفی کرده که فرق و تفاوت 
میان شوروی سابق و روسیه امروز را نمی داند و در یادداشت قبلی خود به وضوح این را نمایان ساخت. همچنین 
این جماعت 7 سال کشور و معیشت مردم را معطل غرب کرده اند و نتیجه آن بدعهدی غربی ها و شرایط کنونی 

کشور است اما باز درس عبرت نمی گیرند و هنوز هم می خواهند کشور معطل غرب باشد.

سردار کوهستانی در تشریح دستاوردهای جدید گفت 

تجهیز  تانک های سپاه 
به سامانه دید در شب با برد ۴ كیلومتر

مسئول سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه می گوید 
در رزمایش پیامبر اعظم16 برای اولین مرتبه در کشور  سامانه دید در شب 

 تانک و نفربر با برد 4 کیلومتر عملیاتی شد.
سردار علی کوهستانی مسئول سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره دستاوردهای این 
سازمان که در رزمایش پیامبر اعظم16 به کارگیری شد، گفت: در این رزمایش برای 
اولین مرتبه در کشور  سامانه دید در شب  تانک و نفربر با برد 4 کیلومتر عملیاتی شد.

وی با موفق ارزیابی کردن تســت این سامانه گفت: سامانه دید و کنترل آتش 
شبانه که توسط ســازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزسا طراحی و تولید شده 
اســت از جمله نیازمندی های یگان های زرهی نیرو برای عملیات در شب بود که با 
تالش متخصصان این ســازمان این نیاز مرتفع شد. تا پیش از این ادوات زرهی به 
سامانه هایی با برد 4۰۰ متر مجهز بودند که با تجهیز به سامانه جدید این برد به 1۰ 

برابر افزایش یافته است.
ســردار کوهستانی ادامه داد: این ســامانه قابل استفاده برای توپچی، راننده و 
فرمانده تانک است و همچنین قابلیت ارسال تصاویر سایت توپچی و فرمانده تانک به 

مرکز فرماندهی و کنترل را دارد.
وی عملیاتی شدن تیربار بهینه شده ثُعبان را از دیگر دستاوردهای این سازمان در 
رزمایش پیامبر اعظم16 عنوان و تأکید کرد: این سالح جدید در جریان رزمایش در 
اختیار تیم های عملیاتی نیروی ویژه قرار داده شد که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده 
از کارایی مناسبی در نقش یک تیربار هجومی برخوردار است و به زودی به عنوان تیربار 

هجومی سازمانی در اختیار یگان های نیروی زمینی قرار می گیرد.
مسئول سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: 
تجهیز پرنده های مولتی روتور به بمب های سبک از دیگر دستاوردهای این سازمان در 
رزمایش اخیر بود. این بمب ها که در حدود ۳ کیلوگرم وزن دارند به سفارش نیروی 
زمینی و برای استفاده در مأموریت های خاص و در مناطق صعب العبور و به منظور 
هدف قرار دادن نفرات و سنگرهای انفرادی طراحی شده اند. نسل بعدی این بمب ها 
وزنی در حدود 5 کیلوگرم خواهد داشت که قدرت تخریب و نفوذ آن نسبت به نسل 

قبلی افزایش خواهد یافت.
سردار کوهستانی با بیان اینکه در جریان این رزمایش همچنین دو محصول دیگر 
جهاد خودکفایی عملیاتی شدند گفت: رونمایی از یک مین کنارجاده ای جدید با قدرت 
تخریب باال و همچنین عملیاتی شدن مین معبربازکن »واصل« از دیگر دستاوردهای 
نیروی زمینی در رزمایش پیامبر اعظم16 بود. سامانه معبربازکن واصل در حقیقت 
یک مین پرتابه ای است که به شکل دو خرج پرتابی از روی النچر به سمت معابر آلوده 
به تله های انفجاری و میادین مین شلیک می شود و با انفجار خود قادر به پاک سازی 
محیط های آلوده است. البته ساخت این سامانه به چند سال قبل بازمی گردد که در 

این رزمایش با موفقیت مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.
وی در پایان گفت: در این رزمایش برای نخستین مرتبه از پهپادهای هدف ساخت 
سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی به منظور تست سامانه های پدافندی استفاده شد.

