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 حمله دزدان دریایی به نفتکش ایرانی
در ناکام ماند

معاون عملی��ات نیروی دریایی راهبردی ارتش از 
تع��رض ۱۱ فروند قایق دزدان دریای��ی به یک فروند 

نفتکش ایرانی خبر داد.
ی��ک فروند کش��تی نفت ک��ش ایرانی ک��ه مورد 
تعرض ۱۱ فروند قایق دزدان دریایی در محدوده تنگه 
باب المندب واقع در خلیج عدن قرار گرفته بود، با اقدام 
به موقع تیم تکاوران محافظ کشتی های تجاری مستقر 
در ش��صتمین ناو گروه نیروی دریایی از دس��ت دزدان 

دریای نجات یافت. 
بنابر این گزارش، کش��تی نفتکش حامل بیش از 
یکصد و پنجاه هزار تن مواد نفتی بود که به س��امت 
به مس��یر خود ادامه داد. ناو گروه های نیروی دریایی 
طی چند س��ال گذش��ته تاکنون بیش از 400 فروند 
نفت کش تجاری را اس��کورت نم��وده و بیش از 300 
مرحله با دزدان دریایی درگیری داش��ته اند که در این 
درگیری ها کشتی هایی با ملیت های ایرانی و غیرایرانی 

نیز از چنگ دزدان دریایی نجات داده اند.
ناوگروه ش��صتم نیروی دریایی ارتش متشکل از 
ناوش��کن بایندر؛ ناو لجستیکی بوشهر و ناو پشتیبانی 
الوان در س��وم بهم��ن س��ال جاری جه��ت ماموریت 

دریانوردی به دریا اعزام گردید.

پیام مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر 
پاکستان به رهبر معظم انقالب 

شیخ رشید احمد وزیر راه آهن فدرال پاکستان پیام 
کتبی مشترک رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان به 
رهبر معظم انقاب را تس��لیم علی اکبر والیتی مشاور 

مقام معظم رهبری در امور بین الملل کرد.
والیت��ی ب��ا مثبت ارزیاب��ی کردن دی��دار با وزیر 
راه آهن فدرال پاکس��تان اظهار داشت: رابطه دو کشور 
ایران و پاکس��تان رابطه ای برادرانه، خوب و س��ازنده 
است و برقراری روابط اقتصادی و ساخت خط راه آهن 
تجاری که از ایران، چین و پاکستان می گذرد یکی از 

راه های مستحکم کردن روابط است.
وی با اشاره به بروز برخی حوادث ناگوار در منطقه، 
افزود: بعضی اوقات حوادثی میان دو کشور رخ می دهد 
که موجب اختال در روابط می ش��ود، از جمله حمات 
اخیر گروه های تروریستی در سیستان و بلوچستان که 
از خاک پاکس��تان وارد ایران شدند و باید برای رفع این 
شرایط اقدام نمود. دولت پاکستان نباید اجازه بدهد که 
کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی و صهیونیست ها 
در روابط دو کشور تاثیر سوء بگذارند و بحران در مرزها 
ایجاد کنند و امنیت جان مرزبانان دالور و مردم شریف 

ما و جمهوری اسامی ایران را به خطر بیندازند.
والیت��ی ادامه داد: در دیدار امروز خواس��ته ش��د تا 
پاکستان در مراقبت از مرزهای دو کشور اهتمام بیشتری 
داش��ته باشد. پاکستان کشوری قدرتمند است و قادر به 
کنترل و مراقبت از مرزهای مش��ترک اس��ت تا به این 
اقدامات تروریس��تی پایان دهد و وزی��ر در این ماقات 
قول داد که از مرزها حفاظت بیشتری انجام دهند و این 
نوع حوادث دیگر تکرار نش��وند و مقامات پاکستانی قول 
داده اند که حفاظت از مرزهای مشترک را افزایش دهند.

امروز آمریکا جرأت حمله به کشور دسته 
سوم را هم ندارد

معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفت: امروز آمریکا 
جرأت حمله به یک کشور دسته سوم را ندارد چه برسد 
به اینکه بخواهد به جمهوری اسامی ایران حمله کند.

