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ین تقوی   علی اکبری جایگز
در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 

حجت االسالم علی اکبری جایگزین حجت االسالم تقوی 
در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه می شود.

به گزارش تس��نیم، حجت االسالم س��یدرضا تقوی رئیس 
ش��ورای سیاست گذاری ائمه جمعه کش��ور با بیان اینکه هفته 

جاری حجت االسالم والمس��لمین علیدادی به عنوان امام جمعه 
کرمان معرفی خواهد ش��د، گفت: این هفته بنده برای معرفی 

ایشان به عنوان امام جمعه به کرمان سفر خواهم کرد.
وی درباره پایان مأموریت خود در شورای سیاست گذاری ائمه 

جمعه کش��ور نیز گفت: به احتمال بسیار زیاد بعد از سفر بنده به 
کرمان، رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه معرفی و 
معارفه خواهد شد؛ به احتمال قوی، آقای علی اکبری به عنوان رئیس 

جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه معرفی خواهد شد.

رئیس جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم 
گفت: به عهده گرفتن منصب والیت فقیه شورای نگهبان

مانعی برای عهده دار شدن منصب مرجعیت 
نیست، مقام معظم رهبری تسلط زیادی بر ابواب فقهی دارند.

به گزارش ف��ارس، آیت اهلل محمد ی��زدی دیروز در دیدار 
جمعی از کارآموزان قضایی مرکز آموزش قوه قضائیه با اش��اره 
به سالروز میالد رس��ول اکرم)ص( اظهار کرد: دستگاه قضایی 
یک دستگاه حساس نظام جمهوری اسالمی و کار قضاوت یک 
کار مقدس اس��ت، پس��ت ها در نظام حکومتی امانت هستند و 
انس��ان براس��اس آیات قرآن باید در ادای امانت تالش کند و 

مسئولیت های حکومتی مهم ترین امانات هستند. 
رئیس جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم اف��زود: افرادی 
که پس��تی را می گیرند، باید اهلیت داش��ته باشند و هر کسی 
نمی تواند در یک نظام حکومتی پست بگیرد، افراد برای قاضی 
ش��دن باید اهلیت الزم را داش��ته باش��ند و پس��ت قضاوت را 
نمی توان به هر کس��ی واگذار ک��رد. وی آموزش های دوره ای 
ب��رای قضات را ضروری دانس��ت و تصریح کرد: تجربه قضاوت 
در یک ش��هر کوچک با تجربه قضاوت در شهر بزرگ متفاوت 
اس��ت، قضات باید فضای دادگاه ها را فضای آزادی قرار بدهند 
که هر دو طرف بتوانند حرف خود را بزنند و در نهایت براساس 

مقررات و قوانین قضاوت صورت بگیرد.
یزدی ادام��ه داد: قضات نمی توانند بدون ش��نیدن حرف 
دو طرف رأی صادر کنند، رأی قضات براس��اس قوانین مدون 
اس��ت، براس��اس قانون اساس��ی، اگر درخصوص مسئله قانون 
وجود نداش��ت، قاضی ملزم است که در آن مسئله برای صدور 

رأی به فتوای یک مرجع تقلید مش��هور استناد کند، به نظرم 
براساس مبانی فقهی، نظر مرجعی که حاکمیت دارد، بر مراجع 

دیگر مقدم تر است.
یزدی تصریح کرد: به عهده گرفتن منصب والیت فقیه مانعی 
برای عهده دار شدن منصب مرجعیت نیست، مقام معظم رهبری 
تسلط زیادی بر ابواب فقهی دارند و جلسات علمی با حضور ایشان 
به صورت مستمر برگزار می شود، فتاوای مقام معظم رهبری در 

بسیاری از موارد به فتاوای امام خمینی)ره( شباهت دارد.
یزدی با اش��اره به ش��رط های الزم برای یک قاضی اظهار 
کرد: قاضی باید عدالت را رعایت کند، در ش��ورای نگهبان نیز 
این مس��ئله مطرح اس��ت، این شورا سیاس��ی کاری نمی کند و 
عدالت ش��رط اصلی برای فقهای ش��ورای نگهبان است و این 

فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند.
وی ادام��ه داد: قض��ات نبای��د ب��رای ص��دور رأی تنها به 
برگه های پرونده اکتفا کنند، بلکه باید سخنان دو طرف پرونده 
را با دقت گوش بدهند، قضات باید در صدور رأی تنها خداوند 
را در نظر بگیرند، آنها باید اس��تقالل خود را حفظ و بر مبانی 

و قوانین تکیه کنند.
رئیس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم اف��زود: قضاوت در 
کالن شهرها که پرونده های میلیاردی وجود دارد، نسبت به قضاوت 
در ش��هرهای کوچک سخت اس��ت، همیشه فرد محکوم ناراضی 
اس��ت، قاضی زمانی که براس��اس حکم خدا قضاوت کرد، پس از 
صدور رأی نباید ناراحت باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار 
هر حکومتی به دس��تگاه قضایی و اعتبار این دستگاه به قضات و 

اعتبار یک قاضی هم به حکم دادن براساس عدالت است. 

