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نیروهای مسلح توانستند بحران ناشی از 
سیل را به خوبی کنترل کنند

وزیر دفاع گفت: ارتش، س��پاه، ناجا و وزارت دفاع 
با تقس��یم کار مناسب و کار ش��بانه روزی و پرحجم و 
پای کار آوردن همه تجهیزات امدادی توانستند بحران 

ناشی از سیل را به خوبی کنترل کنند.
امیر س��رتیپ حاتمی در جریان س��فر به اس��تان 
خوزستان و بازدید از روند خدمت رسانی به سیل زدگان، 
با حضور در قرارگاه کربالی نیروهای مسلح خوزستان 
در نشستی با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح منطقه 
به بررسی آخرین اقدامات و راهکارهای نیروهای مسلح 

در مقابله با سیل اخیر خوزستان پرداختند.
وی با بیان اینکه در سه دهه اخیر شاهد خشکسالی 
تدریجی بوده ایم و تمامی توجه ها به چگونگی برطرف 
ک��ردن واگذار از این وضعیت معطوف ش��ده بود گفت: 
ش��رایط پیش آمده جوی کشور را با یک شرایط کاماًل 

متفاوت و دور از انتظار مواجه کرد.
وزی��ر دفاع با بیان اینکه با بروز این مش��کل برای 
برخی اس��تان های کشور، شاهد درخشش و سربلندی 
نیروهای مسلح و همه دستگاه ها و نهادهای امدادرسان 
جه��ت مقابله با ای��ن بحران ها بوده ایم اظهار داش��ت: 
اخالص، تالش و مردانگی و احس��اس مسئولیت دینی 
مردم، نیروهای مس��لح و دستگاه های دولتی در سیل 
استان های گلستان، ایالم، لرستان، خوزستان و شیراز 
مثال زدنی و قابل تحس��ین بود. وی با اشاره به درایت، 
هوشمندی، موقعیت شناسی برجسته و به هنگام مقام 
معظم رهبری در صدور اوامرش��ان به نیروهای مسلح 
در گسیل امکانات برای یاری رسانی به سیل های اخیر 
گف��ت: پس از فرمان مطاع فرمانده معظم کل قوا همه 
امکانات نیروهای مس��لح وارد میدان ش��د و به صورت 

جهادی در اختیار مدیریت بحران کشور قرار گرفت.

خبر

تحریم سپاه با هدف گرفتن پول بیشتر از عربستان انجام شد
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: تحریم سپاه موضوع جدیدی نیست و سپاه 
از ابتدای پیروزی انقالب توسط آمریکا تحریم بوده و اقدام اخیر آمریکا در قبال 
این نهاد انقالبی با هدف جلب حمایت صهیونیست ها در انتخابات بعدی آمریکا 

و نیز گرفتن پول بیشتر از عربستان و بحرین انجام شد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: دشمن هر خباثتی که بتواند علیه ما 
چ��ه ب��ه لحاظ روانی و چه به لحاظ تبلیغی، چه به لحاظ اقتصادی و... انجام دهد این 
کار را می کند.دشمن ما دشمنی است که رگ گردنش را دیده و هرگونه بتواند می خواهد 
ضرب��ه بزن��د. آمریکا امروز در قبال کش��ور ما چنین رفت��اری را دارد و خیلی نباید روی 
رفتارش تحلیلی داشت چراکه از هر ابزاری که به دستش بیاید علیه ما استفاده می کند.

وی افزود: آمریکا به این خاطر در این برهه زمانی سپاه را در لیست گروه های تروریستی 
قرار می دهد که یک پیامی به مردم اسرائیل بدهد تا به نتانیاهو رای بدهند.  فارس 

پارامان
تروریست خواندن سپاه یک بدعت در روابط بین الملل است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تروریست خواندن سپاه پاسداران یک بدعت در 
روابط بین الملل است؛ پیش از این برای چنین موضوعی سابقه تاریخی وجود ندارد.

