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خبر
واکنش رئیس قوه قضاییه
به اعتراض کارکنان این قوه؛

تالشها برای بهبود معیشتی
موجب سوءاستفاده دشمنان نشود

رئیس قوه قضاییه گفت :در مســیر تالشها برای بهبود
وضعیت پرداختیها به کارکنان دستگاه قضایی بههیچوجه
نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف
دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد .به گزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای رئیس
دستگاه قضا ،در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره
به صعوبت و خطیر بودن مأموریتهای محوله به مجموعه
قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد« :همواره تأکید
ما این بوده است که انجام مأموریتهای قضایی بهصورت
دقیق ،ســریع و کامل نیازمند امکانــات ،بودجه و نیروی
انسانی بیشتری میباشد؛ نیروی انسانیای که دغدغهای
جز پیشبرد ســریع امور قضایی مردم نداشته باشد؛ لذا از
چندین ســال قبل با تالشهای صورت گرفته بهویژه از
ناحیه معاونــت راهبردی وقت ،بودجــه ثابتی از بودجه
عمومی کل کشور به دســتگاه قضایی تخصیص یافت».
رئیس قوه قضاییه افزود« :همچنین از ســال  ۹۹نیز یک
تالش فوقالعادهای برای ســاماندهی وضعیت استخدامی
و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شوراهای حل
اختالف صــورت گرفت که این تالشها کمــاکان ادامه
دارد ».محســنی اژهای با بیان اینکه حقوق و مزایایی که
در قالب فوقالعاده در بسیاری از دستگاههای اداری وجود
دارد در قوه قضاییه موجود نیســت ،گفــت« :البته باید
توجه داشــت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت
را برعهدهگرفتهاند تالش داشــتهاند تا حقوق پرداختی به
کارکنان همه دستگاهها را به هم نزدیک گردانند ».رئیس
قوه قضاییه با اشاره به تالشهای مستمر و بیشائبهای که
طی مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختیها به مجموعه
کارکنان دستگاه قضایی صورت گرفته است ،تصریح کرد:
«من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئلهای در دستگاه
قضایــی بهاندازهترمیم پرداختی به همکاران قضایی مورد
اهتمام قرارگرفته باشــد؛ در همین راستا همه مسئوالن
دستگاه قضایی در حوزههای مختلف و حتی رؤسای کل
دادگستریها ،تالشهای مستمر و زیادی انجام دادهاند و
جلسات پرتعدادی را با نمایندگان مجلس و دولتیها برای
تبیین موضوع نســبت پرداختیها به کارکنان دســتگاه
قضایی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها،
ترتیب دادند».

