
  گزارش

»رونق تولید«
 روی دیگر خسارت های سیل

یکی از بیماری های اقتصادی کش��ور که آثار و بازتاب های اجتماعی 
و حتی سیاسی داشته و در سالیان اخیر دامنگیر جامعه ایرانی بوده، 
رکود بوده که در برخی دوره های زمانی با تورم آمیخته ش��ده و برای 
عموم مردم، به ویژه اقشار کم درآمد زحمات و رنج های زیادی تولید 

کرده است.
شعار سال رهبر حکیم انقالب اسالمی، یعنی »رونق تولید« معطوف 
به رس��یدگی و حل این بیماری اقتصادی است. رونق تولید می تواند 
به تولید، اش��تغال و درآمد بیش��تر بینجامد و با به گردش درآوردن 
چرخ اقتصاد بخش عمده ای از آس��یب های اقتصادی و اجتماعی را 

درمان نماید.
همین ضرورت در مقطعی، توجیه برخی سیاسیون را برای پذیرش 
برجام فراهم آورد که ب��ا گزاره »هم چرخ اقتص��اد بچرخد هم چرخ 
سانتریفیوژها« بیان می شد اما متأسفانه بدعهدی سران کاخ سفید و 
نقض برجام به تشدید این بیماری انجامید و از این رو باید زمینه های 

داخلی خروج از این وضعیت و رونق را فراهم کرد.
در شرایط فعلی سیل ویرانگر و خسارت های آن را می توان با مدیریت 
درست و جهادی تبدیل به فرصتی برای کمک به رونق تولید نمود که 

در عرصه های مختلفی چون موارد زیر قابل توجه است:
1- کشاورزی: کمبود آب ناشی از خشکسالی و برداشت های بی رویه از 
منابع آبی، یکی از دالیل رکود در بخش کشاورزی، بیکاری در روستاها 
و کاهش درآمد و مهاجرت اجباری کشاورزان را فراهم کرده بود که 
با سیل اخیر و ذخیره 50میلیارد متر مکعب در پشت سدها، تقویت 
منابع آب های زیرزمینی و روان آب های کشور، مجال رونق در بخش 

کشاورزی فراهم آمده است.
2- دامداری: تقویت مراتع کش��ور بر اثر ریزش ه��ای فراوان جوی و 
امکان تأمین بخشی از خوراک دام در سایه پرآبی و رونق کشاورزی 
که هزینه پرورش دام را کاهش می دهد، می تواند به رونق دامداری در 

کشور بینجامد و به نیازهای کشور در این بخش پاسخگو باشد.
3- عمرانی: خسارت  به بیش  از 12 هزار کیلومتر جاده و تخریب حدود 
450 پل و خسارت به حدود 5هزار پل دیگر، تخریب حدود 70هزار 
خانه و خسارت به حدود 100هزار دس��تگاه منزل مسکونی دیگر و 
خرابی و خسارت به صدها مدرسه و مؤسسات دولتی دیگر، زمینه ای 
برای رونق ساخت و ساز در بخش های س��یل زده شده که شرایط را 
برای فعالیت های حدود 200 رشته تولید مرتبط با ساختمان فراهم 

کرده است.
4- خدمات و گردش��گری: تغییرات اقلیمی و افزایش جذابیت های 
طبیعی بر اثر افزایش نزوالت جوی از یکسو و افزایش حضور نیروی کار 
مهاجر در مناطق دیگر و افزایش درآمد ناشی از رونق در بخش های 

تولیدی می تواند رونق در خدمات و گردشگری را نیز موجب شود.
5- صنایع: فقط حدود 200 رش��ته تولید به ساختمان سازی مربوط 
است که رونق ساخت و س��از در بخش عمرانی می تواند رونق بخش 
این دسته از صنایع باش��د که در رأس آن صنعت های راهبردی آهن 
و سیمان قرار دارد و صنایعی که با رکود در بخش مسکن در سالیان 

اخیر رکود سختی را تجربه و کارگران بسیاری را بیکار کرده است.

رسولسناییراد

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از كارگران: 