2 خبر خوش وزیر آموزش و پرورش 
برای فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش از واریز قســط اول حق التدریس معلمان و 
سهیم شــدن فرهنگیان در ارزش افزوده دارایی های صندوق ذخیره 

خبر داد.
محســن حاجی میرزایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، با تکذیب 
خبر پرداخت نشــدن حق التدریس اسفند 9۸ و فروردین 99 معلمان به دلیل 
تعطیل بودن مــدارس، گفت: معلمان در ازای ســاعات ابالغی حقوق خود را 
دریافت خواهند کرد و این دریافتی هیچ تغییری نســبت به زمان کالس های 

حضوری سال های گذشته نکرده است.
حاجی میرزایی افزود: معلمانی که نســبت به دریافتی حق التدریس سال 
تحصیلی گذشته خود گله مند هســتند می توانند به ادارات آموزش و پرورش 

مراجعه کنند تا رسیدگی شود.
وی، از واریز 4۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق التدریس معلمان خبر 
داد و گفت: حق التدریس سال تحصیلی جاری معلمان از 15 شهریور محاسبه 

و در قسط بعدی پرداخت خواهد شد.
وزیــر آموزش و پرورش تأکید کرد: ســال تحصیلی جدید امســال از 15 
شــهریور آغاز شــده و معلمان حق التدریس 15 روزه شــهریور را نیز دریافت 

خواهند کرد.
حاجی میرزایی همچنین از ســهیم شــدن فرهنگیــان در ارزش افزوده 
دارایی هــای صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و ادامــه داد: به هیئت امنای 
صندوق مأموریت داده ام تا براســاس قانون فرهنگیان نیز از این ارزش افزوده 
ســهیم و بهره مند شــوند. وی اظهارداشــت: هلدینگ های صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان در بازار بورس ارائه شده و فرهنگیان می توانند سهام این هلدینگ ها 
 را از بازار بورس خریداری و در طول دوره خدمت از ارزش سهام خود استفاده 

کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس قانون، فرهنگیان در سود عملیات صندوق ذخیره 
فرهنگیان سهیم هستند و عملکرد صندوق در سال های اخیر رو به بهبود بوده و سودش 
بیشتر شده است. حاجی میرزایی یادآور شد: از محل آورده همکاران فرهنگی و دولت 
 دارایی هایی در صندوق ذخیره ایجاد شده که ارزش این دارایی ها هم اکنون خیلی بیشتر شده 

است.
سند ۲۰۳۰ مبنای عمل در کشور نیست

همچنیــن به گــزارش ایرنا، وزیر آمــوزش و پــرورش در پنجمین دوره 
توانمند ســازی مدیران و مربیان قرآنی سراســر کشــور با تاکید براینکه بنای 
تعلیــم و تربیت بر قرآن اســت، گفت: ســند ۲۰۳۰ مبنای عمل در کشــور 
 ما نیســت؛ چــرا که انســانی باید پرورش یابــد که تمدن نوین اســالمی را 

پایه گذاری کند.
ستاد کل نیروهای مسلح:

فرد موثر در ترور شهید فخری زاده، 
اخراجی نیروهای مسلح بود

ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اســامی ایران در بیانیه ای به 
اظهارات وزیر اطاعات درباره ترور شهید فخری زاده واکنش نشان داد.

ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطالعیه ای توضیحاتی را در خصوص ادعای 
حجت االســالم سید محمود علوی، وزیر اطالعات درباره یکی از عناصر مؤثر در به 

شهادت رساندن شهید فخری زاده ارائه داد.
به گزارش تسنیم، در این اطالعیه آمده است: به دنبال اظهارات و ادعای اخیر 
حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات پیرامون مداخله یکی از کارکنان 
نیروهای مسلح در دست داشــتن ترور و به شهادت رساندن دانشمند برجسته 
هســته ای و دفاعی کشور، شهید بزرگوار محســن فخری زاده، مرکز ارتباطات و 
تبلیغات دفاعی ســتادکل نیروهای مســلح اعالم کرد: اوالً فرد مورد ادعای وزیر 
اطالعــات در ســال 9۳ در حال آموزش بوده اســت و در همان ســال به دلیل 
مشکالت اخالقی و اعتیاد اخراج گردیده است. ثانیاً عضویت فرد مورد ادعا قطعی 
نبوده و روال نیروهای مسلح این گونه است که ارزیابی های حین آموزش، یکی از 
عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده که نامبرده به دلیل وجود مشــکل اخالقی 