منصوری :ما اصالحطلبان
هم اشتباه داشتهایم

دبیــر کل حزب اتحاد ملت ،با بیان اینکه ما اصالحطلبان
هم اشتباه داشــتهایم ،اظهار کرد :دست هرکس که ما را
نقد کند ،میفشــاریم؛ چراکه یک جریان تشکل و نیروی
سیاسی برای آنکه بتواند اثرگذاری داشته باشد باید امکان
نقد منصفانه علیه خود را فراهم کند .به گزارش ایسنا ،آذر
منصوری در نشســت خبری با بیان این مطلب افزود :ما
مقید به رعایت اخالق هســتیم و هر ستم و اجحافی که
به ما بشود باز باعث نمیشود که از حرکت مسالمتآمیز
اجتناب کنیم و دست به خشونت بزنیم .وی افزود :از این
یکدستی در حاکمیت استفاده میکنم و از آنها میخواهم
حاال که یکدست شــدهاید با همافزایی ،برای اصالح امور
کشــور گام بردارید .وی اظهار عقیده کرد :مسئله محدود
کردن شــبکههای اجتماعی با نام طرح صیانت از حقوق
کاربران و اصرار بر تداوم فیلترینگ و اصرار بر محدودیت
برای برخی شخصیتها نمونهای از این نوع رفتارها است
که نمیتواند هیچ دســتاوردی برای داشته باشد .ما بدون
تنشزدایی با جهان ،نمیتوانیم از توسعه صحبت کنیم،
بدون تنشزدایی این توسعه محقق نخواهد شد .این تجربه
کشورهای مختلف است .منصوری تأکید کرد :توسعه بدون
ایجاد فرصتهای برابر برای زنان امکانپذیر نیست .به باور
ما مهمترین مسئله کشور بحث سیاست خارجی و برداشتن
تحریمهاست که آثار آن غیرقابلانکار است .اگر تاریخ خود
را مرور کنیم نشــان میدهد اتکای مطلق به هیچکدام از
قدرتهایجهانینمیتواندتأمینکنندهمنافعملیماباشد.
ایران کارت بازی دیگران در پروژهها نشود .باید از مجموعه
ظرفیتها برای بهبود وضع اقتصادی رفع تحریمها استفاده
کرد .دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی با تصریح بر
اینکه دبیرکلیاش قانونی است ،یادآور شد:کسانی که شبهه
افکنــی کردهاند بهتر بود پیش از اظهارنظر از قوه قضاییه
اســتعالم میگرفتند .کنگره ما طبق قانون برگزارشده و
مستندات آن به وزارت کشــور ارسالشده است .ما تابع
قانون هستیم .این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه
ما برای انتخابات  ۱۴۰۰و دولت مســتقر برنامه نوشتیم و
رونمایی شد و قابلدسترس است ،ادامه داد :ما اعالم کردیم
این برنامه قابلارائه است برای هر دولتی که سر کار بیاید.
در این تردید نداریم ،هر جا که دولت بتواند گامی در جهت
رفع مشکالت مردم بردارد تحقق اصالحات هم است؛ اما
بهطور جد باور داریم که یک حزب اگر میخواهد منشأ اثر
باشد ،باید رفتارهای دولت را رصد کند و ما رفتارها را رصد
میکنیم ،آمادهایم که پیشنهاد بدهیم ،آمادهایم نقد خود
را ارائه کنیم ،از هر اقدامی که به نفع مردم باشد بتا وجود
نقدهایی که به یکدستشدن حاکمیت داریم .منصوری با
اشاره به رابطه میان این حزب و حزب کارگزاران سازندگی
تأکید کرد :حزب کارگزاران مؤتلف ما است ،اختالف هست
اما موجودیت خود را اما حفظ کردیم .چون آقای عطریانفر
در جلسه حضور ندارند قصد پاسخ دادن را ندارم .هر حزبی
که برنامه داشته باشد ،مطالبات مردم را شناسایی میکند
و در جذب نیرو و پیوند اجتماعی میتواند موفق باشــد.
بهصورت کلی اختالفنظر وجود دارد ،اما آنچه گفتم مربوط
به نوع نگاه ما است و وجود دارد .دبیر کل حزب اتحاد درباره
موضع سید محمد خاتمی نسبت به نوع کنشگری جبهه
اصالحات گفت :آقــای خاتمی گفتهاند جریان اصالحات
رهبر نمیخواهد بلکه تشکیالت کارآمد و کارا میخواهد.
اگر برایــن اظهارنظر تأکید کنیم اتفاقاً تأکید خاتمی هم
حفظ انسجام تشکیالت است ،اختالفنظرها وجود دارد در
 ۹۸و  ۱۴۰۰وجود داشت و غیرقابلانکار است.
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تندروها پس از سخنان اخیر رهبر انقالب چه خواهند کرد؟