نفت را هر  قدر اراده کنیم  صادر می کنیم

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م 
انقالب اس�المي در آغ�از هفت�ه كار و كارگر 
در دي�دار ه�زاران نف�ر از كارگ�ران صناي�ع 
مختلف، كار جه�ادي و بي وقفه را از ش�رايط 
مهم رونق تولي�د و تحقق راهبرد عزت آفرين 
اقتص�اد مقاومتي خواندند و ب�ا تأكيد بر لزوم 
رس�يدگي به مس�ائلي همچون امنيت شغلي 
و مزد و احت�رام به كارگران افزودند: دش�من 
براي ب�ه زان�و در آوردن ملت ايران بر فش�ار 
اقتصادي متمركز شده است اما بداند اين ملت 
هيچ گاه به زان�و در نمي آيد و ضمن اس�تفاده 
از فرص�ت تحري�م براي رش�د و ش�كوفايي، 
دش�مني هاي امريكا را بي پاس�خ نمي گذارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهب��ر انقالب اس��المي دیدار امس��ال 
با کارگ��ران را با توجه به س��ال »رون��ق تولید«، 
داراي اهمیت بیشتري دانس��تند و با تشبیه کار 
به بهار به عنوان زمین��ه اي براي بروز ظرفیت ها و 
استعدادها گفتند: کار یک ارزش واال است و این 
موضوع باید به یک فهم عمومي در جامعه تبدیل 
شود تا جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود. 

حضرت آیت اهلل خامنه اي یک��ي از عوامل تحقق 
رونق تولید را کار جهادي و فوق العاده دانس��تند 
و افزودند: رونق تولید یکي از ارکان اصلي اقتصاد 
مقاومتي است و اگر اقتصاد مقاومتي محقق شود، 
تصمیم هاي سردمداران امریکایي و صهیونیستي 
درباره نفت و مس��ائل اقتصادي دیگر، تأثیرگذار 
نخواهد بود. ایش��ان خاطرنش��ان کردند: »رونق 
تولید«، »حمای��ت از کاالي ایران��ي«، »تحرک 
کاري« و »اقتصاد مقاومتي« در واقع زمینه س��از 
عزت ملي و نفوذناپذی��ري در برابر تصمیم هاي 
بیگانگان خواهد شد. رهبر انقالب اسالمي با تأکید 
بر اینکه عزت ملي یکي از اولویت ها و مسائل اصلي 

هر ملتي اس��ت، گفتند: ملت ها هی��چ گاه راضي 
نخواهند ش��د تا تحت تأثیر و نف��وذ تصمیمات 

دشمنان خود قرار گیرند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به ادعاهاي 
مقامات امریکایي و صهیونیس��تي افزودند: آنها 
مي گویند دشمن نظام جمهوري اسالمي هستیم 
و با مل��ت ایران دش��مني نداریم اما دش��مني با 
جمهوري اسالمي، دشمني با ملت ایران است زیرا 
جمهوري اسالمي به کمک و مدد مردم برپاست 
و اگر کمک مردم نبود، جمهوري اس��المي نبود. 
ایشان با اش��اره به توطئه هاي گوناگون دشمنان 
ملت ایران در 40 سال گذشته از جمله تمرکز بر 
موضوع کار و کارگر و شکست این تالش ها، تأکید 
کردند: ملت ایران به ویژه کارگ��ران در همه این 
موارد، بر دهان دشمن زدند و او را مأیوس کردند. 
   جامعه كارگري از وفادارترين قشر ها به 

جمهوري اسالمي
 رهبر انقالب اس��المي با تأکید ب��ر اینکه جامعه 
کارگ��ري از وفادارترین قش��رها ب��ه جمهوري 
اسالمي بوده و هس��ت، افزودند: مسئوالن کشور 
و سیاست س��ازان و مجریان سیاست ها باید قدر 
جامعه کارگري را بدانند و به مس��ائل اساس��ي 
آنها همچون امنیت ش��غلي، احت��رام به کارگر و 
موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقي 

داشته باشند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در همین زمینه گفتند: 
بعضي خریداران کارخانه ها با از بین بردن کارخانه، 
فروش تجهیزات آن، و تبدیل کردن زمین کارخانه 
به بُرج، سوءاستفاده مي کنند که همه مسئوالن 
در سه قوه، باید با اینگونه مس��ائل مقابله جدي 
کنند. ایش��ان واردات بي رویه را از دیگر مسائلي 
برشمردند که به تولید داخل و کارگر ایراني ضربه 
وارد مي کند و افزودند: در زمینه مقابله با واردات 

بي رویه کاالهاي خارجي، مقررات سختي وجود 
دارد اما این ضوابط باید با قاطعیت اجرا ش��وند. 
رهبر انقالب اسالمي گفتند: تحریم ها اگرچه در 
برخي موارد زمینه س��از بروز مشکالت مي شوند 
اما اگر با آنها مقابله صحیح و منطقي شود، به نفع 
کش��ور خواهد بود زیرا تحریم ها موجب تکیه بر 

توان، ظرفیت و ابتکارهاي داخلي خواهد شد. 
   دشمني با ملت ايران بي پاسخ نمي ماند

حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به توطئه هاي 
مختلف و ناکام دش��منان در 40 سال اخیر علیه 
»ملت ایران، انقالب اس��المي و نظام جمهوري 
اس��المي« تأکید کردند: امریکایي ها با تمرکز بر 
مس��ائل اقتصادي به دنبال به زانو درآوردن ملت 
ایران هستند اما بدانند این حرکت اخیر آنان نیز 
ناکام مي ماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در مقابل 

