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خشمگينیحداکثرینظامسلطه
40 سال پيش بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۸ 
در حالي كه در بيمارستان قلب بستري بودند در پيامي انقالبي خطاب 
به ملت ايران فرمودند: »قيام كنيد و ابرقدرت ها را از صحنه تاريخ روزگار 
براندازيد... ما تا آخرين قطره خون خويش با آنان )نظام سلطه( مي جنگيم 
چرا كه ما مرد جنگيم، ما انقالبمان را به تمام جهان صادر مي كنيم؛ چرا 
كه انقالب ما اسالمي اس��ت. و تا بانگ ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل بر 
تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست. و تا مبارزه در هر جاي جهان 
عليه مستكبرين هست ما هستيم. )صحيفه نور ج ۱۲ ص ۱4۸(«. اين 
سخنان براي استكبار جهاني تازگي نداشته و در سيره امام خميني و طي 
ساليان متمادي، نظام سلطه طعم تلخ فرياد استكبارستيزي امام خميني 
را چشيده بود اما اين بار اين سخنان امام را در شرايطي مي شنيدند كه 
انقالب اسالمي به پيروزي رسيده و عماًل خاكريز جبهه مقاومت اسالمي 
در برابر آنان شكل گرفته خواب نظام س��لطه را آشفته و رؤياي سلطه 
مطلق بر جهان را به كابوس وحشتناك تبديل كرده است. نظام سلطه از 
همان آغازين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي، عزم خود را جزم و كمر 
همت را براي نابودي تفكر اسالم انقالبي و يا الاقل ايزوله كردن جمهوري 
اسالمي و پيش��گيري از صدور انقالب و بسط و گسترش تفكر انقالبي، 
محكم بسته است اما از تمامي توطئه ها، دسيسه ها و تهديدهاي سخت 

و نيمه سخت و نرم نتيجه عكس گرفته است. 
اينك 40 س��ال از پيروزي انقالب مي گذرد نظام سلطه در سراشيبي 
سقوط و جبهه مقاومت اس��المي مقتدرانه به سمت قله هاي افتخار در 
حال پيشروي اس��ت. بنا به گفته ترامپ فقط امريكا به عنوان داعيه دار 
نظام نوين جهاني و پرچمدار نظام سلطه ي غرب، ۷ تريليون دالر براي 
جلوگيري از صدور انقالب اسالمي و تحقق مقاصد شوم و شيطاني خود 
در منطقه غرب آسيا )خاورميانه( هزينه كرده و با كمك هم پيمانانش 
در »مثلث شرارت عبري، غربي، وهابي« داعش را توليد كردند تا پس 
از نابودي مح��ور مقاومت و جمهوري اس��المي ايران و تس��لط مجدد 
صهيونيسم بر منطقه، با برچيدن بساط داعش به عنوان ابرقهرمان در 

افكار عمومي جهان مطرح شوند. 
اما ايران به عنوان پرچم��دار محور و جبهه مقاومت، اي��ن بار نيز مانند 
دفعات پيشين برنده اصلي سناريوي ش��يطاني غرب شده و با نابودي 
داعش و ساير تروريست ها و آزادسازي سوريه و عراق، به عنوان قهرمان 
مبارزه با تروريسم به جهان معرفي شده است. سپاه اينك محبوب همه 

مردم جهان است. 
محبوبيت ايران در بين تمامي مردم جهان )جبهه ۹۹ درصدي( و معرفي 
ايران به عنوان قهرمان مبارزه با تروريس��م تمام برنامه هاي نظام سلطه و 
محور شرارت عبري، غربي  و وهابي را برهم زده و رشته هاي آنان را پنبه 
و عرصه بر رژيم صهيونيستي تنگ تر و اين رژيم جعلي و منحوس را يك 
قدم به نابودي نزديك تر كرده است. محبوبيت ايران و پرچمداري مبارزه 
با تروريسم براي نظام سلطه آن قدر آزار دهنده هست كه اگر براي فكري 
نشود زودتر از آن كه تصور شود كشورها از تمكين از نظام سلطه سرباز زده 
و رژيم تحريم ها به كلی فروپاش��يده و جبهه بزرگ ضد استكباري شكل 
گرفته و عنصر نترسيدن از غرب به عنوان باطل السحر نظام سلطه در تمام 

