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سياست

وطن امروز شماره 1323

قضا
به بهانه اعتماد به جوانان باید توزیع موادمخدر را
هم آزاد بگذاریم؟

کنایه آیتاهلل

آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس قوهقضائیه معتقد
اس��ت کسانیکه مس��موم بودن فضاهای مجازی را
قبول ندارند معلوم است که این فضاها را نمیشناسند.
وی از آنها خواست از بیان اظهارات هیجانی و بدون
منطق پرهیز کنند .آیتاهلل آملی همچنین با کنایه
به برخی استداللها تصریح کرد آیا میتوان به بهانه
اعتماد به جوانان توزیع مواد مخدر را آزاد گذاشت؟
آیتاهلل آملیالریجانی در جلسه روز گذشته مسؤوالن
عالی قضایی با بیان اینکه «صحبت درباره تهدیدهای
مربوط به گس��ترش فضای س��ایبری و ارتباطات و
فناوریه��ای نوین و ض��رورت تدوی��ن راهکارهای
مناس��ب برای مقابله با آن به معنی بیاعتمادی به
مردم و بویژه جوانان نیست» تأکید کرد :اینترنت و
تلفن همراه و فناوریهای مرتبط با آن ،فرصتهای
بسیار مهمی برای محققان پدید میآورد ولی در عین
حال فرصتی غنیمت برای دشمنان نیز خواهد بود که
به راحتی و فارغ از مرزهای جغرافیایی و تنها با زدن
یک کلید تا پستوی خانههای مردم ورود کنند .رئیس
دستگاه قضا با اشاره به اینکه «سیم خاردار کشیدن
اطراف یک باتالق» معنایش بیاعتمادی به مردم و
جوانان نیست ،گفت :اگر میگوییم جوانان ما مورد
اعتمادند و خودشان به خوبی همه چیز را میفهمند
پ��س با این اس��تدالل چرا ب��ا مواد مخ��در مقابله
میکنیم؟ با چنین استداللی باید پخش و استفاده از
مواد مخدر را نیز آزاد بگذاریم! آیتاهلل آملیالریجانی
تأکید کرد :اعتماد به جوانان با هوشیار بودن و بستن
راههای خطر و نفوذ دشمنان به فضاهای امن خانهها
منافاتی ندارد و کس��انی که مسموم بودن فضاهای
مجازی را قبول ندارند معلوم است که این فضاها را
نمیشناسند .حفرههای امنیتی و امکانات جاسوسی
از طری��ق همین ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه با
امنیت ملی م��ا ارتباط وثیق دارد .رئیس قوهقضائیه
افزود :در چگونگی مقابله با سوءاس��تفاده دشمن از
معصومیت جوانان و خانوادهها همه باید تابع قانون
باشیم و این طور نباشد که یکی بگوید خوشم میآید
و یکی بگوید ب��دم میآید .آیتاهلل آملیالریجانی با
تأکید بر اینکه تدوین برخی ضوابط و محدودیتها در
این زمینه منافاتی با آزادی ندارد چرا که آزادی مطلق
بیمعناس��ت ،به مسؤوالن توصیه کرد در مواجهه با
امور ارتباطاتی و س��ایبری و امور فرهنگی سخنانی
موج��ه و منطقی بر زب��ان بیاورن��د و از حرفهای
هیجانی ،موردی و احساس��ی بپرهیزن��د تا راه برای
تدوین راهکارهای مناسب هموارتر شود.
خبر

وادادگی و انفعال
لقب عقالنیت به خود گرفته است

محمدباقر قالیباف ،ش��هردار
تهران صبح دیروز در همایش
هادیان سیاسی سپاه پاسداران
در س��خنانی گف��ت :پ��س از
دوران دفاع مقدس که دولتها
بر مس��ند کار آمدند ،یکی از اش��تباهات بزرگ و
فاحش م��ا این بود که هر چه زمان گذش��ت ،از
فرهنگ و مدیریت جهادی فاصله گرفتیم .گاهی
اوقات خودمح��وری را به جای خدامحوری قالب
کردیم و خودش��یفتگی را با خودباوری جا به جا
کردیم .البته بنده نمیتوانم نیتخوانی کنم که آیا
این کار آگاهانه صورت گرفته یا به صورت ناآگاهانه
اما میبینیم که خودشیفتگی به جای خودباوری
به جامعه تزریق شد ،مردمباوری را با مردمفریبی،
عدالت را با مساوات و اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد
سیاسی اشتباه گرفتیم و به وادادگی و انفعال ،لقب
عقالنیت دادیم .به گزارش تسنیم ،شهردار تهران
در همین زمین��ه ادامه داد :این عقالنیت هم اگر
باش��د ،عقالنیت ابزاری و پراگماتیستی است و نه
عقالنیت متصل به وحی .ما در بس��یاری از نقاط
مسائل را بین آرمانگرایی و توهم جا به جا کردیم.
ایثار