شیطان بزرگ هیچ گاه به زانو در نخواهد آمد. 
رهبر انقالب اسالمي درباره تالش امریکا براي 
مس��دود کردن راه ه��اي صادرات نف��ت ایران 
افزودند: ملت فعال و مس��ئوالن هوشیار ایران 
نش��ان داده اند اگر همت کنند همه بن بست ها 
را مي ش��کنند و قطعاً این ت��الش امریکایي ها 
هم به جایي نمي رس��د و جمهوري اسالمي هر 
مقدار الزم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر 
خواهد کرد. ایش��ان با یادآوري یک نکته مهم 
خطاب به دش��منان ملت ای��ران تأکید کردند: 
بدانید دشمني هاي شما بي پاسخ نخواهد ماند و 
ملت ایران، ملتي نیست که علیه او کار و توطئه 
کنند و او بنشیند و تماشا کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه اي در نکت��ه اي دیگر در زمینه تش��دید 
فشارهاي نفتي امریکا گفتند:  کاهش وابستگي 
به فروش نفت را قدر و نوعي فرصت مي دانیم و 
از آن براي تکیه بیش��تر بر توانایي هاي داخلي 

استفاده مي کنیم. 

   بايد روحيه انتظ�ار براي ثروت بادآورده 
را از بين برد

رهبر انق��الب توانایي هاي ملت ای��ران و جوانان 
پرتالش و خوش اس��تعداد میهن را بسیار فراتر 
از وضع فعلي خواندند و خاطرنش��ان کردند: باید 
فرهنگ کار و تولی��د و تالش را تروی��ج دهیم و 
روحیه انتظار براي ثروت بادآورده را از بین ببریم 
و روش هایی ش��بیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم 
که دس��تگاه هاي مختلف از جمله صدا و س��یما 
باید متوجه این معنا باشند. ایش��ان با استناد به 
آیه شریفه قرآن کریم دستاورد حقیقي انسان را 
حاصل سعي و تالش او برشمردند و افزودند: رشد 
فرد و جامعه در گرو اراده و همت و تالش است و 
جوامعي که در دنیا از لحاظ مادي رشد کرده اند، 
بر اثر همین عوامل بوده است چراکه خداوند وعده 
داده به کس��اني که براي دنیا ه��م کار مي کنند، 
کمک خواهد کرد. حضرت آی��ت اهلل خامنه اي، 
»رفاه ملت« و »رشد اقتصادي، فناوري و علمي« 
را در کنار »معنویت و پیشرفت اخالقي«، از اهداف 
اصلي نظام اسالمي خواندند و خاطرنشان کردند: 
تحقق این اهداف به کار و تالش مستمر نیاز دارد. 
ایش��ان گفتند: هدف از بیان گام دوم این بود که 
باید با همان انگیزه و همت بلندي که کشور را از 
زیر لگد مس��تکبران خارج کرد به حرکت پرشور 
براي رس��یدن به قله هاي بلند پیشرفت و عزت 

ادامه داد. 
   دش�منان از خصومت علي�ه ملت ايران 

خسته خواهند شد
رهبر انقالب، جوانان با انگی��زه، تحصیلکرده و 
پرتالش را محور دستیابي کشور به آینده روشن 
دانستند و افزودند: به فضل الهي مجموعه هاي 
گوناگون و غالب��اً جوان در سراس��ر ایران عزیز 
مش��غول فعالیت هس��تند تا در پرت��و حرکتي 
عظیم، ملت ایران به قله هاي رفیع عزت مادي 

و معنوي برسد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اش��اره به عصبانیت 
دشمن از تالش و یکپارچگي ملت ایران افزودند: 
در همین بالي طبیعي سیل، با وجودي که کسي 
ملت را به صحنه دعوت نکرد، مردم همچون سیل 
به کمک س��یل زده ها رفتند و جوانان از سراسر 
کشور به کمک مردم و جوانان محلي شتافتند که 
این وحدت و همدردي و تالش ملي، بسیار مهم و 

نویددهنده آینده اي خوب خواهد بود. 
رهبر انقالب در پایان سخنان شان تأکید کردند: 
همان گونه که اخیراً گفته شد، تالش های دشمنان 
آخرین نفس هاي دشمني آنان است و دشمنان 
س��ر انجام از خصومت علیه ملت ایران خس��ته 
خواهند شد اما این ملت از کار و تالش و پایداري و 