آیت اهلل یزدی:

شورای نگهبان سیاسی کاری نمی کند
رئی��س مجلس خبرگان رهب��ری با بیان 

اینک��ه فتنه در ایران خاموش ش��ده ولی دیـــــدگاه
ریشه آن خشک نشده است، گفت: هنوز 
ع��ده ای »منافق نو و جدید« درصدد ادامه حرکت فتنه ۸۸ در 

ایران اسالمی هستند.
به گزارش تس��نیم، آیت اهلل احمد جنتی دیروز در سومین 
کنگره علمی پژوهش��ی عالمه بالدی در بوش��هر اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین خصوصی��ات انبیاء و اولیای الهی زهد و تقوا 

است که این مهم باید در وجود عالمان دین متبلور باشد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه زه��د و پارس��ایی در وجود حضرت 
ام��ام راحل موج می زد خاطر نش��ان کرد: اهل علم و علوم دینی 
نباید دنیا پرس��ت باشد چراکه همواره مورد سرزنش جامعه قرار 
می گیرند که این مهم مورد توجه و تاکید امام راحل قرار داشت.

رئی��س مجلس خبرگان رهبری ب��ا تاکید بر تقویت اتحاد 
مسلمانان در همه جهان اسالم گفت: اتحاد، وحدت، انسجام از 
توصیه های مهم پیامبر اس��الم)ص(، ائمه اطهار)ع(، امام راحل 
و رهبر معظم انقالب است که باید این مهم در جوامع اسالمی 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
جنتی از خدشه دار کردن وحدت مسلمانان توسط دشمنان و 
کفار خبرداد و تاکید کرد: دشمنان اسالم به ویژه استکبار جهانی 
و رژیم صهیونیستی همواره پس از پیروزی انقالب اسالمی برای 
ایجاد اختالف میان مس��لمانان در راس��تای تحقق اهداف خود، 
نقش��ه های گوناگون تفرقه افکنی در سرزمین های اسالمی اجرا 

کردند که تا حدودی به اهداف خود دست یافتند.
وی تقویت اتحاد و انس��جام مسلمانان را یکی از برنامه های 

مهم علمای دین دانست و خاطر نشان کرد: اتحاد شیعه و سنی 
یکی از تاکیدات امام راحل در جریان پیروزی انقالب اس��المی 
ب��ود و این مهم مورد توجه رهبر انقالب قرار دارد که ش��یعه و 
سنی از یک بدنه هستند و نباید اختالف بین آنان ایجاد شود.

رئی��س مجل��س خب��رگان رهبری ب��ا تاکید ب��ر توجه به 
برنامه های مراس��م 9 دی و خنثی ش��دن توطئه های دشمنان 
خاطر نش��ان کرد: فتنه ۸۸ باید به جامعه شناسانده و ابعاد این 
فتنه برای همه الیه های جامعه تبیین شود تا مردم بدانند فتنه 
۸۸ مربوط به انتخابات نبود بلکه برای براندازی نظام اس��المی 
ای��ران طراحی ش��ده بود. وی با بیان اینک��ه فتنه ۸۸ را برخی 
ساده می پندارند، تصریح کرد: فتنه ۸۸ با طراحی آمریکایی ها و 
نیروهای داخلی اجرا شد و فتنه گران خیال می کردند می توانند 
با انقالب مخملی، نظام اس��المی ای��ران رانابود کنند همانگونه 
که رژیم صهیونیس��تی با 10 میلی��ون دالر انقالب مخملی در 

گرجستان انجام داد.
جنتی ب��ا بیان اینکه نابودی داعش و شکس��ت آمریکا در 
منطقه با فرماندهی س��ردار سلیمانی و هدایت های رهبر معظم 
انقالب محقق شد، افزود: رزمندگان اسالم و انقالبی به فرماندهی 
سردار س��لیمانی و هدایت های رهبر معظم انقالب توانستند با 
ش��جاعت داعش را نابود کنن��د و آمریکا و ایادی اش در منطقه 
را شکس��ت دهند. وی با بیان اینکه در جریان فتنه ۸۸ آمریکا 
س��یلی محکمی از ایران اس��المی خورد، تصریح کرد: فتنه در 
ایران خاموش ش��ده ولی ریشه آن خش��ک نشده است و هنوز 
ع��ده ای »منافق نو و جدید« درصدد ادامه حرکت فتنه ۸۸ در 

ایران اسالمی هستند.