جهان منتشر خواهد شد. 
مشكل نظام سلطه با ايران نه سپاه است، نه هسته اي، نه حقوق بشر، نه 
موش��كي و نه هيچ يك از موضوعات مورد ادعاي غرب، كس��اني كه )در 
داخل و خارج از كشور( ساده لوحانه تصور مي كنند مشكل امريكا و غرب با 
ايران، سپاه است و يا تصور مي كنند كه با تمكين از قواعد استعماري مالي 
غرب و تصويب FATF و... بهانه از امريكا گرفته خواهد شد و يا بين اروپا 
و امريكا از حيث اهداف استعماري تفاوت قائل هستند، همان گونه كه در 
ساير موضوعات نظير موضوع هسته اي اشتباه مي كردند و با ساده انديشي 
تن به مذاكره به شيطان دادند، اينك نيز سخت در اشتباه هستند. نظام 
سلطه  غرب بر اساس مهندسي 400 ساله به دنبال سلطه  بي قيد و شرط 
و استعماري )و بلكه اس��تحماري( بر: »بازارهاي مصرف در كل جهان«، 
»ذخاير، معادن و منابع جهان«، »نيروي انساني«، »دانش و تكنولوژي« 
و ساير نمادهاي اقتصادي جهان است و جمهوري اسالمي ايران و انقالب 

اسالمي را در تعارض عيني با اهداف استعماري خود مي بيند. 
در حقيقت نظام سلطه بر اساس منطق قرآن كريم: »وَلَن تَْرَضی َعنَك الَْيُهوُد 
َواَل النََّصاَرى َحتَّی  تَتَِّبَع ِملََّتُهْم )۱۲0 بقره(« تا جمهوري اسالمي را استحاله 
نكند و به تبعيت محض واندارد، از مخاصمه و دشمني با ايران بر نمي دارد. 
آن روزي نظام سلطه دست از دشمني با ما برخواهد داشت كه مطمئن شود 
تفكر انقالبي و انقالب اسالمي صادر نخواهد شد و جمهوري اسالمي هيچ 
مزاحمتي براي چپاولگري و استعمارگري غرب و سلطه مطلق بر اقتصاد 

جهان نخواهد داشت و مانع چپاول اقتصادي ايران نيز نخواهد شد. 
غرب از دست ما عصباني است چرا كه درخت انقالب اسالمي در فاز اول به 
بار نشسته و عمالً انقالب اسالمي صادر شده و قدرت خيل عظيم عاشقان 
اهل بيت عليهم السالم با شعار »حب الحسين يجمعنا« به هم گره خورده و 
در راه پيمايي اربعين جهان را مسحور خود كرده و در كمك به سيل زدگان 
عمالً وارد ميدان شده اند. شكي نيست كه موج دوم صدور انقالب اسالمي 
به زودي با شعار »حب االسالم يجمعنا« وارد ميدان مبارزه با نظام سلطه 
خواهد شد و دير نخواهد بود آن روزي كه شاهد موج سوم )موج نهايي( 
ص��دور انقالب كه همان انقالب جهاني مس��تضعفين اس��ت به ش��عار 
»حب العدالت يجمعنا« وارد ميدان مبارزه با ستمگري نظام سلطه شوند. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب: 

دشمنانایراننفسهایآخردشمنیرامیکشند
مراسم پاياني سي و شش�مين دوره مسابقات 
بين المللی ق�رآن كريم صبح ديروز با ش�ركت 
اس�تادان برجس�ته و قاري�ان بين الملل�ی 
ميهمان�ان  و  قرآن پژوه�ان  همچني�ن  و 
ش�ركت كننده در اي�ن مس�ابقات، در حضور 
رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي برگزار ش�د. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي در اين مراسم، فهم 
قرآن و عمل به آن را تأمين كننده سعادت بشر در 
دنيا و آخرت دانس��تند و با تأكيد بر اينكه بسياري 
از مشكالت و گرفتاري هاي امت اسالمي و بشريت 
به علت عمل نكردن به معارف قرآني است، گفتند: 
امروز ب��ه لطف الهي در جمهوري اس��المي، اقبال 
مردم به ويژه جوانان به معارف قرآني و تمس��ك به 
اين معارف روزبه روز در حال گسترش است و همين 
تمسك به قرآن مايه س��عادت، قوت و عزت نظام 

اسالمي خواهد بود. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي ب��ا قدردان��ي از 
دست اندركاران برگزاري مسابقات بين المللی قرآن، 
تالوت قرآن و انس ب��ا آن را مقدمه فهم و معرفت 
قرآني و همچنين تعميق معنويت در قلب و ذهن 
انسان برشمردند و افزودند: بسياري از كج روي ها، 
بدفهمي ه��ا، نااميدي ها، خيانت ها، دش��مني ها و 
تسليم شدن در برابر طواغيت، به علت دوري از قرآن، 