امروز؛ مراسم اربعین شهید
امر به معروف مسعود مددخانی

مراس��م اربعی��ن ش��هید
ام��ر به معروف و نهی از منکر،
مس��عود مددخان��ی ام��روز
پنجشنبه برگزار میشود .این
مراس��م رأس س��اعت  17در
مسجدجامعامامصادق(ع)واقعدرمیدانفلسطین
برقرار اس��ت .به گزارش تس��نیم ،حجتاالسالم
عبدالعل��ی گواه��ی ،نماینده ولیفقیه در س��پاه
محمد رس��ولاهلل(ص) سخنران این مراسم است
و امیر عباسی به مدیحهخوانی میپردازد .مقیسه
نیز در اربعین این شهید به شعرخوانی میپردازد.
این مراسم با حضور خانواده شهدای امر به معروف
و نه��ی از منکر ،چهرههای ش��اخص فرهنگی و
مقامات کش��وری برگزار میشود .شهید مسعود
مددخان��ی در س��ال  1374ط��ی مأموریت و در
حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر
و پس از سقوط از ارتفاع دچار ضایعه نخاعی شد.
وی س��رانجام بعد از  19س��ال تحمل درد و رنج
مجروحی��ت در  16فروردین  93در بیمارس��تان
بقیهاهلل(عج) به خیل شهیدان پیوست و در قطعه
صالحین به خاک سپرده شد.

پنجشنبه اول خرداد 1393

فرمانده معظم کلقوا در مراسم دانشآموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع):

چند دولت مستکبر«جامعه جهانی» نیستند

گروه سیاس�ی :در آستانه س��وم خرداد ،سالروز عملیات
غرورآفری��ن بیتالمقدس و فتح خرمش��هر ،صبح دیروز
(چهارشنبه) مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری
و تربیت پاس��داری دانش��گاه امام حس��ین(ع) با حضور
حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای فرمانده معظم کلقوا
برگزار شد .رهبر حکیم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به
میدان ،با حضور بر مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه ،برای
شهدای دفاع مقدس علو درجات مسألت کردند .فرمانده
کلقوا س��پس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای همچنین جانبازان س��رافراز
حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند .به گزارش پایگاه
اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آيتاهلل
خامنهاي در اين مراسم در سخناني تربيت جوانان مؤمن،
متعهد ،انقالبي ،محقق و متخصص در دانش��گاه افسري
امام حس��ين(ع) را يک نمونه ب��ارز از رويشهاي انقالب
اسالمي دانستند و با اشاره به ايستادگي ملت ايران در مقابل
نظام سلطه و تقسيمبندي دنيا به سلطهگر و سلطهپذير،
تاکيد کردند :امروز جبهه اس��تکبار از پيشرفتهاي ملت
ايران و نظام اسالمي که بدون اتکا به آمريکا و قدرتهاي
غربي و با تکيه بر ظرفيتها و تواناييهاي داخلي بهدست
آمده ،بشدت عصباني اس��ت و ما در پاسخ به آنها همان
جمله معروف ش��هيد بهش��تي را تک��رار ميکنيم که از
عصبانيت بميريد.رهبر انقالب اس�لامي «رويشهاي نو
ب��ه نو» در جمهوري اس�لامي را يکي از مس��ائل مهم و
اساسي برشمردند و با اشاره به نگراني برخي در سالهاي
قب��ل ،درب��اره ريزشها ،افزودند :همانگون��ه که آن زمان
گفته شد ،اکنون رويشهاي انقالب اسالمي بر ريزشها
غلبه کرده و نس��ل جوان و انقالبي در سراس��ر کش��ور،
نويدبخش آيندهاي روش��ن و همراه با پيشرفت هستند.
جوان متعهد
حضرت آيتاهلل خامنهاي يک نکته را به ِ
نسل ِ
به آرمانهاي انقالب اسالمي متذکر شدند و گفتند :اين
نس��ل نو بايد بر افقهاي دور و آينده ،که همان تشکيل
«تمدن نوين اسالمي» است ،متمرکز شود و فقط آينده
نزديک و جلوي پاي خود را نبيند .ايشان با تاکيد براينکه
اس�لام تنها راه نجات بش��ريت مجروح و زخم خورده از
حوادث گوناگون قرنهاي متمادي ،و تنها مس��ير تحقق
ادامه از صفحه اول

