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روحانیبههندمیرود
رییس جمه��ور ایران برای دیداری دو جانبه پنج ش��نبه 

هفته جاری به هند سفر می کند.

به گزارش ایس��نا، سفر حسن روحانی به هند که سه روزه 
خواهد بود، به دنبال دعوت رسمی نارندرا مودی نخست وزیر 

این کشور از رییس جمهور کشورمان انجام می شود.
گفت وگ��و درب��اره آخرین تح��والت منطق��ه ای و جهانی 

همچنی��ن مذاکره ب��رای تکمیل و بهره ب��رداری هرچه زودتر 
از بن��در چابهار که می تواند در تج��ارت دوجانبه در منطقه و 
دسترس��ی متقابل افغانس��تان به بازارهای منطقه ای و جهانی 
موثر باشد، از محورهای احتمالی مذاکره روحانی با طرف های 

هندی در این سفر است.
14مرداد ماه سال جاری یتین گادکاری وزیر حمل و نقل، 
بزرگراه ها و کش��تیرانی هند به عنوان نماینده ویژه این کشور 

در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کرده بود.

رایزنیایرانوروساتمبرایتغییردرسایتفردو
سفیر روس��یه در تهران از رایزنی روس اتم و ایران 
برای تغییر در س��ایت فردو خبر داد و تاکید کرد: هیچ 

تغییری در برجام نباید حاصل شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، لوان جاگاری��ان در گفت وگو با 
خبرگزاری تاس، گفت که یک هیئت از ش��رکت روس 
ات��م رایزنی هایی را ب��ا ایران برای اعم��ال تغییرات در 

تاسیسات فردو انجام داده است.
جاگاریان در ادامه تاکید کرد که مس��کو از س��طح 
همکاری های ایران و روس��یه در چارچوب برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برج��ام( رضای��ت دارد و این هیئت از 
روس ات��م که در حال حاضر در تهران به س��ر می برد، 
درب��اره جنبه های عمل��ی خاص این پ��روژه به منظور 

تنظیم مجدد راکتور فردو رایزنی می کند.

دستوررئیسجمهوربرایاختصاص۳۰درصد
پستهایمدیریتیبهزنان

مع��اون رئی��س جمهور در ام��ور زن��ان و خانواده 
گف��ت: رییس جمهور دس��تور داده اند که ۳۰ درصد از 
پس��ت های مدیریتی در اختیار زنان قرار بگیرد و برای 

دست یابی به این هدف چهار سال فرصت داریم.
ب��ه گ��زارش مه��ر، معصومه ابت��کار در نشس��ت 
دس��تاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه حقوق بشر با 
تشریح اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف توسعه 
انس��انی در بخش زنان گفت: در حال حاضر ۲۷ درصد 

از اساتید دانشگاه ها از بانوان می باشند.

برخیمیخواهنداقلیتناچیزرا
بهاسم»مردم«قالبکنند

دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با بیان اینکه برخی 
می خواهند اقلیت ناچیز ضد انقالب را به اس��م »مردم« 
به مردم قالب کنند، گفت: مردم همانی هستند که اول 
انقالب به جمهوری اسالمی رای دادند و بارها با حضور 
در پای صندوق های رای پایه های مردم ساالری دینی را 

مستحکم کردند.
به گزارش ف��ارس، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب 
موتلفه اسالمی در پایان نشست دبیران حزب اظهار داشت: 
ب��ا بیان اینکه امروز خیلی ها تفاس��یر متعددی از حرف و 
مطالبات مردم می کنند، اظهار کرد:  مردم همان مردمی 
هس��تند که از مسئوالن پاکدس��ت و مومن در جمهوری 
اس��المی دفاع می کنند اما از مس��ئوالنی که به ناحق بر 
کرس��ی مس��ئولیت تکیه زده اند یا می زنن��د و کارنامه ای 
جز تبعیض، نابرابری و ناکارآمدی ندارند و حقوق نجومی 

می گیرند گله مندند و نسبت به آنها موضع دارند. 