و معنويت و معرفت ناشي از آن است. 
   عمل به قرآن زمينه ساز عزت و رفاه

ايش��ان با تأكيد بر اينكه عمل به قرآن زمينه ساز 
عزت، رفاه، پيش��رفت، قدرت، انس��جام، س��بك 
زندگي ش��يرين در دنيا و تأمين كننده س��عادت 
آخرت است، خاطرنشان كردند: متأسفانه برخي 
سران كشورهاي اس��المي به دس��تورات قرآني 
عمل نمي كنند و به جاي آنكه »اشداُء علي الكفار« 
باش��ند، نوكر و دنباله رو امريكا و صهيونيست ها 
هس��تند و به جاي »رحماُء بَيَنُهم«، زمينه س��از 
اختالف ها و جنگ ها همچون جنگ سوريه، يمن 

و كشتار مردم مسلمان شده اند. 
رهبر انقالب اس��المي، الزمه عمل به ق��رآن را ياد 
خداوند و تقواي الهي دانس��تند و با اشاره به شهدا 
به عنوان انسان هايي كه در مرتبه عالي تقوا قرار دارند، 

گفتند: شهداي ما درس هاي زيادي را به ملت ايران 
دادند كه نمونه بارز آن، پديده كم نظير حركت عظيم 

مردمي براي كمك به مناطق سيل زده است. 
     ام�داد ب�ه س�يل زدگان، ي�ادآور روحيه 

فداكاري دفاع مقدس
حضرت آيت اهلل خامنه اى، امدادرساني و كمك هاى 
مردمي به مناطق سيل زده گلستان، مازندران، ايالم، 
لرستان و خوزستان را شبيه حركت جوانان در دوران 
دفاع مقدس خواندند و افزودند: اين حركت عجيب 
مردمي كه اين روزها شاهد هستيم، همانند روحيه 
فداكاري و ش��وق و ذوق جوانان در دهه 60 است. 
ايش��ان، اين روحيه را نتيجه آموزه ها و درس هاى 
قرآني برشمردند و با اشاره به دشمني ها با جمهوري 
اس��المي ايران، تأكيد كردند: اگر چه دشمني ها و 

حجم و شدت آن بيشتر از گذشته به نظر مي رسد 
اما اين اقدامات و توطئه ها، نََفس هاي آخر دشمني 

دشمنان با جمهوري اسالمي است. 
   دشمنان هرچه سخت تر بگيرند، ملت ايران 

قوی تر مي شود
ايشان در پايان تأكيد كردند: هرچه آنها نسبت به 
ملت ايران شدت عمل بيش��تري به خرج دهند و 
سخت تر بگيرند و هرچه از پايبندي ملت ايران به 
معارف قرآني عصباني شوند، اما اين ملت در مقابل، 
قوي تر و قدرتمندتر خواهد شد و تمسك خود را به 

قرآن بيشتر خواهد كرد. 
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، حجت االسالم 
خاموشي نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف 
و امور خيريه با بيان گزارشي، گفت: سي و ششمين 

دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم با شعار »يك 
كتاب، يك امت« و با هدف ايجاد فضاي انس ميان 
مسلمانان، زمينه سازي جهت ايجاد هويت اسالمي 
واحد در س��ايه آموزه ه��اي قرآن و ايج��اد فضاي 
وحدت بخش ميان ملت هاي مسلمان در شهرهاي 
تهران و قم برگزار شد. وي با اشاره به فعاليت هاي 
انجام شده در اين دوره از مسابقات، افزود: در رويداد 
بزرگ قرآني امس��ال ۳۲۹ نفر از اهالي قرآن از 6۷ 
كشور جهان ش��امل مس��ابقه دهندگان، داوران، 
مهمانان ويژه و جمعي از اس��تادان و فعاالن قرآني 

حضور داشتند. 
در ابتداي اين ديدار تعدادي از استادان و برگزيدگان 
مسابقات بين المللي قرآن كريم، آياتي از كالم اهلل 

مجيد را تالوت كردند. 