سردار محمدرضا نقدی گفت: پیروزی انقاب مردم 
را از خفقان، وابستگی و حقارت نجات داد و برای ملت ما 
استقال، آزادی و مردم ساالری آورد. وی با اشاره بیانیه 
گام دوم انقاب گفت: باید بیانیه گام دوم انقاب را مرور 
کنیم و ببینیم رهبر معظم انقاب از ما چه می خواهد و 
اگر مردم آن را بخوانند و به اجرا بگذارند تمام مشکات 

جامعه یکی پس از دیگری برطرف می شود.
نقدی خاطرنشان کرد: برخی افراد در تحلیل های 
غلط به م��ردم اینگونه القا می کنند اگ��ر آمریکا اراده 
کن��د می تواند نیروهای مس��لح ایران را با فش��ار یک 
دکم��ه نابود کند، این در حالی اس��ت که آمریکایی ها 
اگر توان نظامی قابل توجهی داش��تند، حزب اهلل لبنان 

و حماس را نابود می کردند.  تسنیم

اخبار

دولت بعد از مدت ها به نقض عهد دولت اوباما اذعان کرد
مشاور رسانه ای فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دولت بعد از مدت ها به نقض 
عهد دولت اوباما اذعان کرد گفت: تجربه وزارت خارجه برای کشور هزینه داشت.

حمیدرض��ا مقدم فر با اش��اره به س��خنان س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان که به بدعهدی های باراک اوباما در قبال برجام اذعان کرده بود، اظهار 
داشت: ما غصه دار این هستیم که بعد از این مدت طوالنی مسئوالن ما به نقض 
عه��د دولت اوباما در قبال برجام اذعان می کنند. وی با اش��اره به بیانات مقام معظم 

رهبری و تأکیدات ایشان بر غیر قابل اعتماد بودن سران آمریکا، افزود
وی افزود: متأسفانه برخی مسائل حتماً باید برای مسئوالن ما تجربه شود تا بخواهند 
آن را بپذیرند، این تجربه هزینه های بس��یاری برای کش��ور و مردم درپی داشته و دارد. 
متأس��فانه برخی مس��ئولین به راهبردهای کان نظام که از جان��ب مقام معظم رهبری 

اعام می شود کم توجهی می کنند.  مهر

دیدگاه
آخرین اخبار از بررسی الیحه بودجه ۹۸ در شورای نگهبان 

س��خنگوی شورای نگهبان با اش��اره به بررس��ی الیحه بودجه سال 98 در 
جلس��ات فوق العاده این ش��ورا، گفت : بررسی الیحه بودجه 98 در جلسات سه 

شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به ایرادات این شورا به مصوبه مجلس پیرامون 
الیح��ه بودجه 98، گفت: تاکنون از مجم��وع 22 تبصره این الیحه، تا تبصره ۱3 
بررس��ی کرده ایم و 9 بند نیز ایراداتی داشته اس��ت که این ایرادات هم شکلی و هم 

محتوایی است.
کدخدایی به برخی ایرادات ش��ورای نگهبان نس��بت به الیحه بودجه 98 به استناد 
اصل ۱5 قانون اساس��ی اش��اره کرد و اظهارداش��ت:طبق این اصل ن��گارش همه متون 
می بایست به زبان فارسی باشد و به کار بردن واژه های بومی و یا زبان دیگر پرهیز شود 

که برخی ایرادات الیحه بودجه شامل این اصل قانون اساسی است.  تسنیم

شورای نگهبان
اگر ایران تحت اشغال نیست، از روح بلند شهیدان است

جانش��ین فرمانده کل س��پاه گفت: اگر امروز امنیت، پیش��رفت، عظمت و 
حرمت نوامیس حفظ ش��ده و سرزمین مان تحت اش��غال چکمه پوشان نیست، 

همه از روح بلند شهیدان ما و این دیار بزرگ است.
س��ردار حسین سامی در یادواره س��رداران و شهدای ایل بهمئی در کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: شما غیرت داران شرافت، پرچمداران عدالت و پیشگامان شجاعت هستید.

