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مشکالت معیشتی تقصیر مجلس 4ماهه است
نه دولت 7ساله!
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سرویس سیاسی-
دســت کم در این هفت ســال جماعت موســوم به اصالح طلب مرزهای بی اخالقی و بی انصافی را جابه جا کرده اند و 
مصادیق این موضوع را می توان از انتخابات 92 و 96 که با ترورشخصیت و رقیب هراسی در پی کسب آرای مردم بودند 

تا کنون که مجلس تازه شکل گرفته یازدهم را مسبب مشکالت معیشتی عنوان کرده اند به وضوح دید. 
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »به وضعیت بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن، زمین و بورس نگاه کنید. همه این مسائل 
در زمان حیات مجلس یازدهم شکل گرفت. چرا این آقایان همه مشکالت و گرفتاري ها را از چشم دولت مي بینند؟ مگر 
نمایندگان نمي توانند با ابزار نظارت یا تنظیم قوانین، شــرایط را مدیریت کنند پس چرا خود این مجلس به جاي حل 

مشکالت با برخي چالش ها بار اضافي بر دوش دولت و مردم گذاشته است؟«.
اکنون بیش از هفت سال از عمر دولت روحانی سپری شده است. مقامات ارشد دولت روحانی مدعی بودند که آنچنان 
رونقی ایجاد خواهند کرد که مردم دیگر نیازی به پول یارانه نخواهند داشت. دولتمردان وعده داده بودند که »هم چرخ 
سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ کارخانه ها« و ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت و هیچ کارتن خوابی در شهر 

نخواهد بود و هیچ خانواده ای نیز جوان بیکار نخواهد داشت.
حاال مدعیان اصالحات و رسانه های زنجیره ای با بی اخالقی و بی انصافی و با سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصیرهای 
دولت، مشــکالت معیشــتی را به گردن مجلسی می اندازند که تازه چند ماه از عمرش سپری شده است. نکته قابل تامل 
این است که با سفرهای نمایندگان مجلس به شهرستان ها برای پیگیری کارها جارو جنجال این جماعت شروع شد که 
چرا نمایندگان ملت به شــهرهای مختلف سرکشــی و نظارت می کنند و حاال در مطلب فوق عنوان شده چرا نمایندگان 

نمی توانند با ابزار نظارت دوستان اصالح طلب ما را در مدیریت های مختلف دولتی کنترل کنند؟!
قالیباف طوری به سفر استانی می  رود که انگار رئیس یک قوه است!

روزنامه شــرق در نوشتاری به موضوع انتخابات ریاســت جمهوری 1400 پرداخته و این موضوع مدت هاست که از 
ســوی جناح موســوم به اصالح طلب در حال پیگیری است در حالی که جریان اصولگرا بر این عقیده است که انتخابات 
ریاســت جمهوری خردادماه سال آینده برگزار می شود و از اکنون طرح مباحث انتخاباتی باعث غفلت از مباحث مهمی 

مانند معیشت مردم می شود.
این روزنامه در نوشــتار خود آورده اســت: »... ]والیتی[ بعد از اینکه به جای مرحوم هاشمی به ریاست هیئت امنای 
دانشگاه آزاد نشست، رویکرد او 1۸0 درجه تفاوت کرد و عامل و حامل سیاست های راست گرایانه]!![ در این دانشگاه شد. 
برخی آن زمان گفتند که او قصد دارد به جای الریجانی که مغضوب اصولگرایان شده  به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا 
خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه کند. اما شواهد امر حاکی از این است که او این 

روزها نه تالشی برای این کار می کند و نه چنین قصدی را دارد.«
نخست آنکه این روزنامه مدعی شده والیتی پس از آنکه به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد رفت تفاوت 1۸0درجه ای 
داشــته و پس از این جمله مدعی شــده که او در این تفاوت عملکرد 1۸0درجه ای حامل سیاست های جناح اصولگرا در 
دانشــگاه آزاد شــده است. به این ترتیب نتیجه ای که از جمالت باال گرفته می شود این است که این روزنامه مدعی است 
والیتی پیش از ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد در جناح اصالح طلب بوده که پس از آن با تغییر رویکرد 1۸0درجه ای 

به جناح اصولگرا پیوسته است! که همگان می دانند این ادعایی کذب است.
دیگر آنکه والیتی وقتی به دانشگاه آزاد رفت نخستین کاری که کرد این بود که از شرکت حسابرسی »راهبر نوین« 
خواســت که به حســاب ها و دفاتر و صورت مخارج این دانشگاه رســیدگی کند. وی در مرحله بعد برخی افراد را که نه 
به واســطه صالحیت بلکه به دالیل دیگر به مناســبی در این دانشگاه رسیده بودند برکنار کرد. اگر این دست اقدامات را 

اصالح طلبان جزو سیاست های اصولگرایان می دانند که جای بسی خوشحالی است.
نکته سوم اینکه این نوشتار به صراحت در جمله آخر متنی که در باال آورده شده اقرار می کند که تمام گمانه زنی های 
ایشــان در باره والیتی اشــتباه بوده و باید گفت کســانی که به این راحتی هر گمانه ای را مطرح می کنند را نباید خیلی 

جدی گرفت.
اما حیرت آورترین نکته در جمالت پایانی نوشتار مذکور است که آورده: »...او]قالیباف[ این روزها بیش از اینکه در 
هیبت نماینده تهران حاضر شــود، در قامت رئیس قوه ای]!![ ظاهر می شود که برای سرکشی و نظارت بر امور به جاهای 

مختلف سرکشی می کند؛ از بیمارستان تا شهرهای دوردست.«
این رویکرد همیشگی اصالح طلبان است که هر کسی را که با مدیریت جهادی به کار و فعالیت می پردازد به مواردی 
مانند انتخابات پیوند می زنند. در پاسخ آنها باید گفت که اوال ایکاش شمایان نیز در سودای کسب دوباره آرای مردم در 
شــورای شهر و شــهرداری تهران کار و فعالیت می کردید و این گونه رای مردم را به دست آوردن نه تنها از کسب آرای 
مردم به مدد رقیب هراسی و توسل به دروغ و ترورشخصیت خیلی بهتر است بلکه می توان به جرات گفت اصال اشکالی 
ندارد. دوم اینکه قالیباف در دوره دوازده ساله شهرداری تهران نیز نشان داده که منش و روشش مدیریت جهادی است 

و کار و فعالیت بی وقفه.
اقتصاد به گرانی و وعده عادت کرده!

روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: »اقتصاد به گرانی، توصیه و وعده عادت کرده است. تجربه نشان داده مشکالت گرانی، 
کمبود کاال و توزیع نامناسب با نخریدن حل نمی شود. بنابراین همان طور که گفتم حتی اگر افراد جامعه به توصیه ها توجه 

کنند گمان نمی کنم چالش های ناشی از گرانی با چنین راهکارهایی سامان یابد.«
در ادامه این مطلب به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است: »افزایش قیمت در بازارهای مختلف اقتصادی ناشی 
از فشارهای بین المللی است، تا زمانی که ما با تحریم ها روبه رو هستیم نمی توانیم با توصیه و شعار بار فشارها را کم کنیم. 
فشارهای بین المللی نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می دهد و پس از آن قیمت ها در بازارهای مختلف تحت تأثیر نرخ ارز به 
شکل اتوماتیک افزایش پیدا می کنند و راه اندازی کمپین نخریدن نمی تواند روند افزایش قیمت ها را کنترل کند. اکنون 
تقاضا موجب افزایش قیمت در بازارها نشده است بلکه افزایش هزینه ها قیمت کاالها را تحت تأثیر قرار داده و در چنین 

شرایطی نمی توان بازار را با راهکارهای ساده به سمت ثبات هدایت کرد.«
گرچه تحریم ها در افزایش قیمت ها مؤثر هستند اما با اینکه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به ویژه برخی 
چهره های اصالح طلب، ناکارآمدی و ضعف مدیریت دولت در حوزه اقتصادی و دیپلماسی را عامل اصلی مشکالت اقتصادی 
کشور می دانند، برخی مدعیان اصالحات در تالشند تا برای فرار از پاسخگویی، همه مشکالت را بر گردن تحریم ها بیندازند!

وعده بایدن برای بازگشت به برجام صادقانه نیست
روزنامه اعتماد در شــماره روز پنجشــنبه خود در مطلبی با عنوان »ما و انتخابات آمریکا« درباره اثر گذاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در رابطه با ایران اذعان کرد: » آنچه مي توان مبناي واقع گرایي و توهم گرایي قرار داد، داللت ها و 
نشانه هاي موجود در جریان رقابت ترامپ و بایدن است. براي آنها که به عالم سیاست سواي صفحات رسانه اي و تبلیغاتي 
التفات دارند. بي شک وعده هاي بایدن به بازگشت امریکا به برجام چندان صادقانه و واقع گرایانه نیست... کذب بودن این 
وعده ها یا حداقل مشــروط بودن این بازگشــت را مي توان در اظهارات و لحن کاماال هریس معاون بایدن در مناظره با 
مایک پنس معاون ترامپ ردیابي کرد. اظهارات هریس حداقل بر این نکته تاکید دارد که جناح دموکرات آمریکا همچون 
جمهوري خواهان، به ایران و همچنان به عنوان یک تهدید اتمي نگاه مي کنند. باید بپذیرند که سیاست هاي کالن آمریکا 
در تنظیم رابطه با ایران حتي به زعم خوش بیني برخي اما در استراتژي یک سویه است. در این صورت باید در عالم واقع بیني 
سیاسي بپذیریم دموکرات ها و بایدن به هیچ روي براي خنثي کردن تهدیدي که بر آن اجماع و تاکید دارند، راه رفته ترامپ 
را باز نخواهند گشت. در این وضعیت باید قبول کنیم شروط پیش مذاکره فرضي بایدن با ایران در خوش بینانه ترین حالت 
کم از شــروط ترامپ نخواهد بود. القاي این خوش بیني به جامعه که توام با وعده تغییر وضعیت به مردم داده مي شــود، 

تبعات خود را به همراه خواهد داشت. «
گفتنی است اذعان این روزنامه اصالح طلب به عدم تفاوت رویکرد دموکرات و جمهوریخواهان در خصومت و دشمنی 
علیه ایران درحالی است که نوع رفتار سیاسی اصالح طلبان نشان می دهد که به انفعال سیاسی سختی دچار شده اند. رصد 
رســانه های منتســب به جریان اصالح طلبی طی سه ماه گذشته، به وضوح نشان می دهد که آنها به شدت روی پیروزی 
بایدن حســاب باز کرده اند. در حالی که پس از خروج آمریکا از برجام و ســپس بی تعهدی طرف اروپایی نسبت به انجام 
وظایف برجامی خود، ایده های سازش گرایانه اردوگاه اصالحات نامعتبر شده است. به باور تحلیلگران، مبنای سیاست ورزی 

دموکرات ها و جمهوری خواهان، تفاوت فاحشی با یکدیگر ندارند و صرفا در برخی روش ها، افتراق دارند.

نقش تغافل 
در ارتباطات اجتماعی

جاحظ از بزرگ ترین ادباي اهل سنت ،در البیان و التبیین مي گوید: محمد بن 
علي یعني امام باقر)ع( فرمایشي داشته است که براي اداره جامعه تأثیر بسزایي دارد 
و آن بیان نوراني، این اســت که، انسان باید زندگي اش را مثل شیشه اي قرار بدهد 
که دو ســوم این شیشه فِطانت و هوشیاري و زیرکي و عقل مداري است ،یک سوم 
این شیشه، تغافل است نه غفلت؛ »ثُلثاُه فِطَنهًْ و ثُلثه تغافل«)1( فِطنه، فطانت، زیرکي 
یعني باهوش بودن. فرمود اگر بخواهي در جامعه خوب زندگي کني، برنامه ات را مثل 
شیشه اي قرار بده که تقریباً هفتاد درصدش زیرکي و هوشیاري و عقل و خردمداري 
است، سي درصدش تغافل است نه غفلت؛ یعني بگویی - ان شاءاهلل - با من نبود، کاري 
با من نداشت، حاال من چرا اصرار کنم، چرا بررسي کنم. غفلت ولو یک درصد هم 
باشد ضرر دارد، اما تغافل اینکه یعنی من نشنیدم، ان شاءاهلل به من نگفت، ان شاءاهلل 
با من نبود، ان شاءاهلل قصد بدی نداشت، امری الزم است و با اینها باید زندگي کنیم 
وگرنه انسان در تمام موارد بگوید چون او اینچنین گفته من باید جبران کنم ،سنگ 