روزگار دشوار مخالفان مذاکرات

همدلی| رهبر انقالب در دیدار با مردم قم به
مناسبت سالروز واقعه 19دی درباره موضوع
مذاکره هم سخن گفتند .مذاکرات هستهای
ایران سالهاست که در فضای سیاسی کشور
محل مناقشه احزاب و گروههای مختلف است.
بخشــی از نیروهای سیاســی طی سالهای
گذشــته بارها با طرح دالیل گوناگون تأکید
داشــتند که هرگونه مذاکره برخالف مصالح
کشــور اســت درحالیکه روز گذشته رهبر
انقــاب در آخرین ســخنرانی خــود حتی
مذاکره با دشــمن را هم جایز دانستند .مجوز
ضمنی رهبر انقالب به دولت رئیســی برای
انجام مذاکرات ،به نظر میرســد که مخالفان
همیشــگی مذاکرات هســتهای ایران را در
موقعیت سختی قرار میدهد .آنانی که همواره
با شــعارهای مختلف تــاش کردند بگویند
هرگونه مذاکره به ضرر منافع ایران است حاال
با این مجوز به دولت مواجه شدهاند .سؤال این
اســت که آیا همچنان به مخالفتهای خود
ادامه میدهند یــا باالخره تصمیم میگیرند
موضع خود را تغییر دهند؟
روزهایی که دولت حســن روحانی روی کار
بود و تیــم دیپلماتهای ایرانــی با رهبری
محمدجواد ظریف مشــغول مذاکرات فشرده
با طرفهای گروه  1+5بود بســیاری در ایران
تالش میکردند کــه علیه تیم مذاکرهکننده
ایران فعالیــت کنند .گروههایــی که عمدتاً
پایگاه اصولگرایــی دارند بر این باور بودند که
فعالیتهای دیپلماتهای ایرانی برخالف منافع
ایران است و میتواند به پایههای نظام جمهوری
اسالمی ضربه وارد کند .آنان بهخصوص علیه
مذاکرات ایران و آمریکا حساســیت نشــان
میدادنــد و مذاکرات را بهنوعی ســازش با
دشــمن توصیف میکردند .در آن ســالها
برخــی از طالب وقتی در قم تجمع اعتراضی
برگزاری کردند این شــعار را سر دادند« :ای
آنکه مذاکره شعارت ،استخر فرح در انتظارت».
این شــعار در همان زمان هم با واکنشهای
بسیاری مواجه شد ولی درعینحال مدافعانی
هم داشــت .اصولگرایانی که با دولت مخالف
بودند تالش داشتند و همواره سعی میکردند
فعالیتهای دیپلماتیک دولت حسن روحانی
بهخصوص اصل مذاکره را در راســتای ضربه
زدن بــه انقالب توصیف کننــد .تبلیغات در
برهههایــی علیه مذاکرات هســتهای به اوج
رسید .بهطور مثال وقتی دولت آمریکا تغییر
کرد و یک دموکرات به کاخ سفید رسید این
زمزمه در فضای سیاست بینالمللی مطرح شد
که احتماالً مذاکرات هستهای احیا میشود .در
آن هنگام که هنــوز ظریف وزیر امور خارجه

ایران بود ،مخالفان مذاکرات فعالیتهای خود
را شدت بخشیدند و هرگونه مذاکره را بهشدت
محکــوم میکردند؛ بهخصــوص بعدازآن که
شهید فخری زاده از دانشمندان هستهای ترور
شد تیم مذاکرهکننده ایران را تهدید به برخورد
کردند .البتــه پیشازاین هم وقتی شــهید
سلیمانی توسط آمریکاییها ترور شد مخالفان
بر این طبل کوبیدند که بعدازاین کسی حق
ندارد از مذاکره ســخن بگویــد .بااینحال با
تغییر دولت حسن روحانی و بینتیجه ماندن
مذاکرات احیای برجام در دولت دوم روحانی،
بحث ادامه مذاکرات هم بالتکلیف ماند .با روی
کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی برخی بر
این باور بودند که این دولت برآمده از حمایت
اصولگرایــان کــه همواره مخالــف مذاکرات
بودهاند بعید است که تن به مذاکرات احیای
برجام بدهد .ماهها گذشت و خبری از شروع
مذاکرات احیای برجام نشد تا اینکه باالخره
مدتی است دیپلماتهای ایرانی به سرپرستی
باقــری کنی در وین در تــاش برای احیای
برجام هستند .نکته اینجاست که باقری کنی
یکی از مخالفان سرسخت برجام بوده که حاال
برای احیای آن تالش میکند .در این میان اما
مخالفت دشمنان سابق مذاکره متوقف نشد.
اصالحطلبان و حامیان دولت سابق از خردادماه
و بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات به طرق
مختلف اعــام کردند که به خاطر شــرایط
کشور و فشار زیاد تحریمها دولت رئیسی باید
مذاکرات برجام را احیا کند؛ اما در مقابل این
استدالل حامیان اصولگرای رئیسی و بخشی
از گروههایــی کــه نظر تندتری در مســائل
سیاسی دارند ،اصرار داشتند که رئیسی نباید