تشکیلکمیتهمشترکدولتومجلس
برایبررسیایراداتالیحهبودجه۹۷

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه از بررس��ی ایرادات 
الیح��ه بودجه ۹۷ در کمیته مش��ترک دولت و مجلس 

خبر داد.
به گ��زارش مهر ، احم��د امیرآب��ادی در خصوص 
جلسه کمیس��یون تلفیق برای بررس��ی ایرادات رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی به الیحه بودجه ۹۷، گفت: در 
این  جلس��ه قرار شد کمیته مشترک از دولت و مجلس 
انتق��ادات مورد نظر الریجان��ی را در موضوعات مختلف 
مانند هدفمندی یارانه ها، نظام اداری کش��ور و... مورد 

بررسی قرار دهد.

نشستاستاندارانسراسرکشوربرگزارشد
نشس��ت اس��تانداران سراسر کش��ور پیش از ظهر 
دیروز با حضور وزرای صنعت و معدن و نیرو در س��الن 

پیامبر اعظم )ص( وزارت کشور برگزار شد.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان؛ نشس��ت 
اس��تانداران سراس��ر کش��ور دیروز با حضور جبارزاده 
معاون سیاس��ی وزیر کشور، شریعتمداری وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت و رضا اردکانیان  وزیر نیرو در س��الن 

پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

ننجون
چهل سال بعد در چنین روزی

معاونکنترلریزگردهایوزارتمقابلهباریزگرد
برکنارشد

معاون کنترل ریزگردها را برکنار کردیم تا ثابت کنیم 
عزم ما برای مقابله با ریزگردها جدی است و با هیچ کس 

شوخی نداریم.
"نازگل ابت��کار" وزیر مقابله ب��ا ریزگردها که در جمع 
خبرن��گاران س��خن می گفت ب��ا اعالم این مطل��ب افزود: 
خوشبختانه بعد از برکناری ایشان یک روز غیرتعطیل داشتیم 

که برای خودش رکورد قابل قبولی محسوب می شود.
وی توطئه ه��ای اس��تکبار جهان��ی و در راس آن 
آمریکای جهانخوار را در افزایش میزان آالینده های کشور 
موثر دانست و گفت: همین خبرنگاران از عوامل آلودگی 
هوا به ش��مار می آیند و فضا را غبارآلود می کنند و ما به 
زودی مواضع محکم خود را به آنها نش��ان خواهیم داد تا 

دست از این اعمال غبارناک بردارند.
وی خاطرنش��ان کرد: دش��منان ای��ن مملکت ادعا 
می کنند ما در سال گذشته حتی یک روز هم هوای پاک 
نداشتیم اما این کذب محض است چون در سال گذشته 

مدارس کشور به مدت دو روز باز بود.
وی در پاس��خ خبرنگاری که از ایشان پرسید به نظر 
شما دو روز برای یک سال تحصیلی کافی است، گفت: بچه 
اگر درسخوان باشد در همین دو روز درسش را می خواند. 
به نظر من شما هم از عوامل صهیونیسم جهانی و آمریکای 
جهانخوار هستی که دستاوردهای ما را زیر سوال می بری.

نازگل ابتکار با اشاره به دستاوردهای وزارتخانه اش 
در سال گذش��ته گفت: ما توانستیم دو هزار مترمکعب 
خاک خالص از محل این گرد و غبارها استحصال کنیم 
و در ص��ورت ادامه این روند کم کم خاک عراق به ایران 
ضمیمه خواهد شد. وی در پایان گفت: ما کشور بزرگی 

هستیم و مردمان بزرگی هم داریم.
ابتکار سپس در پاسخ خبرنگاری که دلیل این ادعا 
را پرس��یده بود گفت: شک داری برو مملکت را متر کن 

وگرنه با من بحث نکن اجنبی!