روي سنگ بند نمي شود.
 این فرمایش امام باقر)ع( ریشــه در نامه نوراني حضرت امیر)ع( به مالک اشتر 
دارد فرمود: »َو تََغاَب َعْن ُکِلّ َما الَ یَِضُح لََک«)2( تغاَب امر حاضر است از باب تفاعل، 
تغابَْي بود که یاء افتاده؛ یعني خود را به تغافل بزن، یعني اینکه من متوجه نشدم، من 
نشنیدم، با من نبود ،یک مقدار این طور زندگي کن. اگر تمام زندگي را بخواهي با خرد 
حل کني، اگر کسي چیزي گفت حاال طنزي گفت یا اهانتي کرد فوراً بخواهي جبران 
بکني این اول دعواست، تَغاَب امر حاضر است از باب تفاعل، یاء آن افتاده یعني َغباوت 
بورز نه َغوي بشو، تغافل بکن نه غفلت داشته باش. فرمود حرف سخن چینان را زود 
باور نکن، کسي آمده اعتراضي کرده، نقلي کرده باور نکن؛ اوالً خود آن سخن چین 
چرا رفته اسرار مردم را بررسي کرده و ثانیاً آیا درست مي گوید یا درست نمي گوید؟ 
شما اگر بخواهید جامعه را مّتحد کنید ،نباید در تمام اسرار دروني مردم راه پیدا کنید 
و اگر راه پیدا کردید حق ندارید آنها را علني کنید و اگر علني کردید نباید در صدد 
انتقام برآیید؛ یک مقدار گذشت، یک مقدار صفح، یک مقدار عفو، یک مقدار تغافل 
باعث مي شود آن طرف هم جبران کند؛ او انسان است ،او عاطفه دارد، وقتي مي بیند 

شما نسبت به او محبت کردید، این کارش به حسنه تبدیل مي شود. 
َئٌة ِمْثُلَها؛ کیفر بدی،  َئهًْ َسِیّ در بحث هاي قضایي دستور این است که )َجزاُء َسِیّ
مجازاتی است همانند آن( )3( در محکمه قیامت هم همین طور است؛ اما با )َجزاُء َسِیّئهًْ 
َســِیّئهًْ ِمْثُلَها( نمي شود ستون جامعه را حفظ کرد، در جریان ستون جامعه فرمود: 
بدي را با خوبي جبران کنید)4( فرمود: )اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن( تا او برمي گردد )َکأَنَُّه 
َولٌِيّ َحِمیٌم()5( او گویي دوست صمیمي شما مي شود؛ َصمیم یعني توپر؛ سنِگ توپر 
را مي گویند صّماء؛ دوست صمیمي آن است که دوستي اش پر باشد، هیچ ِخللي در 
دوستي اش نباشد، فرمود او برمي گردد دوست شما مي شود، چرا دشمن تراشي مي کنید. 
با این وضع وجود مبارك حضرت امیر)ع( اوضاع مردم مصر را خواست به سامان بیاورد.

  بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخالق؛ 92/1/15 

مرکز اطالع رسانی اسرا 
________________________

1. البیان و التبیین، ج1، ص۸۸.
2. نهج البالغه نامه 53

3. شوري، 40.
4. رعد، 22؛ قصص، 54.

5. فصلت، 34.
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

منحرف کردند مردم را ...
مع األســف بعد از رســول اهلل)ص( منحرف کردند مــردم را از آن 
چیزی که پیغمبر امر فرموده بود. و اکتفا به انحراف در زمان خود هم 
نبود بلکه زمینه فراهم کردند از برای اینکه تا آخر نشود یک حکومت 

اسالمی  تشکیل بشود.
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پایان تحریم تسلیحاتی
كه تیم مذاكره كننده ایران داوطلبانه پذیرفت!

سرویس سیاسی-  
سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید 
ایران محدودیت های تسلیحاتی را داوطلبانه 
پذیرفته و این مســئله ارتباطی به برجام 
ندارد. نکته قابل توجه اینجاست که برخی 
دولتمردان پایان تحریم تســلیحاتی ایران 

را به عنوان فتح الفتوح برجام معرفی کردند!
ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه، پنج شنبه هفته گذشته در نشست خبری 
هفتگی در ساختمان وزارت امور خارجه روسیه با 
بیان اینکه آمریکا در شورای امنیت در مسئله لغو 
محدودیت تسلیحاتی ایران رفتار فریبکارانه داشت، 
اظهار کــرد: امیدواریم با توجــه لغو تحریم های 
تسلیحاتی ایران در 1۸ اکتبر)2۷ مهر(، آمریکا در 

این مورد عاقالنه رفتار کند.
زاخارووا ادامه داد: همان طور که مشــخص 
است در ســال 2015 )1394( شــورای امنیت 
ســازمان ملل هیچ گونه محدودیت تسلیحاتی در 

مورد ایران وضع نکرد.
وی تصریح کــرد: تیم مذاکره کننده ایران)به 
ریاســت ظریف( بخشی از محدودیت ها را به طور 
داوطلبانه برای تســریع روند مثبت مذاکرات در 

مورد برجام برعهده گرفت.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطرنشان 
کرد: از ابتدا برای همه طرف های شــرکت کننده 
مشــخص بود که این محدودیت ها هیچ ارتباطی 
با حل و فصل مســائل پیرامون برنامه هســته ای 
ایران ندارد. تاریخ ماده مربوطه منقضی شده است.
وی یادآوری کرد مسکو بعد از منقضی شدن 
محدودیت های تســلیحاتی علیه ایران از روزهای 
آینــده، همکاری هــای نظامی با ایــران را ادامه 

خواهد داد.
زاخــارووا  تصریــح کرده اســت کــه ایران 
محدودیت های تســلیحاتی را داوطلبانه پذیرفته 
و این ربطی به برجام نداشــته اســت. این یعنی 
تحریم های تســلیحاتی ایران باید ســال 94 لغو 
می شد ولیکن تیم مذاکره کننده به واسطه برجام، 

این اقدام را 5 سال به تاخیر انداخت.
دستاوردسازی برای برجام!