ژه
وی

 توقفارسالبستههايپستيازانگليس 
همازنتایجبرجاماست؟

حميد بعيدي نژاد، سفير ايران در لندن در توئيتي خبر داده كه 
شركت پست انگليس از تصميم قبلي خود مبني بر عدم ارسال 
مرسوالت به ايران عقب نش��ينی كرده است. بعيدي نژاد نوشته 
است: »شركت خدمات پست بريتانيا در يك عقب نشيني و باحذف 
بيانيه قبلي، اعالم كرده كه در حال حاضر به دليل مسائل اجرايي 
امكان صدور مراسالت به مقصدايران را ندارد و به دنبال حل بسيار 
فوري مسئله مي باشد. سفارت براي حل فوري مسئله با مقامات 
ذى ربط در تماس است و هر تحولي را به اطالع هموطنان عزيز 
خواهد رساند. « شركت پست سلطنتي انگليس موسوم به رويال 
ميل هفته گذشته در اقدامي غيرمتعارف طي بيانيه اي اعالم كرد 
كه مراسالت به ايران از نهم آوريل )۲0 فروردين( تا اطالع ثانوي 
متوقف  شده است. اين تصميم در نتيجه آنچه تحريم در مسير 
مراسالت به ايران ناميد، اتخاذ و گفته شد بسته هايي كه هنوز به 
مقصد نرسيده اند به فرستنده ارجاع خواهند شد. شركت »پارسل 
فورس« هم كه زيرمجموعه اي از رويال ميل به شمار مي رود، ارسال 
مراسالت به ايران را متوقف كرده است. بعيدي نژاد در توئيتي خبر 
داده بود كه »شركت Royal Mail انگليس طي بيانيه اي اعالم 
كرده كه ارسال مراسالت و بسته ها به مقصد ايران را متوقف نموده 

است. « او البته گرچه از شوكه شدن وزارت خارجه و شركت پست 
انگليس از اين تصميم خبر داده بود، اما همين محدوديت ها كه 
البته اگر از نگاه ايرانيان مقيم انگليس نگاه كنيم، كم هم نيست، 
نشان مي دهد برجام حتي با اروپا هم چقدر لنگ مي زند و چقدر 
بي ضمانت و پر نقص نوشته شده و چقدر تكيه كنوني بر آن و ادامه 
دادنش با اروپايي ها مي تواند اشتباه باشد. بعيدي نژاد در توئيت هاي 
خود تأكيد كرده كه »سفارت كشورمان در لندن تا رفع قطعي 
مشكل، ترتيباتي را براي دريافت نامه هاي پستي به مقصد ايران و 
تحويل رايگان آنها به پست ايران اعالم خواهد نمود. « در حالي كه 
اگر برجام درست نوشته و اجرا مي شد، نيازي نبود سفارت ايران در 
لندن نقش اداره پست از انگليس به ايران را ايفا كند.  سفير فرانسه 
در واشنگتن هم اخيراً اعالم كرده بود كه ايران بعد از انقضاي برجام 
مجاز به غنی سازى اورانيوم نيست كه با اعتراض رسمي دولت ايران 

توئيت  خود را حذف كرد. 

 ایرناخبرسازیکردسپستکذیب
خبرگزاري دولتي ايرنا با انتش��ار گزارشي در مورد اختالفات به 
وجود آمده ميان رئيس جمهور و حسن رحيم پور ازغدي و عزت اهلل 
ضرغامي در جلسات سال گذشته شوراهاي  عالي انقالب فرهنگي 
و فضاي مجازي، به نقل از »برخي در فضاي مجازي« خبر داد كه 

»رهبر معظم انقالب در توصيه اي دستوري، از عزت اهلل ضرغامي 
و حسن رحيم پور ازغدي خواسته اند تا اطالع ثانوي در جلسات 
شورا حاضر نشوند«. اين خبرگزاري ديروز خبر قبلي خود را اصالح 
و اعالم كرد كه: »پيگيري هاي خبرنگار ايرنا حاكي است كه خبر 
مزبور صحت ن��دارد و رهبر انقالب توصي��ه اي در اين خصوص 
نداش��ته اند«. البته بهتر آن بود كه خبرنگار ايرنا قبل از انتشار 
گزارش خود پيگيري مي كرد. پيش از اين چندين بار دفتر رهبر 
انقالب در اطالعيه هايي تأكيد كرده كه اخبار معظم له صرفاً از 

پايگاه خبري دفتر ايشان پيگيري شود. 
گفته مي ش��ود در روزهاي آينده اين دو شورا جلس��ه دارند و از 
ضرغامي و رحيم پور ازغدي براي شركت در جلسه دعوت نشده 
اس��ت. انتقاد ضرغامي در آخرين جلسه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به حسن روحاني باعث شد كه روحاني به او بگويد جلسه 
را ترك كند و چون با استنكاف ضرغامي مواجه شد، خود جلسه 
را ترك كرد. به نظر مي رسد برخي دنبال اخراج اين دو نفر از دو 
شورا هستند و براي توجيه آن ترجيح مي دهند از رهبري خرج 
كنند. حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
گفته است: »شنيده ام دولت عامل عدم دعوت از رحيم پور ازغدي 