لعیا جنیدی اظهار کرد: تصمیم دولت آمریکا در ارتباط با س��پاه پاسداران از 
منظر حقوقی هم خالف ضوابط حقوق بین الملل است؛ چراکه بخشی از نیروهای 
مس��لح یک دولتی را نادیده گرفته و هم یک بدعت اس��ت و هم کمکی به آرامش 
منطقه نمی کند. در موقعیت های حساس چه نیروهای ایران و چه آمریکا جایی که خطر 
بود مجبور می شدند هماهنگی هایی بکنند. درست است که رابطه رسمی دیپلماتیک نداریم 
اما این رابطه وجود داشت؛ االن همه مواردی که باعث می شد امنیت منطقه را تأمین کنند، 

تحت تأثیر قرار گرفته است. این فضا فضای ایجاد خطر و تضعیف امنیت است.
جنیدی خاطرنش��ان کرد: این موضوع )تحریم سپاه پاسداران( یک بدعت در روابط 

بین الملل است یعنی پیش از این برای چنین موضوعی سابقه تاریخی وجود ندارد.

خیابان پاستور
روح االمینی رئیس جدید خانه احزاب شد

عبدالحسین روح االمینی به عنوان رئیس جدید خانه احزاب ایران انتخاب شد.
اولین جلس��ه ش��ورای مرکزی خانه اح��زاب در دوره جدید با دس��تور کار 
انتخاب هیئت رئیس��ه و رای گیری برای ریاس��ت خانه احزاب برگزار ش��د که 
طی آن بنا بر تصمیم اعضای ش��ورای مرکزی، ریاست خانه احزاب در سال ۹۸ 
بر عهده فراکس��یون اصولگرایان و پس از اتمام ریاس��ت اصولگرایان، فراکس��یون 
مستقلین و اعتدالگرایان در سال ۹۹ و اصالح طلبان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ریاست 

خانه احزاب را برعهده خواهند داشت.
در پایان این جلس��ه که با حضور ۱۹ نفر از اعضای ش��ورای مرکزی تش��کیل ش��د، 
عبدالحس��ین روح االمینی از اعضای شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسالمی با 
کسب ۹ رای در برابر ۷ رای حسن غفوری فرد و ۳ رای ممتنع به عنوان رئیس جدید خانه 

احزاب انتخاب شد. پیش از این حسین کمالی ریاست خانه احزاب را به عهده داشت.

احزاب

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارج��ی مجل��س گفت: ش��اید عامل ديـــــدگاه
اساس��ی تصمیم ترامپ مبنی بر تروریس��ت خواندن سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی، رژیم صهیونیستی باشد چراکه 
ترامپ برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری به شدت 
نیازمند رای البی صهیونیس��م در آمریکا اس��ت و مرتب در 

حال باج دادن به این رژیم است.
عالءالدی��ن بروج��ردی با اش��اره به مخالفت ه��ای زیاد 
سیاستمداران جهان و حتی کارشناسان وزارت خارجه آمریکا 
در اتخاذ این تصمیم یعنی معرفی س��پاه به عنوان یک گروه 
تروریستی گفت: ترامپ اشتباه بسیار بزرگی را مرتکب شده و 
آثار و تبعاتش را بدون آن که نیاز باشد ما به عنوان جمهوری 
اس��المی  اقدامی  انجام دهیم، بدلیل محبوبیت باالی ایران و 

سپاه، از سوی کشورهای منطقه خواهد دید.
بروجردی گفت: آمریکا برای تغییر س��اختار سیاس��ی 
حاکم بر س��وریه در طول س��ال های گذشته، برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری گسترده ای را انجام داد به طوری که تالش 
داشت تا موازنه قدرت را در منطقه که به نفع جبهه مقاومت 
است، به نفع رژیم صهیونیستی تغییر دهد. به همین دلیل 
از هم��ه ظرفیت های خود و همپیمانان اروپایی و منطقه ای 
خود اس��تفاده کرد و تروریس��ت ها را از ۸۰ کش��ور دنیا در 
کشورهای همسایه سوریه آموزش داده و به سوریه آوردند.

وی ادام��ه داد: آن ها از داعش حمایت همه جانبه کردند و 
حتی بسیاری از داعشی ها را از زندان های سوریه نجات دادند و 
زخمی های آن ها را در بیمارستان های رژیم صهیونیستی درمان 
کردند. این یعنی حمایت آمریکا از گروه تروریس��تی شناخته 
ش��ده داعش، کامال روش��ن بود و با این سرمایه گذاری کالن، 
آمریکا تصور می کرد که حتما پیروز خواهد شد ولی شکست 
خوردند که این مساله بسیار مهم، کلیدی و استراتژیک است.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان که آمریکایی ها شکس��ت خود در سوریه و عراق را به 
پای س��پاه پاسداران انقالب اس��المی  و حاج قاسم سلیمانی 
نوش��تند و به نوع��ی به دنبال انتقام گیری از شکس��ت خود 
در این دو کشور هس��تند، افزود: آمریکایی ها در محاسبات 
خود دچار اشتباه ش��ده اند چراکه آن ها به میزان نفوذ سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی ایران در منطقه به خوبی مطلع اند 