آیت اهلل جنتی:

هنوز عده ای منافق درصدد ادامه فتنه ۸۸ هستند
 واکنش دفتر آیت الله  مکارم شیرازی 

به اتهام خالف واقع یک نماینده 
دفتر آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی با ص��دور بیانیه ای 
نسبت به اتهام خالف واقع یکی از نمایندگان مجلس به 

این مرجع تقلید واکنش نشان داد.
در بیانیه دفتر آیت اهلل مکارم ش��یرازی آمده است: 
مدتی اس��ت خبری س��رتاپا دروغ به وس��یله بدخواهان 
مرجعیت ش��یعه در بعضی از فضاهای مجازی منتش��ر 
کرده ان��د که آقایی به نام مدل��ل، داماد حضرت آیت اهلل 
مکارم شیرازی است و او تاجر شکر و بدهکار مهم بانکی 
اس��ت، درحالی که معظم له نه چنین دامادی دارد و نه 

حتی این شخص را دیده است.
ای��ن بیانی��ه می افزاید:  اخی��راً یک��ی از نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی به نام آقای محمود صادقی با 
عبارت "خوب است جناب ایشان درباره بدهی های کالن 
معوق جناب مدلل به بانک س��رمایه هم توضیح بدهند" 
به این شایعه دامن زده و به نوعی این دروغ را در توئیت 
خود نسبت به معظم له تکرار کرده است. چنانچه جناب 
آقای صادقی این موضوع را تکذیب و عذرخواهی نماید 

مشکلی نیست واالاّ از طرق قضایی قابل تعقیب است. 
عذرخواهی صادقی از آیت اهلل مکارم شیرازی 

در همین حال نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
اگر آیت اهلل العظمی مکارم احساس کردند که جسارتی 
به ایش��ان شده بنده چنین قصدی نداشتم و اگر چنین 

برداشتی شده بنده از ایشان پوزش می خواهم.
ب��ه گزارش ف��ارس، محمود صادقی اظهار داش��ت: 
بنده توضیحات الزم را در توئیت های بعدی و همچنین 
سخنرانی ام در دانشگاه گیالن ارائه دادم. وی افزود: چون 
در متنی که ابتدائا نوشتم صرفا درخواست توضیح داشتم 
و هیچگونه خبر و اتهامی به کسی وارد نکردم و به دلیل 
برخ��ی اطالعاتی مبنی بر رابط��ه کاری و اقتصادی - نه 
نسبی یا سببی - یکی از این بدهکاران با آیت اهلل العظمی 

مکارم، بنده فقط خواستار توضیح شدم.
نماینده مردم تهران همچنی��ن تصریح کرد: پس از 
انتشار آن مطلب، بنده عنوان کردم که این مدلل هیچگونه 
رابطه ای با آیت اهلل العظمی مکارم ندارد؛ روز گذشته هم در 

دانشگاه گیالن به این موضوع اشاره کردم.

 امضای احکام انتصاب ۴ شهردار 
یر کشور از سوی وز

معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تایی 
وزیر کش��ور از امضای احکام انتصاب شهرداران قزوین، 
سمنان، دزفول و بابل از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی 

وزیر کشور خبر داد.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، 
سیدمحمدعلی افشانی گفت: وزیر کشور احکام انتصاب 
علی صفری ش��هردار قزوین، س��یدمحمد ناظم رضوی 
شهردار س��منان، محمدعلی دوایی فر شهردار دزفول و 

محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل را امضاء کرد.

 نماز جمعه این هفته تهران 
به امامت سیداحمد خاتمی برگزار می شود

نماز عبادی - سیاس��ی جمعه ای��ن هفته تهران به 
امامت سیداحمد خاتمی در مصلی برگزار می شود.

نماز عبادی - سیاس��ی جمعه ای��ن هفته تهران به 
امامت سیداحمد خاتمی و سخنرانی حجت االسالم سید 
حس��ن معین شیرازی در مصالی تهران برگزار می شود. 
برنامه نماز جمعه از ساعت 10:55 با زیارت آل یاسین آغاز 
و در ادامه مجتبی بختیاری درباره "مواضع دانش��جویی 
اتحادیه دفت��ر تحکیم وحدت" س��خنرانی خواهد کرد. 
همچنین حجت االس��الم معین ش��یرازی درباره "سبک 

زندگی دانشمندان اسالمی" سخنرانی می کند.

وحانی حمله عارف به گفتمان ر
رئیس ش��ورای سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان 
اینکه »اعتدال« را یک گفتمان نمی دانم، گفت: شرایط 
زمانی ما را به مس��یری ب��رد که واژه »اعت��دال« را به 
»اصالح��ات« الصاق کردیم در حالیک��ه الزاما نیازی به 

این کار نبود.
به گزارش دانشجو، محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه 
در ذات اصالحات منش اعتدالی وجود دارد، گفت: شخصا 
»اعتدال« را یک گفتمان نمی دانم و شرایط زمانی ما را به 
مس��یری برد که واژه »اعتدال« را به »اصالحات« الصاق 
کردیم در حالیکه الزاما نیازی به این کار نبود چراکه در 

دل گفتمان اصالحات، اعتدال نهفته است.