رئی��س جمه��ور در  اخی��راً 
دو گــزارش 

گروه سياست
نکته ای  ب��ه  س��خنانی خود 
اش��اره کرد که بس��یار قابل 

تامل است و آن طرح موضوع همه پرسی است. 
حسن روحانی  در س��خنرانی خود در مراسم 
۲۲ بهمن گفت : " اگر در مس��اله ای اختالف نظر 
داریم، دعوا و ش��عار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و 
طبق اصل 5۹ قانون اساس��ی، هر چه مردم گفتند 

به آن عمل کنیم." 
همچنین رئیس جمهور بعد از س��خنرانی در 
مراسم ۲۲ بهمن در توئیتی نوشت: هرجا اختالف 

نظری داریم به همه پرسی مراجعه کنیم.
س��ه س��ال پیش بود که روحان��ی  در اولین 
کنفران��س اقتص��اد ک��ه در محل س��الن اجالس 
تهران )حافظیه( برگزار ش��د ایده برگزاری »همه 
پرسی« و »مراجعه به آرای عمومی« بر پایه قانون 
اساس��ی را برای حل مش��کالت و اخذ تصمیمات 
کالن مطرح کرد. حاال این اظهارات از سوی رئیس 
جمهور آنهم در شرایط فعلی کشور سواالتی پیش 
روی افکار عمومی می گذارد که اولین آن این است 
که مطالبه رئیس جمهور و طیف سیاسی هوادار او 

از طرح موضوع همه پرسی چیست؟
نکته ای که باعث می ش��ود سوالها بیشتر شود 
این اس��ت که رئی��س جمهور موض��وع رفراندوم 
اص��ل5۹ را توصیه کرد ام��ا نگفت برای چه کاری 

برگزاری این رفراندوم الزم است؟
اگرچه در حال حاضر کش��ور با مس��ائل حاد 
و مش��کلی دس��ت به گریبان اس��ت و خوب است 
یک بار مردم مس��تقیما در مورد مشکالت کشور و 
راهکار مناس��ب برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر 
کنند، اما به نظر می رسد منظور از این بیان چنین 

هدفی نیست. 
این سوال مطرح است که چرا یک مقام عالی 
کش��ور در روز پیروزی انقالبش و آن هم در چهل 
س��الگی، بن بس��ت نمایی کرده و ب��رای برگزاری 

رفراندوم پیشنهاد می دهد؟

5 رفراندوم در تاریخ ایران 
در تاریخ ایران تنها 5 بار رفراندوم برگزار شده 

اس��ت. دو نوبت پیش از پیروزی انقالب اسالمی و 
سه مرتبه بعد از انقالب.

اول ب��ار دکتر محم��د مصدق ب��رای انحالل 
مجل��س هفدهم رفراندوم برگ��زار کرد و عده ای با 
این ادعا که در قانون اساسی مشروطه به رفراندوم 

اشاره نشده با آن مخالفت کردند.
ب��ار دوم نیز محمد رضا ش��اه خود 1۰ س��ال 
بعد برای آنچه انقالب س��فید شاه و ملت می نامید 
ی��ا همان اصول 6 گانه اصالح��ات ارضی رفراندوم 

برگزار کرد.
هممچنین با نگاهی به تاریخ انقالب می بینیم 
ک��ه در س��الهای ک��ه از عمر جمهوری اس��المی 
می گذرد س��ه همه پرس��ی برگزار ش��ده که اولین 
همه پرس��ی درب��اره نظام جمهوری اس��المی پس 
از انق��الب در تاری��خ یازدهم فروردی��ن 58، دوم 
همه پرس��ی قانون اساس��ی در یازدهم و دوازدهم 
آذرماه همان سال و س��ومین همه پرسی نیز برای 
بازنگری قانون اساس��ی در چهارم اردیبهش��ت ماه 

سال 68، برگزار شد.
در قانون اساس��ی نیز در دو بخش به موضوع 
رفراندوم اش��اره شده اس��ت که نوع اول، رفراندوم 
تقنینی و موضوع اصل 5۹ قانون اساسی است و از 