نکته قابل توجه اینجاست که برخی دولتمردان 
در کنار رسانه های زنجیره ای و مدعیان اصالحات، 
در ماه های اخیر، پایان تحریم تسلیحاتی ایران را 

به عنوان فتح الفتوح برجام معرفی کردند!
برای نمونه، روحانی هفته گذشــته در جلسه 
هیئــت دولت با تبریک رفع تحریم تســلیحاتی 
ایران از 2۷ مهرماه و اعالم خبر خوش گفت: این 
تحریم ظالمانه 10 ساله با مقاومت مردم و تالش 
دیپلمات های کشورمان، از روز یکشنبه 2۷ مهرماه 
و به رغم تالش های 4 ساله آمریکا، رفع می شود.

رئیس جمهور افزود: آنها که می گویند برجام 
چکار کرده است این یکی از آنها است. از یکشنبه 
می توانیم تسلیحات بخریم و بفروشیم و این یکی 
از آن اقداماتی بود که دولت تدبیر و امید انجام داد.
مقامات ارشد دولت پیش از این تأکید کرده 
بودند که در دی ماه 94 تمامی تحریم های ضدایرانی 
بالمره لغو خواهد شــد و نه تعلیق. دولتمردان در 
ســال های بعد و پس از افتادن تشــت رســوایی 
برجام از بام، مدعی شدند که هدف از برجام اصال 

اقتصادی نبود!
حاال دولتمــردان باز هم برای توافقی که جز 
خســارت، هیچ نتیجه دیگری نداشــته، مشغول 
دستاوردسازی هستند و پایان تحریم تسلیحاتی 
را نتیجه اقدامــات دولت تدبیر و امید و ماحصل 

برجام معرفی می کنند!
خرید و فروش سالح با تعدادی از

 شرکای بین المللی
علیرضا میریوســفی، سخنگوی هیئت ایران 
در سازمان ملل به نشریه »نیوزویک« گفت که با 
پایان تحریم تسلیحاتی، جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال خرید و فروش ســالح با تعدادی از شرکای 

بین المللی خود است.
ایران هنوز رسما هیچ گونه توافق تسلیحاتی 
را با کشــوری اعالم نکرده  اما مقامات بارها درباره 
چشم انداز چنین تجارتی با روسیه و چین اظهارنظر 

کرده اند.
میریوسفی در پاسخ به این سؤال نیوزویک که 
آیا ایران هیچ کشــور به خصوصی را برای معامله 
تســلیحاتی در ذهن دارد که وی پاسخ داد ایران 
گزینه هایی در این زمینه در اختیار دارد که از روز 

یکشنبه آغاز خواهد شد.
وی به نیوزویک گفت: ایران دوستان و شرکای 
تجاری زیادی داشته و و صنعت تسلیحاتی داخلی 
قدرتمندی برای تامین نیازمندی های دفاعی خود 

در برابر تهاجم های خارجی دارد.

همکاری نظامی با روسیه 
کاظم جاللی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در مســکو با بیــان اینکه برنامــه ای درخصوص 
همکاری های نظامی ایران و روسیه تهیه کرده ایم 
که با گذشــت زمان اجرا خواهد شد، گفت: از بعد 
از 2۷ مهر ماه اگر نیازی به خرید برخی تسلیحات 
داشــته باشــیم، هیچ محدودیتی برای ما وجود 

نخواهد داشت.
جاللی افزود: طی دهه های گذشته و از زمان 
جنگ تحمیلی از جانب صدام، در آن زمان بسیاری 
از کشورها از او حمایت می کردند و ما در دریافت 
تسلیحات تجهیزات جنگی محرومیت های زیادی 
را تحمل کردیم. آن زمان برای ما روشــن شد که 
الزم است که خودمان در این صنعت سرمایه گذاری 
کنیم و در زمینه دفاعی آماده  باشیم. به همین دلیل 
توانایی خودمان در زمینه تولید تسلیحات نظامی و 
تجهیزات جنگی در داخل کشور را افزایش دادیم 
و ما کاماًل در بسیاری از صنایع خودکفا هستیم. 
حمایت انگلیس از تحریم تسلیحاتی علیه ایران

بیش از ۸0 نماینده حامی رژیم صهیونیستی 
در پارلمان انگلیس با ارسال نامه ای به نخست وزیر 
این کشور خواستار مشخص شدن سیاست لندن 

در قبال تهران شده اند.
این نامه که هماهنگی های آن توسط سازمان 
»دوســتان محافظه کار اســرائیل« انجام شده به 
امضای ۸4 قانونگذار محافظه کار انگلیسی رسیده و 
در آستانه لغو محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران 
به دفتر »بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس 

ارسال شده است. 
انگلیس به قطعنامه آمریکا در شورای امنیت 
که خواســتار جلوگیری از اتمام محدودیت های 
تســلیحاتی علیه ایران بــود رأی ممتنع داد. آن 
قطعنامــه کــه روز 25 مرداد به رأی گذاشــته 
شــد با 11 رأی ممتنــع، 2 رأی موافق )آمریکا و 
جمهوری دومینیکن( و 2 رأی مخالف )روســیه 

و چین( رد شد.
در نامه قانونگذاران انگلیس آمده است: »اتمام 
محدودیت های تســلیحاتی ســازمان ملل متحد 
تبعات فراگیری برای ثبات منطقه ای خواهد داشت. 
این رویداد، ایرانی را که همین االن هم ســرکش 
است جسورتر خواهد کرد و موجب تسهیل ارسال 
ســالح به نائبان ایران یعنی حزب اهلل در لبنان و 

حماس در غزه خواهد شد«.
قانونگذاران انگلیســی عالوه  بــر این مدعی 
شده اند اتمام محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران 
باعث سرازیرشــدن سالح های پیشرفته روسیه یا 

چین به سمت منطقه خواهد شد.
نمایندگان پارلمان انگلیس از بوریس جانسون 
خواسته اند به ۷ سوال درباره سیاست دولت انگلیس 
در قبال ایران پاسخ دهد و از جمله احتمال اعمال 
تحریم علیه ایران در واکنش به آنچه »عدم پایبندی 
ایران به برجام« خوانده شده را شفاف سازی کند. 
نمایندگان پارلمان انگلیس عالوه  بر این از دولت 
این کشور خواسته اند همانند دولت آمریکا، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را »سازمان   تروریستی« 