وی گفت: اگر امروز مس��تقل هس��تیم و هیچکس برای م��ا تصمیم نمی گیرد و 
سرنوش��ت مان در دست خودمان اس��ت؛ اگر امروز آزادیم و مانند آزادگان با ستمگران 
سخن می گوییم و رهبر ما با قدرت های صاحب زر و زور سخن می گوید؛ اگر چون سروی 
بلند قامت ایس��تاده ایم و می درخش��یم و اگر امنیت، پیشرفت، عظمت، منزلت و کرامت 
داریم و حرمت نوامیس حفظ شده و سرزمین مان تحت اشغال چکمه پوشان نیست همه 

از روح بلند شهیدان ما و این دیار بزرگ است.  میزان

پاسداران

راه تحول در عدالت گستری
ادامه از صفحه اول

این مهم از طریق منابع انسانی و روش های قبلی و 
فعلی که امروز قوه قضاییه محصول کار آنان است میسر 
نیس��ت چرا که این دست منابع انسانی و روش ها، اگر 
می دانس��تند و می-توانستند وضعیت عدالت اجتماعی 

در شرایط تقریباً نامطلوب امروز قرار نداشت. 
امیدواریم که رئیس جدی��د قوه قضاییه با پرهیز از 
انجام اقدامات سطحی، روزمرگی ها و توجه به امور روبنایی 
در عدالت گس��تری، موضوع تح��ول در قوه قضاییه را به 

عنوان امری جامع و کامل در دستورکار خود قرار دهد.

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والی�ت رهبر معظم انقاب اس��امی ب���ا 
در حکمی حجت االس��ام والمس��لمین آقای حاج 
س��یدابراهیم رئیسی را به ریاس��ت قوه ی قضاییه 

منصوب کردند.
رهبر انقاب اس��امی در این حکم با تاکید بر 
ل��زوم تحول در قوه قضایی��ه و آغاز پرقدرت دوران 
جدی��دی ک��ه زیبن��ده گام دوم انقاب باش��د، از 
فقاهت، دانش، تجربه، س��امت، امانت و کارآمدی 
حجت االس��ام والمس��لمین رئیس��ی در مقاط��ع 
گوناگون خدمت و س��وابق طوالنی ایش��ان در قوه 
قضاییه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان 
دالیل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم 

خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه بیان کردند.
متن حکم رهبر معظم انقاب اسامی به این 

شرح است:
جناب مس��تطاب حجه االس��ام والمس��لمین 

آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
آغاز دهه ی پنجم انقاب و گذشت چهل سال از 
تشکیل دادگسترِی مبتنی بر فقه و حقوق اسامی، 
ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه ها و دس��تاوردها 
و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحّولی 
متناسب با نیازها و پیش��رفتها و تنگناها در قوه ی 
قضاییه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نََفسی تازه 
و انگیزه ئ��ی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت آمیز، 
دوران جدی��دی را که زیبن��ده ی گام دوم انقاب 

است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجان��ب برای تحق��ق این مقص��ود حیاتی، 
جنابعال��ی را برگزیده ام که دارای س��وابق طوالنی 
در س��طوح مختلف قوه ی قضاییه و آشنا با همه ی 

زوایای آن میباش��ید و از طرفی در کنار فقاهت از 
تحصی��ات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه 
مه��م برخوردارید، و س��امت و امانت و کارآمدی 

خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده اید.
س��ند تح��ول قضائ��ی پیش��نهادی جنابعالی 
را ماحظ��ه کردم. براس��اس مش��ورتها و نظرات 
کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال 

چند نکته را موکداً به جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همه ی فصول این سند و بندهای 
ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر 
پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه 

عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همه ی فصول تحول، مردمی بودن 

و انقابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
س��وم آنکه عنصر نیروی انس��انی صالح را در 

راس عوامل تحول و پیش��رفت قوه بدانید. سامت 
قضات و پاکِی دامن آنان از هرگونه فس��اد، ش��رط 
الزم و اّول ب��رای هم��ه توفیقات ش��ما اس��ت. در 
ریش��ه کنی فس��اد از درون قوه که مایه ی مباهات 
ش��ما و س��رافرازی اکثری��ت قض��ات دادگاهها و 

دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه 
و آزادیهای مش��روع و نظارت بر اِعمال قانون را که 
در ش��مار هدفهای قوه قضاییه در قانون اساس��ی 
اس��ت در راس برنامه ه��ا قرار دهی��د. این موجب 
اعتم��اد م��ردم و دلگرمی آنان به ق��وه قضاییه در 

حوادث و منازعات خواهد شد.
پنج��م آنکه در برخورد قضائی ماحظه ی این 

و آن را نکنید.
شش��م آنکه از جوانان صالح و انقابی و فاضل 

در مسئولیتهای قوه استفاده کنید.
هفت��م آنکه قاض��ی و دادگاه را عزی��ز بدارید. 
احساس عزت و شرافت در قاضی، سّد محکمی در 

برابر انگیزه ها و عوامل نفوذ و انحراف است.
هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و 
هم افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب 
اس��ت در نظر داش��ته باش��ید. آنان نیز موظف به 