و اعتیاد، به عضویت رسمی درنیامده و در حین آموزش اخراج گردیده است.
در ادامه این اطالعیه خاطرنشــان شــده اســت: ثالثاً وزیر اطالعات حتماً 
می داند کــه وفق قوانین و مقررات، افراد اخراجی از نیروهای مســلح از جمله 
فرد مورد ادعای ایشان پس از اخراج در سال 9۳ با نیروهای مسلح به طور کامل 
قطع ارتباط نموده و فاقد هویت نظامی می باشــد به همین دلیل جرم امنیتی 
وی همانند ســایر آحاد جامعه در حیطه مأموریت و مسئولیت وزارت اطالعات 
قرار می گیرد، لذا انتظار می رفت وزیر محترم اطالعات در اظهارات رسانه ای خود 
آن هم در پخش زنده، دقت بیشــتری می نمود که بهانه ای به دســت دشمنان 
جنایتکار نظام همچون آمریکا و رژیم جعلی صهیونیســتی نمی داد و از جایگاه 
خطیر وزارت اطالعات و ســربازان گمنام امام زمان)عج( و شأن نیروهای مسلح 

مراقبت می کرد.

درمکتب امام

تبریز عزیز
کشتار بی رحمانه قم، ایران را به هیجان در آورد و تبریز عزیز را به 
قیام همگانی مردانه در قبال ظلم و بیدادگری کشاند، و کشتار دسته 
جمعی تبریز، ملت غیور ایران را چنان  تکان داد که در آســتانه انفجار 
است... ما کشته دادیم و رنج بردیم لکن هر قطره خون آنها خون هایی 
را در رگ جوانان غیرتمند ما به جوش آورد و آتشی در دل آنها روشن 
کرد که به خواست خداوند تعالی خاموش نشود مگر پس از سوزاندن 

درخت جهنمی استعمار و به آتش کشیدن عمال روسیاه آن.
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 گام مشترک و رو به جلوی دولت و مجلس
كلیات بودجه 1۴00 در صحن علنی تصویب شد

بقیه از صفحه ۲
گستاخی آلمان

بــه گزارش فارس، یک منبع در آلمان که 
دولت کشورش تاکنون به تعهداتش در برجام 
پایبند نبوده از تصمیم ایران برای متوقف کردن 

اجرای پروتکل الحاقی انتقاد کرده است.
خبرگــزاری رویترز به نقــل از یک منبع 
دیپلماتیــک در برلین گفــت: »متوقف کردن 
بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی کاماًل 

غیرقابل قبول خواهد بود.«
وی اضافه کرد: »از ایران می خواهیم از انجام 
دادن ایــن اقدام خودداری کند. ما درخصوص 
این موضوع با شریکانمان از جمله ایاالت متحده 

آمریکا در تماس نزدیک هستیم.«
منبــع دیپلماتیک آلمانی در ادامه تصریح 
کرده الزم اســت ایران به ســمت تنش زدایی 

حرکت کرده و به دیپلماسی فرصت بدهد.
به گزارش خبرگزاری هــا، وزارت خارجه 
آلمان از رایزنی رئیس  دستگاه دیپلماسی این 
کشور با همتای فرانسوی خود درباره موضوعات 
مهم منطقه و جهان از جمله برجام خبر داد. 

اروپا در برجام به ایران بدهکار اســت اما با 
گستاخی در تقال اســت تا در جایگاه طلبکار 

بنشیند. 
طفره وزارت خارجه آمریکا 

وزارت خارجــه آمریــکا از ارائه محتوای 

گفت وگوهــای اخیر نماینده ویــژه دولت این 
کشور در امور ایران با مقامات چینی در زمینه 

برجام امتناع کرد.
شــبکه خبری فاکس نیــوز در این زمینه 
گزارش داد کــه وزارت خارجه آمریکا از دادن 
اطالعات یا تایید در گفت وگوی »رابرت مالی« 
نماینده ویــژه دولت آمریکا در امــور ایران با 
پکن دربــاره تالش هــای دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهور ایاالت متحده برای ورود مجدد 

به برجام خودداری کرد.
بر اساس این گزارش، »ما ژائوکس« معاون 
وزارت خارجــه چین در روزهای گذشــته به 
درخواست رابرت مالی درباره موضوع هسته ای 

ایران، با چین گفت وگو کردند.
 فاکــس نیــوز گــزارش داد کــه وزارت 
امــور خارجه  آمریکا با خــودداری از هرگونه 
اطالع رسانی در این زمینه تنها اعالم کرده که 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
در مراحل نخست همکاری با کنگره، متحدان، 
شرکا و دیگران اســت و  این وزارتخانه  هیچ 
جزئیاتــی را در زمینه گفت وگوها با چین ارائه 

نمی دهد.
الزم به ذکر است که سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین در هفته های گذشته تاکید کرد: 
دولت بایدن باید بدون پیش شــرط به برنامه 

جامع اقدام مشترک)برجام( بازگردد.