پیشرفت هیچ گاه خسته نخواهد شد. 
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق��الب اس��المي، 
شریعتمداري وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي در 
گزارشي گفت: کنترل واردات، اصالح سیاست های 
مالیاتي، اس��تفاده از منابع بودجه عمومي براي 
بهبود تولی��د، راه اندازي نهض��ت مهارت افزایي، 
تالش مضاعف براي بهبود فضاي کس��ب و کار و 
تش��کیل منظم کارگروه هاي رفع موانع تولید از 
جمله برنامه هاي دولت براي صیانت از اش��تغال 

موجود و ایجاد اشتغال جدید است

شوراي نگهبان طرح تقویت جایگاه سپاه 
مقابل امریكا را تأیید کرد

ط�رح دو فوريت�ي تقوي�ت جاي�گاه س�پاه مقاب�ل اقدام�ات 
امري�كا در جلس�ه دي�روز ش�وراي نگهب�ان م�ورد بررس�ي 
اي�ن ش�ورا رس�يد.  اعض�اي  تأيي�د  ب�ه  و  گرف�ت  ق�رار 
عباسعلي کدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: اعضاي شوراي نگهبان صبح دیروز - چهارشنبه - در جلسه اي 
طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان 
سازمان تروریستي توسط امریکا را بررسي کردند. اعضاي این شورا به 
اتفاق آرا این طرح را مغایر با موازین ش��رع و قانون اساسي ندانستند و 

آن را تأیید کردند. 
جزییات طرح 14 ماده اي اقدام متقابل در برابر اعالم س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي به عنوان سازمان تروریستي توس��ط امریکا )تقویت 
جایگاه س��پاه مقابل اقدامات امریکا( روز سه شنبه در مجلس شوراي 
اسالمي تصویب نهایي شد. پس از تأیید شوراي نگهبان و ابالغ رئیس 

جمهوري این قانون براي دستگاه هاي مربوطه الزم االجرا است. 

با حضور مسئوالن 2 كشور 
همایش »سپاس از ایران« 
در بغداد آغاز به کار کرد

هماي�ش ب�زرگ »س�پاس از اي�ران« ب�ا حض�ور مس�ئوالن 
دو كش�ور و خانواده ه�ای ش�هداي مستش�اري اي�ران در 
جن�گ علي�ه داع�ش، روز چهارش�نبه در بغ�داد آغ�از ش�د. 
به گزارش ایرنا، همایش »س��پاس از ایران« در بغداد با سخنان کوتاه 
ضبط شده رهبر معظم انقالب اسالمي در خصوص شأن و جایگاه شهدا 

از جمله شهداي مدافع حرم آغاز به کار کرد. 
این همایش که 60 خانواده شهداي حرم از جمهوري اسالمي ایران و 
لبنان حضور داشتند با مشارکت تعدادي از مقامات و شخصیت هاي 
برجس��ته عراقي از جمله فالح الفیاض مش��اور امنیت ملي عراق، 
نمایندگان پارلمان این کش��ور و همچنین ایرج مس��جدي سفیر 
جمهوري اس��المي ایران در بغداد، س��ردار »مهدي رباني« معاون 
وزیر دفاع جمهوري اس��المي ایران و جمعي از فرماندهان نظامي 
ایران برگزار شده است. این همایش که در نوع خود اولین بار است 
در بغداد برگزار مي شود، همزمان با سالروز تشکیل بسیج مردمي 

عراق )الحشد الشعبي( آغاز به کار کرده است. 
در این همایش عالوه بر خانواده های ش��هداي حرم و مس��ئوالن و 
مقاماتي از عراق و جمهوري اس��المي ایران، جمع زیادي از مردم 
و نیروهاي مجاهد عراقي در تشکیالت الحشد الشعبي و گروه هاي 
مقاومت اسالمي به عالوه جمعي از علما  و فضالي شیعه و اهل سنت 

شرکت کرده اند. 
»فالح الفیاض« رئیس تش��کیالت الحش��د الش��عبي و »ابومهدي 
المهندس« معاون وي به عالوه فرماندهان ارش��د الحشد الشعبي 
و تع��دادي از رهبران گروه هاي مقاومت اس��المي عراق نیز در این 
همایش حضور دارند. تجلیل از شهداي مستشاري و مدافعان ایراني 
حرم که در جنگ با داعش در عراق به شهادت رسیدند، گرامیداشت 
یاد و خاطره آنان و قدرداني از خانواده های ش��هداي مدافعان حرم 
از محورهاي مهم این همایش مهم اس��ت. 60 خانواده مدافع حرم 
که قریب 300 نفر هستند روز جمعه گذشته وارد شهر نجف اشرف 
ش��دند و بعد از زیارت عتبات عالیات در عراق در این کنگره بزرگ 

شرکت کرده اند. 
برگزاري نمایش��گاهي از آثار جنایات گروهک تروریستي تکفیري 
داعش و همکاري مشترک نیروهاي مستشاري ایراني با نیروهاي 
مجاهد و نیروهاي مسلح عراق و تصاویر شهداي این جنگ مقدس 
یکي دیگر از برنامه هاي جنبي این همایش بزرگ اعالم شده است. 