همراهی و همکاری با شمایند.
در پای��ان الزم میدانم از آی��ت اهلل آملی بخاطر 
تاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای 
توفی��ق کامل جنابعالی و همکارانتان دس��ت دعا و 
توس��ل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای 

حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه را مسالت نمایم.
والسام علیکم و رحمه اهلل

سیدعلی خامنه ای - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

در حکم رهبر معظم انقالب اسالمی برای حجت االسالم والمسلمین رئیسی تبیین شد

8 تاکید کارگشا برای قاضی القضات جدید

تش��خیص  مجم��ع  عض��و  مصلحت نظام گفت: اروپائی ها دی�����دگاه
بدانن��د که ما فریب آنان را نمی خوریم که در ازای 
ایجاد »اینستکس«، لوایح اف.ای.تی.اف را تصویب 
کنیم چراکه ما مصلحت نظام را در نظر می گیریم 

نه هوا و هوس ها را.
حجت االس��ام غامرضا مصباحی مقدم پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت 
حلول ماه رج��ب، گفت: این ماه، ماه اعیاد اس��ت 
که پیشاپیش والدت امیرالمومنین و مبعث رسول 
اکرم را تبریک می گویم و امیدوارم خداوند در این 
ماه توفیق عبادت، مناجات و شب زنده داری دهد.

وی درباره ش��عار س��ال 9۷ یعنی حمایت از 
کاالی ایرانی، اظهار داش��ت: یک��ی از اقداماتی که 
دولت در این راس��تا انجام داد این بود که واردات 
3500 قلم کاال که در داخل کش��ور نمونه مشابه 
آن به صورت مطلوب تولید می شد ممنوع کرد که 
حمایت بس��یار خوبی بود و آثار بس��یار زیادی بر 

حمایت از کاالی ایرانی گذاشت.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: با وجود این متاس��فانه و بنابر آمارها، واردات 
برخی از کاالها به کش��ور بس��یار زیاد بوده است و 

بس��یار جای تعجب دارد. مواردی مانند سنگ پا، 
غذای س��گ و گربه و ِگل زیر پ��ای گربه از خارج 
وارد کشور می شود که مایه تعجب و مسخره است 
که ارزی که به سختی به دست می آید، صرف وارد 

کردن چنین محصوالتی شده است.
مصباحی مقدم افزود: توجیه گمرک این است 
که این کاالها در مقابل صادرات، وارد ش��ده است 
یعنی ارزی بابت ورود آنها به کشور تخصیص داده 
نشده اس��ت که به نظر بنده اصًا این توجیه قابل 
قبول نیس��ت و حتی اگ��ر از ناحیه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی هم ارزی بابت این 
محصوالت تخصیص داده نش��ده باشد، گمرک ما 
باید الگوی واردات را در نظر داشته باشد و تمامی 

این رخنه ها را بپوشاند.
وی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه ت��راز تجاری 
ایران مق��داری مثبت ب��وده اس��ت، تصریح کرد: 

ص��ادرات کااله��ای غیر نفتی ما بی��ش از واردات 
بوده اس��ت و امیدواریم که سال های بعد صادرات 

ما بیشتر شود.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با انتقاد 
از اینکه متاسفانه برخی اوقات کاالهای یارانه ای هم 
قاچاق شده اس��ت، گفت: مصداق این مسئله صادر 
کردن گاو و گوسفند زنده و گوشت بوده است که این 

مسئله منجر به افزایش شدید قیمت گوشت شد.
وی اظه��ار داش��ت: بر این اس��اس خواس��ته 
یا ناخواس��ته حمای��ت از کاالی ایرانی تا حدودی 
تحقق یافته است اما اگر اراده محکم تری پشت آن 

بود، بیش از این شعار سال تحقق می یافت.
مصباحی مقدم تاکید ک��رد: اروپایی ها پس از 
خروج آمری��کا از برجام وعده دادند که ۱2 راهکار 
ب��رای تج��ارت اروپا با ای��ران فراه��م می کنند اما 
تاکنون حتی یک قدم هم در این راستا برنداشته اند 