فارن پالیسی:

برجام اهرم فشار آمریکاست
ایران با اقتصاد مقاومتی فشار حداكثری را مهار كرد

مجلس دیروز به الیحه اصاح شــده 
دولت در مورد بودجه 14۰۰ پرداخت و پس 
از بحث و بررسی، نمایندگان کلیات آن را 
تصویب کردند، نمایندگان موافق می گویند 
دولت با کاهــش هزینه ها، افزایش درآمد 
و...  توسعه  رعایت سهم صندوق  مالیاتی، 

گام رو به جلو برداشته است. 
دیروز مجلس شــورای اسالمی کار خود را 
با جلســه غیرعلنی شروع کرد و در ادامه جلسه 
علنی در حالی آغاز شد که بررسی کلیات الیحه 
بودجه سال 14۰۰ کل کشور در دستور کار قرار 
داشت. محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اســالمی، گفت: از رأس 
ساعت ۸ صبح جلســه غیرعلنی مجلس جهت 
بررســی بودجه آغاز شد. نمایندگان مجلس در 
جلسه غیرعلنی نقطه نظرات خود را درباره الیحه 

بودجه سال 14۰۰ مطرح کردند.
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه حدود ســاعت 9:15 بــه عنوان نماینده 
دولت برای دفاع از کلیات الیحه بودجه ســال 
14۰۰ در جلســه علنی مجلــس حضور یافت. 
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانی رئیس 
جمهــور نیز در جلســه علنــی مجلس حضور 
داشت. براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی نماینده دولت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا 

از الیحه بودجه دفاع کند.
عضــو  فراهانــی«  امیرآبــادی  »احمــد 
هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی دیروز نامه 
رییس جمهور، حجت االسالم »حسن روحانی« 
را درباره الیحه اصالحی بودجه ســال 14۰۰ را 
قرائــت کرد. در متن این نامه آمده بود: »جناب 
آقــای دکتــر قالیباف؛ رئیس مجلس شــورای 
اسالمی؛ به اســتناد اصل )1۲6( قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران به پیوســت اصالحیه 
الیحه بودجه ســال 14۰۰ کل کشــور که به 
تصویب هیئت دولت رســیده است، برای طی 

مراحل قانونی تقدیم می شود.«
رأی موافق نمایندگان

 به برگشت طرح شفافیت
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
تقاضای جمعی از نمایندگان برای طرح مجدد 
موضوع شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی 
مجلس در دســتور کار قرار گرفت. نمایندگان 
مجلس بــا 1۸7 رای موافق، ۳۸ رای مخالف و 
11 رای ممتنــع از مجموع ۲۳6 نماینده حاضر 
در جلسه علنی با طرح مجدد موضوع شفافیت 

آرای نمایندگان موافقت کردند.
گفتنی است، بیش از 5۰ نفر از نمایندگان 
مجلس طی نامه ای درخواســت کردند تا طرح 
شفافیت آرای نمایندگان مجددا در دستور کار 

صحن علنی مجلس قرار گیرد.
مخالفان الیحه بودجه

حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده مردم 
محالت در مجلس صبــح دیروز در مخالفت با 
کلیات الیحه بودجــه 14۰۰، گفت: اصالحاتی 
در الیحه بودجه توسط دولت انجام شده که من 
از این بابت تشــکر می کنم. اما آیا این اصالحیه 
توانسته است دغدغه های مجلس را رفع کند یا 
نتوانسته است؟ مصارف ۸41 هزار میلیارد تومان 
بوده است اما در این اصالحیه مصارف ۸54 هزار 
میلیارد تومان شــده است، یعنی ما هزینه ها را 

افزایش دادیم.
وی افزود: در بحث هزینه ای هم، در الیحه 
قبلی کــه دولت داده بــود، 6۳7 هزار میلیارد 
تومان بود که امروز به 65۲ هزار میلیارد تومان 
رســیده اســت یعنی در اینجا هم بــا افزایش 
معناداری مواجه هستیم. اعتبارات تملک دارایی 
و عمرانی 1۰4 هزار میلیارد تومان بوده است اما 
اصالحیه ای که دولت داده اســت به 1۰9 هزار 

میلیارد تومان رسیده است یعنی کمتر از حدود 
5 درصد افزایش مشاهده می کنیم.

محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد نیز در 
مخالفت با کلیــات الیحه بودجه 14۰۰، گفت: 
درخصــوص بودجه تقدیمی دولت پس از اینکه 
مجلس محترم کلیات بودجه را در دوره قبل رد 
کرد، مجدداً بودجه با اصالحاتی بســیار ناچیز 
به مجلس آمده است، یعنی دولت در مجموعه 
لوایحی که به مجلس تقدیم می کند نگاهش این 
است که اگر بار اول مجلس مخالفتی کرد با یک 
تغییرات جزئی مجدداً مجلس مجبور می شود که 

بودجه را مصوب کند.
وی افزود: این در همه پیشــنهادات دولت 
دیــده می شــود و شــاید نوعی لجبــازی بین 
دولت و مجلس اتفاق می افتد، براســاس اینکه 
مطالبــات به حق مردم در آن دیده نشــود. در 
بودجه ای که امروز به مجلس داده شــده است، 
یک بی انضباطی مالی بسیار گسترده ای از سوی 

دولت دیده می شود.
موافقان الیحه بودجه

حجت االسالم محمد صفری نماینده مردم 
رودسر در موافقت با کلیات الیحه بودجه 14۰۰، 
گفت: ما راه دیگــری نداریم که به کلیات رای 
مثبت دهیم. وقتی ما به کلیات رأی ندهیم، راه 
باقی مانده برای ما تصویب ســه دوازدهم بودجه 
است. اگر بخواهیم این گونه مدیریت کنیم، دولت 
در سه چهار ماه آینده که با انتخابات هم مواجه 

است، نمی تواند دستش باز باشد.
نماینده مــردم رودســر در مجلس اظهار 
داشت: ما مســئله انتخابات را در پیش داریم، 
انتخابــات هزینه هــای باالیی را روی دســت 
دولــت می گذارد و چگونه قرار اســت با بودجه 
سه دوازدهم این مسئله را پوشش دهیم؟ بسیاری 
از پیمانکاران ما هستند که مطالبات بسیار زیادی 
از دولت در حوزه پروژه های عمرانی دارند، برای 

اینها چه فکری باید بکنیم؟ 
علی  بابایی کارنامی در جلســه علنی دیروز 
مجلس شــورای اســالمی در موافقت با کلیات 
الیحه بودجه سال 14۰۰،گفت: دولت پذیرفت 
که به حقــوق و دســتمزدها در الیحه بودجه 
چارچوب دهــد و همچنیــن هزینه ها کاهش 
یافته است. دغدغه ما در برنامه ششم توسعه و 
همچنین الیحه بودجه، کاهش انتشار اوراق بود 
که در اصالحیه بودجــه 14۰۰ این موضوع به 

خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
سیدشــمس الدین حســینی در موافقــت 
بــا کلیات الیحــه بودجه ســال 14۰۰ اظهار 
داشت: در موضوع مهمی مانند بودجه که سند 
مهمی است ما باید هم به ابعاد قانونی و هم به 
ابعاد فنی و تخصصی آن توجه کنیم. برداشــت 
بنده این اســت که دولــت در زمینه بودجه به 
رویه قانون تمکین کرد و برخالف مواضع اولیه 
دولتمردان مبنی بر اینکه اصالحیه بودجه و سه 
دوازدهم نمی دهیم اما باالخره دولت پذیرفت که 

اصالحیه دهد و بنده این موضوع را به فال نیک 
می گیــرم و این رفتار دولت یک گام رو به جلو 

محسوب می شود.
نماینــده مردم تنکابن در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کــرد: البته تصویــب کلیات 
بودجه به معنای تایید جزییات آن نیست و در 
اصالحیه ای که دولت ارائه کرده، شاهد تغییرات 
زیادی هستیم که قابل توجه است. تغییراتی که 
دولت در الیحه سال 14۰۰ اعمال کرده مخالفت 
با مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه نیســت و 
برخی از کاستی ها در بودجه اصالح شده است.