■■تأکید بر مبارزه با فساد
یکی از موضوعات مورد اش��اره محسنیاژهای تاکید
چندین باره آیتاهلل آملیالریجانی به برخورد با فساد در
هر رده و مقامی بود .به گزارش تس��نیم ،وی در اینباره
با بیان جملهای از رئی��س قوه قضائیه گفت« :هر کس
و ه��ر فردی در هر مقامی ،اگر در مظان اتهام اس��ت ،از
آن اغم��اض نکنید ».این کالمی ب��ود که بارها از رئیس
قوهقضائیه ش��نیدم و مکرر به زیرمجموعه میگفتم که
مس��ائل را مطابق با قانون و شرع توجه کنید و اما آنچه
براس��اس مس��تندات و براساس قرائن و ش��واهد به آن
میرس��ید نه به مجرمیت به همان مق��داری که اتهام
متوجه طرف است از آن نگذرید و تحقیق کنید ،بیاورید
و احضار کنید .مجلس پشت سر شماست و هیچ نگرانی
نداشته باشید .دادستان کل کشور گفت :از بیش از 500
نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت .در  15مرداد 1390
پرونده اختالس  3هزار میلیاردی در اهواز تشکیل شد و
چه��ل و چند روز در اهواز بود و پس از آن در  24بهمن
ماه  1390به دادگاه ارجاع شد .این پرونده با این اهمیت
و حجم کاری با  39متهم به دادگاه رفت و بیش از 200
ک مرکزی و بانکها و برخی
نفر از مدی��ران عالی در بان 
بخشهای مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و
برخی از کسانی که قبال با خود قوهقضائیه کار میکردند و
در ردههای باالی این قوه خدمت میکردند یعنی در حد
معاون رئیس قوه ،رئیس اطالعات و حفاظت قوهقضائیه
و تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس
میش��د اینها در پرونده باشند ،همه اینها تحت تعقیب
قرار گرفتن��د و ممنوعالخروج ش��ده و برخ��ی از افراد
مسدودالحساب و ممنوعالمعامله شدند .محسنیاژهای
اظهار داشت :اگر من ریزهکاریهای این پرونده را سه تا
چهار ساعت فرصت داشته باشم میتوانم بیان کنم ولی
این جزو افتخارات شماست .در این پرونده چند دستگاه
کمک ش��ایانی به ما کردند که یکی از آنها مجلس بود.
کمیس��یون اصل  ،90هیات رئیسه و برخی بخشهای
دیگر به جد از همان روز اول کامال با قوهقضائیه همراه و
همگام بوده و اطالعات خود را دادند و اگر الزم بود مطالب
را عنوان کرده و حمایت دیگری میکردند .دادستان کل
کشور افزود :بخشهایی از دولت وارد شدند ،اگرچه اول
کار ما با آنها واقعا مشکل داشتیم .این مسائل انجام شد
و در مرحله اول برای  39نفر از متهمان کیفرخواس��ت
صادر و به دادگاه ارسال شد .از این  39نفر از نظر دادسرا
گروه سیاس�ی :جک اس��تراو ،وزیر اس��بق خارجه
انگلیس که در جریان مذاکرات هس��تهای در دولت
اصالحات به رهبری حس��ن روحانی ،یکی از ارکان
تروئیکای اروپایی ب��ود و اخیرا همزمان با به قدرت
رسیدن روحانی به ایران نیز سفر کرد و حمایتهای
صریحی از توافق هستهای غرب با ایران داشته ،پس
از بینتیجه ماندن مذاکرات وین ،بار دیگر به میدان
آمده و از غرب خواس��ته دست از خواستههای نابجا
از ایران بردارد .جک استراو پیام توئیتری محمدجواد
ظریف که در آن خواس��ته ش��ده ب��ود فرصت این
مذاکرات همانند سال  2005از دست نرود؛ را قابل
درک دانس��ت .به گزارش «وطنام��روز» به نقل از
خبرگزاریها ،روزنامه اتریش��ی «استاندارد» نوشت
«جک اس��تراو» در سفری دو روزه به وین درباره به
خطر انداختن توافق هستهای ایران با پیش کشاندن
درخواستهای جدید غرب هشدار داد .وی همچنین
درباره خطر تس��لیم شدن رئیسجمهوری ایران در
برابر فشارهای داخلی در مراحل پایانی گفتوگوهای
هستهای هشدار داد و تصریح کرد وی در سالهای