از طریق مجلس صورت می پذیرد.
اص��ل 5۹ در این ب��اره  تصری��ح می کند که 
مس��ائل بس��یار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی 
و فرهنگ��ی می توان از راه همه پرس��ی و مراجعه 
مس��تقیم به آرای مردم انج��ام داد و همین اصل 
تاکید دارد درخواس��ت مراجعه ب��ه آرای عمومی 
)رفراندوم تقنینی( باید به تصویب دو سوم مجموع 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی برسد. 
در عین حال باید در نظر داش��ت که در همه 
پرس��ی تقنینی نتیجه همه پرسی، چه در صورت 
رأی مثبت و چه در صورت رأی منفی مردم، نباید 

با موازین اس��الم و اصول قانون اساس��ی مغایرت 
داشته باشد و در قانون اساسی جز شورای نگهبان 
مرجعی برای تش��خیص این امر پیش بینی نش��ده 
اس��ت. از این رو همه پرسی موضوع اصل 5۹ باید 
به تایید ش��ورای نگهبان برسد و بدون آن قابلیت 

اجرایی ندارد. 
از س��وی دیگر ن��وع دوم رفران��دوم، رفراندوم 
قانون اساس��ی در اصل 1۷۷ است که فقط تجدید 
نظ��ر یا بازنگری در قانون اساس��ی اس��ت که این 

رفراندوم منوط به فرمان رهبری است.

دالیل طرح همه پرسی 
در چنین ش��رایطی این س��وال پیش می آید 
ک��ه چ��ه لزومی ب��ه خرج ک��ردن ای��ن امتیاز در 
ش��رایط کنونی  احساس می شود؟ آیا طرح چنین 
موضوع��ی باعث تش��نج افکار عموم��ی و لرزاندن 

کشور نمی شود؟
بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند که در 
حال حاضر ش��رایطی در کش��ور وج��ود ندارد که 
بخواهیم همه پرس��ی برگزار کنیم و در عین حال 
باید توجه داش��ت که پیش��نهاد همه پرس��ی باید 
با خرد جمعی همراه باش��د و ی��ک فرد نمی تواند 

چنین پیشنهادی را مطرح کند.
ب��ا این حال به نظر می رس��د یک��ی از دالیل 
طرح این چنین مس��ایلی دور کردن مردم از حل 

مشکالت اساسی کشور است 

موضوع حصر
بسیاری از حامیان ایده رئیس جمهور  بر این 
باورند که مساله حصر یکی از موضوعاتی است که 
بایستی برای آن راهکاری فراتر از قانون پیدا کرد.

به گفته ای��ن گروه این موض��وع همچنان به 
عن��وان یکی از مس��ائل اصلي ش��کاف و اختالف 

داخلي محسوب می شود. 
این اظهارات در حالی بیان می شود که حضور 
میلیونی مردم در  ۹ دی امسال نمایانگر رأی مردم 

در مورد فتنه 88 و مسئله حصر است. 

موضوع هسته ای و موشکی 
موض��وع دیگری که به نظر می رس��د مقصود 
نظر رئیس جمهور باش��د مسئله  هسته ای است و 
به نظر می رس��د که دولت برای رسیدن به نتیجه 

مطلوب خود نیازمند چنین اقدامی است.
به نظر می رس��د آنچه در کلیت تصمیم همه 
پرس��ی ق��رار دارد موض��وع برچیده ش��دن همه 
تاسیسات هس��ته ای یا صحبت در مورد مذاکرات 
برای توان موش��کی اس��ت که برای پایان دادن به 

دشمنی های آمریکا و غرب مورد نیاز است.
این درحالی است که مردم بارها نشان داده اند 
که با تصمیمات کالن نظام  در این مورد همراهی 
ک��رده و هم��ه مصائب آن را به ج��ان خریده اند و 
هزینه ه��ای آن را نی��ز پرداخت کرده ان��د اکنون 
بای��د درباره چ��ه موضوعی تصمی��م بگیرند و یا با 