و می دانند که مردم عالقه زیادی به سردار سلیمانی و سپاه 
پاسداران دارند. سپاهی که نجات گر ملت های منطقه از دست 
تروریس��ت ها بود و از آن جایی که آمریکایی ها دیدند که در 

این میدان بازنده هستند، دست به چنین اقدامی زدند.
بروج��ردی ادام��ه داد: آمریکایی ها هرگز به فکر ملت ها و 
کشورهای منطقه نبوده و نیستند، آن ها صرفا از زور و فشارهای 
سیاسی برای دستیابی به اهدافشان برای جلب همکاری دیگر 
کش��ورها با خود اس��تفاده می کنن��د. بنابرای��ن، آمریکا هیچ 
محبوبیتی در منطقه ندارد. ترامپ در واقع یک تاجر اس��ت و 
طبیعتا به دنبال گاوهای ش��یرده در منطقه است تا از طریق 
فشار، زور، اشغال و یا جنگ به خواسته های خود برسد. به نظر 
من، جنگ خیلی هم در سیاست ترامپ وجود ندارد چراکه او 
به دنبال این اس��ت به هر صورت ممکن، درآمد بیشتری را از 

طریق فشارهای سیاسی و بین المللی کسب کند.
نماین��ده م��ردم بروجرد درب��اره جایگاه س��پاه در نظام 
 جمه��وری اس��المی  ای��ران و همچنین میان م��ردم ایران و 
کش��ورهای منطقه گفت: سپاه بخش مهمی از حاکمیت ما و 
در کنار ارتش، نیروی مسلح رسمی  جمهوری اسالمی  ایران 
اس��ت و این دو همانند دو لبه قیچی هس��تند که دشمن را 
از بین می برند. رشد س��پاه در طول سال های گذشته بسیار 
قابل توجه بوده است. ما در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، 
موشکی در اختیار نداشتیم تا از خودمان دفاع کنیم اما اکنون 
جزو چند کش��ور موشک ساز دنیا هستیم و بخش هوافضای 

سپاه نقشی بسیاری راهبردی را در این زمینه ایفا می کند.
بروجردی با تاکید بر نقش تعیین کننده تفکر انقالبی سپاه 
در دفاع از امنیت ملی و مردم مظلوم منطقه و جهان و همچنین 
مقابله با تروریست ها، درخصوص واکنش نمایندگان مجلس در 
قبال تصمی��م ترامپ عنوان کرد: اصل عمل متقابل یک اصل 
شناخته ش��ده در عرصه حقوق بین الملل است. ما در روزهای 
اخی��ر هش��دارهای الزم را به آمریکا داده بودی��م و قبل از آن 
نیز وزیر خارجه ما از مجاری دیپلماتیک به مقامات آمریکایی 
هش��دار داد که اگر اقدامی را انجام بدهن��د، بدون تردید اقدام 
مشابهی را انجام خواهیم داد که نمایندگان ما طرح مذکور را 
امضا کردند. طرحی که براس��اس آن، ما نیروهای آمریکا را در 
منطقه و غرب آسیا که تحت عنوان سنتکام فعالیت می کنند، 

به عنوان نیروهای تروریستی معرفی می شوند. 

بروجردی:
رژيم صهیونیستی عامل تصمیم ترامپ است

یک کارش��ناس مس��ائل آمریکا تاکید  ک��رد: بای��د کاری کنی��م ک��ه اعمال نظـــــرگاه
تحریم ها و انجام اقدامات خصمانه از سوی دولت واشنگتن 

علیه ایران همراه با هزینه هایی برای این کشور باشد.
ف��واد ایزدی در م��ورد اق��دام اخیر آمریکا علیه س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: این اقدام بیانگر شکست 
سیاست های دولت آمریکا نسبت به ایران است. آمریکایی ها 
پی��ش از این اعالم کرده بودند که جمهوری اس��المی ایران 
جش��ن چهلمین س��الگرد خود را نخواهد دید و پیش از آن 
سرنگون می ش��ود، در این راس��تا اقدامات و فعالیت هایی را 
انجام دادند و برای تحقق آن بودجه اختصاص دادند ولی این 
سیاست با شکست رو به رو شد و جمهوری اسالمی ایران نه 
تنها سرنگون نشده است، بلکه در طول یک سالی که آمریکا 
از برجام خارج شده هیچ امتیازی به آمریکایی ها نداده است.