مسیر دولت سابق را پیش بگیرد .بااینوجود
کمکم فضای سیاســی کشور به سمتی رفت
که موافقان مذاکرات بیشــتر شدند .آیتاهلل
صافی گلپایگانــی از مراجع تقلید قم نیز در
سخنانی که با واکنش منفی اصولگرایان مواجه
شد تأکید داشت که ایران باید روابط خود را
با جهــان حفظ کند و تعامالت را قطع نکند.
در این میــان ادبیات مخالفان قدیمی برجام
و مذاکرات هم کمکــم در حال تغییر کردن
است .هفته گذشته ســیداحمد علم الهدی
امامجمعه مشهد و از مخالفان دولت سابق در
بخشی از خطبههای خود به موضوع مذاکرات
پرداخت .او گفت« :ایده حظت فاطمه (س) بر
مقاومت مرزنشناسی آن بود یعنی بر مقاومت
خود مرزی نداشت .مردم تا مقاومت زهرایی و
فاطمی دارید عزت و بزرگی خواهید داشــت.
مســئوالنی که امروز با طرف اروپایی و غربی
مذاکــره میکنند اگر این مذاکــره برای کم
کردن هزینه مقاومت اســت اشــکالی ندارد.
مقاومت در استکبارستیزی مرز ندارد ».برخی
در تفســیر ســخنان او تأکید کردند که علم
الهدی با توجه به شرایط سخت دولت احتماالً
تصمیم گرفته که تغییر موضوع دهد و بهنوعی
با حمایــت از مذاکرات تــاش کند جلوی
مخالفتها با مذاکرات را بگیرد؛ اما اینکه چقدر
این ســخن او میتواند مؤثر باشد جای تردید
اســت چرا که طی ماههای گذشته گروههای
مختلفی از اصولگرایان تالش کردند که دولت
را در مسیری نگه دارند که به مذاکرات احیای
برجام تن ندهد؛ اما حــاال بههرحال رهبری
درباره مذاکرات صحبت کرده است و جایگاه
رهبری هم به لحاظ قانونی و هم ازنظر عرف

سیاسی برای اصولگرایان قابلمقایسه با افرادی
مانند علم الهدی نیست .رهبری در دیدار اخیر
با مردم قم اظهار کردند« :تســلیم نشدن در
برابر دشمن مستکبر و زورگو» نیز جزو اصول
انقالب اســت و اینکه در مقطعی با دشــمن
مذاکره ،صحبــت و تعامل شــود به معنای
تسلیم شدن در مقابل آن نیست ،همچنان که
تاکنون تسلیم نشده و ازاینپس نیز نخواهیم
شــد .باوجود تأکید رهبری بــر مجاز بودن
مذاکره با دشــمن حاال این سؤال مطرحشده
که آیا مخالفتهای بخشی از نیروهای اصولگرا
همچنان بــا مذاکرات ایــران و آمریکا ادامه
مییابد؟ برخی معتقدند که گره کور مذاکرات
احیای برجام تنها زمانی باز میشود که ایران
بهطور مســتقیم همانند دوران دولت حسن
روحانی با آمریکا وارد مذاکره شود .هرچند که
تاکنون گزارشهای مختلف نشان میدهد که
روند مذاکرات کنونی وین برای احیای برجام
مثبت اســت اما هنوز نتیجه روشــنی از این
مذاکرات به دست نیامده است .در همین حال
طرفهای غربی تالش میکنند هرچه سریعتر
پرونده این مذاکرات با یک توافق بسته شود؛
موضوعی که ایران تأکید دارد ضرورت زمانی
برایش مطرح نیســت و هیــچ عجلهای برای
رســیدن به توافق ندارد .بههرحــال در ایران
بســیاری بر این باورند که شــرایط ســخت
اقتصادی تنهــا در صورتی وارد روند بهبودی
میشــود که تحریمهای بینالمللی برداشته
شود .هرچند دولت رئیسی مدعی است کلید
حل مشــکالت بدون حــذف تحریمها را در
دست دارد .ولی شواهد نشان میدهد که هنوز
این کلید کارساز نبوده است.

