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آرامش منطقه در گرو همکاری تهران - اسالم آباد 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��امی در تم��اس تلفنی با رئی��س مجلس ملی 
جمهوری اسامی پاکستان گفت: رایزنی های مستمر فی مابین دو کشور می تواند 

به برقراری ثبات و آرامش منطقه کمک کند.
عل��ی الریجانی در تماس تلفنی با اس��د قیصر انتخ��اب وی به عنوان رئیس 

مجلس ملی جمهوری اس��امی پاکستان را تبریک گفت. وی با ابراز خرسندی از 
روند رو به رشد مناسبات دو کشور مسلمان در عرصه های مختلف بر توسعه ارتباطات 

پارلمان��ی فیمابی��ن تأکید کرد. الریجانی با اش��اره به تحوالت منطق��ه افزود: جمهوری 
اسامی ایران و پاکستان دو کشور مهم و تأثیرگذار در جهان اسام و منطقه می باشند و 

رایزنی های مستمر فیمابین میتواند به برقراری ثبات و آرامش منطقه کمک کند.
در ادامه اسد قیصر با قدردانی از الریجانی، گفت: پاکستان از هرگونه اقدامی در راستای 
وحدت میان کشورهای اسامی و برقراری صلح در منطقه حمایت می کند.  خانه ملت 

پارلمان
نباید فکر کنیم آمریکا برای ما کاری انجام می دهد

نماینده مس��یحیان آش��وری و کلدانی ایران در مجلس ب��ا تأکید بر غیرقابل 
اعتماد بودن آمریکا گفت: ما نباید به وعده های آمریکا دل خوش کنیم و فکر کنیم 

که برای ما کاری انجام می دهد بلکه باید به توان داخلی خود متکی باشیم.
یوناتن  بت کلیا  با تأکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا گفت: آمریکا نه امروز 

بلک��ه در طول تاریخ خود هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و اگر کش��وری می خواهد 
موفق باشد نباید به آمریکا اعتماد کند.

نماینده مس��یحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس شورای اسامی افزود: همواره 
آق��ا )رهبر معظم انقاب( فرموده اند که آمریکا قابل اعتماد نیس��ت و ما نشس��تیم با آنها 
مذاکره کردیم که به برجام ختم ش��د و نتیجه اش را دیدیم که آمریکا تا زمانی که در این 
تواف��ق بود به تعهداتش عم��ل نکرد و بعد هم از آن خارج ش��د. وی گفت: بنده حتی به 

اروپایی ها هم اعتماد ندارم.  فارس

دیدگاه
اصالح طلبان نمک  نشناسی نکنند

دبیرکل حزب موتلفه اس��امی گفت: اصاح طلبان هم می خواهند پست های 
مدیریتی را داش��ته باشند و هم مسئولیت گرفتاری ها و مشکات پدید آمده در 

کشور را نپذیرند.
محمدنب��ی حبیبی با بی��ان اینکه اصاح طلب��ان در قبال دول��ت فعلی دچار 

یک پارادوکس ش��ده اند، اظهار کرد: اکثریت پس��ت های مدیریت��ی دولت در اختیار 
اصاح طلبان اس��ت؛ این ها اگر بخواهند در قبال مش��کات امروز کشور مسئولیت قبول 

نکنند، نسبت به دولت روحانی نمک نشناسی کرده اند. محصول پنج ساله امروز دولت آقای 
روحانی، دستاورد مستقیم جریان اصاحات است. 

وی گفت: امروز عده ای هنوز هم چشم شان به مذاکره با آمریکاست! چند مرتبه باید 
یک خطا را تکرار کرد؟ چرا برخی هنوز اصرار دارند مشکات کشور در سایه کنار آمدن 

با آمریکا حل خواهد شد؟  تسنیم

احزاب

 تأکید می کنیم جنگ نخواهد شد
و مذاکره نخواهیم کرد
به طور خاصه در دو کلمه به ملّت ایران بگویم: جنگ 
نخواهد ش��د و مذاکره نخواهیم کرد؛ این حاال خاصه ِی 
حرف بود که بدانید، هم��ه ی ملّت ایران بدانند؛ اّما اینها 
استدالل پشت سرش هس��ت، ِصرف اّدعا نیست، ِصرف 
گفتن و آرزو کردن و شعار دادن نیست، استدالل هست.