وی متذکر شــد: دولــت در بودجه قبلی با 
جمالت مبهم الیحه را تدوین کرده بود اما االن 
ادبیات دولت هم در بودجه اصالحی تغییر کرده 
است به گونه ای که در بســیاری از جاها دولت 
آورده اســت که در صورتی که به دولت مجوز 
داده شود این اقدام انجام می شود که این موضوع 

گامی رو به جلو است.
همچنین محســن زنگنــه، نماینده مردم 
تربت حیدریه در موافقت با کلیات الیحه بودجه 
ســال 14۰۰، گفت: اقدام مجلس در رد کلیات 
بودجه کاماًل منطقی، دقیق و کارشناســانه بود 
به دلیل آنکه کمیســیون تلفیق تغییرات بسیار 
خوبی را در بودجه ســال آینده اعمال کرد اما 
وظیفه دولت بود که این تغییرات را انجام دهد. 
ارجاع الیحه بودجه سال 14۰۰به دولت توسط 
رئیــس مجلس امری منطقی بود چرا که دولت 
مجری اســت و آنان باید تغییرات در بودجه را 

انجام می دادند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: 
مجلس شــورای اسالمی نشــان داد که حاضر 
نیســت از جایگاه و ظرفیت های قانونی خودش 
بگــذرد اما امروز دولت بین ۳۰ تا 4۰ درصد از 
دغدغه های مجلس درباره بودجه را مرتفع کرده 

و مسیر دولت در مسیر مجلس است.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: دولت فروش نفت 
را منطقــی و واقعی کرده و درآمدهای مالیاتی 
توســط خود دولت افزایش پیدا کرده است. ارز 
ترجیحی یکی از منافذ فســاد بــود که دولت 
خودش متعهد شــد آن را به مرور حذف کند 
و الزم بود همه این تغییرات در بودجه توســط 

خود دولت انجام شود.
شورای نگهبان

 بودجه سه دوازدهم را رد می کند
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم 
در موافقت با کلیات الیحه بودجه ســال 14۰۰ 
اظهار داشــت: دولت در این اصالحیه تغییرات 
بســیار خوبی را انجام داده است و تدابیر مقام 
معظم رهبری درباره سهم صندوق توسعه ملی 
از مازاد فروش نفت به خوبی رعایت شده است. 
همچنین حدود 4۰ هزار میلیارد تومان در الیحه 
اصالحی بودجــه دولت هزینه ها را کاهش داده 
و همچنین ۲5 هزار میلیارد تومان مالیات ها را 

افزایش داده است.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: وابستگی به نفت و همچنین انتشار 
اوراق اســالمی کاهش یافته و میزان اعتبارات 
عمرانی در الیحه اصالحی بودجه افزایش یافته 
است. البته هنوز دولت درباره ارز 4۲۰۰ تومانی 
تکلیفی را مشــخص نکرده است که در مجلس 
و کمیســیون تلفیق باید در ایــن باره تصمیم 

گرفته شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: اعتبارات قوه قضائیه نســبت به 
بودجه اولیه دولت تقویت شده اما کافی نیست 
و بایــد اعتبارات قــوه قضائیه هــم مانند نهاد 
ریاست جمهوری افزایش یابد چرا که سند تحول 

قضایی به نفع کشور است.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: تقاضای بنده از نمایندگان آن اســت 
کــه به بودجه چند دوازدهم فکر نکنند چرا که 
زمانی که در سال 91 بودجه ارائه نشد، مجلس 
بودجه سه دوازدهم را تصویب کرد و چون سال 
9۲ ســال انتخابات بود، شــورای نگهبان آن را 
بازگرداند. ما ســال 14۰۰ انتخابات را داریم و 
اگر بودجه سه دوازدهم را تصویب کنیم، شورای 

نگهبان آن را بازمی گرداند.
تصویب کلیات بودجه 14۰۰

نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه علنی دیروز، کلیات الیحــه اصالحیه 
بودجه 14۰۰ را به تصویب رساندند. نمایندگان 
مجلس کلیــات الیحه اصالحیه بودجه ســال 
14۰۰ را بــا ۲11 رای موافق و ۲۸ مخالف و 6 

ممتنع تصویب کردند.
گفتنی اســت، وکالی ملت 14 بهمن ماه، 
کلیات الیحه بودجه ســال 14۰۰ را با 99 رأی 
موافــق، 14۸  رأی مخالف و 1۲  رأی ممتنع از 
مجموع ۲61 نماینده حاضر در مجلس رد کردند 
و بر این اساس دولت روز گذشته الیحه اصالحیه 