و ضرغامي به شوراي انقالب فرهنگي است. «

رئيس مجلس شوراي اسالمي: 
شيطنتامریكایيها

موجبایجادوفاقدرکشورشد
ش�يطنت امريكايي ها باعث ايجاد فضاي وفاق و همدلي در كش�ور 
ش�د. آنها نيت ديگري داش�تند، ولي موفق به تحقق آن نش�دند. 
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در 
ديدار با معاونان پارلماني وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي كشور حفظ و 
نگه داشتن وفاق و همدلي را سرمايه اي براي تحقق آرمان هاي انقالب عنوان 
كرد و افزود: معاونت پارلماني دستگاه ها از قسمت هايي است كه اين مهم را 
بر دوش دارد. بنابراين موارد مد نظر نمايندگان را پيگيري كنيد چرا كه فشار 
روي آنها زياد بوده و مشكالت مردم را منعكس مي كنند. رئيس مجلس 
شوراي اسالمي با تأكيد بر لزوم حفظ ارتباط نمايندگان با وزرا تصريح كرد 

اين امر به حفظ فضاي وفاق در كشور كمك مي كند. 
الريجاني با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري تحت 
عنوان »رونق توليد« بيان داشت: برخي قوانين و مقررات سرمايه گذارى 
را س��خت كرده بنابراين الزم است در دس��تگاه ها ستادي تشكيل شود 
تا ايرادات قانوني مشخص ش��ود كه البته به معاونت قوانين مجلس نيز 
گفته ايم تا تنقيح قواني��ن را در اولويت قرار دهن��د. وي بخش زيادي از 
ايرادات قانوني را مربوط به آيين نامه ها و بخش��نامه ها دانست و تصريح 
كرد: متأس��فانه در حال حاضر روند س��رمايه گذارى در كش��ور دو سال 
طول مي كشد كه اش��كال ديواني ما را نشان مي دهد همچنين در قانون 
 برنامه توس��عه، طرح پنجره واحد مطرح ش��د كه به خوبي اجرا نش��د. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه روان س��ازي فعاليت هاي 
اقتصادي و جلوگيري از فساد نيازمند راه اندازى شبكه ملي اطالعات است، 
خاطرنشان كرد: در جلسه سران قوا نيز اين بحث ضروري عنوان شد و در 
حال حاضر اين پروژه تا حدي در برخي دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما به 
يكديگر متصل نيست، از اين رو الزم است وزارت ارتباطات به عنوان دستگاه 

اصلي باشد و ساير دستگاه ها با اين وزارتخانه همكاري كنند. 

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه رئيس جمهور: 
برداشتازصندوقتوسعه

درصورتنيازموردتأیيداینجانباست
جبران خسارات سيل زدگان را سريعًا 

از محل هاي سه گانه آغاز كنيد
 رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المي در پاس�خ ب�ه درخواس�ت مج�وز 
رئيس جمهور براي برداش�ت از صندوق توس�عه ملي به منظور تأمين 
بخش�ي از هزينه هاي ناش�ي از خس�ارات س�يل های اخي�ر، جديت 
دستگاه هاي مس�ئول در پيگيري و جبران خسارت های مالي سنگين 
س�يل به ويژه خس�ارت های وارده بر كش�اورزان را الزم دانستند و از 
دولت خواس�تند كه با اس�تفاده از محل ه�ای قانوني موجود، س�ريعًا 
اقدام�ات الزم را آغاز كن�د و در ادامه پس از جمع بن�دي وضعيت و در 
صورت نياز، برداش�ت از صندوق توس�عه ملي مورد تأييد خواهد بود. 
در پاسخ رهبر انقالب اسالمي به دكتر روحاني تصريح شده است: خسارت هاى 
مالي ناشي از سيل ويرانگر به ويژه در چند استان بسيار سنگين و مصيبت بار 
است و الزم است به طور جدى از سوي دستگاه هاي مسئول پيگيري و جبران 
شود. البته كمك هاي مردم و نهادهاي انقالبي و دستگاه هاي متعدد دولتي 
و نظامي در اين ايام حقاً چش��مگير و موجب س��پاس و قدرداني است ولي 
اين كمك ها نمي تواند خسارت هاى وارده به آحاد مردم به ويژه كشاورزان و 
صاحبان كشتزارهاي سيل زده را جبران كند و ورود دولت الزم است. مطلعيد 
كه استفاده از صندوق توسعه ملي صرفاً در صورت مسدود بودن راه هاي ديگر 

ممكن است، بنابراين تأكيد می شود كه دولت سريعاً از محل هايی همچون: 
• ۵ درصد مق��رر در بودجه  عمومي كش��ور براي جبران خس��ارت حوادث 