مهدی جهانگیری به تهران منتقل شد
یک منب��ع آگاه از رویت مهدی جهانگیری در پرواز 

کرمان - تهران جهت انتقال وی به تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، این منبع آگاه ادامه داد: احتمال دارد 
که رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری از صالحیت دادگاه 
کرمان خارج شده و پرونده وی برای ادامه رسیدگی ها به 
تهران ارجاع ش��ده اس��ت؛ لذا مهدی جهانگیری دیگر در 

بازداشت کرمان نیست و به تهران منتقل شده است
مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردش��گری و 
نای��ب رئیس اتاق بازرگانی تهران مدتی پیش در کرمان 
بازداش��ت ش��د. حجت االس��الم والمس��لمین منتظری 
دادستان کل کشور مهرماه امسال درباره پرونده مهدی 
جهانگیری گفت: وی اکنون در بازداشت است و پرونده 
نی��ز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. این پرونده 
در هفته اخیر در کرمان تش��کیل ش��ده است. اکنون از 

بیان جزییات آن معذورم.

 دولت دست مجلس را 
در بودجه دفاعی سال آینده نبندد

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با اش��اره ب��ه اینکه دولت بای��د توجه جدی به 
معیش��ت کارکنان صنایع دفاعی داش��ته باش��د، گفت: 
مجلس می تواند درصد کم��ی از میزان بودجه را تغییر 
دهد از این رو دولت با باید براس��اس اس��ناد باالدستی 

توجه جدی به بودجه دفاعی سال 9۷ داشته باشد.
به گزارش خانه ملت، سیدقاس��م جاس��می گفت: 
دول��ت باید زمینه تقویت بودجه ه��ای دفاعی در حوزه 
موشکی، هوایی، زمینی و دریایی در بودجه سال آینده 

را فراهم کند.

رئیس ق��وه قضاییه بزرگترین 
س��الح امروز س��لطه گران را میـــــزان

تفرقه افکنی در میان مسلمانان 
دانست و بر ضرورت ایجاد وحدت در داخل و خارج 
از کش��ور بین مس��لمانان و پرهیز از هرگونه ندای 

تفرقه افکنانه تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن 
عالی قضایی با تبریک ایام والدت پیامبر اکرم)ص( 
و امام جعفرصادق)ع( تصریح کرد: ابتکار نامگذاری 
هفت��ه ای به نام وحدت، تأسیس��ی بس��یار مهم و 
نش��ان دهنده پیش بینی عظیم حض��رت امام)ره( 
از وضعی��ت امروز جهان اس��الم بود. وی افزود: در 
ش��رایطی قرار داریم که بی��ش از هر زمانی نیاز به 
وحدت را احس��اس می کنیم زیرا امروز بزرگترین 

س��الح س��لطه گران جهان، تفرقه افکن��ی در بین 
مسلمانان اس��ت چنانکه افرادی را به نام مسلمان 
در قال��ب گروه های تروریس��تی، س��ازمان دهی و 
تربیت می کنند تا هم چهره اسالم را مشوه کنند و 

هم کشورهای اسالمی را درگیر و مشغول سازند.
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی وح��دت را بزرگترین 
نیاز امروز جهان اس��الم توصیف کرد و گفت: موارد 
اختالف��ی می��ان مس��لمانان به حدی نیس��ت که 
دشمنان بخواهند سوءاستفاده کنند. همه ما دارای 

کت��اب واحد، پیامبر واحد و قبله واحد هس��تیم لذا 
باید برای نزدیکی هرچه بیشتر و ایجاد وحدت تالش 

کنیم تا خدای ناکرده این بنیان تضعیف نشود.
رئیس قوه قضایی��ه با بیان اینکه وحدت میان 
مسلمانان را باید در داخل و خارج از کشور پیگیری 
کنی��م، اظهار کرد: متأس��فانه برخی اوقات نداهای 
تفرقه افکنانه از هر دو س��و شنیده می شود که باید 
هم اهل س��نت و هم اهل تشیع نس��بت به چنین 
ش��یطنت هایی هوشیار باشند و س��الح دشمن را 

که همان تفرقه افکنی اس��ت، از او بگیرند. حضرت 
ام��ام)ره( همواره می فرمودند که اگر مس��لمانان با 
حجم انبوه جمعیت خود متحد شوند هیچ قدرتی 
نمی توان��د در مقابلش��ان بایس��تد. امیدواریم همه 
مس��لمانان این پیام را که برخاسته از ندای قرآنی 

»و ال تفرقوا « است، بشنوند و به آن عمل کنند.
از س��وی دیگر آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه 
با گرامیداش��ت 16 آذر روز دانش��جو، خاطرنشان 
ک��رد: یکی از موضوعات بس��یار مهم، مطالبه گری 