همه پرسی درباره آن نظر دهند؟  

از س��وی دیگر به نتیجه مذاکرات هسته ای و 
امضای برجام نش��ان داد که این م��وارد نمی تواند 
موجب حل مش��کالت اصولی ایران و امریکا بشود. 
مردم دیدند که مقامات غربی بر سر توافقات خود 
ب��ا ایران باقی نماندند، قابل اعتماد نیس��تند و هر 
روز س��از تازه ای را کوک می کنن��د از این رو چه 

موضوعی برای همه پرسی باقی می ماند؟
همچنی��ن حضور م��ردم در راهپیمایی عظیم 
۲۲ بهمن نیز خود همه پرسی بر همراهی مردم با 

نظام بود و طرح این موضوع نیز جایی ندارد.

در نهایت 
در نهای��ت قانون اساس��ی چارچوب کش��ور و 
نحوه برگزاری رفراندوم را مشخص کرده  و رئیس 

جمهور باید در این چارچوب صحبت کند.
رفراندومی ک��ه اصل 5۹ قانون به آن اش��اره 
ش��ده اس��ت تاکید دارد که این امر بایستی برای 
مس��ائل بسیار مهم در کشور برگزار شود و شرایط 

آن را نیز مشخص کرده است. 
اینکه چرا بایس��تی چنین مسئله مهمی برای 
موضوعات پیش پا افتاده خرج شود موضوعی است 

که جای سوال رابرای همه به جا می گذارد؟
از س��وی دیگر باید از رئیس جمهور پرس��ید 
که چرا دولت در مورد مس��ائلی چ��ون یارانه ها یا 
موضوعات اقتصادی چون گرانی حامل های انرژی 
یا حل مش��کالت حمل و نقل عمومی یا مس��ئله 
بیکاری یا هزاران مسئله دیگر که  که روی زندگی 
مردم  اثر می گذارد هیچگاه موضوعی همه پرس��ی 

به میان نمی آورد؟ 
رئیس جمهور حقوقدان است و یک حقوقدان 
باید بداند که اداره حکومت دل بخواهی نیس��ت و 

برای هر کاری قانون پیش بینی شده است.
رفراندوم ابزار دس��ت رئیس جمهور نیس��ت تا 
هرجا که خواس��ت از مس��ئولیت های قانونی خود 
ف��رار کند حرف از رفراندوم بزند، بلکه اگر دو ثلث 
از نمایندگان مجلس در حوزه قانون گذاری، درباره 
مس��ئله ای که ش��ورای نگهبان آن را مغایر قانون 
اساسی و اس��الم نداند، می توانند رفراندوم برگزار 

کنند.

نگاهی به ایده برگزاری رفراندوم از سوی رئیس جمهور

پیدا و پنهان طرح همه پرسی 

روز گذش��ته جلس��ه علنی مجلس شورای 
اس��المی برای ادامه بررس��ی الیحه بودجه سال 

آینده برگزارشد.
نمایندگان تا سه شنبه هفته قبل، بخش هایی 
از تبصره های درآمدی الیحه بودجه را بررسی کرده 
بودند و این نخستین جلسه بودجه ای مجلس، پس 

از تعطیالت منتهی به ۲۲ بهمن بود.
رئیس مجلس شورای اسالمی هفته گذشته 
م��واردی از چالش های بودجه س��ال آینده را به 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه گوش��زد کرد تا در 

فاصله تعطیالت، بررسی و برطرف شود.