رمضان شریف درباره مصاحبه خانواده کشتهشدگان هواپیمای اوکراینی توضیح داد

واکنش سپاه به روایت جدید از پرواز 752

همدلی| دو مصاحبه یکــی از خانوادههای کشتهشــدگان
هواپیمای اوکراینی چند روزی است که فضای رسانهای کشور
را تحت تأثیر قرار داده است .محسن اسدی الری و زهرا امجد
که دو فرزند پسر و دخترشان در هواپیمای ساقطشده ،کشته
شدند طی روزهای اخیر با دو رسانه انصاف نیوز و روزنامه شرق
مصاحبه کردهاند .در هر دو مصاحبه این خانواده مدعی شدهاند
که شــلیک به این هواپیما عمدی بوده است .این خانواده در
مصاحبه آخر خود با روزنامه شــرق رسماً از فرمانده سپاه نام
بردند و با روایت دیدار خود با سردار سالمی سخنانی را به نقل
از او درباره چرایی شلیک به هواپیمای اوکراینی منتشر کردند.
دیروز سخنگوی ســپاه به این مصاحبه واکنش نشان داد .به
گزارش ســپاه نیوز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت« :مادر محترمه
شهیدان اســدی الری در بیان چگونگی دیدار و نیز سخنان
فرمانده کل سپاه با وی و همسرش دچار اشتباه شدهاند و پس
از گذشت حدود دو سال از این اتفاق (بهمن  )98نقل ناقص،
جهتدار و تحریفشدهای را ارائه کردهاند ».وی افزود« :در آن
ســال مدتی قبل از حضور سردار ســامی در منزل شهیدان
اسدی الری ،بر اســاس تصمیم سپاه تعدادی از فرماندهان و
مسئوالن طی برنامهای مأمور مالقات ،عرض تسلیت و دلجویی
از خانوادههای معظم شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی میشوند
و بر اساس تقســیمکار صورت گرفته سردار سلیمانی (معاون
بازرسی ســپاه) در ســاعت  ۱۶مورخ ۲۳دیماه  ۹۸به دیدار
خانواده شهیدان اسدی الری میروند و پدر بزرگوار شهیدان،
آقای دکتر محسن اسدی الری از سردار سلیمانی درخواست
دیدار سردار سالمی را مطرح میکنند که متعاقباً پس از طرح
موضوع با فرمانده کل ســپاه و تأکید ایشــان مبنی بر اینکه
خودمان حضورا ً خدمت خانواده خواهیم رسید ،با برنامهریزی
بهعملآمــده فرمانده کل ســپاه در عصر پنجشــنبه مورخ
۱۷بهمنماه  ۹۸به همراهی ســردار سلیمانی (معاون بازرسی
ســپاه) ،سردار شریفی (مدیر ایثارگران سپاه) و چند تن دیگر
از مســئولین سپاه در منزل وی حضور مییابند؛ در این دیدار
همچنین عالوه بر خانواده محترم تعدادی از بستگان نیز حضور
داشــتند ».سردار شریف با اشاره به گفتوگوی سردار سالمی
با خانواده شهید در فضایی حزنانگیز و درعینحال صمیمی
خاطرنشــان کرد« :در این دیدار فرمانده کل سپاه با تسلیت
و ابراز همدردی ،پس از شنیدن سخنان پدر بزرگوار شهیدان
مبنی بر اینکه فرزندانشــان دارای عقایــد مذهبی بوده و در
آیینهای گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در کشورمان
نیز شرکت کرده بودند و قصد داشتند پس از عزیمت به کانادا
اقدام به برگزاری مراسمی برای سردار دلها نمایند ،با تمجید