توصيه مراجع عظام تقليد به رئيس قوه قضائيه 
مردم را به دستگاه قضایي امیدوارتر کنید

رئيس ق�وه قضائي�ه در دي�دار ب�ا مراجع عظ�ام تقلي�د در قم 
به آن�ان اطمين�ان داد كه ب�ا اج�راي برنامه اصالح�ي و تحولي 
در دس�تگاه قضاي�ي، مطالب�ات برحق م�ردم از جمل�ه كاهش 
آس�يب هاي  و  جراي�م  از  پيش�گيري  دادرس�ي،  اطال�ه 
اجتماع�ي، كاه�ش جمعي�ت زنداني�ان، تكريم ارب�اب رجوع 
و همچني�ن بهره مندي از قض�ات عالم و ب�ا تقوا محقق ش�ود. 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسي که به قم سفر کرده است، پس از زیارت 
حرم مطهر حضرت معصومه )س( به دیدار مراجع عظام تقلید رفت و 
با حضرات آیات عظام مکارم شیرازي، نوري همداني، شبیري زنجاني، 

صافي گلپایگاني و وحید خراساني دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در 
دیدار با آیت اهلل العظمی مکارم شیرازي ضمن تبریک ایام ماه معظم 
شعبان با اشاره به انتظارات فوق العاده مردم از دستگاه قضایي به ویژه 
در گام دوم انقالب، ابراز امیدواري کرد که با راهنمایي ها و دعاي خیر 
علما و مراجع بزرگ، قوه قضائیه بتواند مأموریت های خود را به نحو 

احسن انجام دهد. 
آیت اهلل رئیس��ي همچنین با اش��اره به دغدغه هاي آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازي به ویژه در خصوص زندانیان مهریه، گفت: ان شاءاهلل با 
انجام یک کار کارشناسي دقیق و تدوین سازوکارهای مناسب تالش 

مي کنیم که این نگراني حضرتعالي و مردم عزیز برطرف شود. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ض��رورت تالش در جهت کاهش اطاله 
دادرسي و اتقان آرا نیز اظهار کرد: یکي از مهم ترین رئوس برنامه هاي 
تحول دستگاه قضایي در دوره جدید، قرار دادن آراي قضات در معرض 
تحلیل حقوقدانان و فضال اس��ت تا ش��اهد اتقان هر چه بیشتر آراي 

صادره از سوي محاکم باشیم. 
آیت اهلل رئیس��ي در دیدار با آی��ت اهلل العظمي ن��وري همداني نیز با 
اشاره به بهره مندي خود از محضر این مرجع عالیقدر از دوران پیش 
از پیروزي انقالب اس��المي تاکنون، بر ضرورت ارتباط قوي و دائمي 
دس��تگاه قضایي با حوزه ها و مراجع معظم تأکید ک��رد و گفت: قوه 
قضائیه در میان سایر دستگاه ها نزدیک ترین نسبت را با حکومت دارد 
و مردم نیز به حق انتظار تحول در این دستگاه را دارند. امیدواریم این 
انتظار مردم با دعاي خیر مراجع از جمله حضرتعالي و راهنمایي هاي 

ارزنده تان محقق شود. 
رئیس قوه قضائیه در دیدار با آیت اهلل العظمي ش��بیري زنجاني نیز 
تصریح کرد: توصیه حض��رت امام )ره( این بود که نس��بت به زمین 
نماندن امر قضا احتیاط شود. بر این اساس درخواست ما از حوزه ها و 
مراجع بزرگوار این است که طالب و فضال را به حضور در عرصه قضا 
تشویق کنند و به این ترتیب به غناي علمي نیروي انساني در دستگاه 

قضایي بیفزایند. 
آیت اهلل رئیس��ي همچنین با تأکید بر لزوم برخورد مناس��ب قضات 
با مراجعان و تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: ان ش��اءاهلل س��ازوکاری 
براي اجراي هرچه بهتر این امر تدوین خواهی��م کرد زیرا معتقدیم 
نه تنها مراجعان عادي بلکه حتي متهمان و محکومان نیز باید مورد 
تکریم باشند و بیشتر از اتهام و مجازاتش��ان نباید برخورد دیگري با 

آنها صورت گیرد. 
رئیس قوه قضائیه در دیدار با آی��ت اهلل العظمي صافي گلپایگاني نیز 
خواستار دعاي خیر علما و مراجع براي مسئوالن قضایي براي موفقیت 