و حتی یک راهکار را هم محقق نکرده اند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: 9 ماه از این مس��ئله 
گذش��ته اس��ت و ما از آنها صرفاً یک کانال تحت 
عنوان اینس��تکس ایجاد کرده اند ک��ه این کانال، 
کان��ال مالی نیس��ت بلک��ه کانال خرید اس��ت و 
اروپایی��ان بدانند که ما فری��ب آنان را نمی خوریم 
که در ازای ایجاد این کانال، لوایح اف.ای.تی.اف را 
تصویب کنیم چراکه م��ا مصلحت نظام را در نظر 

می گیریم نه هوا و هوس ها را.
عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام درباره 
اصرار دولت و رسانه های جریان های خاص مبنی بر 
ضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف اظهار 
داش��ت: در این باره از ظریف و رئیس جمهور سوال 
پرس��یده شد که آیا تضمین می دهید که اگر ما به 
این دو کنوانسیون بپیوندیم، اوضاع تجاری و مالی 
کشور بهتر می شود، آنان گفتند قول نمی دهیم اما 

اوضاع حداقل بدتر از شرایط فعلی نمی شود.
مصباحی مق��دم گف��ت: بنده می گوی��م اتفاقاً 
با پیوس��تن به این دو کنوانس��یون اوضاع ما بدتر 
خواهد ش��د و س��وال بنده این است »آیا به صاح 
ماست، داد و ستد خارجی ما با دیگر کشورها برای 
آمریکا، عربس��تان س��عودی و رژیم صهیونیستی 

آش��کار شود؟« وی تصریح کرد: به گفته زنگنه در 
حال حاضر ما از طریق دور زدن تحریم ها نفت خود 
را می فروش��یم و ارز آن را به کشور وارد می کنیم 
که اگر این سخن درس��ت است، حداقل دولت به 

این صحبت وزیر خود توجه داشته باشد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه ما برای دور زدن تحریم ها ناچاریم معامات 
پوشش��ی داش��ته باش��یم، افزود: اگر ما به این دو 
کنوانس��یون بپیوندی��م باید دس��ت از ای��ن داد و 
س��تدها برداریم که اگر می توانیم بسم اهلل، اما اگر 
در این شرایط تحریمی نمی توانیم این کار را انجام 
دهی��م چرا برخی اف��راد همچ��ون رئیس جمهور، 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام را برای تصویب 

این لوایح تحت فشار قرار می دهند؟
مصباحی مقدم با تاکی��د بر اینکه ما در مجمع 
تشخیص، مصلحت نظام را ترجیح می دهیم و نه هوا 
و هوس ها را، گفت: اروپایی ها می گویند پول فروش 
نفت خود را در این صندوق موسوم به »اینستکس« 
بگذارید تا در مقابل ما به ش��ما غذا و دارو دهیم و 
همچنین خواس��تار تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.
تی.اف در مقابل این کانال هس��تند در حالی که ما 

نباید فریب آنان را بخوریم.  مهر

مصباحی مقدم:
مصلحت نظام برای تصویب اف.ای.تی.اف در نظر گرفته می شود

فریبنمیخوریم

دفتر رئیس جمهور درپیامی مطرح کرد
قدردانیازاستقبالمردماستانگیالناز

کارواندولت
دفتر رئیس جمهوری اس��امی ایران درپیامی  ب��ا قدردانی از حضور س��بز و اس��تقبال گرم خیابان پاستور
مردم مومن، آگاه و پرتاش اس��تان گیان از کاروان دولت تدبیر و 
امید، تصریح کرد: این حضور پرش��ور جل��وه دیگری از اتحاد خلل  
ناپذیر ملت ایران، و اتکای نظام و مس��ئوالن به این سرمایه بزرگ 
عمومی را به نمایش گذاشت و به خادمان ملت توانی تازه بخشید.

در این پیام اس��ت: حضور سبز و استقبال گرم مردم مومن، 

آگاه و پرت��اش اس��تان گی��ان از کاروان دولت تدبی��ر و امید، 
جل��وه دیگ��ری از اتحاد خلل  ناپذیر ملت ای��ران، و اتکای نظام و 
مسئوالن به این سرمایه بزرگ عمومی را به نمایش گذاشت و به 
خادمان ملت توانی تازه بخش��ید. مردم گیان از دیرباز و پیوسته 
با فرهنگ اصیل و ایمان راس��خ، نقش��ی موثر در تمدن س��ازی و 
توس��عه و همچنین مرزبانی س��رافرازانه از ایران عزیز داشته اند. 
این س��رزمین سرش��ار از نعمات طبیعی، از نخستین پایگاه های 
اس��ام و به  ویژه تشیع بوده است و رخدادهای گوناگون سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، نیز مفاخر بزرگی را در میراث تاریخی خود 
به ی��ادگار دارد. رش��ادت ها و مبارزات اهالی غی��ور این خطه از 
دوران مشروطه تا قیام میرزا کوچک خان جنگلی، انقاب اسامی 