اعالم کند.
هراس البی صهیونیسم 

»کمیتــه یهودیــان آمریــکا« کــه یکی از 
سازمان های مهم البی گری برای رژیم صهیونیستی 
در آمریکا به شمار می رود از اتمام محدودیت های 
تسلیحاتی علیه ایران به شدت ابراز نگرانی کرده 

است.
این ســازمان در بیانیه ای با توجه به شکست 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد در تمدید 
محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران روز انقضای 
ایــن محدودیت هــا را روزی »بســیار غم انگیز و 

خطرناك برای امنیت دنیا« توصیف کرده است.
همکاری های نظامی بین ایران و پاکستان

سفارت جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد 
اعالم کرد: با ســپری شدن بازه زمانی پنج ساله و 
خاتمه یافتن محدودیت های مندرج در قطعنامه 
2231، هیچ گونــه مانــع مشــروع و قانونی در 
همکاری های نظامی و تعامالت مالی مرتبط با آن 

بین ایران و پاکستان وجود ندارد. 
در بیانیه ســفارت ایران در اسالم آباد عنوان 
شــده است: ســفارت جمهوری اسالمی ایران در 
پاکستان ضمن تأکید بر اهمیت پیوندها و روابط 
همســایگی خود با جمهوری اسالمی پاکستان، 
اعالم می کند با رفع محدودیت های نظامی و مالی 
موضوع این بیانیه، خواهان گسترش هرچه بیشتر 
تعامالت مردمی، تجاری-  اقتصادی، پولی-  مالی 
و سیاســی با این کشور همســایه و برادر بوده و 
از هرگونه پیشــنهاد و تســهیالتی در این زمینه 

استقبال می کند.

دستیار ویژه رئیس  مجلس گفت: انتقام 
خودروی سردار سلیمانی را جمهوری اسالمی 
ایران با پرتاب 13 موشک بالستیک نقطه زن 
به پایگاه اســتراتژیک عین االسد داد، اما 
آن فقط انتقام خودروی منهدم شده سردار 
انتقام خون سردار سلیمانی  بود.  سلیمانی 
بزرگ تر از آن هست و آمریکایی ها خودشان 

می دانند.
حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس  
مجلس شــورای اسالمی در امور بین الملل و دبیر 
کمیته فلسطین اجالس بین المللی مجاهدان در 
غربت روز جمعــه در پنجمین دوره این اجالس 
افزود: آمریکایی ها در ترور ســردار ســلیمانی و 
ابومهدی المهندس دو خطا کردند، خطای اول این 
بود که خودروی سردار سلیمانی را هدف قرار دادند 
خطای دوم اینکه سردار سلیمانی و همراهانش را 

هدف قرار دادند.
امیرعبداللهیــان در ادامه اظهــار کرد: انتقام 
خودروی ســردار ســلیمانی را جمهوری اسالمی 
ایران با پرتاب 13 موشــک بالستیک نقطه زن به 
پایگاه اســتراتژیک عین االســد داد، اما آن فقط 
انتقام خودروی منهدم شــده سردار سلیمانی بود. 
انتقام خون سردار سلیمانی بزرگ تر از آن هست 
و آمریکایی ها خودشــان می دانند و امروز در کاخ 
ســفید می لرزند، از اینکه معادله ای که انتهای آن 
خروج قطعی آمریکاســت چه سرنوشتی را برای 
آمریکایی که شــیب تند سقوط امپراطوری اش را 

تجربه می کند، رقم خواهد زد.
دشمنان محور مقاومت

 در باتالق یمن و عراق گیر کرده اند
وی با بیان اینکه مقاومت فلســطین توانست 

نقــش زیــادی در فــرو ریختن آرزوهــا و آمال 
صهیونیســت ها در جهان و منطقه غرب آسیا به 
نمایش بگذارد، گفت: امروز در یمن شاهد هستیم 
که با بیش از 5 سال مقاومت مردان و زنان و جوانان 
با اراده یمنی، سعودی ها به دنبال فرار آبرومندانه 

از منطقه هستند.
امیرعبداللهیان گفت: نــه تنها آمریکایی ها 
بلکه حتی انگلیســی ها که به صورت ســنتی در 
یمن نقــش راهبری را ایفا می کردند در مواجهه 
با مردم و مقاومت یمنی با مشــکالت عدیده ای 

مواجه شده اند.
معاون پیشین وزیر امور خارجه با بیان اینکه 
حاکمان عربستان سعودی باربر سیاست های آمریکا 
و صهیونیست ها در جنگ و تجاوز علیه یمن بودند، 
به دیدار خود با عــادل الجبیر وزیر خارجه وقت 
عربستان در جده در روزهای آغازین جنگ یمن 
 اشاره کرد و گفت: الجبیر در این دیدار تاکید کرد 
که خواهید دید که ما در کمتر از سه هفته حوثی ها 
را در شــمال یمن نابود خواهیم کرد اما امروز در 
آستانه ششمین سالگرد تجاوز آمریکایی، انگلیسی، 
اسرائیلی، سعودی، اماراتی به یمن هستیم اما شاهد 
هستیم که یکی پس از دیگری طرح هایی روی میز 
قرار می گیرد تا شــرایط را برای خروج آبرومندانه 

متجاوزان از یمن فراهم کند.
حزب اهلل لبنان فقط در مقابل رژیم صهیونیستی

 قرار نگرفته است
وی، شــکل گیری ترکیبات جدید سیاسی و 
امنیتــی در جهان را ویژگی دیگــر دنیای امروز 
عنوان کرد و افزود: این ترتیبات به برکت رهبری 
مقام معظم رهبری و مجاهدت مجاهدان در غربت، 
مدافعان حرم و فرماندهی کم نظیر سردار سلیمانی 

پیش از همه در منطقه غرب آسیا شکل گرفت.
امیرعبداللهیــان با بیان اینکه حزب اهلل لبنان 
فقــط در مقابل رژیم صهیونیســتی قرار نگرفته، 
تصریــح کرد: امــروز حزب اهلل لبنــان در مقابل 
تهدیدات و توطئه های جهانی علیه محور مقاومت 
قــرار گرفته اســت و این گــروه مقاومت یکی از 
ستون های ترتیبات سیاسی امنیتی جدید منطقه 

است.
وی به حمایت جمهوری اسالمی از گروه های 
سنی مذهب مقاومت در فلسطین  اشاره کرد و افزود: 
نام گردهمایی امروز مجاهدان در غربت است اما نام 
را باید مجاهدان در عزت گذاشت زیرا عزت مردم 