سرعت در حل مسائل، ضرورت حال کشور
در این جلسه رئیس مجلس شورای اسالمی 
ب��ا بیان اینکه باید همه قوا در این جهت فعاالنه 
مش��ارکت کنند، گفت: س��رعت در حل مسائل 

ضرورت حال کشور است.
علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود 
در جلسه علنی مجلس  با اشاره به حضور پرشور 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، گفت: الزم 

اس��ت از ملت بزرگ ایران ک��ه با حضور خویش 
حرکت��ی عظی��م، پرصالبت و اس��تثنایی را رقم 
زدند، سپاسگذاری کنیم. حرکتی که حکایت از 
هوشمندی، وقت شناسی و دقت نظر در شرایط 
انقالب داش��ت. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
اظهار داش��ت: از همه صاحب نظران سیاس��ی، 
احزاب و رسانه ها خواهش می کنیم این دستاورد 
مل��ی را مجددا دس��تاویز کش��مکش ها و قیل و 
قال های سیاس��ی قرار ندهند. ماهیت اصلی این 

حرکت وحدت همه بود. 
وی افزود: حضور حماس��ی ملت در این روز 
دستوراتی را برای مسئوالن صادر کرده است که 
وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل مشکالت 
اقتصادی کش��ور کنند که آس��یب اصلی کشور 
در این حوزه اس��ت و از ام��ور فرعی بگذرند و از 

فرصت ها برای خدمت صادقانه بهره جویند. 

 ایجاد دو دستگی با افزایش عوارض
خروج از کشور 

نماینده ش��یراز در مجلس با اشاره به اینکه 
بس��یاری از کس��انی که به خارج می روند مرفه 
نیس��تند، گفت: افزای��ش ۳۰۰ درصدی خروج 
از کش��ور مس��افران غی��ر از اربعی��ن در جامعه 

دودستگی ایجاد می کند.
بهرام پارس��ایی با اس��تناد به اصل ۳ قانون 
اساس��ی طی اخطاری با اشاره به تاکید این اصل 
بر رفع تبعیضات ن��اروا در قبال ملت، گفت:عدم 
افزایش مسافران اربعین و افزایش ۳۰۰ درصدی 
سایر مسافران در جامعه دو دستگی ایجاد می کند 
درحالی که همه ش��هروندان این ملت هس��تند. 
نماینده مردم ش��یراز در مجلس اظهار داش��ت: 
خیلی  از کس��انی که به سفر خارج می روند مرفه 
نیس��تند بلکه در طول س��ال پس انداز می کنند 

بلکه خانواده شان را به سفر خارج ببرند که خیلی 
هم از سفر کیش ارزان تر تمام می شود.

جریمه واردات محصوالت تراریخته 
مسکوت ماند

نماین��دگان مجلس یک بند از الیحه بودجه 
را که ب��ه تعیین جریمه برای واردات محصوالت 
تراریخته بدون مجوز و نیز افزایش تعرفه واردات 
این محصوالت می پردازد، به کمیس��یون تلفیق 

بودجه بازگرداندند.

دستگاه های اجرایی مجاز به فروش 
دارایی های غیرمنقول شان شدند

نمایندگان مجلس با تصویب بخش درآمدی 
بن��دی از الیحه بودجه به دس��تگاه های اجرایی 
اجازه دادند اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد 

خود را به فروش برسانند.
نمایندگان با تصویب بندی از الیحه بودجه 
به دستگاه های اجرایی اجازه دادند از محل فروش 
ام��وال و دارایی های غیرمنق��ول مازاد در اختیار 

خود به اس��تثنای انفال و اموال دستگاه های زیر 
نظ��ر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج 
در اص��ل 8۳ قانون اساس��ی و پ��س از واریز به 
درآمد عمومی نس��بت به بازخرید کارکنان مازاد 

رسمی و غیررسمی خود اقدام کنند.

راهکار مجلس برای تکمیل و احداث 
مجتمع های اداری در شهرستان ها

اس��المی  ش��ورای  مجل��س  نماین��دگان 
اس��تانداران را موظ��ف کردند ب��رای تکمیل یا 
احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد 
فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی 

را به شورای برنامه ریزی استان ارائه کنند.
ارجاع »مقررات دریافت سود از 

حساب های سپرده دستگاه ها« به تلفیق
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی یک بند 
از الیحه بودجه سال ۹۷ را که به تعریف مقررات 
دریافت س��ود از حساب های س��پرده دستگاه ها 
اختص��اص دارد، برای بررس��ی و رف��ع ابهام به 

کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.