دانش��جویان اس��ت. دانش��جو باید به نقد وضعیت 
موج��ود، مس��ئولین، مس��ئولیت ها و عملکرده��ا 
بپردازد منتها این نقد باید همراه با بصیرت و قصد 

اصالح باشدتا به تخریب و توهین نینجامد.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه بصی��رت اقتضا می کند 
دانشجو ابزار سیاسی دیگران نباشد، خاطرنشان کرد: 
روز دانشجو نماد اس��تقالل خواهی و مبارزه با سلطه 
است. استکبارستیزی در جمهوری اسالمی یک ارزش 
اس��ت که باید دانشجویان پیش قراول آن باشد و در 

کنار آن با نقد سازنده به اصالح امور کمک کنند.
رئیس قوه قضاییه ب��ا تأکید بر ضرورت جهاد 
علمی از سوی دانشجویان اظهار کرد: هیچ کشوری 
بدون علم نمی تواند پیش��رفت کند و دارایی اصلی 
هر کش��وری تولیدات علمی آن کش��ور اس��ت که 

دانشجویان باید در این عرصه پیشگام باشند. 

رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی درباره 
صحبت های اسرائیل مبنی بر ضربه زدن به درحـــاشیه

مواضع ایران در س��وریه گفت: این حرف ها 
گزاف است و ربطی به نیروهای ایرانی ندارد، آن ها نمی توانند در 

این زمینه دسترسی داشته باشند.
به گزارش خانه ملت، عل��ی الریجانی پس از دیدار با رئیس 
مجلس دومای روس��یه در کنفرانس��ی خبری اف��زود: در مالقات 
با آق��ای والدی��ن رئی��س مجلس دوم��ای روس��یه درخصوص 
همکاری های اقتص��ادی بین ایران و روس��یه بحث هایی صورت 

گرفت و پروژه های مهمی مطرح شد که باید پیگیری شود.
وی درب��اره اوض��اع یم��ن توضی��ح داد: در زمینه مب��ارزه با 
تروریسم همکاری های مشترکی بین ایران و روسیه وجود دارد در 
این زمینه کشورهای زیادی درخصوص مبارزه با تروریست حرف 
می زنند اما در نهایت ایران و روس��یه در این زمینه عمل کردند و 
ضربه های مهمی به تروریست مخصوصا داعش در سوریه زده اند.

وی با بیان اینکه ایران به درخواست دولت عراق با این کشور 
در زمینه تروریست همکاری کرده است، اظهار داشت: این همکاری 

به نحوی بوده است که امروز داعش در عراق تقریبا حضور ندارد.
رئیس مجلس شورای اس��المی تاکید کرد: مذاکرات ایران و 
روس��یه درخصوص مبارزه با تروریسم و همکاری مشترک در این 
زمینه همچنان استوار اس��ت چراکه تروریست ها ضربه خورده اند 
اما از بین نرفته اند و می توانند در جای دیگری حضور پیدا کنند.

وی درب��اره وضعی��ت یمن اظهار داش��ت:  از ابت��دا در زمینه 
حل مس��ئله یمن تاکید به راه حل سیاس��ی داشتیم و عنوان شد 
که گروه های سیاس��ی دولت وحدت ملی ایج��اد کنند اما برخی 
کش��ورها می خواهند از طریق نظامی موضوع را پیگیری کنند که 
توفیق پیدا نخواهند کرد و ما مجددا بر راه حل همکاری سیاسی 
تاکید می کنیم. وی در زمینه صحبت های اسرائیل مبنی بر ضربه 
زدن به مواضع ایران در س��وریه عنوان کرد: حرف های اس��رائیل 
حرف های گزافی اس��ت و ربطی ب��ه نیروهای ایرانی ندارد و آن ها 

نمی توانند در این زمینه دسترسی داشته باشند.
الریجانی تاکید کرد: اما رفتار اس��رائیل رفتار نظامی گری در 
س��وریه است و آن را محکوم می کنیم و متاسفانه برخی کشورها 

رفتارهای ماجراجویانه در منطقه دارند اما موفق نخواهند شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان این کنفرانس خبری 
درخصوص ضربه زدن اسرائیل به سوریه و میزان همکاری روسیه 
در ای��ن زمینه بیان داش��ت: این موضوع ربط��ی به بحث ایران و 
روس��یه ندارد و اسرائیل همیشه رفتار متجاوزانه نسبت به سوریه 
داش��ته اس��ت و این رفتار همیش��ه برای منطقه مشکل زا بوده و 

روس ها نیز همیشه در این زمینه هشدارهایی داده اند

مبادله افسران اطالعاتی بین ایران و روسیه
از س��وی دیگر رئیس مجلس گفت: س��ازمان ملل باید سهم 
کشورها را در مبارزه با موادمخدر مشخص کند و ایران نباید تنها 