و هشت سال دفاع مقدس سرشار از صفحات افتخارآمیز است.
این استان زرخیز از مؤلفه های اثرگذار در فرایند توسعه همچون 
منابع آبی و س��احلی، خاک حاصلخیز، نیروی انس��انی مس��تعد و 
توانمند، دسترس��ی به ش��ریان  های ارتباطی محل��ی، منطقه ای و 
جهان��ی و نیز پیش��تازی در تولید بس��یاری از محصوالت زراعی و 
دامی، به  ویژه برخورداری از باش��کوه  ترین چشم  اندازهای طبیعی 
و گردش��گری؛ ظرفیت ها و فرصت های بس��یاری برای پیشرانی در 
اقتصاد کش��ور دارد که باید با توجه بیش��تر، سرمایه گذاری الزم و 
حضور فعاالنه بخش خصوصی و عزم مردمی به منصه ظهور برسد.

ب��ه یاری خ��دا متعال در این س��فر، طرح  مهم��ی همچون 
خط آهن قزوین رشت که از آرزوهای دیرینه مردم این خطه بود، 

افتتاح گردی��د و عملیات اجرایی طرح های مهم دیگری از جمله 
اتصال راه آهن رش��ت آس��تارا، و همچنین اتص��ال ریلی به بنادر 
انزلی و کاس��پین آغاز شد. گامی بزرگ در تکمیل کرویدور ریلی 
جنوب - ش��مال که ضمن اتصال س��واحل خلیج فارس به دریای 
خ��زر؛ گیان عزیز را به گذرگاه تجاری مهمی از ش��رق آس��یا تا 
آس��یای میانه و اروپا تبدیل خواهد کرد. پروژه ها و مصوبات مهم 
دیگری نظیر بهبود وضعیت تاالب ها به  ویژه تاالب انزلی، تسطیح 
و نوس��ازی هزاران هکت��ار از اراضی کش��اورزی، طرح های مهم 
بهداشت و درمان، ارتباطات، عمرانی، ورزشی، گردشگری و... نیز 
افتتاح یا در فرایند اجرا قرار گرفت که می تواند تحولی بزرگ در 

توسعه استان، رونق اشتغال و رفاه مردم این خطه پدید آورد.

چمران:
همهمشکالتبهخاطرتحریمنیستسازماندهیقوینداریم

نایب رئیس »جمنا« گفت: بروز مش��کات تنها به خاطر تحریم ها نبوده اما  سازماندهی قوی در برابر تحریم ها را نداشته ایم.درح���اشیه
مهدی چمران در همایش »کانون مهندس��ین مردمی نیروهای انقاب اسامی در گام دوم 
انقاب«، با تبریک حلول ماه رجب و والدت امام باقر)ع( اظهار کرد: مردم ما از مشکات بزرگتر 
هس��تند. ش��هید چمران در سخنرانی که داشتند گفتند انقاب س��ه اصل ایدئولوژی، رهبری و 
امکانات و توان انقاب اس��ت. چهلمین س��ال انقاب را پشت سر گذاشتیم و برای ورود به چله 
دوم بیانیه گام دوم حضرت آقا منشور حرکت ماست به شرطی که شعارگونه رفتار نکنیم. درباره 
لوای��ح چهارگانه گفتم، به جای این ها اقتصاد مقاومتی داریم و می تواند مش��کات را حل کند.

امیدوارم این بیانیه مثل شعارهای سال نشود که فقط در نامه ها نوشته شود.
چمران به مجاهدت ها در دوران دفاع مقدس اش��اره کرد و گفت: شب حادثه محاصره پاوه که 
تهران بودم و با پاوه در ارتباط بودیم، وقتی اخبار محاصره منتش��ر ش��د، با حاج احمد آقا تماس 
گرفتم و اخبار را منتقل کردم و س��حرگاه آن وق��ت آن پیام خود را صادر کردند.خداوند به بهای 
خون شهدا نخواست و هدایت الهی صورت گرفت و پیروزی حاصل شد. بعد از انتشار پیام حضرت 
امام)ره( شاهد درخواست ها برای اعزام به پاوه بودم. ۱5 هزار نیروی مهاجمی که پاوه را محاصره 