ادامه بررسی الیحه بودجه سال آینده 
مسئوالن وقتشان را صرف حل مشکالت اقتصادی کنند 

والیتی:
حضورایراندرسوریهبرایدفاعاز»مقاومت«ادامهخواهدداشت

مش��اور مقام معظم رهبری در ام��ور بین الملل گفت: حضور 
ایران در س��وریه برای دفاع از خط مقاومت بر اس��اس توافق امنیت و اقتدار

جمهوری اسالمی ایران و سوریه ادامه خواهد داشت.
به گزارش مهر، علی اکبر والیتی بعد از ظهر دیروز ) دوش��نبه (  در حاش��یه 

نشست کشورهای اجالس جهانی محبان اهل بیت در جمع خبرنگاران، 
درباره اظهارت رئیس جمهور فرانس��ه درباره برجام، تصریح کرد: آنچه مس��لم 
است جمهوری اس��المی ایران برجام را امضا کرده و به تعهدات خود همواره عمل 
کرده اس��ت. به هیچ وجه برجام قابل بازبینی و بازنگری نیس��ت و ما زیر بار هیچ 
پیش ش��رطی نمی رویم. برجام چیزی است که به صورت مکتوب به امضا ۷ کشور 

رسیده است و کمتر و بیشتر از آن نیست.
وی درب��اره اظهارات کش��ورهای غربی مبنی بر نگرانی از ثب��ات حضور ایران 
در س��وریه، با بیان اینکه منطقه متعلق به کش��ورهای آن اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ما کش��ور مهم غرب آس��یا هس��تیم و حق داریم به ندای ملت های دوس��ت خود 
پاس��خ مثبت دهیم. اگر از ما درخواس��ت مش��ورت یا کمکی ب��رای تقویت محور 
 مقاومت کردند، پاسخ مثبت می دهیم. اگر ما در سوریه یا عراق هستیم به دعوت 

دولت های آنها است.
والیتی ادامه داد: انگلیس و آمریکا و فرانسه در منطقه نیستند پس چطور به خود 
اجازه دخالت در را منطقه می دهند اما نگران دخالت ایران هستند. دبیر کل مجمع 
جهانی بیداری اس��المی درباره سقوط جنگنده اسرائیلی، عنوان کرد: این اتفاق یک 
نقطه عطف در تاریخ مبارزات فلسطینی بود. اسرائیل حساب کار خود را بکند، اگر باز 

چنین تجاوزی را داشته باشد، دولت ها حق دارند از حریم خود دفاع کند.

رئیس قوه قضاییه:
مسئوالن،قدردانبصیرتمردمباشند

حض��ور  قضایی��ه  ق��وه  رئی��س 
میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ میـــــزان

بهم��ن را موج��ب افزایش اقتدار 
ملی و خنثی س��اختن توطئه های دشمن دانست و از 
همه مس��ئوالن خواس��ت که قدردان بصیرت مردم به 

عنوان یکی از بزرگترین نعمات الهی باشند.
به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی قوه قضاییه، 
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی، تصریح کرد: دش��منان جمهوری اسالمی برای 
ایجاد ش��کاف میان مردم ایران، ایجاد جو بی اعتمادی 
نس��بت به نظام و سمپاش��ی درباره اصل و بنیان های 
انقالب میلیون ها دالر هزینه می کنند اما حضور هرساله 
مردم به صورت یکپارچه و منسجم، تمام این هزینه ها 

را بی فایده و توطئه ها را نقش بر آب می کند.
وی افزود: این نعمت بس��یار بزرگی است که مردم 
باوجود برخی اختالف سلیقه و یا مخالفت با برخی روشها 
و منش ها، وقتی مس��ئله امنیت و مصالح کش��ور مطرح 