کرامت واقعي انس��انها است ،خاطرنشان کردند :جوانان
مؤمن و متعهد ،سازندگان آينده اين کشور و هستههاي
اصلي براي ايجاد «تمدن نوين اس�لامي» هستند.رهبر
انقالب اس�لامي با اشاره به چالشهايي که نظام اسالمي
درگير آنها است ،گفتند :وجود چالش ،انسانهاي بصير،
آگاه و ش��جاع را هيچگاه نگران نميکند بلکه نگاه آنها را
به ظرفيتهاي موجود و احياناً ظرفيتهاي معطل مانده
داخل��ي معطوف ميکند .حضرت آيتاهلل خامنهاي علت
اصلي اين چالشها را توان پيش��رفت و استحکام و اقتدار
روزافزون در نظام اس�لامي دانستند و تأکيد کردند :ملت
ايران بهواسطه پيروزي انقالب اسالمي 35 ،سال است در
مقابل عادت نفرتانگيز و زشت نظام سلطه براي تقسيم
دنيا به س��لطهگر و سلطهپذير ايستاده و به همين علت،
قدرتهاي زورگو و باجگير بينالمللي و در رأس آنها آمريکا
برآشفته و خشمگين شدهاند .ايشان افزودند :البته همين
ايستادگي ،موجب شيفتگي ملتهاي دنيا بهسوي ملت
ايران ش��ده است و حتي بس��ياري از دولتهايي هم که
جسارت ايستادگي در مقابل قدرتهاي زورگو را ندارند،
از ايستادگي نظام جمهوري اسالمي خرسند هستند و آن
را تمجيد ميکنند .رهبر انقالب اسالمي طرح موضوعاتي
همچون هستهاي و حقوق بشر و برخي موضوعات ديگر

از طرف قدرته��اي زورگو را ضد ملت ايران ،صرفاً بهانه
دانس��تند و خاطرنشان کردند :تالش آنها اين است که با
اين بهانهها و فشارها ،ملت ايران را از ايستادگي در مقابل
زورگوييها و قلدريهاي خود ،منصرف کنند اما اين اتفاق
هيچگاه نخواهد افتاد .حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند:
ملت اي��ران تواناييهاي خ��ود را در ميدانهاي مختلف
اثبات کرده و نش��ان داده اس��ت بدون تکي��ه بر آمريکا
هم ميتوان به پيش��رفتهاي علم��ي و اجتماعي و نفوذ
بينالمللي و عزت سياسي دست پيدا کرد .ايشان تاکيد
کردند :ملت ايران راه درس��ت را انتخاب کرده است و به
مسير خود ادامه خواهد داد و اکثريت دنيا نيز با اين ملت
اس��ت .رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تالش هميشگي
امپراتوري خبري استکبار براي جلوگيري از رسيدن آوازه
پيشرفتها و موفقيتهاي ملت ايران به گوش جهانيان،
گفتن��د :با وجود همه اين تالشها ،امروز جمع کثيري از
مردم دنيا به ملت ايران اعتماد دارند و اين ملت را ستايش
ميکنند .حضرت آيتاهلل خامنهاي با انتقاد از بهکار برده
دروغين «جامعه جهاني» در مقابل جمهوري
شدن تعبي ِر
ِ
اسالمي ايران ،افزودند :نبايد تعبيري را که دشمنان بهکار
ميبرند ما هم بهکار ببريم زيرا واقعيت آن اس��ت که آنها
جامعه جهاني نيستند و فقط چند دولت مستکبر تحت

دادستان کل کشور ناگفتههایی از مبارزه با مفاسد اقتصادی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد

ابعاد جدید رانت بزرگ

و دادگاه و بن��ده که ناظر پرونده ب��ودم ،همه  39نفر با
میزان تفاوت اته��ام ،متهم بودند .همچنین یک قاضی
آشنا به مسائل و متخصص در این موضوع و دارای سابقه
درخشان و مورد تایید همگان یعنی آقای سراج انتخاب
ش��د و قوهقضائیه به دلیل عنایتی که به مبارزه با فساد
داشت ،وی را انتخاب کرد .ایشان آن موقع سمت قضاوت
در دادگاه نداش��ت ،اما فردی انتخاب ش��د که اوال نفوذ
ناپذیر باشد و متخصص باشد و کار کرده و تجربه داشته
باشد و دادگاه اینچنینی را اداره کرده باشد .وی ادامه داد:
آقای سراج انتخاب شد و از این  39نفر 2نفر را تبرئه کرد.
از این  39نفر که  2نفر تبرئه شدند ،پرونده به دیوانعالی
کشور رفت 4 .نفر در این پرونده حکم اعدام گرفتند و 2
نفر حبس ابد و بسیاری از این افراد حبسهای سنگین،
جرایم و انفصال گرفتن��د .این افراد در ردههای مختلف
مدیریتی و از طبقات مختلف هستند ،در دیوان نیز برخی
از اتهامات پذیرفته نشد و یک مورد را که آقای سراج به
 7س��ال حبس محکوم کرد و میلیاردها جزای نقدی از
پولی که محاس��به کرده بود ،به دیوانعالی کشور رفت و
قاضی ش��عبه ،حکم نقض بالارجاع داد ،یعنی از همین
جا پرونده تبرئه ش��د که البته تشخیص این قاضی بود.
محسنیاژهای اظهار داشت :مواردی از مجازاتها نقض
شد و به دادگاه بازگشت و دادگاه بعدی برخی را پذیرفت
و برخی را نپذیرفت .این مس��ائل چیزی نیس��ت که در
دستگاه قضایی گفته شود که اگر رئیس قوهقضائیه آن

را تشخیص داد تا آخر نیز همه باید همین را تشخیص
دهند .در همین پرونده افرادی بودند که دیوانعالی کشور
نق��ض بالارجاع یا نقض کرد و باز اعمال ماده  18ش��ده
است و هماکنون در جریان رسیدگی است .چرا؟ به خاطر
حساسیتی که بوده و هست.
■■هیچ استثنایی در برخورد قائل نشدیم
تعقی��ب و بازجویی از همه افراد در مظان اتهام در
پرونده فساد  3000میلیاردی و در هر رده و مسؤولیت،
از جمله موارد مورد تاکید محسنیاژهای بود .سخنگوی
قوهقضائیه با صراحت اعالم کرد قوه قضائیه در برخورد
با فساد هیچ اس��تثنایی قائل نشده اس��ت .اژهای در
اینباره تأکید کرد :من این را شهادت میدهم که هیچ
فردی نبود که با قرائن و شواهدی اتهام متوجه او باشد
و ما او را تعقیب نکرده باش��یم .بنابراین هر کسی که
در مظ��ان اتهام بود و در ه��ر مقام و رتبهای بود مورد
تعقیب قرار گرفت و درباره برخ��ی از این افراد اثبات
نش��د که مجرمند .محس��نیاژهای در پاسخ به سؤال
رئیس مجلس مبنی بر اینکه تعداد محکومین چند نفر
بوده و پرونده در چه مرحلهای است و همچنین درباره
تعطیلی برخی کارخانههای این فرد و بیکاری تعدادی
از کارکنان آن اظهار داشت :افرادی که در این مسیر
محکوم شدند ،تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و
در مرحله اجراست یا اجرا شده است .یعنی کسی که
مجازات زندان داش��ته ،زندانی شد و کسی که جزای

جک پیام جواد را گرفت

انتقاد استراو از درخواستهای«جدید» غرب در مذاکرات هستهای
مذاکرات یاد گرفته اس��ت که هی��چ توافقی وجود
نخواهد داشت وقتی که همه طرفهای مذاکره یک
تواف��ق را میخواهند .جک اس��تراو درباره مذاکرات
هس��تهای ایران با  5+1با وجود دور بینتیجه اخیر
ای��ن گفتوگوها اظهار خوشبین��ی کرده و تصریح
ک��رد :اگر هزینه توافق و هماهنگی در این مذاکرات
این است که در برخی جزئیات ابهاماتی وجود داشته
باش��د ،بنابراین ارزش این توافق را دارد .جکاستراو
در عین حال نگرانیهای رژیم صهیونیس��تی که در
جریان مذاکرات هم��واره ابراز میکند را قابل درک
دانسته و تصریح کرد که تنها با یک توافق هستهای
با تهران کنت��رل واقعی برنامه اتمی ایران امکانپذیر
است .اگر هیچ توافقی صورت نگیرد بنابراین ایرانیها
خواهن��د گف��ت که خب! م��ا حاال ه��ر کار دلمان
میخواهد انجام میدهیم .جک اس��تراو توس��ل به