وی ادامه داد: البته تحریم های آمریکا بعضاً باعث ایجاد 
مش��کالتی در کش��ور ش��ده و مس��ائلی را ایجاد کرده ولی 
آمریکایی ها نتوانسته اند به اهداف اصلی خود در مورد ایران 

دست پیدا کنند و امتیازی به دست آورند.
این استاد دانش��گاه تهران با بیان اینکه حدود یک ماه 
دیگر اولین سالگرد خروج آمریکا از برجام فرا می رسد و آنها 
باید در این زمان اقدامی انجام می دادند، افزود: آمریکایی ها 
در این چارچوب دو راه بیش��تر نداش��تند ی��ا اینکه اعتراف 
کنند که سیاستشان در مورد ایران با شکست رو به رو شده 
و ایران به آنها امتیازی ارائه نکرده اس��ت و راه دوم این بود 
ک��ه اقدام جدیدی علیه ایران انجام دهند و ش��عار جدیدی 
در ای��ن زمینه طراحی کنند، آنه��ا در نهایت گزینه دوم را 
انتخاب کردند و تصمیم گرفتند که نام س��پاه را در لیس��ت 

گروه های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دهند.
ایزدی با بیان اینکه در آمریکا، وزارت امور خارجه و وزارت 
خزانه داری این کشور لیست هایی به صورت جداگانه به عنوان 
گروه های تروریستی منتشر می کنند، افزود: وزارت خزانه داری 
آمریکا در اعمال تحریم ها و پیگیری اعمال محدودیت بر روی 
گروه هایی که در این لیست قرار می دهد جدی تر عمل می کند 
و در این چارچوب باید توجه داش��ته باش��یم که حدود یک 
سال و نیم پیش نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا قرار گرف��ت و در طول این مدت 

تبعات تحریمی را تجربه کرده است.
وی با اشاره به سابقه لیست وزارت امور خارجه آمریکا 
در مورد گروه های تروریستی خاطرنشان کرد: چند وقتی نام 
گروه تروریستی منافقین در این لیست قرار داده شده بود و 
در آن موقع در حالی که نام این گروه در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی بود آنها در واشنگتن تجمع برگزار می کردند و 
وزارت امور خارجه آمریکا به اعضای این گروه تروریس��تی 
در دیگر کش��ورها وی��زا می داد تا در همای��ش منافقین در 
واش��نگتن شرکت کنند، منظور از بیان آنچه که گفته شده 
این است که آنچه اتفاق افتاده است مسئله جدیدی نیست 
و بیانگر این اس��ت که آمریکایی ها به اهداف خود در مورد 
ایران دست پیدا نکرده اند. این سخن به این معنا نیست که 
در برابر اقدام اخیر آمریکا بی تفاوت باشیم، ولی بر این نکته 
نیز تاکید دارم که این اقدامات بیانگر اذعان آمریکایی ها در 

شکست سیاست هایشان نسبت به ایران است.
ای��زدی با بی��ان اینکه باید دقت کنیم ک��ه در مورد این 
قضی��ه در بحث اقتصادی، قرار نیس��ت اتفاق جدیدی بیفتد، 
گفت: ش��اید در اذهان عمومی این سوال مطرح باشد که چرا 
آمریکایی ه��ا علیه ایران به این مقدار اق��دام به اتخاذ تحریم 
می کنند، پاس��خ این پرسش آن اس��ت که آمریکایی ها برای 
انجام اینگونه کارها هزینه ای پرداخت نمی کنند این در حالی 
است که ما باید برای آمریکایی ها در این ارتباط هزینه تعریف 
کنیم چرا اگر هزینه ای به آنها تحمیل نشود آنها هم چنان به 
اقدامات خود علیه ایران ادامه می دهند و تحریم های جدیدی 
را اعمال می کنند. آنها فکر می کنند ایران تحت فشار تحریم ها، 
امتیاز می دهد، ضروری اس��ت که این تفکر اصالح شود و آنها 
متوجه شوند که ایران تحت فشار تحریم ها امتیازی نمی دهد.