 جنگ نخواهد شد؛ چرا؟ برای خاطر اینکه جنگ 
دو طرف دارد: یک طرف ما هستیم، یک طرف او است؛ 
ما که خب جنگ را شروع نمیکنیم، ما هیچ جنگی را 
شروع نکرده ایم. افتخار جمهوری اسامی این است که 
هیچ جنگی را ما شروع نکرده ایم؛ جنگهایی داشته ایم، 
منتها ش��روع کننده طرف مقابل بوده. وقتی که طرف 
مقابل ش��روع کن��د، ما البّت��ه با ق��درت وارد میدان 
میش��ویم، اّما ما جنگ را شروع نمیکنیم؛ اینکه طرف 
ما. طرف آمریکایی و آمریکایی ها هم جنگ را ش��روع 
نمیکنن��د، برای اینکه گمان میکن��م آمریکایی ها هم 
میدانند که اگر جنگی را اینجا شروع کنند، صددرصد 
به ضررشان تمام خواهد شد. جمهوری اسامی و ملّت 
ایران آن مجموعه ای هستند که هرکس به آنها تعّرض 
بکند ممکن اس��ت ضربه بزند، اّما ضربه ی بزرگ تر را 
خودش خواهد خورد؛ کمااینکه تا حاال این جوری بوده. 
آمریکایی ها یک بار ه��م اینجا حمله کردند به طبس 
-یادتان هست- خودش��ان را نجس کردند، برگشتند 
رفتند! درست اس��ت که خیلی چیزها را ممکن است 
نفهمند، اّما به نظرم می آید این قدر هم چیز نیس��تند 

که این را نفهمند! جنگ نخواهد شد، مطمئّناً.
 اّما مسئله ی مذاکره. خب حاال آمده این بابا پیشنهاد 
کرده که ما حاضریم ب��ا ایران مذاکره کنیم؛ یک عّده هم 
اینجا - حاال یک عّده که میگویم، واقعاً نمیدانم انسان چه 
تعبیر کند از اینها- ]گفتند[ عجب! آمریکایی ها پیشنهاد 
مذاکره کرده اند. خب پیشنهاد مذاکره از طرف آمریکایی ها 
چیز جدیدی نیس��ت. در طول این چهل س��ال غالباً آنها 
دنبال مذاک��ره ِی با ما بوده اند. حاال با ای��ن دولت، با این 
رژی��م زورگوی متقلّب، باید نشس��ت مذاکره کرد؟ چرا 
مذاکره کنیم؟ برجام نمونه ی واضح این است. تازه بنده 
سخت گیری میکردم -که البّته همه ی خطوط قرمزی که 
ما معّین کرده بودیم رعایت نشد- طرف مقابل این جوری 
رفتار کرد، این جوری عمل کرد. خب با این طرف مقابل 
نمیشود مذاکره کرد؛ با این دولت نمیشود مذاکره کرد. 
درباره ی مس��ائل گوناگون، هر دولتی ک��ه با این دولت 
مذاکره کند، ]او[ مش��کل درست میکند؛ مگر اینکه هم 
جهت باش��ند، مثل انگلیس. ]البّته[ به انگلیس هم زور 
میگویند؛ آمریکایی ها حّتی به انگلیس هم زور میگویند، 
به اروپایی ها هم زور میگویند، اّما آنها حاال به یک جهاتی 
اشتراکاتی دارند، با همدیگر تعامل میکنند، کار میکنند. 
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مخاطب شمایید خارج��ه  وزارت  س��خنگوی  گ���و می گوید: گفت و اصاح��ات  دول��ت 
آمریکایی ه��ا برای مذاکره ای ک��ه مبتنی بر بده - 
بستان باش��د آمادگی ندارند، بلکه آن ها می گویند 
دس��تاورد مذاکره، همان چیزی باشد که ما قبل از 

مذاکره در نظر گرفته ایم. 
حمیدرضا آصفی به تشریح فرمول آمریکایی ها 
در مذاک��ره می پردازد و می گوی��د: آمریکایی ها در 
مذاکرات، یک مش��کل تفکری دارن��د و آن اینکه 
خ��ود را ابرقدرت دنیا می دانن��د. آن ها چون خود 
را ب��ه لحاظ نظام��ی، اقتصادی و رس��انه ای، برتر 
می دانند، وقتی وارد یک مذاکره می ش��ود، دوست 
دارند آن چیزی که خودش��ان دوس��ت دارند را از 

درون آن مذاکره در بیاورند.