تحریمها علیه ایران در این راستا را عامل پیچیدهتر
ش��دن مس��اله دانس��ت و تصریح کرد :کشورهایی
مانند چین ،روس��یه و همچنین هند و ژاپن در این
تحریمها با غرب همکاری نخواهند کرد .جک استراو
همچنین اظهارنظر توئیتری اخیر وزیر امور خارجه
کش��ورمان مبنی بر اینکه غرب نباید مانند س��ال
 2005فرصتها را از دست بدهد قابل درک دانسته
و تصریح کرد :م��ا باید به آنچه در توافق موقت ژنو
آمده است پایبند باشیم اگرنه اعتمادسازی ممکن
نخواهد بود .وی سرسختی و ناسازگاریهای آمریکا
را عامل غیرممکن ش��دن یک توافق خوب با ایران
در سالهای  2003و  2005دانست.استراو خطاب
به طرف غربی در مذاکرات هس��تهای تصریح کرد:
توافق با ایران را با خواس��تههای «جدید و نابجا» از
دست ندهید.

نفوذ کمپانيهاي متعلق به صهيونيستهاي بدنام هستند.
ايش��ان تأکيد کردند :جامعه جهاني ،ملتها و دولتهاي
مظلومي هستند که بهدليل فشار قدرتها ،جسارت اظهار
مخالفت با زورگوي��ان را ندارند اما اگر فضايي بهدس��ت
آورند ،قطعاً اين مخالفت را ابراز خواهند کرد .رهبر انقالب
اسالمي افزودند :جامعه جهاني ،دانشمندان و انديشمندان
و خيرخواهان و آزاديخواهان دنيا هستند .فرمانده کلقوا
در بخ��ش ديگري از س��خنان خود ،دانش��گاه افس��ري
ام��ام حس��ين(ع) را مرکزي مهم ب��راي فراگيري دانش
و تحقي��ق و آموزشهاي انقالب��ي و مهارتهاي رزمي و
کسب بصيرت و معنويت دانستند و دانشجويان جوان اين
دانش��گاه را به قدر دانستن اين فرصت بزرگ و مسؤوالن
و اساتيد دانش��گاه را نيز به بهرهبرداري حداکثري از اين
فرصت توصيه کردند .حضرت آيتاهلل خامنهاي در پايان
خطاب به جوانان گفتند :کشور و آينده آن ،متعلق به شما
است ،خود را براي فتح افقهاي دوردست و انجام کارهاي
بزرگ آماده کنيد.
در این مراس��م س��ردار سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تولید قدرت
روزافزون ،توسع ه توان بازدارندگی و افزایش آمادگیهای
همهجانبه بهعنوان برنامههای دائمی س��پاه پاسداران در
دفاع از انقالب اسالمی یاد کرد و گفت :منبع اصلی اقتدار
درونزای سپاه ،نیروی انسانی مؤمن ،هوشمند و انقالبی آن
است .سردار دریادار پاسدار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه
امام حسین(ع) نیز گزارشی از برنامهها و اقدامات علمی و
فرهنگی این دانش��گاه بیان کرد .در این مراسم جمعی از
فرماندهان ،اساتید و مربیان ،مدیران ،دانشآموختگان و
دانشجویان نمونه دانشگاه امام حسین(ع) هدایای خود را
از دس��ت فرمانده معظم کلقوا دریافت کردند و نماینده
دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) نیز مفتخر به دریافت
سردوش��ی ش��د .اجراي طرح محتوايي «امت واحده» از
جمله برنامههاي مراسم دیروز ميثاق پاسداري دانشجويان
دانشگاه افسري امامحسين(ع) بود.همچنين در اين مراسم،
دانشجويان دانشگاه افسري امام حسين(ع) ،نمايش رزمي
اعتمادبهنفس را اجرا کردند .در پایان مراس��م ،یگانهای
حاضر در میدان از مقابل فرمانده کلقوا رژه رفتند.
نقدی داش��ت ،جزای نقدیاش وصول ش��د و متهم
اصلی که حکم اعدام و رد مال و جزای نقدی و برخی
محرومیتهای دیگر داشت ،جزای نقدی که تاکنون
از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود
اما در طول این مدت ششصد و چهل و چند میلیارد
تومان جزای نقدی وی وصول شد .دادستان کل کشور
گفت :بارها من به عنوان دادستان کل کشور در مظان
این س��ؤال قرار میگرفتم که حکم چه شد .حکم در
حال اجراس��ت و متهم در زندان اس��ت و به بانکها
از روز اول اع�لام ک��رده و اآلن هم اعالم میکنیم که
اگر میخواهید اموال متهم را بردارید ،بسماهلل .اما اگر
میخواهید به فروش برسد باید صبر کنید .ما هرچه
تالش کردیم این اموال به بانکها تقدیم شود؛ حاضر
نش��دند واال ما میتوانستیم این اموال را از همان ابتدا
تقدیم کنیم اما بانکها معتقد هستند باید این اموال
به ف��روش برس��د .بنابراین این موض��وع کار میبرد.
محس��نیاژهای درباره احکام اعدام متهمان پرونده 3
ه��زار میلیاردی افزود :برخی از این افراد درخواس��ت
اعمال ماده  18کردند و این درخواس��ت آنها رد شد و
برخی در مسیر اجراست .درباره کسانی که درخواست
اعمال ماده  18رد شده است در زندان هستند و بخش
اعظم جزای نقدی آنها گرفته ش��ده و انش��اءاهلل به
همین زودیها بقیه حکمش��ان اجرا خواهد شد .وی
درباره تعطیلی برخی از شرکتها گفت :تاجایی که من
در جریان هستم به هیچ شرکت فعالی که کار میکرد
نگذاش��تیم لطم ه اساسی وارد شود .من که نمیتوانم
بگویم هیچ لطمهای ولی برخی از شرکتها راهاندازی
نش��ده بود و تعداد کمی به ص��ورت روزمزد یا قرارداد
موقت مشغول به کار شده بودند و اصال شرکت فعال
نشده بود .مطالبی که نمایندگان میگویند را نمیدانم
کجا را میگویند ،اما اگر شرکت فعالی وجود دارد که
تعطیل ش��ده درخواست میکنم که بگویید و من آن
را پیگیری خواهم کرد .الریجانی گفت :یک ش��رکت
کارخانه اشباع تراوست در شیرگاه مازندران و صنایع
غذایی گهر دورود است و اینها را برای شما مینویسند
و به شما خواهند داد .محسنیاژهای در ادامه گفت :من
اینها را دنبال خواهم کرد تا ببینم چه چیزی اس��ت.
حقیقتا دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی
و غیرمالی است البته ما در این زمینه بدون مشکل و
بدون خأل قانونی نیستیم .امکانات و نیرو نیاز است ،اما
عزممان برای این کار جزم است.