این استاد دانشگاه تهران با انتقاد بر اینکه تحوالت اخیر 
بیانگر این موضوع اس��ت که سیاس��ت ایران در طول ۵ الی 
۶ س��ال گذشته نس��بت به آمریکا جواب نداده است، خاطر 
نشان کرد: این موضوع نشان می دهد که ما باید در سیاست 
خارجی خود از جمله نحوه تعامل با آمریکا بازنگری ریشه ای 
داشته باشیم چراکه در نتیجه سیاست های چند سال اخیر، 
اکنون تحریم های قبل و بعد از برجام علیه ایران اعمال شده 
و از دیگر سو در عرصه پیشرفت علمی کشور از جمله بحث 

هسته ای با محدودیت هایی روبه رو هستیم.  ايسنا

ايزدی:
واشنگتن را مجبور به پرداخت هزينه کنیم

انگلیس و باز هم انگلیس
ادامه از صفحه اول

س��وم آنکه ادعای انگلیس مبنی بر عدم س��فر به 
ایران به خاطر سیالب، نوعی جوسازی غیرواقع گرایانه 
است که می توان آن را بخشی از ایران هراسی دانست. 
انگلیس با این ادعاها سعی دارد ایران را کشوری عقب 
مانده و ناتوان در مدیریت بحران معرفی نماید در حالی 
که جهانیان اذع��ان دارند ایران بهترین مدیریت را در 
حوادث اخیر داشته و حتی از کشورهای اروپایی نیز برتر 
بوده است. بر این اساس ادعای هشداری انگلیس صرفا 
یک اقدام تبلیغاتی منفی علیه جمهوری اسالمی است 
که در ادامه سیاس��ت های تحریمی علیه ایران صورت 
می گیرد چنانکه انگلیس نیز در جمع کشورهایی بوده 
که به اقدام آمریکا مبنی بر تحریم مراکز امدادرس��ان 
که مانع ارس��ال کمک های صلیب سرخ به ایران شده، 

اعتراض نداشته و حتی با آن همراهی کرده است. 
چه��ارم آنکه یکی دیگر از ابع��اد ادعایی انگلیس را 
تهدیدات امنیتی تشکیل می دهد و تالش کرده تا چنان 
وانمود سازد که ایران کشوری ناامن بوده و در عین حال 
ایران را حامی و محور تروریسم معرفی کرده است. این 
ادعا در حالی صورت گرفته که اگر بحث تروریسم مطرح 
باشد انگلیس خود اولین تروریست و تروریسم پرور است 
چنانکه گروهک تروریستی منافقین آزادانه در این کشور 
فعالن��د. انگلیس خود اولین تروریس��ت اس��ت چنانکه 
جنایات این کشور در عراق و افغانستان بر کسی پوشیده 
نیست. انگلیس که برای منافع اقتصادی از سعودی قاتل 
مردم یمن حمایت و حاضر به قطع ارس��ال سالح برای 
آن نیس��ت نمی تواند از حقوق بشر و مقابله با تروریسم 
سخن بگوید. انگلیس همواره حامی رژیم صهیونیستی 
به عنوان محور تروریس��م دولت��ی در منطقه و آمریکا 
یعنی تروریسم جهانی است لذا نمی تواند ادعای ضدیت 

با تروریسم داشته باشد. 
در جمع بن��دی نهای��ی از آنچه در ب��اب رفتارهای 
اخیر انگلیس ذکر ش��د می توان دریافت که دولتمردان 
لندن همچنان همان سیاس��ت های ضد ایرانی را ادامه 
می دهن��د انگلیس در کنار آمری��کا همچنان در توهم 
فشار بر ایران برای مطالبه گری های زیاده خواهانه و البته 
حمایت از رژیم صهیونیس��تی و در عین حال سرکیسه 
کردن برخی کش��ورهای عربی با ادعای مقابله با ایران 
اس��ت. البته نباید فراموش کرد ک��ه دولت انگلیس به 
نخس��ت وزیری »ترزا می « اکنون با بحران های داخلی 
شدید و البته ناتوانی در عرصه برگزیت یا همان توافق با 
اروپا مواجه اس��ت و با حاشیه سازی از جمله علیه ایران 

به دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت است.
به ه��ر تقدیر اقدام��ات انگلیس با ه��ر عنوانی که 
صورت گیرد یک اصل را آش��کار می س��ازد و آن اینکه 
انگلیس همچنان همان سیاست های ضد ایرانی را دنبال 
می کند و انگلیس هم��ان انگلیس کودتای 2۸ مرداد و 
همان انگلیس��ی اس��ت که در جنگ جهانی با قحطی 
میلیون ها ایرانی را به کام مرگ فرستاد و در طول جنگ 
تحمیل��ی به حمایت از رژیم ص��دام پرداخت و در ترور 
دانشمندان هسته ای ایران و اعمال تحریم های ایرانی پا 

به پای صهیونیست ها و آمریکا گام برداشته است. 