 با چارچوب فکری آمریکایی ها
نمی توان مذاکره کرد

آصف��ی می گوی��د البته این چیزی اس��ت که 
همه کشورها دوست دارند، اّما ماهیت مذاکره این 
اس��ت که اهداف، انتظ��ارات و برنامه ها ضرورتاً به 
آن ش��کلی که در مذاکرات پیش می رود نیس��ت. 
لذا کشورها در برخی جاها سعی می کنند انعطاف 

نشان دهند تا به هدف دیگری دست پیدا کنند.
دیپلمات سابق کشورمان از این موضوع، به عنوان 
»بده  - بستان« یاد می کند و ادامه می دهد: آمریکایی ها 
برای این کار آمادگی ندارند. آن ها می گویند دستاورد 
مذاکره، همان چیزی باش��د که ما قبل از مذاکره در 
نظر گرفته ایم. درواقع آن ها دس��تاورد مذاکره از دید 

خودشان را پیش شرط های مذاکره می دانند.
ب��ه اعتق��اد آصفی، ب��ا این چارچ��وب فکری 
نمی ش��ود مذاکره کرد. به همین دلیل آن ها وقتی 
وارد مذاکره ای می شوند و می بینند خواسته هایشان 
تأمین نمی شود، به منطق، گردن نمی گذارند و میز 

مذاکره را به هم می زنند.
وی ب��رای بحث خود، مذاکرات اخیر آمریکا با 
کره ش��مالی را مثال می زند و می گوید: االن شما 
می بینید که بعد از مذاکره با کره ش��مالی، همین 
ام��روز و دیروز تحریم های جدید علیه این کش��ور 
وضع کردند. چهارتا جنازه تحویل می گیرند، فشار 

می آورند، در باغ س��بزی نشان می دهند و طرف را 
تحریک و اغوا می کنند بعد رها می کنند.

»چارچوب کاری آمریکایی ها این است. با همه 
هم اینطور هس��تند. منحصر به ایران هم نیس��ت. 
البته درباره ایران ش��دیدتر اس��ت چون ایرانی ها 

بیشتر روی اصول شان می ایستند.«
آصفی در ادامه، اعترافات اخیر وندی شرمن- 
عضو تیم س��ابق مذاکره کننده هس��ته ای آمریکا-

مبن��ی بر اینک��ه »اوبام��ا« همزمان ب��ا مذاکرات 
هس��ته ای، برای حمله به »فوردو« موش��ک آماده 
می کرد را مورد اشاره قرار می دهد و اضافه می کند: 
به نظر م��ن این همه چیزهایی نیس��ت که اتفاق 
افت��اده و حقایق دیگری وج��ود دارد که به تدریج 
بیرون می آید. اینکه می گویند حمات سایبری به 
ایران از س��وی م��ا بوده و اظهارات��ی از این قبیل، 
این ها بخش��ی اندک��ی از واقعیت هایی اس��ت که 

آمریکایی ها این روزها می گویند.
وی معتق��د اس��ت آمریکایی ه��ا در کنار این 
اقدامات، از ناآرامی های داخل کش��ور هم حمایت 

کرده اند و پول داده اند تا اعتراضات شکل بگیرد.
البت��ه این دیپلمات س��ابق، بخ��ش زیادی از 
اعتراضات را به حق می داند، اّما با این حال، می گوید 
اینکه کسی سوار بر موج این اعتراضات بشود و آن 
را از مسیر خودش منحرف کند بحث دیگری است، 

که آمریکایی ها همیشه به دنبال آن هستند.
آصفی با اشاره به اعترافات شرمن، ادامه می دهد: 
تازه این مربوط به اوباماس��ت که به قول خودشان، 
بهتر از دیگران بوده اس��ت. این نشان می دهد آن ها 
خیلی با هم فرق ندارن��د و این موضوع، هم درباره 

جمهوری خواهان صدق می کند هم دموکرات ها.