غيرمترقبه
• جابه جايي در رديف هاي بودجه هاي عمراني

• بيمه ها و تسهيالت بانكي
اقدامات الزم را آغاز كند و در ادامه پ��س از جمع بندي وضعيت، در صورت 
نياز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأييد اينجانب خواهد بود. الزم مي دانم 

توصيه هاي زير را براي جريان بهتر كارها مطرح نمايم: 
۱- فرماندهي واحد براي مديريت يكپارچه، هماهنگي، انسجام، پيگيري، 
نظارت و پاسخگويي نسبت به اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي 

و بازتواني ايجاد شود. 
۲- پايگاه اطالعات جامع و قابل اتكا از كليه عناصر حقيقي و حقوقي متأثر از 
سيالب اخير با قابليت برآورد دقيق خسارات و نيازها و رصد كليه خدمات و 

كمك هاي دريافتي از مبادي مختلف در اسرع وقت ايجاد شود. 
۳- برنامه اقدامات با اولويت بندي و زمان بندي مشخص تهيه و تقسيم كار 
بين دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و انقالبي و مردمي با تعيين 

مسئوليت ها تهيه و به اجرا گذاشته شود. 
4- اقدامات الزم براي تأمين نيازها و مايحتاج عمومي و فوري افراد متأثر 
از س��يالب خصوصاً تأمين خسارات كش��اورزان در حداقل زمان ممكن 

صورت پذيرد. 
۵- به منظور رونق كس��ب وكار در مناطق س��يل زده حداكثر استفاده از 
ظرفيت هاي مناطق مذكور براي بازس��ازي ص��ورت پذيرد. ضمن اينكه 
تدابي��ر الزم و فوري براي بازس��ازي و تعمير س��ريع و ايم��ن واحدهاي 
آسيب ديده مسكوني و تجاري و توليدي به اجرا گذاشته شود. توفيقات همه  

دست اندركاران را مسئلت مي نمايم.
 سيد علي خامنه اي ۲۳ فروردين ۱۳۹۸

نظاممدنيمردمساالر
بزرگتریندستاوردجمهورياسالمياست

بزرگ ترين دستاورد جمهوري اسالمي در ۴۰ سال گذشته تأمين يك 
نظام مدني مردم ساالر بر اساس عقالنيت اسالمي است و دنياي غرب 
بايد با فاصله گرفتن از خودبزرگ بينی به اين تجربه جديد اهميت دهد. 
به گزارش ايسنا، محمدجواد الريجاني دبير ستاد حقوق بشر ايران در ديدار 
رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس ايتاليا ضمن اشاره به همكاري هاي 
خوب حقوق بشري و قضايي ميان دو كشور و برگزاري چهار دوره موفقيت آميز 
مذاكرات دو جانبه ذيل موضوعات قضايي و حقوق بشري از جمله گفت وگوهاي 
حقوقي و تبادل نظر و تجربيات ميان قضات و كارشناسان دو كشور، خصوصاً 
موضوعاتي چون نحوه صيانت از حقوق متهم، جرايم نوجوانان، مجازات هاي 
اعدام و مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت توسعه اين همكاري ها در آينده تأكيد 
كرد. دبير ستاد حقوق بش��ر در ادامه افزود: بزرگ ترين دستاورد جمهوري 
اسالمي در 40 سال گذشته و فراتر از پيشرفت هاي حاصله در علم و تكنولوژي، 
موضوع تأمين يك نظام مدني مردم ساالر بر اساس عقالنيت اسالمي است. 
الريجاني خاطرنشان كرد: دنياي غرب بايد با فاصله گرفتن از خودبزرگ بينی 

به اين تجربه جديد اهميت داده و درك درستي از آن داشته باشد. 