سرمقاله

رئیس قوه قضاییه پیش��نهاد  ن ا داد ک��ه قضات دی��وان عالی میـــــز
کش��ور با رویکردی آسیب شناسانه، هر فصل یک 
بار، نکات��ی را که موجب نق��ض آرای محاکم می 
ش��ود اس��تخراج و تدوی��ن کنند تا ای��ن نکات و 
مصادیق، زمینه ساز تدوین دستورالعمل های الزم 
ب��رای جلوگیری از تکرار کاس��تی ها و نقایص در 
رس��یدگی های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر 

آرای محاکم شود.
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی 
با قضات دیوان عالی کش��ور در اجرای اصل ۱۶2 
قانون اساس��ی، با تبریک اعیاد ش��عبانیه و آرزوی 
توفیق برای برخ��ورداری از برکات و فیوضات این 
ماه باعظمت، تصریح کرد: براساس آنچه در قانون 
اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی 
کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این 
دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از 

طی فرایند قضایی پرونده هاست.
رئی��س قوه قضاییه با بیان اینکه قضات دیوان 
عالی کش��ور از نظر عل��م، تجربه، ایمان و تعهد در 
نقطه برتر ایس��تاده اند و دیدگاه هایشان از این علم 
و تعهد نش��أت می گیرد، اف��زود: معتقدم آنچه به 
عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کش��ور در قانون 

اساسی ذکر شده اس��ت، اطالق دارد و محدود به 
نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه 
شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی های 

قضایی می شود.
آیت اهلل رئیس��ی با بیان اینک��ه در حال حاضر 
پرونده معوقه در دیوان عالی کش��ور وجود ندارد و 
پرونده ها غالبا به روز هستند، از تالش قضات دیوان 
در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه 
نظارتی دیوان عالی کش��ور از زمان مرحوم آیت اهلل 
ش��اهرودی در قوه قضاییه مط��رح بود، اما در دوره 
ریاس��ت حضرت آیت اهلل آملی، شکل عملیاتی تری 
به خود گرفت. در این دوره تالش داریم به نقطه ای 
برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر 
اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکالت تکراری 
که موجب نقض آرا می شود از بین برود و با اصالح 
روش ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه 

و تکراری نباشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اس��تدالل ها و 
استنباط های قضات در هر مرحله از رسیدگی های 
قضای��ی بای��د در نهای��ت دق��ت و صحت باش��د، 
پیش��نهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل 
یک ب��ار، مجموعه نظرات خ��ود درخصوص آرای 
صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا 

سایر نشست ها مطرح می شود، با رویکردی آسیب 
شناس��انه اس��تخراج و تدوین کنند تا این نظرات، 
زمینه ساز تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه هایی 
برای جلوگی��ری از تکرار کاس��تی ها و نقایص در 
رس��یدگی های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر 

آرای محاکم شود.
آی��ت اهلل رئیس��ی، جایگاه دیوان عالی کش��ور 
و ش��أن نظارت��ی آن را موجب توق��ع بحق مردم، 
نخبگان و اصحاب دع��وی از این مرجع مهم برای 
اج��رای قوانین، موازین ش��رعی و تحق��ق عدالت 
دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز 
در نقطه قابل تقدیری ایس��تاده است، اما همچنان 
تا رس��یدن به نقطه مطلوب، فاصل��ه وجود دارد و 
قضات محترم دیوان عالی کش��ور در مسیر نظارت 
بر اجرای صحیح قوانی��ن در محاکم و صدور آرای 
وحدت رویه، باید کم ش��دن فاصله دیوان با نقطه 