بودجه سال 14۰۰ را تقدیم مجلس کرد.
سخنان نوبخت

محمدباقر نوبخت معــاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه دیروز در صحن 
علنی مجلس و در دفاع از الیحه اصالحیه بودجه 
14۰۰، ضمن تقدیر از بیانات مشفقانه نمایندگان 
مخالف با کلیات الیحه بودجه، گفت: همچنین از 
موافقانی که استدالل های بسیار قوی و محکمی 
بودجه  جهت گیری های اصالحیه  درخصــوص 

داشتند جداً قدردانم. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
موافقان کلیات بودجه به درســتی اشاره کردند 
که چه اصالحاتی در بودجه صورت گرفته است، 
تاکید کرد: دولت پس از رأی مجلس به کلیات 
بودجه بسیار صمیمانه استقبال کرد و اصالحات 
مدنظر نمایندگان را با توجه به تاکیدی که لحاظ 
کردن مقام معظم رهبری داشتند اقدام شد. پس 
از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط 
به مابه التفاوت باالی ۲۰ درصد را اصالح کنیم 
و حداقل 4۰ هــزار میلیارد تومان از این محل 
سقف منابع الیحه تقلیل پیدا کرد. دولت طبق 
 نظــر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی 

6 ماه فراهم می کند.
وی یــادآور شــد: در مــواردی همچــون 
آبخیــزداری و شــرکت های دانش بنیان نیز که 
در ســقف جداول قرار گرفته بود دقیقاً مدنظر 
مجلس اصالح شــد اما همه این اقدامات همراه 

با کاهش هزینه صورت گرفت.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت: در 
اصالحیــه قبلی همه 5۳ هزار میلیارد تومان از 
طریق فروش اوراق تأمین می شد اما با توجه به 
نظر نمایندگان این موضــوع به حداقل ممکن 

کاهش یافت.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هر زمان 
که در راســتای رفع علت های وقوع جرم 
بین خواهند  از  معلول ها هم  حرکت شود، 
رفت، گفت: مردم نمی پذیرند که یک فساد 
مشابه برای چند بار در جامعه تکرار شود؛ 

باید ریشه های مفاسد خشکانده شوند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی 
پیشگیری از وقوع جرم، با بیان اینکه تصمیمات 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با 
نگاه پیشگیرانه و کاهش آسیب ها و ناهنجاری ها 
همراه باشــد، افزود: همه دســتگاه ها در کشور 
ماموریت پیشگیری از وقوع جرم دارند؛ نمی توان 
دستگاه و مدیریتی را بدون ماموریت پیشگیری 

از وقوع جرم تصور کرد.
رئیسی، هدف از برگزاری جلسه شورای عالی 
پیشــگیری از وقوع جرم را هماهنگی دستگاه ها 
و نهاد های مختلف در این زمینه دانست و اظهار 
داشت: جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع 
جرم با شــرکت نمایندگان ســه قوه و نهاد های 
مرتبط که قانون آن ها را مشخص کرده تشکیل 
می شود و این شورا وظیفه دارد سازوکاری برای 

کاهش جرم در کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: برای نظام اسالمی ما که بیش 
از 4۰ سال از آن می گذرد و هم در نگاه جهانیان 
توفیقات بسیاری داشته و هم افق روشنی را پیش 
روی خود می بیند، زیبنده نیست که نرخ جرایم 

در آن باال داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به مســئولیت 
نویسندگان  علما،  دانشــگاه ها، حوزه ها، خطبا، 
و صاحبان رســانه در حوزه مســائل اخالقی و 
تربیتی جامعه، مســائل تربیتــی و فرهنگی را 
جزو ریشــه های اصلی نظام اسالمی عنوان کرد 
و اظهار داشــت: هر اندازه معنویت و اخالق در 
جامعــه افزایش پیدا کند، آمــار جرم و جنایت 

کاهش می یابد.
رئیسی، خودکنترلی را به عنوان کارآمد ترین 
نظــام مراقبتــی عنــوان کــرد کــه در نتیجه 
اخالق مداری به وجود می آیــد و در همین باره 
تاکید کرد: اگر فردی در یک ساختار اداری قبل 
از هر مسئله ای خود را در محضر پروردگار متعال 
ببیند، مرتکب جرم نمی شود لذا گسترش اخالق 
و معنویت یکی از زمینه های کاهش آسیب ها و 