آیازمانیبرایخروجایران
ازبرجاممتصوراست؟

ادامه از صفحه يك 
۵- درباره بند پنجم نظر مدافعان ماندن در برجام، بهتر از همه سفير فرانسه 
در امريكا سخن گفت. او نش��ان داد كه غرب نمی خواهد پايان خوشی از 
برجام براى ايران رقم بخورد و نقشه امريكا و اروپا براى پايان ۱0 سال يا ۲۵ 
سال، زدن زير ميز و انكار متن برجام و تفسيرهاى متفاوت از آن است. طرف 
غربی براى چنين تفسيرهاى موسعی، از قبل طراحی كرده و متن ناقص و 
تفسير پذيرى از برجام را به امضا رسانده است. از طرفی اين اميد مدافعان 
ماندن در برجام كه ما پس از هفت سال ديگر بتوانيم سرافرازانه و قانونی به 
فعاليت هسته اى بازگرديم، با نگرانی آنها از وارونه سازى دستگاه تبليغاتی 
امريكا در صورت خروج ايران از برجام در تناقض است. اگر امريكا چنين 
قدرتی داشته باشد، در زمان پايان محدوديت هاى برجام هم می تواند ايران 
را متهم برجام معرفی كند و احتماالً اين كار آسان تر از وارونه سازى قضيه 
خروج ايران از برجام است زيرا خروج ايران يك اقدام شفاف و با زمان بندى 
مشخص است و افكار عمومی جهان تصوير روشنی از آن دارد اما متن برجام 
را هيچ يك از مردم جهان نخوانده اند و تفسير امريكا از پايان برجام براى 
مخاطبان جهانی رسانه هاى امريكا پذيرفتنی تر است و حتی شايد بسيارى 
از كارگزاران دولت و حكومت در ايران و سياسيون ايرانی كه آنها هم دو خط 
از برجام را نخوانده اند، تفسير امريكا را بپذيرند! پس دل خوش كردن به اين 

بهانه  ها و اميد  هاى واهی به زيان كشور است. 
آنچه كه گفته ش��د به معنی لزوم خروج س��ريع تر ايران از برجام نيست 
بلكه صرفاً ادعا می كنيم كه تصور »همچنان سودمند بودن برجام « مغاير 
واقعيات و بيشتر توهم و بافته هاى ذهن است. شايد در كشور نظر سومی 
هم باشد كه به لحاظ عملياتی، فرقی ميان ماندن و نماندن در برجام قائل 
نباشند و مصلحت كلی را »فعالً« ماندن در برجام بدانند. ممكن است حتی 
به دنبال زمان مناسب خروج از برجام باشيم، مثالً در آستانه انتخابات امريكا 
براى اثرگذارى بر انتخاب مجدد دولت فعلی امريكا. و اين را شدنی بدانند 
همان طور كه در 40سال گذشته وقايع مربوط به ايران بر چهار ساله شدن 

دو رئيس جمهور امريكا-كارتر و بوش پدر- اثر مستقيم گذاشت. 
آيندگان متأثر از تصميم ما درباره برجام هستند. اين تصميم بايد با ايمان به 
نصرت الهی براى مؤمنان كه مساوق عقالنيت و شجاعت است، باشد. بنگريم 
كه اگر شجاعت نداشته باشيم و محافظه كار و دمدمی مزاج باشيم و خود را 
در پشت توهمات غير عقالنی خويش مخفی كنيم، خبرى از نصرت  الهی 

هم نخواهد بود و گزارش ما به تاريخ، تاريك خواهد شد. 
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      خبر

رئي�س ق�وه قضائي�ه با بي�ان اينك�ه صرف اع�الم خب�ر وقوع 
فس�اد ب�راي م�ردم اعتمادس�از نيس�ت، »اص�الح رونده�ا و 
بس�ترهاي فس�ادزا« و »اع�الم خب�ر برخ�ورد ب�ا مفس�دان« 
را دو مؤلف�ه اصل�ي ب�راي ايج�اد اطمين�ان در م�ردم نس�بت 
ب�ه مقابل�ه نظ�ام جمه�وري اس�المي ب�ا مفاس�د دانس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي در جلسه مسئوالن عالي قضايي با قدرداني از خدمت رساني 
همه گروه هاي مردمي و دولتي در سيل اخير اعم از هالل احمر، بسيج، 
ارتش، سپاه و نهادهاي انقالب اسالمي، تصريح كرد: در آستانه روز ارتش 
جمهوري اسالمي و در روزهايي كه س��پاه پاسداران انقالب اسالمي 
مورد هجمه دش��منان قرار گرفته اس��ت، امروز در مناطق سيل زده 
شاهد اجراي مانور خدمت و خدمت رساني نيروهاي مسلح كشورمان 
هستيم و حقيقتاً در اين مانور خدمت، جلوه هاي زيبايي از اخالص، 

ايثار، دلدادگي، مردمداري و واليتمداري به چشم مي خورد. بايد از اين 
نيروها و مردمان عزيزي كه مخلصانه خدمت كردند و همچنان نيز در 
كنار هموطنان آسيب ديده هستند تا بخشي از آالم آنان را كاهش دهند، 