منطقه را تامین کردند.
آب راحت از گلوی صهیونیست ها

پایین نخواهد رفت
امیرعبداللهیان به عادی ســازی روابط امارات 
و بحرین با رژیم صهیونیســتی  اشاره کرد و گفت: 
هرچند خیانت حاکمان سعودی، اماراتی و بحرینی 
به آرمان فلســطین و قدس در تاریخ ثبت شد و 
بازتاب آن را از طریق مردم و مقاومت خواهند دید 

اما هیچ ارزش راهبردی ندارد.
وی تصریح کرد: ترتیبات سیاسی-امنیتی در 
منطقه اجازه نخواهد داد که صهیونیســت ها آب 

راحت از گلویشان پایین برود.
اگر آمریکا امن تر شــده چرا ملتمسانه 

پیغام  می دهند به ما فرصت دهید؟!
 همچنین ســردار ســرتیپ »ســید محمد 
حجازی« جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه 
نیز طی ســخنانی در این اجالسیه با بیان اینکه 
استکبار جهانی امروز رو به افول است، گفت: جو 
بایدن کاندیدای انتخابات آمریکا اعتراف کرد که 

این کشــور رو به افول است. او گفت رفتار ترامپ 
باعث شــده آمریکا رو به افول برود. شاید جواب 
ترامپ این بود که اگر بایدن به جای او بود آمریکا 
بیشــتر رو به افول بود پس در اصل افول آمریکا 
حرفی نیســت. وضع داخلی آمریکا هم نشــان از 

افول آشکار آمریکا دارد.
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بیان کرد: 
ترامپ جنایتکار و آدمکش ادعا و اظهار می کند که 
با اقدامات وحشیانه من آمریکا امروز امن تر است و 
بعد از شهادت شهید سلیمانی آمریکا امن تر شده، 
اگر آمریکا امن تر شــده چرا در پایگاه هاتان عین 
بید می لرزیــد و در پیام هایتان خواهش می کنید 

که لختی فرصت دهید. 
حجــازی گفت: اگــر امن تر شــده کجا فرار 
می کنیــد و بــرای چه پا به فرار گذاشــتید؟ اگر 
مالحظــات انتخاباتی نبود امروز یک ســرباز در 

آمریکا نبود. 
جریان مقاومت همیشه بوده

و ادامه خواهد داشت
وی ادامه داد: ترامپ جنایتکار تصور می کند که 
با این جنایت ها در امنیت به سر می برد. خیر، آنها 
باید بایستند و تقاص جنایت های خود را بپردازند.
حجازی تصریح کرد: جریان مقاومت همیشه 
بوده و ادامه خواهد داشت. خط مقاومت، پیروزی و 
مقاومت بود و آنچه نصیب دشمن شده عقب نشینی 

و پسرفت بوده است. 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در خاتمه 
عنوان کرد: ملت های مســلمان منطقه با اقدامات 
دشمن مخالف بوده و این بنا بر آمارهای رسمی و 
با عادی سازی روابط با کشوری که خود در ناامنی 

به سر می برد مخالف هستند.

امیرعبداللهیان در پنجمین اجالس مجاهدان در غربت:

موشک باران عین االسد فقط انتقام خودروی سردار سلیمانی بود

بقیه از صفحه 2
گالیه از سکوت خواص

وی در مطلب دیگری از سکوت برخی خواص 
نســبت به تحریف تاریخ ابراز گالیه کرد و نوشت: 
»در مقابل تفاســیر غلط و تحریف شده از تاریخ 
اسالم که عده ای برای مطامع سیاسی خود روزی 
پیام عاشورا را مذاکره می خوانند و روز دیگر صلح 
حسنی را مصادره به مطلوب می کنند، چرا علمای 

قم ساکت اند؟!«
همچنین حسن رحیم پور ازغدی، استاد حوزه و 
دانشگاه در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی 

نوشت: »رئیس جمهور مملکت اسالمی، امام حسن 
و امام حسین و امام زمان )عج( را به نفع کارهای 
خــود تحریف کرد و علما و مراجع اســالم هر بار 
هم سکوت کردند و بازهم بعد از 1400 سال و با 

سکوت خواص دوباره علی تنها ماند!«
سید محمد حســینی، وزیر اسبق ارشاد هم 
در مطلبی نوشــت: »اصالح طلبانی مثل تاج زاده 
که از صلح امام حسن دم می زنند، نقش خائنانی 
چون اشعث بن قیس را بازی می کنند که حکمیت 
و ابوموسی اشعری را بر امام علی)ع( تحمیل کردند 
و سپاه امام مجتبی را از مقابله با معاویه منصرف 

و صلح را بر امام تحمیل کردند. البته این بار شتر 
در خواب بیند پنبه دانه!«

ابراز تعجب از سخنان روحانی
پیرهادی، مدیرمســئول روزنامه رســالت در 
سرمقاله این روزنامه با عنوان »همان قدر سیاست 
نمی دانید که دین نمی فهمید« نوشت: »ما از ابتدا 
هم از جناب روحانی انتظار نداشتیم اهل ایستادگی 
بر اصول و مقاومت جدی در برابر بدخواهان ایران 
اســالمی باشــد، اما آنچه حقیقتاً عجیب بوده و 
قابل پذیرش نیســت، آن است که ایشان پس از ۷ 
سال نسخه پیچی بر اساس منطق سازش و مذاکره 

و دستاورد تحقیقاً هیچ، بازهم منطق امتحان پس 
داده و شکست خورده خود را تئوریزه می کند.«

همچنین عبداهلل گنجی، مدیرمسئول روزنامه 
جوان هم در مطلبی نوشــت: »از روحانی با لباس 
روحانیت برای انطباق صلح امام حســن با ایران- 
آمریکا تعجب می کنم. نقطه مقابل امام حسن)ع( 
مســلمانان بودند و همین اطرافیان امام را دچار 
بحران تحلیل کرده بود. مسئله امام حسن وحدت 
درون جامعه اســالمی بود و به کسی واگذار کرد 
که متأســفانه از نگاه برخی موجه بود. نه غیریت 