از تربیت چنین فرزندانی توسط این خانواده و طلب علو درجات
برای شهیدان ،آنها را انسانهایی ارزشمند توصیف و اجرشان
را مانند شــهدای وســط میدان جنگ دانستند ».سخنگوی
سپاه تصریح کرد« :اینکه مادر گرامی شهیدان بهطور نادرست
ســخنانی مبنی بر اینکه سردار ســامی گفتند «اگر اینها
نبودند چه جنگی میشد؟ و اگر این اتفاق (سانحه) نمیافتاد
۱۰میلیون جمعیت کشته میشدند و این واقعه باعث شد که
این جنگ رخ ندهد!» را به فرمانده کل ســپاه نسبت دادهاند؛
امری خالف واقع و بهدوراز انصاف است ».سردار شریف با تأکید
بر اینکه خانم اسدی الری در مصاحبه خود با روزنامه شرق از
اصرار زیاد سپاه برای دیدار با خانواده و عدم قبول آن و واسطه
شــدن یکی از اعضای خانواده برای آمدن سردار سالمی خبر
میدهد ،افزود« :هرچند سپاه دیدار با خانوادههای این شهدای
عزیز را برای خود افتخار و تکلیف میداند و در این راستا اراده
خود را با حضور فرماندهان و مســئولین در منازل آنان نشان
داده اســت اما نقل خانم اسدی الری درست و دقیق نبوده و
همانگونه که گفته شد پدر ارجمند شهیدان دیدار با فرمانده
کل سپاه را از سردار سلیمانی (معاون بازرسی سپاه) خواسته
بودند و ایشان و همســر محترمشان خانم اسدی الری حتی
در تاریخ  ۹آذرماه  ۹۹کتاب نخبگان آســمانی را که پیرامون
فرزندان شــهید خود نوشــته بودند پس از حدود یک سال از
دیدار بهعنوان هدیه برای سردار سالمی ارسال کردهاند ».وی
یادآور شــد« :پس از انتشار این مصاحبه و ویدیوی آن؛ سردار
ســامی با اطالع از این رخداد ضمن تسلیت و ابراز همدردی
مجدد با این خانواده عزیز و دیگر خانوادههای معظم شهیدان
پرواز هواپیمای اوکراینی ،تأکیــد کردند ما نیزخود را در این
ماجــرا داغدار میدانیم و مطابق فرهنگ ســازمانی ســپاه و
آموزههای دینی ،خود را در غم آنان شــریک دانســته و برای

کاهش آالم همه خانوادههای محترم از هیچ خدمت و تالشی
دریغ نخواهیم کرد ».سخنگوی ســپاه در پایان تصریح کرد:
«دشمنان ملت ایران که همواره درصدد تضعیف اقتدار ،امنیت
و وحدت ملی کشــور عزیزمان بوده و با دستاویز قرار دادن هر
ماجرایی ،بهعنوان دایه مهربانتر از مادر به تشــویش اذهان و
افکار عمومی میپردازند ،بدانند با هوشمندی ملت فهیم ایران
ازجمله خانوادههای معظم شهدای پرواز هواپیمای اوکراینی در
این عرصه راه بهجایی نخواهند برد و کلیدواژه «سپر انسانی!»
که از آغاز انقالب تاکنون علیه فرزندان ملت ایران در این نهاد
انقالبی و دیگر مدافعان وطن به کار گرفتهشــده است ،نخنما
و شکســتخورده اســت ».شــلیک به هواپیمای مسافربری
اوکراینــی زمانی اتفاق افتاد که ایران بهمنظور انتقام از آمریکا
در به شهادت رساندن سرلشکر شهید سلیمانی فرمانده سپاه
قدس ،به پایگاه عین االسد آمریکاییها در خاک عراق حمله
کرد .به گزارش خبرگزاری فارس ،دیروز سردار سرلشکر پاسدار
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
آیین بزرگداشت شهدای عرفه که در حسینیه حضرت فاطمه
الزهرا (س) سپاه محمدرســولاهلل (ص) تهران بزرگ برگزار
شــد ،گفت« :مشــکالت وجود دارد ،اما فقط ما نیستیم که
مشکل داریم؛ بلکه دشمنان نیز مشکالت زیادی دارند ،آمریکا
امروز در مشــکالت اقتصادی گرفتارشده و در پیشبرد اهداف
سیاســی خود فرسوده است و فرار آن از افغانستان و شکست
در عیناالســد را دیدیم ».فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی موشکباران پایگاه آمریکایی عیناالسد را سیلی سخت
توسط ایران بر صورت آمریکایی دانست و تأکید کرد« :آمریکا
ما را تهدید به مقابله کرده بود درحالیکه ما یک صحنه نبرد
جنگ جهانی را مردانه مدیریت کردیم و مانند آمریکاییها یک
فرمانده را بیســاح که به دعوت مقامات عراق به این کشور
سفر کرده بود نیمهشب ترور نکردیم .بخشی از انتقام سخت را
گرفتهایم و بخش دیگری از آن هنوز باقی مانده است و مطمئن ٌا
همه این را میدانند ،مقامات آمریکایی باید بدانند که نمیتوان
به ملتی تهاجم کرد و از انتقام متقابل او در امان بود ».فرمانده
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد« :در این
میدان مبارزه و نبرد ،ما از مخاطرات سختیها عبور کردهایم و
صاحب قدرت هستیم و از استقالل خود به زیبایی میتوانیم
دفاع کنیم و هیچ نگرانی از دشــمنان خود نداریم ،با همت و
ارادهای که امروز در مجموعه نظام به وجود آمده است ،باید بر
مشکالت غلبه کنیم .این ظرفیتها در کشور ما بهاندازه کافی
وجود دارد و از ملتی فهیم و آگاه برخورداریم و اینهمه نعمت
میتواند یک کشور را به تراز تمدنهای بزرگ جهان برساند و
نقشه گام دوم انقالب نیز همین است».