صميمانه تقدير و تشكر كنيم. 
رئيس قوه قضائيه، پيشاپيش فرا رسيدن سالروز ميالد با سعادت 
حضرت امام زم��ان )عج( را تبريك گف��ت و افزود: اي��ن روز را به 
همه مردم عزيز به ويژه س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت 
اطالعات، سازمان اطالعات س��پاه و همه كساني كه كوچك ترين 
دغدغه اي براي حفظ امنيت ايران اسالمي دارند، تبريك مي گويم و 
از همه نيروهاي اطالعاتي و امنيتي مي خواهم كه به بركت اين ايام، 
همانند گذشته تمام تالش خود را با همكاري مديران دلسوز كشور 
براي شناسايي بسترهاي فس��اد به كار بندند و با سپردن مفسدان 
به دس��ت دس��تگاه عدالت، اعتماد مردم عزيز به كارآمدي نظام و 

سازمان اداري كش��ور را افزايش دهند. آيت اهلل رئيسي ادامه داد: 
در خصوص مقابله با فساد بايد به ياد داشته باشيم كه صرف اعالم 
خبر وقوع مفاسد، نه تنها اعتمادساز نيس��ت بلكه اعتمادزداست. 
آنچه سبب ايجاد اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد مي شود، اوالً 
شناسايي و رفع بسترهاي فساد و ثانياً برخورد قانوني و عبرت آموز 

با مفسدان است. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در 
خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: در اين پيام، سه دستگاه 
نظارتي از سه قوه يعني وزارت اطالعات در قوه مجريه، سازمان بازرسي 
كل كشور در قوه قضائيه و ديوان محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب 
رهبر معظم انقالب قرار گرفتند. معتقدم همچن��ان اين فرمان، يك 
منشور زنده و الزم االجرا براي همه دستگاه هاست كه به هيچ عنوان از 

اجراي مفاد آن نبايد غفلت كنند. 

س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت: ط�رح دو فوريتي اقدام 
متقابل در برابر تروريس�تي اعالم كردن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي توسط اياالت متحده 
امريكا در جلسه ديروز اين كميسيون تصويب شد. 
به گزارش ايرنا، علي نجفي خوش��رودي ديروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس يكي از مواد 
اين طرح، دولت جمهوري اس��المي ايران موظف 
است در چارچوب مصوبات ش��وراي عالي امنيت 
ملي در برابر اقدامات تروريستي نيروهاي امريكايي 
كه منافع جمهوري اس��المي ايران را به مخاطره 

مي اندازند، اقدامات متقابل و قاطع انجام دهد. وي 
افزود: در نشست  كميسيون كه با حضور طراحان 
اين طرح و همچنين نمايندگان ارگان هاي ذى ربط 
برگزار شد، مواد باقي مانده از طرح دوفوريتي اقدام 
متقابل در برابر اين سازمان تروريستي در اعالم كردن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران توسط اياالت 

متحده امريكا، مطرح شد و به تصويب رسيد. 
 وى بيان كرد: يكي از مواد اين طرح دولت را موظف 
كرده است ضمن اعتراض و اقدام حقوقي به تصميم 
غيرقانوني اياالت متحده امريكا در تروريستي ناميدن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مراجع بين المللی، 

از طريق مراودات دوجانبه و چندجانبه با كشورها و 
رايزني با مجامع و سازمان هاي بين المللی از حداكثر 
توان خود براي بي اثر كردن اقدامات امريكا از نقض 
مصونيت حاكميتي اركان دفاعي جمهوري اسالمي 
ايران استفاده كند. نجفي خوشرودي تصريح كرد: 
در ادامه اين نشست، گزارش عملكرد حقوق بشري 
امريكا در سال ۱۳۹۷، و موارد نقض حقوق بشر از 
سوي اين كشورها مطرح و به تصويب كميسيون 
رسيد كه متعاقباً در صحن مجلس شوراي اسالمي 

قرائت مي شود. 
شبكه خبري بلومبرگ با بازتاب طرح مجلس عليه 

اقدام امريكا گزارش داد: پارلم��ان ايران طرحي را 
تصويب كرده كه اقدام امريكا عليه نيروهاي سپاه 
را با تروريس��ت خواندن فرماندهي مركزي امريكا 
در غرب آسيا و هرگونه س��ازمان يا نهادي كه با آن 
همكاري كند، تالفي مي كند. اين ش��بكه خبري 
امريكا در گزارش خود نوشت: مجلس ايران خطوط 
كلي طرح تالفي اقدام امريكا در قرار دادن سپاه در 
فهرست سازمان هاي تروريستي را تصويب كرد. در 
اين طرح نيروهاي فرماندهي امريكا در غرب آسيا و 
هر سازمان و نهادي كه تحت آن عليه ايران همكاري 

مي كنند، تروريست خوانده مي شوند. 

رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد

رفع بسترهاي فساد و برخورد قانونی با مفسدان دو مؤلفه اعتمادساز

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد 

تصويب طرح مقابله با اقدام امريكا عليه سپاه در مجلس