است به صورت یکپارچه می ایستند. 
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: دش��من شناسی در 
شرایطی که مردم مش��کالت معیشتی دارند و دشمن 
هم با س��وء استفاده از این ش��رایط اقدام به سمپاشی 

علی��ه نظام می کند، کار دش��واری اس��ت اما می بینیم 
ک��ه ملت در اقص��ی نقاط این س��رزمین با وجود همه 
مش��کالت به این تش��خیص در شناس��ایی دوست از 

دشمن رسیده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی  خاطرنشان کرد: مسئوالن 
باید بنا به تعبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با 
روحی��ه انقالبی و کار جهادی به بصیرت مردم پاس��خ 
دهند و برای خدمت هرچه بیش��تر تالش کنند. نباید 
فراموش کرد که عبادت صرفاً نماز و روزه نیس��ت بلکه 
حس��ب برخی روایات، رفع گرفتاری مردم و رسیدگی 

به مشکالت آنها از باالترین عبادات است.
رئی��س قوه قضایی��ه تأکید کرد: هرک��س باید در 
چارچ��وب وظای��ف قانونی و مس��ئولیت های ش��رعی 
و حقوق��ی ک��ه برعه��ده دارد ب��ه ص��ورت صحی��ح 
خدمت رسانی کند. نظارت های مستمر و انجام درست 

امور از مهمترین خواسته های مردم است. 
وی  در ادام��ه با اش��اره به تالش ب��رای ایجاد جو 
بی اعتمادی در کشور از سوی دشمنان تصریح کرد: ما 
نباید در این زمینه به دشمن کمک کنیم. برای مقابله 
ب��ا چنین توطئه ای، ب��ه دور از هرگونه افراط و تفریط 
باید برخورد جزمی موثر با فساد داشته باشیم و بدانیم 
که برخورد با فس��اد نیازمند عمل است.  آیت اهلل آملی 
الریجانی با اشاره به اقدامات عمرانی گسترده در چهار 
دهه اخیر یادآور ش��د: منتی بر مردم نیس��ت اما باید 

نیمه پر لیوان هم دیده شود.
رئیس ق��وه قضاییه با بیان اینک��ه برخی تبعیض ها 
همچنان در خدمات رس��انی به مردم کش��ور وجود دارد، 
خاطرنش��ان کرد: ما وجود فساد یا مشکالت معیشتی را 
انکار نمی کنیم اما قیاس منصفانه با بس��یاری از کشورها 
نشان می دهد که وضع کشور ما آنچنان نیست که دشمنان 
وانمود می کنند گرچه باید "وجود مش��کالت" همواره در 

مقابل چشمان مسئوالن باشد و به آنان گوشزد شود.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه نباید واقعیات 
را بپوشانیم، بر لزوم قضاوت های منصفانه تأکید کرد و 
گف��ت: نه ادعای وضع ایده آل و نه ادعای نفی خدمات 
هیچکدام صحیح نیس��ت. این ش��یوه قضاوت منصفانه 
نیس��ت. مشکالت و خدمات باید در کنار یکدیگر دیده 
شوند و از سوی دیگر ضمن مبارزه منطقی با فساد باید 
در مقاب��ل تالش برای ایجاد جو بی اعتمادی از س��وی 

دشمن ایستادگی کرد. 
رئیس ق��وه قضاییه در بخش پایانی س��خنان خود 
اشاره کوتاهی هم به تحرکات جدید دولت آمریکا و بویژه 
ش��خص ترامپ علیه ایران کرد و افزود: آمریکا باز هم با 
بهانه تراشی و ادعاهای مضحک مبنی بر ارسال موشک 
توسط ایران به یمن سعی دارد اقدامات ایذائی انجام دهد. 
این در حالی اس��ت که یمن در محاصره اس��ت و حتی 
اج��ازه ورود دارو به آن نمی دهند پس چگونه جمهوری 

اسالمی می تواند به این کشور موشک ارسال کند؟