خبر
انهدام باند زمینخواری و جعل اسناد
توسط وزارت اطالعات

وزارت اطالعات اعالم کرد که با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی
سربازان گمنام امام زمان (عج) ،یکی از بزرگترین باندهای
حرفهای زمینخواری و جعل اسناد به ارزش  3000میلیارد
تومان شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت .به گزارش ایسنا،
مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت اطالعات کرد :با
اقدامــات اطالعاتی و عملیاتی ،یکی از بزرگترین باندهای
حرفهای زمینخواری که مبادرت به جعل اسناد ،کالهبرداری،
تصاحب و فروش اراضی عمومی و اموال شهروندان میکرد،
شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت .این باند با تمرکز بر مناطق
مرغوب استان تهران نظیر شمیران ،کن ،لویزان ،سعادتآباد،
ازگل ،قلهک ،پونک ،فشــم ،فیروزکــوه ،کهریزک و برخی
پالکهای ثبتی در اســتانهای مازندران ،بوشهر ،خراسان
رضوی ،خوزستان ،البرز و  ...با اقدامات متقلبانه ،تعداد زیادی
از قطعات اراضی مذکور را تصاحب کرده بودند .شبکه مزبور
متشــکل از تعدادی از دالالن و جاعلین حوزه زمین بوده
که با همکاری بعضی از بازنشســتگان ثبت اسناد و یکی از
دفترخانههای اسناد رسمی ،طی یک فرآیند پیچیده ،اقدام
به شناسایی اراضی بالصاحب ،امالک اشخاص خار ج نشین
و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور کرده و با جعل اسناد
مربوط به این اراضــی به نام تعدادی از افراد فریبخورده و
اخذ وکالت فروش از آنها ،موفق به اخذ سند رسمی برای
این اراضی شدند .با ورود سربازان گمنام امام زمان (عجلاهلل
تعالی فرجهالشریف) به این پرونده ،از انتقال مالکیت اراضی
مذکور به مســاحت بیش از 200هزار متــر مربع و ارزش
تقریبی 3000میلیارد تومان جلوگیری و 15نفر از اعضای
اصلی باند مذکور دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
وزارت اطالعات ضمن هشدار نسبت به هرگونه سودجویی و
دستاندازی به اراضی عمومی و اموال خصوصی شهروندان،
حراســت از حقوق عامه را تکلیف قانونی خود دانسته و با
تجاوزگران به بیتالمال و حقوق شهروندان برخورد مینماید.