فضاسازی رسانه ای آمریکایی ها برای مذاکره
س��خنگوی وزارت خارجه دول��ت اصاحات، 

فرم��ول مذاک��ره آمریکایی ها را بیش��تر ترس��یم 
می کند: قب��ل از مذاکره معم��والً از روش تهدید، 
ترغیب، ارعاب اس��تفاده می کنند و هویچ و چماق 
را ب��ا هم اس��تفاده می کنند. معموالً امپریالیس��م 
رسانه ای ش��ان ه��م به کم��ک  می آی��د و درواقع 
برای توپخانه ش��ان آتش تهیه آماده می کند. وقتی 
می خواس��تند به عراق و س��ومالی و سایر کشورها 

حمله کنند، همین فضاسازی را انجام دادند.
به اعتقاد آصف��ی، آمریکایی ها به دلیل اینکه 
نمی توانند به ایران حمله نظامی کنند، فضاس��ازی 
رس��انه ای خود را، روی برق��راری مذاکره متمرکز 

می کنند.

آمریکا می داند جنگ با ایران تَه ندارد
دوگانه »جنگ- مذاکره« موضوع دیگری بود 

که حمیدرضا آصفی به آن پرداخت.
آصفی نیز از آن دسته افراد است که معتقد است 
جنگ نخواهد شد. استدال خود را نیز اینطور مطرح 
می کند: نه اینکه آمریکایی ها از جنگ بدشان می آید، 
بلکه به دلیل اینکه می دانند جنگ، تَه ندارد. به همین 

دلیل کنگره، اختیار جنگ را از ترامپ گرفت.
»آنها بررسی می کند می بینند جنگ ته ندارد. 
در س��وریه، افغانس��تان و عراق ناموف��ق بوده اند؛ 
کش��ورهایی بس��یار کوچک تر و با امکانات بسیار 
کمتر و ش��رایط متفاوت تر نسبت به ایران. روشن 
اس��ت که در ایران به طریق اولی ناموفق خواهند 
بود. عدم ورودش��ان به جنگ با ای��ران، نه به این 
دلیل است که جنگ طلب نیس��تند؛ چرا هستند؛ 
اگر جنگی منافع ش��ان را تأمین کند، حتماً به آن 

دست می زنند.«
برخاف بسیاری از افرادی که معتقدند پیشنهاد 
مذاکره بدون قید و ش��رط ترامپ، یک جنگ روانی 

علیه ایران بود، آصفی اعتفاد دیگری دارد.

 هدف ترامپ از پیشنهاد مذاکره
فراتر از جنگ روانی بود

او می گوی��د کاری ک��ه ترام��پ ک��رد، فراتر از 
جن��گ روانی بود. او به دنبال جنگ روانی نبود، بلکه 
می خواست یک دوگانگی و دودستگی در داخل کشور 
ایجاد کند. بدین ص��ورت که عده ای بگویند مذاکره 
کنیم و ع��ده ای بگویند مذاکره نکنیم. دوگانه ای که 
عده ای را تشویق و تحریک به مذاکره کند و عده ای 
بگویند فایده ن��دارد و از این طریق، در گرایش های 

مختلف و صفوف مردم اختاف به وجود آید.
آصف��ی اگرچه می گوی��د به نظ��رم ترامپ تا 
حدودی در این کار موفق ش��ده اس��ت، اّما اضافه 

می کند که در نهایت، تیر او به سنگ خورد.