جرم ها در جامعه است.
وی، مقوله فساد اداری را عاملی برای نگرانی 
مردم، مدیران و دلســوزان کشور ذکر کرد و با 
اشــاره به اصالح قانون ارتقای ســالمت اداری 
در مجلس شورای اســالمی و ابالغ آن از سوی 
رئیس جمهور، گفت: اگر همــه ابعاد این قانون 
اجرایــی شــود، گامی بزرگ در جهــت ارتقای 

سالمت نظام اداری برداشته خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه توافق بر »اجرای قانون« را 
مسیر صحیح اجرای عدالت دانسته و ادامه داد: 
اجرای قانون مسئله ای است که هر خط و جناح 
و جریان سیاسی و هر قوه ای می تواند بر آن توافق 
کند و خود را موظف و ملزم به اجرای آن بداند.

هیچ کس نباید در کشور
 اجازه نقض قانون را به خود بدهد

رئیســی با بیان اینکه هیچ کس نباید در 
کشــور اجازه نقض قانون را به خود بدهد، به 
گزارش برخی اعضای جلســه نسبت به اجرا 
نشــدن بخش هایی از احکام برنامه توسعه و 
قانون هوای پاک  اشاره کرد و گفت: در موضوع 
قانــون هوای پاک، این یک قانون مصوب بود 
که بخشی از دستگاه ها به وظایف خود عمل 
کردند و بخشی دیگر دچار ترک فعل شدند. 
نتیجه این ترک فعل ها همین می شود که در 
هر ســال ما شاهد وضعیت تکراری سال های 

قبل هستیم.
وی بــا تاکید بر لزوم ریشــه  یابی علل بروز 
مفاسد به عنوان یکی از راهکار های پیشگیری از 
وقوع جرم اظهار داشت: هر زمان که در راستای 
رفع علت های وقوع جرم حرکت شود، معلول ها 
هــم از بین خواهند رفت. برای مردم قابل قبول 
نیســت که یک تخلف یکســان برای دو، سه یا 
چهار مرتبه تکرار شــود. اگر ریشه ها به درستی 
شناخته و خشکانده شود دیگر فساد زمینه بروز 

پیدا نخواهد کرد.
رئیس قــوه قضائیــه تاکید کــرد که باید 
اولویت هــا در طــرح »تعیین ســازوکار و نحوه 
مشارکت قوای ســه گانه در پیشگیری از فساد 
اقتصادی و اداری« تعیین شــده و برای هرکدام 

راهکار های مشخصی پیش بینی شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شورای عالی 

پیشگیری از وقوع جرم، به دنبال اجرای قوانینی 
است که قبال مجلس شورای اسالمی آن ها را به 
تصویب رسانده است، سهم پیگیری در موفقیت 
اجــرای قوانیــن را بیشــتر از تصمیم گیری و 
سندسازی دانست و گفت: باید در شورای عالی 
پیشــگیری از وقوع جرم، اجرای قانون مطالبه و 

پیگیری شود.
رئیسی با تأکید بر لزوم زمانبندی برنامه های 
گنجانده شده در طرح »تعیین سازوکار و نحوه 
مشارکت قوای ســه گانه در پیشگیری از فساد 
اقتصــادی و اداری« گفــت: مدیــران باید خط 
قرمز هایــی که قانون برای آنها مشــخص کرده 

است را بسیار جدی بگیرند.
در این جلســه »اسحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهــور، »امیرحســین قاضــی زاده 
مجلــس،  هیئت رئیســه  عضــو  هاشــمی« 
حجت االسالم »نصراله پژمانفر« نماینده مجلس، 
حجت االسالم »غضنفرآبادی« رئیس کمیسیون 
حقوقــی و قضایــی مجلس، »لعیــا جنیدی« 
معاون حقوقــی رئیس جمهور، حجت االســالم 
»غالمحســین محســنی اژه ای« معــاون اول 
قــوه قضائیه، حجت االســالم »جعفر منتظری« 
دادســتان کل کشــور، »فرهاد دژپسند« وزیر 
اقتصاد، حجت االســالم »کاظم صدیقی« مشاور 
رئیــس قوه قضائیه، »مهــرداد بذرپاش« رئیس 
دیوان محاســبات و »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کشــور نیز حضور داشتند و به بیان نظرات 

خود پرداختند.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم:

باید ریشه های مفاسد خشکانده شوند، مردم تکرار یک فساد مشابه را نمی پذیرند