کرده بودند و حدود 50 نیرو توانستند پاوه را آزاد کنند؛ ما اینگونه در این چهل سال پیشرفتیم.
وی تصریح کرد: ستاد جنگ های نامنظم با تصمیم شهید چمران و مقام معظم رهبری تشکیل 
داده ش��د و مردم هم داوطلبانه حضور فراوان یافتند به حدی که اسلحه ما تمام شد و درخواست 

ساح کردیم. شهید چمران نامه ای به حافظ اسد نوشت و درخواست مهمات و اسلحه کرد.
چمران اظهار کرد: در این چهل سال جهشی جلو رفتیم و سرعت ما از سرعت جهانی بیشتر 
بوده اس��ت. زمان طاغوت کش��ور پنجاه و چهارم بودیم؛ با جهشی که داشته ایم به این افتخارات 
در نانو، مقاالت علمی، عمل های پزش��کی و باش��گاه فضایی دنیا و انرژی هسته ای به غنی سازی 

حدود بیست درصد رسیدیم؛ البته در آن بتن ریختند.
نایب رئیس جمنا بیان کرد: گفتند از ماده هفت ش��ورای امنیت س��ازمان ملل خارج شدیم 
بله خدارا ش��کر ولی اینها جنگ را از ما دور نکرد بلکه اگر همبس��تگی نداش��تیم و در نیروهای 
نظامی پیشرفت نداشتیم سایه جنگ از سر ما برداشته نمی شد و بایی که سر افغانستان و عراق 
آوردند، می آوردند. بازدارندگی ما موجب این شد؛ به قول رهبر انقاب، مدتها منتظر ماندیم که 

ترامپ می خواهد خارج شود یا نه و همه چیز را معطل نگه داشتیم.
چمران گفت: وقتی بود که پشت دیوار بصره بودیم اما امروز پشت دیوارهای اسرائیل غاصب 
هستیم که سیدحسن نصراهلل در سخنرانی 22 بهمن خود گفت از این دیوار ها هم عبور می کنیم 
و اس��راییلی ها هم فکر کردند که میخواهیم از روی دیوارها بپریم، بخاطر همین روی دیوارهای 

خود سیم خاردار کشیدند.  تسنیم

حجت االسالم صدیقی:
سوءمدیریتباعثشدهزندگی

مردمنابسامانشود
امام جمع��ه موقت تهران  ن یب����و تصریح کرد: سوء مدیریت تر
برخی از افراد منجر به نابسامانی های معیشتی 
ش��ده اس��ت به گون��ه ای ک��ه حتی ع��ده ای 

نمی توانند گوشت بخورند.
حجت االسام کاظم صدیقی در خطبه های 
نماز جمعه با اشاره به حلول ماه مبارک رجب، 
گفت: ماه رجب آغاز ریزش موانع بهشت است 
و ما باید قدر دعاها، روزه ها و عبادت ها در این 
ماه را بدانیم. وی با تأکید بر اینکه ما باید در این 
ماه ها به فقرا کمک کنیم و احسان را سرلوحه 
خود قرار دهیم، ادامه داد: متأسفانه در شرایط 
فعلی، گرانی بی خودی بر ما تحمیل شده است 
چراکه ظرفیت ها و منابع بس��یار زیادی داریم 
اما بی توجهی ها، س��وءمدیریت ها و غفلت های 
برخی از افراد منجر به نابسامانی های معیشتی 
ش��ده اس��ت به گونه ای که حتی برخی افراد 
نمی توانند گوشت بخورند و حقوق آنان کفاف 
زندگی شأن را نمی دهد که در این شرایط باید 

بیش از پیش انفاق کنیم.
حجت االسام صدیقی با اش��اره به بیانیه 
گام دوم انق��اب تصریح ک��رد: در بیانیه گام 
دوم انقاب به همه ش��بهات پاس��خ داده شده 
اس��ت و این بیانیه به خوب��ی تصویر کاملی از 
نظام جمهوری اسامی را نشان داده است و از 
جمل��ه بخش های مهم آن، اظهار امید و عاقه 

رهبر انقاب به جوانان است.
وی یادآور شد: انقاب های بزرگی در طول 
تاریخ رخ داده است که می توان به انقاب های 
فرانسه، شوروی و الجزایر اشاره کرد و باید دید 