مخالفت با مذاکره ناشی از لجبازی نیست
وی ب��ه اظهارات اخی��ر مقام معّظ��م رهبری 
اش��اره می کند و با بیان اینکه درخواس��ت مذاکره 
از س��وی آمریکایی ه��ا، مس��ئله نویی نیس��ت، به 
س��ابقه مخالفت های رهبر انقاب اش��اره می کند: 
آمریکایی ه��ا از ابتدای انقاب درخواس��ت مذاکره 
می دادند و یک بار، رهب��ر انقاب گفتند اگر همه 

ملّت بگویند مذاکره، من می گویم نه.
دیپلمات س��ابق کش��ورمان در توضیح دالیل 
مخالفت��ی چنین قاطع از س��وی رهب��ر انقاب با 
مذاکره با آمریکا می گوی��د: این]مخالفت[ مبتنی 
بر لجبازی نیس��ت، بلکه ناش��ی از این اس��ت که 
چیزی]از مذاکره با آمریکا[ گیرمان نمی آید. ش��ما 
فرض کنید بروی��د با آمریکا مذاک��ره کنید، خب 
آمری��کا اگر همین بازی ای که پیش بینی می کنیم 
را در بیاورد، مش��کات کشور بیش��تر می شود یا 
کمتر؟ معلوم است که بیشتر می شود. سرخوردگی 
و ی��أس در بین آن هایی که امید بس��ته بودند به 

مذاکرات، بیشتر می شود.

ترامپ می خواست ایران را تحقیر کند
آصفی در رمزگش��ایی از اه��داف ترامپ برای 
پیش��نهاد مذاک��ره بدون قید و ش��رط ب��ه ایران 
می گوی��د: او ب��ا ای��ن کار، می خواه��د جمهوری 
اس��امی را تحقیر کند و بگوید ایرانی ها را به پای 

میز مذاکره کشاندم.
وی معتقد است اگر چنین تحقیری رخ دهد، 
ب��ه هیچ وجه قابل جب��ران نخواهد ب��ود و تأکید 

می کند که باید این مسائل را هم در نظر گرفت.
س��خنگوی وزارت خارجه دول��ت اصاحات، 
دوران خدم��ت خ��ود در وزارت خارج��ه را یادآور 
می ش��ود و به جلسه ای اش��اره می کند در حضور 

مقام معّظم رهبری برگزار شد.
آصفی می گوی��د: رهبر انقاب در آن دیدار به 
صراح��ت گفتند اگر روزی، مذاکره، منافع کش��ور 
را تأمین کند خودم پیش قدم می ش��وم. این یعنی 
اینکه مذاکره با آمریکا، منافع ما را تأمین نمی کند. 
در واق��ع رهبری می گوید ن��ه اینکه من با مذاکره 
مخالف��م. بلکه به ای��ن دلیل که منافع کش��ور را 
تأمین نمی کند مخالفم. وی تأکید می کند که این 
نظر کارشناسی و درستی است که منافع کشور از 

طریق مذاکره تأمین نمی شود.

 مذاکره، بخشی از جنگ آمریکا با ماست
نه راه حل جلوگیری از جنگ

آصف��ی، مذاکره با آمریکا را بخش��ی از جنگ 
آمریکا با ایران می داند، نه راه حلی برای جلوگیری 
از جن��گ. او مثال می زند: درس��ت مثل اینکه در 
جنگ، آتش توپخانه ات روش��ن باشد بعد به طرف 

مقابل بگویی بیا صلح کنیم! 
دیپلم��ات س��ابق کش��ورمان اضاف��ه می کند: 
آمریکایی ها، مذاکره را تاکتیکی برای جنگیدن از فرمی 

دیگر می دانند و چنین مذاکره ای به صاح نیست.
س��خنگوی وزارت خارج��ه دول��ت اصاحات 
تحلی��ل خود را اینطور خاتم��ه می دهد: باید روی 
ای��ن موضوع نیز بحث کرد ک��ه مذاکره به معنای 
صرف مذاکره، هدف نیس��ت، بلک��ه مذاکره برای 
تأمین منافع است که مذاکره با آمریکا، منافع ما را 

تأمین نمی کند.  فارس

آصفی:

مذاکره؛ بخشی از فرمول جنگ کاخ سفید است

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت  نظام با سفر به استان خوزستان درح���اشیه
و حضور در روس��تای بردیه شهرستان سوسنگرد، در 
جری��ان مجموعه فعالیت ه��ای اجرایی گروه جهادی 
توانمند سازی موج الحس��ین)ع( برای مبارزه با فقر و 
محرومی��ت و توانمندس��ازی خانواده ه��ای مح��روم 