بیرونی«

گزارش خبری کیهان

انتقادات گسترده به اظهارات روحانی
درباره صلح امام حسن)ع(

سند امنیت قضایی در 3۷ ماده از سوی 
رئیس قوه قضائیه ابالغ شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، در اجرای بند 
»ب« ماده 120  قانون برنامه ششــم توســعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مصــوب 1395 و به منظور تحقق اهداف 
بندهای 65، 66 و 6۷ سیاست های کلی قانون 
برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 »سند 
امنیت قضایی« از سوی رئیس قوه قضائیه در 3۷ 
ماده ابالغ شد تا برگ زرین دیگری از اقدامات 

دستگاه قضا در دوره تحول ورق بخورد.
سند امنیت قضایی 

به دادگاه شیشه ای می انجامد
در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضائیه 
ابالغ کرده اســت موارد جالبی گنجانده شــده 
اســت از جمله آن می توان بــه پرهیز از الفاظ 
و عبارات کلی و مبهم توســط قضات، نگارش 
لوایــح قضایــی، آیین نامه ها و بخشــنامه های 
قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و 
تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا 
در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و 
انتشار و دسترسی عموم به آراء قطعی دادگاه ها 

با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان  
اشاره کرد.

در ماده 5 آمده اســت که اصل شــفافیت، 
تضمیــن کیفیــت قانــون و آراء قضایی ازنظر 
قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شــهروندان 
باهــدف افزایش اعتبار نظام حقوقی اســت. بر 
اســاس این اصل، تصمیمــات مراجع قضایی، 
شــبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و 

دارای انسجام باشد.
نظارت همگانی بر قوه قضائیه کلید خورد

در ســند امنیــت قضایی کــه رئیس قوه 
قضائیــه ابالغ کرده اســت تصریح شــده که  
اشــخاصی که درخصوص نقض قانون توســط 
مأموران دستگاه های اجرایی و قضایی یا جرائم 
ارتکابــی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت 
به افشــای فساد می کنند، باید مورد حمایت و 

تشویق قرار گیرند.
مطابق این سند، اقدامات دادستان ها و دیگر 
مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که 
موجب اختالل در تصمیمات و وظایف مدیریتی 
دســتگاه های اجرایی در چارچــوب قوانین و 

مقررات نشود.

در راســتای وظیفــه فوق،  اشــخاصی که 
درخصــوص نقــض قانــون توســط مأموران 
دستگاه های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی 
از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای 
فساد می کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار 
گیرند و مرجعی برای اعالم آنان تعیین شود. ادله 
ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق 

باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
جلوگیری دستگاه قضا 

از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه
در ماده 24 از سند امنیت قضایی که رئیس 
دســتگاه قضا ابالغ کرده است بر منع بازداشت 
غیرقانونی و خودســرانه تأکید شده و حقوقی 

برای متهمان در نظر گرفته شده است.
بنابرایــن ماده؛ هر شــخص حــق دارد از 
زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی 
برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا 
الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم 

و  ترتیبی که قانون معین کرده است. 
حمایت خاص از تولید
 در سند امنیت قضایی

در ماده 31 سند امنیت قضایی تصریح شده 

اســت که در راستای حمایت از صنایع و رونق 
تولید داخلی، قوه قضائیه در جهت نیل به اقتصاد 
مقاومتی تدابیر پیشــگیرانه و حمایتی حقوقی 
و قضایی را ضمن رســیدگی بــه پرونده های 
اقتصادی در زمینه های زیر اتخاذ خواهد نمود:

الــف- جلوگیری از ورشکســتگی فعاالن 
اقتصادی و تولیــدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ها و 

بنگاه های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، 
شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و فعاالن 

اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛
تأکید بر علنی بودن دادرسی

مــاده یازدهم این ســند تأکیــد دارد که 
محاکمــات در همــه دادگاه ها علنــی برگزار 
می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. 
قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به 
نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و 
اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که 
طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی 
علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه 
دالیل مســتند و مدلل، می تواند قرار غیرعلنی 

بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.

سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شد

اینکه  عضو مجلس خبرگان رهبری می گوید 
منشأ همه مشکالت را کاخ سفید بدانیم، مطابق 
با واقعیت نیست و باید پذیرفت برخی مشکالت 

ناشی از بی تدبیری مسئوالن است.
حجت االســالم جــواد مجتهــد شبســتری عضو 
مجلس خبرگان رهبــری در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
درباره گفته های اخیر رئیس جمهــور پیرامــون جنگ 
اقتصادی، تحریم و ارتباط شرایط اقتصادی فعلی با عدم 
تصویب FATF اظهار داشت: اینکه آقای رئیس جمهور 
فرمودند ما در دوره های گذشــته فقط تحریم داشتیم و 
جنگ اقتصادی از ســال 9۷ آغاز شده است باید گفت، 
تحریم ها شاید تشدید شده باشد اما جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران از سال 91 یعنی زمانی که برای اولین بار آمریکا 
بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، شروع شده است. این 
تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت خودش نوعی جنگ 
اقتصادی است که از سال 91 شروع شده است. بنابراین، 

این فرمایش او نیاز به توجه دارد.
وی تصریح کرد: در رابطه با بخشــی از صحبت های 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه منتقدان دولت واقعیت ها را 
تحریــف نکنند، باید مصداقی صحبت کرد. کجا تحریف 
صورت گرفته و کدام منتقد دولت تحریف کرده اســت؟ 
اینکه دولت و بعضی از مسئولین تاب انتقاد را ندارند یک 
واقعیت است. به هر حال برای مسئولیت شرح صدر الزم 
است. مسئول در نظام اسالمی باید شرح صدر داشته باشد، 
انتقادپذیر باشد و انتقادات را تحمل کند نه اینکه گاهی 
منتقدین را عتاب کنند و با الفاظی که شــاید مناســب 
نباشــد، به منتقدین حمله کنند. این رفتار مطابق شأن 

یک مسئول در نظام اسالمی نیست.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اما اینکه گفته 
شود بخشی از شــرایط اقتصادی ناشی از عدم تصویب 
FATF است با صحبت های مسئولین خود دولت مانند 
رئیس  بانک مرکزی و برخی مســئوالن اقتصادی دولت 
هماهنگی ندارد. آنها خودشان گفتند که در صورتی هم 

که FATF تصویب نشــود و حتی ایران در لیست سیاه 
قرار گیرد در شرایط تحریمی تأثیری بر نظام پولی و مالی 
ندارد زیرا نقل و انتقال پول خارج از شــبکه بانکی انجام 
می شود. اینکه این مطلب چگونه با صحبت رئیس جمهور 