دولت

میتوان به دور از زیادهخواهی
به یک توافق هستهای دست یافت

حجتاالسالم حس��ن روحانی ،رئیسجمهور
در افتتاحیه نشس��ت س��ران کنفرانس تعامل و
اعتمادس��ازی آسیا(س��یکا) تحکی��م پیوندهای
اقتصادی و س��رمایهگذاریهای مش��ترک میان
اعضای سیکا را از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای
همگرایی منطقهای در اقتصاد جهانی برشمرد و با
تاکید بر ضرورت تحرکات و تعامالت منطقهای و
فرامنطقهای سازمان سیکا به تشریح دیدگاههای
جمهوری اسالمی ایران درباره موضوعات گوناگون
منطقهای و بینالمللی پرداخت .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی ریاست جمهوری ،روحانی در بخشی
از س��خنان خود اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایران براس��اس دکترین دفاعی و مبانی اخالقی و
دینی خود ،با تس��لیحات اتمی مخالف است ولی
استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای را حق خود
و همه کش��ورها میداند و بر این باوراس��ت که با
رویکرد برد -برد و به دور از زیادهخواهی و تهدید
میتوان مذاکرات جاری درباره برنامه هس��تهای
ایران را به توافق نهایی رساند به نحوی که حقوق
هستهای ایران تضمین شود و نگرانیهای مشروع
طرفهای مذاکره نیز برطرف شود.
وزیر ارشاد:

رئیسجمهور اگر میخواهد
از «من روحانی هستم» شکایت کند

عل��ی جنتی ،وزی��ر فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی درب��اره ورود
وزارت فرهن��گ و ارش��اد
اس�لامی به بح��ث فیلم «من
روحانی هستم» گفت:موضوع
این فیلم مربوط به ریاس��تجمهوری بوده و اگر
رئیسجمهور خود نیاز ببیند میتواند شخصا ورود
کرده و ش��کایت کند از ای��ن رو ضرورتی به ورود
وزارت فرهنگ در این باره نیست .به گزارش خانه
ملت ،جنتی در پاسخ به این سوال که گفته شده
برای ساخت فیلم «من روحانی هستم» از آرشیو
صدا و سیما استفاده شده است ،گفت :این وظیفه
ما نیست که ببینیم از آرشیو صدا و سیما استفاده
ش��ده یا خیر ،بلکه این وظیفه دستگاه قضاست.
جنت��ی همچنین با انتقاد از رفتار لیال حاتمی در
جشنواره کن ،گفت :رفتار وی قابل قبول نبود البته
احساسم این بود که غافلگیر شد .وی با بیان اینکه
لیال حاتمی در تالش برای انتخاب نوع پوش��ش
متین و مطابق با معیارهای ارزشی کشورمان بوده
اس��ت،افزود :در هر صورت غافلگیری وی در این
جشنواره قابلتوجیه و دفاع نیست.

در مذاکرات اجازه بحث درباره
سیست م دفاعی کشور را نخواهیم داد

س��یدعباس عراقچی دیروز در
بیس��تمین همایش سراسری
هادیان سیاسی س��پاه تصریح
ک��رد :ت��ا االن اج��ازه ورود
کشورهای  5+1به بحث سیستم
دفاعی را ندادهایم و ت��ا انتها هم اجازه ورود به این
بحث را به آنان نخواهیم داد .سیدعباس عراقچی،
عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده هس��تهای ایران به
صحبتهای خود در کمیسیون امنیت ملی مجلس
اش��اره کرد و گفت :در آنجا گفته ش��د ما در همه
موضوع��ات اختالف داریم که یک��ی از موارد بحث
موش��کی است .به گزارش س��پاه نیوز ،معاون وزیر
امور خارجه در ادامه با بیان اینکه کش��ورهای 5+1
به دلیل وجود بحث موشکی در قطعنامه ،اصرار به
مذاک��ره دارند ،گفت :ما به آنه��ا اعالم کردهایم که
سیستمهای دفاعی کشورمان غیرقابل مذاکره است.
وی افزود :به هر حال این از طرف ما خیلی روش��ن
و واضح اعالم ش��ده و تا االن اج��ازه ورود به بحث
سیستم دفاعی را به آنان ندادهایم و تا انتها هم اجازه
ورود به این بحث را به آنان نخواهیم داد.
دشمن

دیدار هیأتی
از مخالفان سوریه با منافقین

ی��ک گ��روه از ائت�لاف ملی مخالفان س��وریه
به ریاس��ت دبیر کل این ائتالف سهش��نبه با یک
هی��ات از گروهک تروریس��تی منافقین در یکی از
هتله��ای پاریس دیدار کرد .به گزارش تس��نیم،
ی��ک گ��روه از ائتالف مل��ی معارضان س��وریه به
ریاس��ت «بدر جام��وس» دبیر کل ای��ن ائتالف و
«عبد االحد اس��طیفو» روز سهشنبه با یک هیات
از گروهک تروریس��تی منافقی��ن در پاریس دیدار
کرد .جاموس در گفتوگو ب��ا خبرگزاری آناتولی
اعالم کرده است این دیدار برای آشنایی ،هماهنگی
و تبادل تجربی��ات صورت گرفته اس��ت .دبیرکل
ائت�لاف مخالفان س��وریه در این نشس��ت تاکید
ک��رد که هماهنگ��ی ما با یکدیگر ام��ری ضروری
اس��ت .جاموس در عین حال اعالم کرد این دیدار
با درخواست گروهک منافقین در یکی از هتلهای
پاریس صورت گرفته اس��ت .دبیر کل ائتالف ملی
معارضان سوریه همچنین به تسلیح مخالفان سوریه
و حمایت پاریس از آنها اشاره کرد و گفت :آنان هنوز
در انتظار پاسخ فرانس��ه بوده و این کشور در حال
بررسی موضوع اعطای سالح به معارضان است.