منطقه قرار گرفت.
محسن رضایی در جریان این سفر یک روزه که با 
اس��تقبال گرم اهالی پرافتخار این مناطق همراه بود از 
س��اعات اولیه صبح روز پنج شنبه با حضور در روستای 
بردی��ه از اقدامات مختلف جهادی انجام ش��ده در این 
روس��تا بازدید کرد. وی با حضور در دبس��تان آیت اهلل 
غف��اری در جریان روند کمک رس��انی به دانش آموزان 
مح��روم و اقدامات گ��روه جهادی س��امت در انجام 
معاینات پزشکی از دانش آموزان، طرح اعزام خانواده های 
محروم به مشهد مقدس و طرح تهیه جهیزیه برای 14 

نو عروس روستای بردیه، قرار گرفت. 
رئیس ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور، 
در ادامه این س��فر از طرح مقابله و مهار ریزگردها و 
پروژه نهالکاری منطقه خنزیری، طرح تأمین و انتقال 
آب برای تثبیت کانون )شماره 4( گرد و غبار منطقه 
جنوب ش��رق اهواز و انتقال آب به نخیات شادگان 
که از س��وی موسس��ه جهاد نصر اجرا می شود طرح 
ش��بکه فرعی آبیاری و زهکشی شهرستان حمیدیه، 

بازدید کرد. 
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع گرم 
و پرش��ور اهالی روس��تای بردیه، ضمن ابراز خرسندی 
از حض��ور مج��دد و دیدار با اهالی قهرمان این روس��تا 

که مرک��ز فرماندهی عملیات طریق الق��دس در دوران 
دفاع مقدس بوده اس��ت گفت: بس��یاری از بس��یجیان 
داوطلب از دش��ت آزادگان و دیگر مناطق خوزس��تان 
در عملیات طریق القدس با یک جهاد بزرگ توانس��تند 
مناطق اشغال شده این ناحیه را آزاد کنند. پیام عملیات 
طریق القدس این بود که نه تنها دش��ت آزادگان و شهر 
بستان آزاد می شود بلکه راه آزاد سازی قدس هم از جهاد 
فی سبیل اهلل می گذرد و در حقیقت جهاد فی سبیل اهلل 

راه نجات مسلمین و کشورهای اسامی است.
فرمان��ده کل س��پاه در دوران دفاع مقدس افزود: 
اولی��ن نقطه ای که م��ا در جنگ به م��رز بین المللی 
رس��یدیم همین نقطه عملیات بس��تان ب��ود. اولین 
منطقه ای ک��ه در عملیات طریق القدس آزاد ش��د با 
مرکزیت همین روس��تای بردیه صورت گرفت. امروز 
تجمع اهالی روس��تا، تداعی خاط��رات این عملیات و 
پافش��اری بر ارزش های انقابی است. پیام این جهاد 
این است که ما با همان ارزش ها و شعارها که سرزمین 
م��ان را آزاد کردی��م، با هم��ان جهاد فی س��بیل اهلل 
می توانی��م فقر و بیکاری را ه��م از بین ببریم و همه 

تحریم های اقتصادی را پشت سر بگذاریم. 
وی با اش��اره به افتخارآفرینی رزمندگان اس��ام 
و اهال��ی این منطق��ه در دوران دفاع مق��دس افزود: 
اگ��ر روزی روس��تای بردیه کانون و مح��ور مبارزه با 

اشغالگران بعثی بود، امروز منشاء یک حرکت جهادی 
برای مب��ارزه با فقر و بیکاری و تحریم های اقتصادی 
آمریکا ش��ده اس��ت که ارزش و قداس��ت این اقدام 

جهادی کمتر از مقابله با صدامیان بعثی نیست.
رئیس س��تاد جه��اد توانمند س��ازی محرومین 
کش��ور در ادام��ه با تاکی��د بر اینکه روس��تای بردیه 
قدم��گاه شهداس��ت و آبادانی قدمگاه ش��هدا دارای 
ارزش��ی مضاعف اس��ت افزود: در مسیر ملت ایران و 
انقاب اسامی بن بست وجود ندارد. ما اگر در مسیر 
خود حرکت کنی��م و راه خود را که همان راه مردم، 
اس��ام، صداقت، برادری و ایثار اس��ت دنبال کنیم، 