در این مسئولیت خطیر شد.
 آیت اهلل رئیسي همچنین در دیدار با آیت اهلل العظمي وحید خراساني 
گفت: هر زمان مراجع معظم کمک حال مس��ئوالن و مردم بوده اند 
ش��اهد برکات و خیرات فراوان��ي بوده ایم و امیدواریم ب��ا دعاي این 
بزرگواران و همچنین عنایات خاصه حضرات معصومین )ع( مس��یر 

درستي را در دستگاه قضایي طي کنیم. 
    مردم تجلي عدالت را در دستگاه قضا جست وجو مي كنند

بر اس��اس این گزارش، آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي نیز در دیدار 
رئیس قوه قضائیه با آرزوي موفقیت براي آیت اهلل رئیسي در مسئولیت 
جدید تصریح کرد: دس��تگاه قضایي آبروي نظام جمهوري اسالمي 
است زیرا از نگاه مردم، عدالت از ناحیه این مجموعه در جامعه متجلي 
مي ش��ود. این مرجع عالیقدر با تأکید بر ض��رورت برنامه ریزي براي 
کاهش اطاله دادرس��ي اظهار کرد: حذف تشریفات دست و پاگیر در 
روند رسیدگي هاي قضایي از مسائلي است که باید مدنظر قرار گیرد. 
آیت اهلل العظمي مکارم شیرازي همچنین با اشاره به کثرت زندانیان 
مهریه افزود: حل این مشکل ش��اید نیازمند ارائه الیحه قانوني باشد 
اما به هر ح��ال عزم جدي باید در این زمینه وجود داش��ته باش��د و 
امیدواریم مورد توجه مسئوالن قوه قضائیه قرار گیرد. این مرجع تقلید 
همچنین بر ضرورت مطالعه و برطرف کردن زمینه هاي ارتکاب جرایم 

و آسیب هاي اجتماعي تأکید کرد. 
    كثرت ورودي پرونده ها امري نامطلوب

آیت اهلل العظمي ن��وري همداني نی��ز در دیدار رئیس ق��وه قضائیه، 
حکومت، مرجعیت و قضاوت را سه مسئولیت مهم در نظام اسالمي 
دانس��ت که قابل تعطیلي نیس��ت و تصری��ح کرد: با س��وابقي که از 
حضرتعالي سراغ داریم مطمئنیم با یاري حق تعالی و توجهات ائمه 
معصومین )ع( در مس��ئولیت جدید بس��یار مفید و اثرگذار خواهید 
بود. این مرجع تقلید دیدگاه روش��ن، س��واد باال، عدالت و تقوا را از 
ویژگي هاي بارز آیت اهلل رئیسي برشمرد و خاطرنشان کرد: امیدواریم 
مشکالت جاري دستگاه قضایي با سرانگشت تدبیر حضرتعالي حل 
ش��ود و مردم اطمینان بیش��تري به قوه قضائیه پیدا کنند. آیت اهلل 
العظمي نوري همداني، کثرت ورودي پرونده ه��ا را امري نامطلوب 
دانست و بر لزوم رسیدگي سریع و دقیق به پرونده ها و پیشگیري از 

جرایم تأکید کرد. 
    اسباب اميدواري بيشتر مردم را فراهم كنيد 

همچنین آی��ت اهلل العظمي صاف��ي گلپایگاني در دی��دار رئیس قوه 
قضائیه با تبریک انتصاب ایشان اظهار کرد: امیدواریم با همت عالي 
شما اسباب آبرومندي نظام و امیدواري هرچه بیشتر مردم به دستگاه 

قضایي فراهم شود. 
این مرجع تقلید ب��ا تأکید بر ضرورت ارتقاي س��طح علمي قضات و 
همچنین حفظ آبروي مردم در رس��یدگي هاي قضایي گفت: نقش 
دادس��تان ها در تأمین امنیت مردم به ویژه امنی��ت اخالقي و دیني 
بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این نقش آفریني بیش از گذشته 

مورد توجه قرار گیرد. 
    ارباب رجوع را تكريم كنيد

آیت اهلل العظمي ش��بیري زنجاني نی��ز در این دیدار ب��ا بیان اینکه 
اخالق و تقوا در مجموعه دس��تگاه قضایي مي تواند اعتماد مردم به 
نظام را افزایش دهد، خاطرنش��ان کرد: یکي از مهم ترین مؤلفه های 
رضایتمندي مردم، برخورد مناسب قضات و کارکنان دستگاه قضایي 