که ش��عارهای آن انقاب کنندگان چه بود و تا 
چه اندازه شعارهای آنها پابرجا ماند؟

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه 
انقاب ما با رهبری یک فقیه جامع الشرایط به 
پیروزی رسید، متذکر شد: انقاب اسامی ایران 
یک انقاب خدایی اس��ت نه بش��ری و فطرت 
دل های پ��اک، اقتضا می کند ک��ه این انقاب 
را حفظ کنند و پرچمدار آن باش��ند و تاکنون 
مسیر و ش��عارهای آن به خوبی ثابت و پابرجا 
مانده اس��ت. حقیقت ام��ام)ره( و مقام معظم 
رهبری، حقیقت خود قرآن اس��ت و از آنجایی 
که اس��اس و پایه انقابمان اسام و انگیزه های 
الهی است، خداوند تاکنون این انقاب را حفظ 

کرده و پایدار نگه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: جوانان بس��یار زیادی عاشق 
مق��ام معظ��م رهبری هس��تند به گون��ه ای که 
بسیاری از جوانان در شهرهای مختلف در دیدار 
با ما می گویند که حاضرند جانش��ان را هم فدای 
ایشان کنند و حتی مادران شهید می گویند که ما 
فرزندان خود را در راه اسام دادیم و حاضریم باز 
هم دیگر فرزندان خود را در راه انقاب فدا کنیم.

خطی��ب نماز جمع��ه تهران با اش��اره به 
اینک��ه 40 س��ال از پیروزی انقاب اس��امی 
گذشته است و باید با روش های جدیدی آن را 
بازخوانی کرده و ادامه دهیم، گفت: ما انقاب 
خود را به دیگر کشورها صادر کردیم و حضور 
فیزیکی ما در جبهه مقاومت نشان دهنده آن 
اس��ت و قطعاً از این طریق انقاب ما توس��عه 
می یابد و به قله های پیش��رفت می رسیم و در 
این بیانیه هم آمده است که به بیرون از مرزها 
هجوم ببرید و فرهنگ ع��زت و صداقت ایران 

اسامی را به دیگر کشورها انتقال دهید.
حجت االس��ام صدیقی با اشاره به تأکید 
مق��ام معظم رهب��ری در این بیانی��ه به توجه 

جوانان ب��ه علم و پژوهش، خاطرنش��ان کرد: 
تضییع عمر برای جوانان خسارت است و نباید 
آن��ان برای نمره و م��درک درس بخوانند بلکه 

باید عالم و باتجربه شوند.
وی متذک��ر ش��د: در موضوع هس��ته ای 
همگ��ی دیدی��م که »برج��ام« م��ا را محدود 
کرد، اما س��فره ها وس��عت پیدا نکرد در حالی 
ک��ه برخی گفتند هم باید چرخ س��انترفیوژها 
بچرخ��د و هم چ��رخ زندگی م��ردم. اما امروز 

می بینیم که هیچیک از این دو نمی چرخند.
حجت االس��ام صدیقی با تأکید بر اینکه 
علم و معنویت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، 
اظهار داش��ت: هرج��ا معنویت رف��ت، دزدی، 
رشوه، رکود، وقت کشی، بی تعهدی جای آن را 
گرفت و هر جا مش��کلی داریم به ویژه مشکل 
اقتصادی، به دلیل ضعف ایمان است و ما نباید 

از دین و معنویت فاصله بگیریم.
وی ب��ا اش��اره به بخش دیگ��ری از بیانیه 
»گام دوم انق��اب« تصریح ک��رد: رهبر معظم 
انق��اب در این بیانیه تأکید بر خودس��ازی و 
س��پس جامعه پردازی و تمدن س��ازی کرده اند 
که این مس��ئله نش��ان می دهد که معنویت از 
خودسازی آغاز می شود و پس از آن می توانیم 

جامعه و تمدن نوین را بسازیم.
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنش��ان کرد: 
امیدواریم بیانیه گام دوم انقاب منش��أ تحول و 
یک جهش جدید شود و نفس جدیدی را در میان 

همه آحاد جامعه به ویژه جوانان ایجاد کند.
حجت االس��ام صدیقی در پایان با اش��اره 
به اظه��ارات مصباحی مق��دم درپیش از خطبه 
نم��از جمعه ته��ران گف��ت: از س��خنان آقای 
مصباحی مقدم به وی��ژه در زمینه اف.ای.تی.اف 
تش��کر می کنم که حق مطلب را ب��ه خوبی ادا 

کرد.  مهر