موفقیت های روز افزون محقق خواهد شد.
رضای��ی افزود: م��ا با وجود رهب��ری قدرتمند و 
فرزان��ه و همراهی ملت ایثارگ��ر و جوانان غیرتمند، 
آمادگی دس��ت یابی به پیروزی های بزرگ را داریم. 
امروز جهاد فی س��بیل اهلل در مبارزه با فقر و بیکاری، 
ایج��اد اش��تغال و تولید، رونق صنعت و کش��اورزی 
معنی پیدا می کن��د. وی ابراز امیدواری کرد حرکتی 
که در این روس��تا شروع ش��ده، به عنوان یک الگو و 
یک حرکت جدید با همراهی جوانان داوطلب و مردم 

خیر، در دیگر مناطق محروم نیز استمرار یابد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: امروز 
جهاد واقعی این اس��ت که مردم این منطقه به بهترین 
صنعتگران و جهادگران تبدیل شوند و با توانمند سازی 
خود و استفاده از استعدادهای درونی به اقتصاد کشور 
کمک کنند. وی تاکید کرد: این حرکت پاسخ و لبیک 
به فرمان مقام معظم رهبری برای عملیاتی شدن اقتصاد 

مقاومتی است.  مجمع تشخیص مصلحت

جلس��ه کمیس��یون سیاس��ی - اجتماعی  ن ا مجلس خبرگان رهبری با موضوع »برخورد می�����ز
قوه قضاییه با فس��اد و مفس��دین اقتصادی« و »بررسی مسائل 
اقتصادی و تحوالت بازار و س��که و ارز« با حضور کارشناس��ان و 

مسئولین مربوطه برگزار می شود.
حجت االسام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان 
کل کشور با حضور در این جلسه اقدامات دستگاه قضایی علیه 
مفس��دان اقتصادی را تشریح و گفت: به زودی ضمن برگزاری 
علنی دادگاه اخالگران اقتصادی، اسامی این افراد را به اطاع 

عموم می رسانیم. 
در بخش دیگری از جلسه حس��ین صمصامی اقتصاددان 
و عضو هیئت علمی دانش��گاه شهید بهشتی مسائل اقتصادی، 

بس��ته ارزی بانک مرکزی و تحوالت بازار و سکه و ارز را مورد 
بررسی و ارزیابی قرار داد.

دادس��تان کل کشور از تشکیل پرونده های متعددی برای 
دانه درش��ت ها و عامان فس��اد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، 
طا و خ��ودرو خبر داد و اف��زود: با توجه به گس��تردگی این 
پرونده ها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این 

معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.
وی با اش��اره به اینکه »ش��عبه های ویژه و قضات مجرب و 

کاردان در س��طح کشور برای رس��یدگی به پرونده های فاسدان 
اقتصادی در نظر گرفته ش��ده است« خاطرنشان کرد: همانگونه 
که مقام معظم رهبری در پاس��خ به نامه ریاست قوه قضاییه بر 
س��رعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو 
اصل به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد. به ملت ایران اطمینان 
می دهیم که قوه قضاییه با اجازه ای که رهبری صادر فرمودند با 
هجمه س��نگین تری علیه اخالگران اقتصادی وارد صحنه شده 

است و این مبارزه را تا ریشه کنی فساد ادامه خواهد داد.

دادس��تان کل کش��ور ب��ه منفعت طلب��ان و س��ودجویان 
اقتصادی هش��دار داد که دس��ت درازی آن ها به اموال مردم و 

بیت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان 
رهبری هم در پایان این جلسه گفت: مجلس خبرگان براساس 
تاکی��دات مقام معظم رهبری ح��ق مطالبه گری دارد و در هر 
مقطع به اقتضائات کش��ور مس��ئولین مربوطه را برای پاس��خ 

گویی به این کمیسیون دعوت خواهد کرد.
حجت االسام والمس��لمین حسینی ش��اهرودی افزود: در 
کمیسیون دیروز دادستان کل کشور به دغدغه های نمایندگان 
که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع 

مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد.  تسنیم

دادستان کل کشور:
دادگاه مفسدان اقتصادی بصورت علنی از صداوسیما پخش می شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 امروز جهاد واقعی

مبارزه با فقر و بیکاری است