با مراجعان است که باید مورد توجه جدي باشد. 
    افراد اليق را به كار بگماريد

آیت اهلل العظمي وحید خراس��اني نیز در دیدار رئیس قوه قضائیه با 
آرزوي توفیق براي آیت اهلل رئیسي اظهار کرد: مسئولیت قضا از جهت 
آنکه جان، مال و ناموس مردم وابس��ته به آن اس��ت، اهمیت بسیار 
باالیي دارد و از جهاتي نیز امانت آل محمد )ع( در دستان شماست 

که این موضوع اهمیت این جایگاه را دو چندان مي سازد. 
این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت قرائت روزانه قرآن و تمسک به 
اهل بیت )ع( افزود: علم، ایمان، اخالق و عمل صالح، معیارهایي است 
که باید در گزینش قضات و کارکنان دستگاه قضایي به جد مورد توجه 
قرار گیرد و افراد الیق در مناصب این مجموعه به کار گمارده شوند . 
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      خبر

ادامه از صفحه يک 
روحاني خاطرنشان کرد: امروز هم ما بودیم که تروریست ها را در منطقه 
شکست دادیم، اگر چه ملت هاي منطقه مقاومت و ایستادگي کردند، اما 
اگر حمایت جمهوري اسالمي ایران نبود، چه بسا شکست تروریست ها 
امکان پذیر نبود، بنابرای��ن ما چنین خدماتي به منطق��ه  کرده ایم و 
کشورهاي منطقه باید ممنون ایران باشند. وي گفت: شما که وجودتان 
در سایه جمهوري اسالمي ایران است، چطور به ترامپ مي گویید که اگر 
صادرات نفت ایران را به صفر برسانید ما آن را جبران خواهیم کرد؟ آیا از 
تبعات این حرف خود آگاه هستید و مي دانید که این به معناي دشمني 
صریح با ملت ایران است؟ آیا نمي دانید که دوران ترامپ به پایان خواهد 
رسید و ما ماندگار هستیم و به عنوان همسایه در طول سالیان طوالني 
در کنار هم خواهیم بود؟ بهتر است به فکر دوستي دائمي در منطقه 
باشیم. رئیس قوه مجریه خطاب به عربستان و امارات، افزود: جمهوري 
اسالمي ایران حق حیات بر گردن شما دارد و این دروغ نیست و یک 
تعارف و یا شعار نیست. ما بودیم که نگذاشتیم کشور شما از بین برود و بر 

شما مسلط شوند، چطور امروز با دشمنان ما همکاري مي کنید؟ 
   نفت خود را به روش های مختلف مي فروشيم

روحاني به تصور ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشاره 

و تصریح کرد: این کار امکان پذیر نیس��ت و ما به روش هاي مختلف 
نفت خود را به فروش خواهیم رساند و امریکا با اینگونه اقدامات خود 
به تمام ملت هاي جهان و همه شرکت هاي نفتي دنیا و حتي به ملت 
خودش ظلم مي کند. روحاني یادآور شد: برخي از کشورهاي همسایه 
نیز بدانند که حرف ها و اقداماتي که مرتکب مي شوند در تاریخ ثبت 
خواهد شد و در آینده ملت هاي خودتان شما را محکوم خواهند کرد. 
ملت ایران در طول تاریخ به شما خوبي کرده و شما خوبي را با بدي 
پاس��خ مي دهید و این با منطق برادري و همسایگي سازگار نیست. 
وي افزود: شما مي دانید که جمهوري اس��المي ایران قدرت اصلي 
منطقه  است و اگر اراده دیگري داشته باشد از آن استفاده مي کند، 
بنابراین راهي را انتخاب کنید که به نفع ملت هاي منطقه و جهان و 

به نفع بازار باشد. 
   فشارها ملت ايران را متحدتر مي كند

وي خاطرنش��ان کرد: نهایت اقدامات غیرقانون��ي که امریکایي ها 
به دنبال آن هستند، ایجاد آش��وب در خیابان است، اما با اینگونه 
اقداماتي که مرتکب مي ش��وید اگر هم کسي معترض باشد وقتي 
ببیند دش��من شمش��یر به رخ ملت ایران کشیده اس��ت، معلوم 
اس��ت که با آن همراهي نخواهد کرد و اختالف خانوادگي را کنار 

مي گذارد. روحاني گفت: ملت ایران در بلیه طبیعي از جمله سیل با 
یکدیگر متحد شدند و در بلیه اي که شما به دنبال ایجاد آن هستید 
نیز متحدتر خواهند بود و ما در تحریم و فش��ار متحدتر و همدل 
خواهیم بود. وي اظهار داشت: امروز بانک مرکزي، سازمان برنامه 
و بودجه و همه وزراي اقتصادي باید تالش کنند فشار دشمن را به 
خودشان بازگردانند و از بار فش��ار بر دوش مردم بکاهند و این کار 