قابل جمع است را نمی دانم.
مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: به هر حال شکی 
در اینکــه با آمریــکا جنــگ اقتصادی داریــم وجود 
ندارد اما اینکه همه مشــکالت را به ســمت تحریم ها 
حوالــه دهیم و منشــأ همه مشــکالت را کاخ ســفید 
بدانیــم، این ســخن مطابق بــا واقعیت نیســت . باید 
بپذیریم قســمتی از مشکالت ناشــی از بی تدبیری ها، 
ندانم کاری ها، عدم کفایت و برنامه ریزی برخی مسئولین 
و عدم آینده نگری اســت . برای مثال مشکالتی که در 
قیمت  اینکــه  و  مورد بعضی گرانی های اخیر دیدیــم 
مایحتاج ضروری مردم افزایش پیدا کرد ربطی به تحریم ها 
نداشته زیرا تحریم ها چیز جدیدی نبوده است. از این رو 
بایــد آنها را کنترل کرد و میان صادرات و واردات توازن 
برقرار شــود. باید نهاده های دامی به موقع تأمین شود و 
با شرکت های لبنی هماهنگی های الزم انجام و برخورد 
قاطع صورت گیرد و در هر حوزه ای مدیریت الزم انجام 
گیرد. اینکه برخی تمام مشکالت را به کاخ سفید حواله 

می دهند ناشی از آن است که توجه الزم وجود ندارد.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری تاکیــد کرد: در 
رابطــه با اینکه بخشــی از جنگ اقتصــادی مرتبط با 
همین طور  قطعاً  اســت،  سیاســت های برجامی دولت 
اســت. برجام هم هســت و هم نیست. هســت به این 
معنا که به نفع کشــورهای غربی است و ما به تعهدات 
خود عمــل کردیم قبل از اینکه آنهــا عمل کنند؛ آنها 
به تعهداتشــان عمــل نکردند. اینکه حل مشــکالت را 
به برجام و پیشــبرد برجام گره زدیم طبیعی است که 
اگر برجام نتوانست مشکالت را حل کند، مشکالت هم 
حل نخواهد شــد و این ارتباط سیاست های برجامی با 

جنگ اقتصادی دشمن است.

مجتهد شبستری:

آدرس مشکالت كاخ سفید نیست

در راستای ماموریت ابالغی رئیس قوه قضائیه و برای اولین بار یک مجرم 
بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 19 خرداد سال جاری در جریان جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه، آیت اهلل رئیسی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و 
رسیدگی به پرونده های اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه  دادن غربی ها 
به مجرمان، مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: این که غرب 
به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ  یک از 

قواعد بین المللی سازگار نیست.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه با بیان این که مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان 
یافته صرفاً با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق نامه ها تحقق نمی یابد بلکه باید اراده 
جدی برای اجرای این میثاق نامه ها هم وجود داشته باشد، دادستان کل کشور و معاون 
بین الملل قوه قضائیه را مأمور پیگیری اســترداد متهمان متواری پرونده های مفاســد 
اقتصادی کرد. رئیســی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده های 
فســاد اقتصادی مطرح است، اما از کشور خارج شده اند هشدار داد که احساس نکنند 
می توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع 

خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.
حاال و در پی تاکیدات و دســتور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن مجرمین 
و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل اســبق بانک سرمایه که حین 
تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تالش پلیس اینترپل جمهوری اسالمی 

توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد گردیده است. 
این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می شود.

حیدرآبادی پور دو پرونده مهم فساد اقتصادی دارد، وی به اخالل در نظام اقتصادی 
از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع متهم بوده و در جریان محاکمه برخی 
از مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام 

اقتصادی کشور به طور غیابی به 12 سال حبس محکوم شده است.
نامبرده بر اســاس وضعیت قرمز اعالم شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی 
پلیس اینترپل ایران شناســایی و دســتگیر و طی انجام تشــریفات قانونی به کشور 
بازگردانده شده است. بدون تردید، اهتمام دستگاه قضایی و سایر دستگاه های ذی ربط 
بــرای بازگرداندن حیدرآبادی پور ، این زنگ خطر را برای دیگر غارتگران بیت المال که 
به خارج متواری شده و نزد کشورهای غربی پناه گرفته اند به صدا درمی آورد که دوران 
خوش نشینی های اینچنینی آن هم با بهره از پول های غارت شده مردم به پایان رسیده 

و تمامی این افراد دیر یا زود به کشور مسترد و به عدالت سپرده خواهند شد.

مدیرعامل فراری بانک سرمایه
 از اروپا به ایران بازگردانده شد

فعال صنعت پوشاک:

وزارت صمت عزمی برای
 خودكفایی كشور در تولید پوشاک ندارد

یک فعال صنعت پوشاک گفت: وزارت صمت عزمی برای خودکفا کردن تولید 
پوشاک نداشته است.

مهدی رهبری در گفت و گو با خبرگزاری مهر، در مورد وضعیت بازار پوشاك اظهار داشت: به 
دلیل باال رفتن قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی از شیوع کرونا، شاهد کاهش 
تقاضا بودیم اما آن طور که برخی از افراد اعالم می کنند که تقاضا به صفر رسیده درست نیست.
وی افزود: در حوزه کت و شلوار و لباس های رسمی که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده 
می شود به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش 60 درصدی تقاضا هستیم. اما این عدد در حوزه 
لباس های راحتی 40 درصد اســت. بنابراین به دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاك نسبت به 
دوران عادی، کاهش فروش بین 40 تا 60 درصد بوده است. البته این عدد در بین دهک های 

مختلف و مناطق مختلف کشور متفاوت است.
رهبری با بیان اینکه تولیدکننده پوشاك بیشترین ضرر را کرده است، افزود: نرخ مواد اولیه 
نسبت به دو سال پیش چهار برابر و نرخ ماشین آالت تولید پوشاك نیز به دلیل باال رفتن نرخ 
ارز چهار برابر شده است که این دو موضوع توان تولیدکنندگان پوشاك را تضعیف کرده است. 
سرمایه در گردش تولیدکنندگان هم مکفی نیست که بتوانند با ظرفیت دو سال پیش کار کنند.