دفاع رئیسی از تصمیمات اقتصادی دولت

به گزارش ایلنا ،در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که
یکشنبهشب به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ،احکام
پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و
صنعت ،معدن و تجارت و بانــک مرکزی بهمنظور ارتقای
شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش ،کاهش هزینههای
تولید و کمک به رشــد اقتصادی بدون آثار تورمی بررسی
و تصویب شــد .در شیوه تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای
تولیدی بهجای دریافت تسهیالت مستقیم از بانک ،بهصورت
پیوســته و در طول زنجیره و با استفاده از ابزارهای تعهدی
تأمین مالی خواهند شد .بر اساس این احکام دستگاههای
اجرایی موظفاند تمام الزامات و زیرســاختهای موردنیاز
توســعه تأمین مالی زنجیرهای را فراهم ســازند .این روش
در هفتههای اخیر بهصورت آزمایشی توسط وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایــی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک
مرکزی اجراشــده اســت .رئیسجمهور پسازاین گزارش
اجرای آزمایشــی تأمین مالی زنجیــرهای را از نمونههای
خوب وحدت نظر ،تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف
اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای کامل این طرح قطعاً
آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت .رئیسی
بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی
برای عرضه کاالها بهویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده به
قیمت منصفانه و با ثبات تأکید کرد .در این جلسه ،سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شد با
همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و
تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به مردم اعالم کند.
انتقاد یک نماینده مجلس از تصویب کلیات بودجه:

نمایندگان پشت مردم را خالی کردند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،گفت :این بودجه تکافوی
نیازمندیهای امروز مردم ایران را نخواهد داد و من با صراحت
میگویم که قطع به یقین شک نکنید آبروی دولت سیزدهم
و مجلس یازدهم را خواهد برد و حتماً باعث نارضایتیهای
شدید خواهد شد و مطمئن باشید که نارساییهای اجتماعی
را هم در سطح وسیع گسترش میدهد .علی بابایی کارنامی
نایبرئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این سؤال که «مجلس علیرغم
نگرانیها و انتقاداتی که داشت به کلیات الیحه بودجه رأی
مثبت داد ،به نظر شما در فرصت بررسی جزئیات در تلفیق
امکان اصالحات مدنظر مجلس وجود دارد؟» گفت :به نظر
من خیر ،اص ًال تلفیق در کل تجربه مجالس مختلف هیچوقت
نتوانســته اســت تغییرات ماهوی و اساسی در بودجههای
پیشنهادی دولت بدهد .بله تغییرات جزئی در البیگریهایی
که اعضای کمیسیون تلفیق داشتند؛ در معادالت دولت فقط
برای منطقهای که خودشان هستند دو تا ردیف را باال و پایین
میکنند ،اما تغییرات ماهوی و اساسی خیر .بابایی کارنامی
در ادامه گفت :چون اولین بودجه دولت آقای رئیســی بود
دوستان میخواستند رأی بدهند که دادند .اتفاقاً به همین
دلیل که دوستان رأی دادند باید با کلیات مخالفت میکردند.
به دلیل اینکه ثابت کنند که گفتمان انقالبی در ایران نگران
مردم ،نگران وضعیت معیشت مردم و طبقات پایین جامعه و
نگران وضعیت موجود است ،به همان دلیل که با دولت قبل
تعارف نداشــت با دولت فعلی هم نباید تعارف داشته باشد.
وی افزود :اگر قرار شد که چون با دولت قبل آنطور برخورد
کرده با این دولت همراهی کند ،این اســتدالل کارشناسی
نیست .بله از نگاه سیاسی از بیرون مجلس قابلتأمل است
اما مگر سیاسیون چند درصد جامعه هستند؟ بودجه برای
سیاسیون نیســت ،برای مردم است؛ بودجه میخواهد یک
سال مالی ۸۴میلیون آدم را در کشور تنظیم کند .نماینده
مردم ساری در خصوص تبعات این الیحه بودجه ،خاطرنشان
کرد :این بودجه تکافوی نیازمندیهای امروز مردم ایران را
نخواهد داد و من با صراحت میگویم که قطع به یقین شک
نکنید آبروی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را خواهد برد و
حتماً باعث نارضایتیهای شدید خواهد شد و مطمئن باشید
که نارساییهای اجتماعی را هم در سطح وسیع گسترش
میدهد ،بیعدالتی را دامن میزند ،به اقشــار ضعیف ظلم
میشود و دولت هم نمیتواند کاری بکند و از دست دولت
هم کاری برنمیآید.