هزینه مبارزه با موادمخدر را تحمل کند.
علی الریجانی با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص حضور 
در کنفرانس بین المللی مبارزه با موادمخدر، اظهار داش��ت: باید 
توجه کرد که همه کش��ورها در این زمینه حساس باشند. ایران 
هزینه ه��ای زیادی در این زمینه داده اس��ت و حدود 4 هزار نفر 
شهید و 13 هزار نفر مجروح داشته ایم. وی افزود: بنابراین تصور 
می کنم همکاری های روس��یه و ایران در مبارزه با موادمخدر در 
مس��یر خوبی است. مخصوصاً این وجه که افسران اطالعاتی بین 
دو کش��ور مبادله شده است و این کار برای ردیابی قاچاقچیان و 

ضربه زدن به آنان بسیار مناسب است.
رئیس مجلس ادامه داد: اما مهم این است که ناتو در افغانستان 
مس��ئولیت خود را انجام نمی دهد و تاکید داریم که ایران و روسیه 
این موضوع را باید پیگیری کنند. همچنین انتظار داریم س��ازمان 

ملل مسئولیت مهم خود را به درستی ایفا کند.
الریجانی با بیان اینکه اسناد سازمان ملل در این زمینه قابل 

قبول است، اظهار داشت: امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه با 
موادمخدر گزارشی از وضع ناهنجار موادمخدر که رو به گسترش 
است از سوی نماینده سازمان ملل ارائه داده شد، اما موضوع این 
اس��ت که س��ازمان ملل مرکز مطالعاتی نیست که تنها مسائل را 

توصیف کند، بلکه باید تصمیم گیری و مداخله داشته باشد.
الریجانی همچنین عنوان کرد: برخی کش��ورهایی که هدف 
اصلی موادمخدر هس��تند با رفتاری مانند ناتو، هیچ مسئولیتی در 
زمینه مبارزه با موادمخدر برعهده نمی گیرند و بنده این مس��ئله 
را مجدداً تکرار می کنم که در افغانس��تان تولید موادمخدر از سال 
2001 تا امروز 45 برابر ش��ده اس��ت. وی یادآور شد: قابل قبول 
نیس��ت که ناتو نمی توان��د با این وضعیت در افغانس��تان برخورد 
کن��د، زیرا محموله ه��ای موادمخدر با االغ حمل نمی ش��ود بلکه 
ماشین های آنها از کشورهای مختلفی عبور می کند و این عبور و 
مرور دیده می شود. این قضیه مانند قاچاق نفت توسط داعش در 

سوریه است که ماموران آمریکایی نظاره گر آن بودند.
رئیس قوه مقننه کش��ورمان تصریح کرد: همکاری های ایران 
و روس��یه در زمینه مبارزه با تروریسم پیشرفت های خوبی داشته 
اس��ت و اینکه داعش در کش��ورهای عراق و سوریه لطمات جدی 
دیده اس��ت، بخش��ی از آن مربوط به همکاری های ایران و روسیه 
است و این همکاری ها در حوزه های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

الریجانی درباره دیدار با رئیس مجلس دومای روس��یه عنوان 
کرد: این دیدار در چند بخش از جمله بخش اقتصادی انجام شد. 

رئیس قوه قضاییه:

تفرقهافکنیبزرگترینسالحسلطهگران

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
یه نشان داد وی زمینی سپاه اقتدار خود را در سور نیر

جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران گفت: نیروی زمینی 
س��پاه تجربیات زیادی را از س��وریه و عراق و ش��مال غرب و پاســداران

جنوب شرق جمع آوری کرده و کامال به روز است.
به گزارش س��پاه نیوز، س��ردار حسین سالمی طی سخنانی در مراسم تکریم و 
معارفه جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، با بیان اینکه همه دشمنان ما به دنبال 
تغییرات اساسی در انقالب و نظام ما هستند، اظهار داشت: ما تاکنون واقعیت های 
تلخ و پرمخاطره ای را در عمر انقالب در س��رزمین خود و دیگر س��رزمین ها تجربه 
کرده و به این نتیجه رسیده ایم که اگر در زمین قادر به مهار و اداره تحوالت باشیم، 

می توانیم همه راهبردهای دشمنان را به شکست واداریم.
س��ردار س��المی تصریح کرد: نیروی زمینی سپاه در مرکز تحوالت قرار دارد و 
هرگز از مرکز اولویت های ما خارج نخواهد ش��د. وی ادامه داد: همه می دانیم توان 
هوایی و موشکی قابلیت باالیی دارد اما نقش محوری اقتدار تعیین کننده که ضامن 
بقای نظام ما و سایر نظام هاست قدرت زمینی است. وی با بیان اینکه تا زمانی که 
یک نظام تصویری از یک اقتدار مسلط ایجاد نکند به امنیت نمی رسد، گفت: نیروی 