کامالً  امکان پذیر است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز روزي است که مجلس، قوه قضائیه 
و نیروهاي مسلح باید بیشتر از گذشته به دولت کمک کنند و دولت 
نیز باید بیش از همیش��ه در کنار مردم بوده و ب��ه آنها خدمت کند. 
روحاني خاطرنشان کرد: باید در برابر تحریم امریکا، تسهیل اقتصادي، 
تولیدي و صادراتي را در پیش بگیریم و با این کار مي توانیم تحریم را 
بشکنیم، امروز بایستي شرایط را براي تولید و اشتغال تسهیل سازیم 
و این کار امکان پذیر است به شرط اینکه همه در کنار هم قرار بگیریم. 
وي تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که از شرایط کنوني به 
خوبي عبور خواهیم کرد و هیچ گونه نگراني براي آینده نداشته باشند؛ 
از اینگونه تهدیدات زیاد بوده اما به فضل الهي از آن عبور کرده و به 

اهداف بلند ملت ایران دست خواهیم یافت. 

روحاني: بقاي عربستان و امارات مديون تصميم ايران است

ژه
وی

 مردهخورياصالحطلبانه 
بافوتآقایوکیل

از عجایب اصالح طلبي کارگزاراني در ایران یکي هم این است 
که یک محکوم اقتصادي مي شود تریبون دار مدح و ثناي یک 
وکیل تازه درگذشته و همه  گزاره اش براي بیان وصف خوبي این 

وکیل مي شود همین که او از من دفاع کرد!
شاید کمتر حقوق خوانده اي را بشود یافت که »بهمن کشاورز« 
را نشناسد. اهل رس��انه هم اغلب او را مي شناس��ند، به واسطه  
یادداش��ت هاي سیاس��ي )با نگاه حقوقي البته( در روزنامه هاي 
اصالح طلب. بهمن کشاورز را مي توان یک منتقد نجیب نامید. او با 
رسانه هاي معاند با جمهوري اسالمي ایران هم چندباري مصاحبه 
کرده بود. با این حال با درگذش��ت او و در حالي که او از منتقدان 
جدي دستگاه قضایي ایران بود، پیام تسلیت سید ابراهیم رئیسي 

براي خانواده بهمن کشاورز فرستاده شد. اما این سو اصالح طلبان 
که به دلیل هم جناحي بودن و تریب��ون او بودن باید بیش از هر 
کس پي حفظ شأن و حرمت او باشند، مرگ بهمن کشاورز را بهانه 
کردند تا حقانیت خود را ثابت کنند. روزنامه سازندگي صفحه اول 
خود را به بهمن کشاورز اختصاص داد با عکس بزرگ و تیتر »وکیل 
ملت«. اینکه چگونه او وکیل ملت نامیده مي شود، با زیرتیتر روشن 
مي شود: »بهمن کشاورز رئیس پیشین کانون وکال و وکیل بسیاري 
از اصالح طلبان درگذشت. « در واقع منظور روزنامه سازندگي از 
ملت، اصالح طلبان است. مش��کلي که همیشه با اصالح طلبان 
وجود دارد، همین است که خود را همه مي پندارند. بامزه تر آنکه 
یکي از دو یادداشت اصلي سازندگي در مورد این وکیل قدیمي را 
غالمحسین کرباسچي نوشته، نه براي آنکه صرفاً مدح کشاورز 
را بگوید؛ بلکه تصویري از دادگاه معروف کرباس��چي ذیل تیتر 

یادداشت او کار شده تا مخاطب دریابد، وکیلي به آن تبحر و نیک 
نامي که اصالح طلبان و کرباسچي وصف مي کنند، نمي توانسته 
وکیل مدافع کسي باشد که مفسد اقتصادي بوده است! کرباسچي 
در روزنامه اعتماد همین مفهوم را صریحاً گفته که »تا از بي گناهي 
موکلش مطمئن نمي شد، وکالت نمي کرد. « و با همین جمله حکم 
بي گناهي خودش را صادر کرده است. بهمن کشاورز منتقد نجیب 
و وکیل کارکشته و اهل رسانه اي بود؛ اما اینکه تریبون دار مدح او 
پس از درگذشتش یک محکوم اقتصادي است، نقطه قوت او نیست 
و از قضا نشان مي دهد یک حقوق دان کارکشته هم مي تواند در 
انتخاب برخي پرونده هایش اشتباه کند. از این منظر کرباسچي 
گرچه در ظاهر مدح او را مي گوید، اما در باطن دفاع چنین کسي، 
به ضرر مرحوم کشاورز تمام مي شود و در واقع کرباسچي اعتبار 

بهمن کشاورز را قرباني مي کند تا از خود دفاع کند. 