آرمانی و تحولی خود را همواره مدنظر قرار دهند.
رئی��س قوه قضایی��ه، نقش قضات دادس��رای 
دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را 
برای رس��یدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی 
کرد و درخصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور 
گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان 
مصم��م به رفتن از دیوان عالی کش��ور بودند و در 

زمان ریاست حضرت آیت اهلل آملی هم درخواست 
خود را برای بازنشس��تگی ارائه کرده بودند. ایشان 
حقیقت��ا زحم��ات بس��یاری را متحمل ش��دند و 
تالش های بس��یار موثری در مقام ریاس��ت دیوان 
عالی کش��ور داش��تند که امیدوارم همانند س��ایر 
روس��ای دیوان عالی در ط��ول دوره های مختلف، 
تالش های ماندگار ایش��ان پیگیری ش��ود و در هر 
جایگاهی که فعالیت می کنند، همچنان منشأ آثار 

و برکات فراوان باشند.
آی��ت اهلل رئیس��ی در ادامه و در اج��رای اصل 
۱۶2 قانون اساس��ی، مشورت با قضات دیوان عالی 
کش��ور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی 
را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون 
روش های مختلفی برای این مش��ورت وجود داشته 
اس��ت، اما نظر بنده این ب��ود که همه قضات دیوان 
عال��ی در یک جلس��ه، نظ��رات خ��ود را به صورت 
مکت��وب ارائه کنن��د تا درخصوص ریاس��ت دیوان 
عالی کش��ور تصمیم گیری ش��ود. نظراتی را نیز به 
صورت غیررسمی دریافت کرده ام و برخی دوستان، 
اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند که برخی از این 
گزینه ه��ا داخل دیوان عالی کش��ور حض��ور دارند، 
برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه 
قضاییه هس��تند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس 

دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از 
داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که 
خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج 
از دستگاه قضایی فعالیت می کنند، در اولویت های 

دوم و سوم قرار خواهند داشت.
رئی��س قوه قضاییه در پایان، با تاکید مجدد بر 
ضرورت بهره مندی هر چه بیشتر از برکات ماه های 
شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل 
جای��گاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند 
عنایات و امداد های حق متعال و ائمه معصومین)ع( 
هس��تند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
بیانیه گام دوم انقالب، به درس��تی نقش خود را در 
اجرای عدال��ت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم 
و ب��ا بهره من��دی از تجربیات چهار دهه گذش��ته، 
حرکتی متفاوت را در دس��تگاه قضایی با همفکری 
همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی 

و دانشگاهی کشور آغاز کنیم.
براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان 
عال��ی کش��ور نقطه نظرات خود را در این جلس��ه 
مط��رح کردن��د و همگی قض��ات نیز س��ه گزینه 
پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را 
به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند.

رئیس قوه قضايیه:

باید تمام ظرفیت های دیوان عالی کشور احیا گردد 

مره صدق:
 اقدامات ترامپ برای هجمه به سپاه
سقوط صهیونیسم را بشارت می دهد

نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای  اسالمی گفت: هجمه آمریکا به سپاه در درحـــاشیه
حالی است که این انقالبی ترین نیروی رزمنده جهان در حال 
خدمت رس��انی به سیل زدگان اس��ت و البته اینگونه اقدامات 

ترامپ سقوط صهیونیسم بین الملل را بشارت می دهد.
س��یامک مره ص��دق گف��ت: در زمانی که س��پاه با تمام 
امکانات خود در حال کمک به س��یل زدگان در کشور است، 
دولت ترامپ نه تنها جلوی ارسال کمک های انسان دوستانه را 
به مردم آس��یب دیده از سیل گرفته، بلکه بزرگ ترین نیرویی 
را که امروز مش��غول امدادرسانی به آسیب دیدگان است مورد 

هجمه غیرانسانی و ناجوانمردانه قرار داد.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : آنچه که اقدام علیه س��پاه به ما ثابت می کند 
این اس��ت که دشمنی ترامپ، دش��منی با حاکمیت و نظام 
جمهوری اسالمی نیست، بلکه دشمنی با تک تک مردم ایران 
اس��ت و مش��کل ترامپ فراتر از این حرف هاست و مشکل او 

تمامیت ایران به ماهیت جغرافیایی و یک واحد سیاسی به نام 
کشور ایران است؛ چراکه با منافع آمریکا ناسازگار است.

نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای اسالمی اظهار 
داش��ت:                                                                                                                                                                                                                                                     آمریکا و هم پالکی های��ش در خاورمیانه به دنبال 
این هس��تند که کشورهای خاورمیانه به کشورهای کوچک 
و ناتوان تبدیل ش��وند تا در منطقه به جای یک اس��رائیل، 
ده ها اسرائیل وجود داش��ته باشد. آمریکا نه تنها جمهوری 
اس��المی، بلکه هیچ مل��ت آزاده ای را که بخواهد مس��تقل 

زندگی کند، نمی تواند تحمل کند.
مره صدق خاطرنشان کرد: البته این گونه رفتارها آغازی 
ب��رای افول و پایان آمریکاس��ت. همانطور ک��ه اقداماتی که 
آلم��ان نازی قبل از جنگ جهانی دوم مرتکب آن می ش��د، 
پایانی بر تفکر منحط ناسیونال سوسیالیسم بود، این  حرکات 
و اقدام��ات ترامپ هم پایان اس��تکبار و پایان صهیونیس��م 
بین الملل را بشارت می دهد. وی گفت: آمریکا در حالی سپاه 
را در لیس��ت گروه های تروریس��تی قرار داده که نمایندگان 
شاهد هستند این نهاد به عنوان انقالبی ترین نیروی رزمنده 
جهان با به کارگیری تمام امکانات خود مشغول خدمت رسانی 

به مردم سیل زده است.  فارس

ابوترابی: 
یستی خواندن سپاه  ور  ترامپ با تر

کینه و عصبانیت خود را از شکست نشان داد
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و  شوراها با تاکید بر اینکه سپاه همواره در دست بـه نقد
تمام عرصه های کش��ور حاضر بوده و تمام قد در برابر آمریکا 
ایستاده است، گفت: ترامپ با تروریست خواندن سپاه، کینه و 

عصبانیت خود را پس از شکست در جنگ نیابتی نشان داد.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی بیان کرد: با شکس��تی که صدام و 
ای��ادی اش از جمله آمریکا در جنگ مس��تقیم از ما خوردند 
به فکر جنگ نیابت��ی افتادند. در جنگ نیابتی نیز با تجهیز 
داعش، النصره و القاعده از تروریست ها حمایت کردند و امید 
داشتند که سوریه و عراق را تسخیر و در نهایت به ایران که 
هدف اصلی شان بود دست یابند لذا جنگ بسیار سخت تر از 

دوران دفاع مقدس در پشت مرزهای ما به راه انداختند.
وی اظهار کرد: س��پاه نقشه جنگ نیابتی آمریکا را که 
با مباش��رت داع��ش در حال اجرا بود خنث��ی کرد. با تدبیر 
رهبری و میدان گردانی حاج قاسم سلیمانی، سپاه آمریکا را 

در جنگ نیابتی نیز شکست داد و به محور مقاومت تبدیل 
شد. اکنون آمریکا از سپاه به دلیل اینکه نقشه اش را نقش بر 
آب کرده عصبانی است و با کینه ای که بر دل داشت دست 
به تروریس��تی خواندن سپاه زد. ما فراموش نکرده ایم که در 
مبارزه با داعش و النصره زمانی که س��ران داعش محاصره 
می ش��دند آمریکایی ها با هواپیما به هم��راه چتر برای آنها 
غذا و مهمات می فرس��تادند که فیلم ها و مستندات آن نیز 
موجود است. حتی اسرائیل غاصب، سران النصره و داعش را 

در بیمارستان های فلسطین اشغالی درمان می کرد.
ابوترابی تاکید کرد: سپاه در تمام عرصه ها با سربلندی 
در میدان ه��ا حاضر ش��ده اس��ت. در دوران دف��اع مقدس 
توانس��ت دش��من را شکس��ت ده��د در جن��گ نیابتی نیز 
نقش��ه های دش��من را نقش بر آب کرد. امروز نیز سپاه در 
عرص��ه تولید و عمران تمام قد در میدان اس��ت. آمریکا به 
این دالیل کینه خود را از س��پاه ابراز کرد. وی با اش��اره به 
هدف دش��من برای نابودی نظام اسالمی بیان کرد: دشمن 
یک نقشه راهی را ترسیم کرده و سه رکن را هدف قرار داده 
اس��ت. رکن اول والیت فقیه و دومین هدفش سپاه است و 

رکن سوم نیز شورای نگهبان است.  ايسنا