زمینی سپاه بدون اغراق توانسته نقش اقتدار را ترسیم کند.
س��ردار سالمی افزود: وقتی این نیرو قادر اس��ت پشت سر هم با انواع مختلف 
عملیات ه��ای تهاجمی و دفاعی با هر تهدیدی مقابله کند، مثال اگر قرار اس��ت در 
جنوب ش��رق چن��د عملیات انتحاری ص��ورت بگیرد همه آنه��ا را خنثی می کند، 
این همان نقش اقتدار اس��ت. وی ادامه داد: نیروی زمینی س��پاه در شمال غرب و 
ش��مال شرق و در س��رزمین های دیگر مثل سوریه هم این اقتدار را نشان داده و با 

سرشاخه های عمل دشمن می جنگد.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: وقتی نیروی زمینی موفق می شود سیاست های 
دشمنان را با شکست مواجه کرده و عامل بازدارندگی باشد و وقتی حجم تهدیدات 

کاهش پیدا می کند، به خاطر ماهیت اقدامات نیروی زمینی سپاه است.
سردار س��المی خاطرنشان کرد: میدان جنگ نیروی زمینی، چهار راهی است 
ک��ه در آن سیاس��ت امریکا و اس��رائیل و اروپا و برخی از کش��ورهای منطقه مثل 
عربس��تان وجود دارد و کار بزرگی است. وی با اشاره به اهمیت برقراری امنیت در 
مرزها گفت: مرزها در منطقه غرب آسیا اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده اند و در این 
راس��تا کار اجتماعی نیز در ایجاد امنیت نقش ویژه ای دارد که باید در کنار آن به 
عملیات رس��انه ای و فناوری در پشتوانه امنیت نیز توجه شود که همه اینها محیط 

کار نیروی زمینی را مشخص می کند.
جانش��ین فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: بخش مهندس��ی نی��روی زمینی، با 
اقدامات��ی نظی��ر جاده و دژ و پایگاه و موانع و حفاظت الکترونیک و غیر الکترونیک 
مرزها را غیر قابل نفوذ می کند. سردار سالمی افزود: در آینده نزدیک، افتتاح بیش 
از 4 هزار پروژه محرومیت زدایی توس��ط نیروی زمینی را خواهیم داشت که با نیت 

خدمت بوده اما تاثیر مستقیمی نیز بر امنیت دارد.

جهانگیری: 
وپا در برابر نقض برجام مقاومت بیشتری نشان دهد اتحادیه ار

مع��اون اول رئیس جمه��وری در دی��دار وزی��ر اقتص��اد ملی 
ن مجارس��تان گفت: ته��ران انتظار دارد اتحادی��ه اروپا در برابر گفتمــــا

طرفی که قصد نقض برجام را دارد مقاومت بیش��تری از خود 
نشان دهد و از آسیب رسیدن به این توافق بین المللی جلوگیری کند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری 
در دیدار می هایلی وارگا وزیر اقتصاد ملی مجارس��تان تاکید کرد: برجام یک توافق 
بین المللی است که پس از سال ها مذاکره و گفت و گو حاصل شده اما آمریکایی ها 
بی جه��ت در اجرای آن محدودیت ایجاد می کنند. وی خاطرنش��ان کرد: جمهوری 
اس��المی ایران به تعه��دات بین المللی خود در برجام پایبند بوده اس��ت اما انتظار 

داریم که تمامی طرفین این توافق با همین قاطعیت به آن پایبند باشند.
مع��اون اول رئیس جمه��وری در ادامه بخش های صنعت، ان��رژی، نفت، گاز و 
گردش��گری را از زمینه های مهم همکاری تهران - بوداپست برشمرد و  گفت: تجار 
و بخش خصوصی مجارستان که عالقمند به همکاری و سرمایه گذاری مشترک در 

ایران باشند مورد حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران خواهند بود.
جهانگیری توس��عه مناس��بات دو جانبه تهران و بوداپست را نیازمند برداشتن 
گام های بلند و رفع موانع موجود دانست. وی افزود: ظرفیت های توسعه همکاری ها 

در دو کشور باید شناسایی و برای ارتقای سطح این همکاری ها تالش کنیم.
وی موانع بانکی را از مهم ترین موانع پیش روی توس��عه مناس��بات تجاری دو 
کشور دانس��ت و اظهار کرد: البته پیشرفت هایی در جهت حل موانع بانکی حاصل 
شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که باید برای رسیدن به آن تالش 
کنیم. جهانگیری به س��فر دو س��ال قبل ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به 
تهران اشاره و خاطرنشان کرد: در این سفر مذاکرات خوبی میان مقامات دو کشور 
انجام و مقرر ش��د که مناس��بات فیمابین در همه بخش های اقتصادی، سیاس��ی، 

منطقه ای و بین المللی گسترش پیدا کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در مقطع فعلی دیپلماسی اقتصادی را 
محور اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است، گفت: در دیپلماسی اقتصادی ایران، 
توس��عه روابط و گسترش مناس��بات با اتحادیه اروپا و بطور خاص کشور مجارستان 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اس��المی ایران 
اراده ای جدی برای توس��عه مناسبات و ارتقای سطح همکاری ها با مجارستان وجود 
دارد، تصریح کرد: مجارستان در بخش فناوری های پیشرفته زیستی و نانو تکنولوژی 
دس��تاوردهایی دارد و ایران نیز در این زمینه از توانمندی هایی برخوردار اس��ت که 

آمادگی داریم در این زمینه به همکاری و تبادل تجربیات بپردازیم.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با قدردانی از دولت مجارستان برای اعطای 
بورس��یه به دانشجویان ایرانی افزود: خوش��بختانه دو کشور در زمینه همکاری های 
علمی و دانش��گاهی نیز روابط خوبی دارند و این همکاری ها از روند رو به رش��دی 

برخوردار است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
یدنی نیست مردم عراق ثابت کردند امنیت خر

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت: مردم عراق ثابت کردند 
ه گا امنیت خریدنی نیست و به جای اعتماد به قدرتهای خارجی، نظــــر

با اتکا به بسیج مردمی براساس فتوای مرجعیت، بر بزرگترین 
تهدیدات امنیتی فائق شدند.

به گزارش دبیر خانه ش��ورای عالی امنیت ملی، ش��یخ هم��ام حمودی رئیس 
مجلس اعالی اس��المی عراق و نایب رئیس پارلمان این کش��ور دی��روز با دریابان 
علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و 

درخصوص مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه گفت وگو کرد.
ش��مخانی با اش��اره به پایان حکومت خودخوانده داعش، پاکسازی عراق از لوث 
گروه های تروریستی - تکفیری را به ملت، دولت و ارتش عراق تبریک گفت و تاکید 
کرد: نبرد با داعش در عرصه امنیتی، فرهنگی و اعتقادی همچنان ادامه دارد و برای 
نابودی ریشه های تفکر داعش ساز که مورد حمایت برخی کشورهای منطقه است باید 
مقابله مستمرو همه جانبه همچنان ادامه یابد. وی افزود: صبر و ایستادگی مردم عراق 
و دالوری های ارتش، نیروهای امنیتی و مردمی به ویژه حشدالشعبی موجب شد تا با 

وجود ناخشنودی برخی کشورها، بزرگترین تهدید منطقه نابود شود.
دریابان شمخانی همصدایی رئیس جمهور یک کشور غربی با رژیم صهیونیستی 
و تاکی��د بر انحالل حشدالش��عبی را نش��ان دهنده تدارک توطئ��ه ای جدید برای 
بازگشت ناامنی و تروریسم به منطقه ذکر کرد و اظهار داشت: مطمئنیم هوشمندی 
مسئوالن عراق و به ویژه نمایندگان پارلمان این کشور اجازه به ثمر نشستن توطئه 
بیگانگان برای لطمه زدن به انسجام و امنیت داخلی این کشور را نمی دهد و به طور 
قطع با این فتنه ها مقابله خواهد شد. وی افزود: بخش مهمی از بحران های منطقه 
با هدایت و طراحی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و ب��ا هدف حفظ امنیت حاکمان 
کودک کش تل آویو و فروش بیش��تر تس��لیحات نظامی شکل می گیرد لیکن مردم 
ع��راق ثابت کردند امنیت خریدنی نیس��ت و به جای اعتماد به قدرت های خارجی 
با اتکا به خود و بس��یج مردمی ش��کل گرفته براساس فتوای مرجعیت می توانند بر 

بزرگترین تهدیدات امنیتی فائق شده و به پیروزی دست یابند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملی در 
ع��راق را ضامن ثبات، امنی��ت و حفظ منافع همه اقوام و طوایف عراق دانس��ت و 
تصریح کرد: همکاری نزدیک میان کشورهای قربانی تروریسم در منطقه به منظور 
مقابل��ه نظام��ی، امنیتی و فرهنگی با تروریس��م ضرورتی اجتن��اب ناپذیر و عاملی 

بازدارنده در مسیر شکل گیری مجدد تروریسم خواهد بود.
وی ب��ا تجلیل از نق��ش پارلمان و نمایندگان منتخب مل��ت عراق در مقابله با 
حرکت های تجزیه طلبانه و مخل وحدت س��رزمینی گفت: ب��ا همکاری پارلمان ها 
و مجالس کش��ورهای اس��المی می توان صدای مظلومیت مردم یمن و بحرین را به 
گوش جهانیان رس��اند و سازمان های بین المللی را برای متوقف سازی خشونت ها و 

دخالت های خارجی وادار به اقدام واقعی و اثرگذار کرد.

رئیس مجلس تاکید کرد؛

ادعای اسرائیل درباره ضربه به مواضع ایران گزافه گویی است


