
 پس از برجام 
وابط با اسرائیل!  وژه عادی سازی ر پر

سیاوش کاویانی

مشکل دولت ها، کشورها و مردم دنیا هستند 
ک��ه به آمریکا اهمیت می دهن��د، درصد زیادی از 
ای��ن رفتار به خاطر ترس بی موردی اس��ت که در 
کش��ورهای دنیا از آمریکا وج��ود دارد. ترس باعث 
تمکین و فرمانبرداری می ش��ود، خواس��ته ای که 

آمریکا در پی آن است.
هر کشور تن به خواسته های ایاالت متحده بدهد 
و سر فرود آورد کشور و مردمی نرمال و عادی تلقی 
می شود، هر کش��ور و رژیمی با رژیم صهیونیستی 
روابط دوس��تانه داشته باش��د و با این رژیم دشمنی 
نکند، از نظر رژیم آمریکا جزو کشورهایی محسوب 

می شود که در حلقه دوستان کاخ سفید است.
آمری��کا حتی حاضر اس��ت تا خ��ود را فدای 
موجودیت رژیم اس��رائیل کند، ی��ک همپیمانی و 
همراه��ی ایدئولوژیک عمیق می��ان آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی وجود دارد که نشان از تقابل و تضاد 
با مکتب ش��یعه و عصر انتظار و ظهور منجی عالم 

حضرت مهدی موعود )ع( دارد.
تالش��ی که رژیم اسرائیل با همراهی آمریکا و 
دیگر کش��ورهای غربی و حتی عربی منطقه انجام 
می دهند، مبارزه با تفکر و اندیشه صادق مهدویت 
اس��ت، حتی رژیم سعودی که اکنون با سرکردگی 
بن س��لمان اداره می ش��ود، تقاب��ل و تضاد خود را 
با ش��یعیان مظلوم این کش��ور تش��دید کرده و با 
خش��ونت هر چه بیش��تر با آنها رفتار می کند در 

راستای مبارزه با ایدئولوژی مهدویت است.
جنگ آل س��عود ب��ا مردم یمن و کش��تار بی 
رحمانه مردم مظلوم این کش��ور بی ارتباط با جنگ 
با اندیش��ه مهدویت نیس��ت، چرا که مردم و کشور 

یمن در عصر انتظار و ظهور، جایگاه ویژه ای دارند.
جمهوری اس��المی ایران خواهان نابودی رژیم 
اسرائیل اس��ت و این خواسته بر اساس وعده الهی 
است که در قرآن به مس��لمانان داده شده است و 
محقق نیز خواهد ش��د. رژیم صهیونیستی دشمن 
درجه یک جهان اس��الم اس��ت و هر جا که جنگ 
و درگیری در کش��ورهای مسلمان دیده می شود، 

دست حکام رژیم اسرائیل وجود دارد.
اگر در س��وریه جنگ داخل��ی راه انداخته می 
شود، در راس��تای تأمین و تضمین امنیت رژیمی 

است که امنیت دیگران را بر هم زده است.
اگر س��ران رژیم ه��ای عربی منطق��ه ائتالف 
تش��کیل می دهند و به کشور مسلمان یمن حمله 
می کنند برای تأمین امنیت رژیم اسرائیل است و 
اگر با جمهوری اسالمی ایران دشمنی می کنند نیز 

برای چنین منظوری است.
با وج��ودی که آمریکا، غ��رب و برخی عوامل 
داخلی می دانند جمهوری اسالمی ایران به خاطر 
ماهیت رژیم صهیونیس��تی هیچ��گاه نمی تواند با 
این رژیم روابط داش��ته باش��د و آن را به رسمیت 

بشناسد، چرا اصرار بر خواسته خود دارند؟!
ایران بر سر موضوع هسته ای با آمریکا به توافق 
رس��ید، وعده داده شده بود که اگر ایران بر سر این 
موضوع توافق کند، مش��کالت اقتصادی با برچیده 

شدن تحریم های اقتصادی بر طرف می شود.
ایران در یک پروسه دو ساله برای مذاکرات هسته 
ای به برجام رسید و پس از اجرای یکطرفه دو سال 
توافق هسته ای، هیچ بهره ای از آن نبرد و در عوض 
طرف مقابل که کش��ورهای غربی و آمریکا باشند، با 
وقاحت سیاس��ی خود، از این پیمان خارج شدند و 

هیچ یک از تعهدات خود را نیز اجرا نکردند.
گفته می ش��د ک��ه آمریکا کدخدا اس��ت و با 
کدخدا بس��تن راحت تر است، اما در عمل اینگونه 
نش��د، آمریکا را کدخدا پنداش��تیم ام��ا او کدخدا 
منش��انه رفتار نکرد. آمریکا زیر پیمانی که با ایران 
امضا کرده بود زد و از آن خارج ش��د. اروپا هم در 
تبعیت از آن همچنان از سیاست یکی به نعل یکی 

به میخ بهره می برد.
در چنین وانفسایی، اکنون برخی اعتقاد دارند 
حاال که وضعیت چنین شده و کدخدا نیز بر تعهد 

خود پایبند نمانده، مشکل جای دیگری است.
همانگون��ه که مذاکره و توافق ب��ا آمریکا یک 
اش��تباه بزرگ بود، طرح عادی س��ازی روابط و به 
رس��میت ش��ناختن رژیم��ی که فلس��فه وجودی 
جمهوری اسالمی ایران بر اس��اس وظیفه نابودی 
آن بنا نهاده شده، یک توطئه خباثت آمیز از سوی 

عوامل خارجی و داخلی است.
موضوع به رس��میت ش��ناختن و عادی سازی 
رواب��ط ای��ران با رژیم اس��رائیل از س��وی مقامات 
اروپایی و آمریکایی بارها مطرح شد و حتی برخی 
از مقامات اروپایی شرط عادی سازی روابط خود را 
با ایران، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از 

سوی ایران اعالم کردند.
همین سیاس��ت نیز به گونه ای دیگر و خزنده 
و ب��ا بهره گیری از الفاظ و کلماتی که بتواند تأثیر 
خود را بر افکار عمومی بگذارد از سوی برخی افراد 

و شخصیت های داخلی مطرح می شود.
روش چنین افرادی که متصل به جریان خاص 
سیاسی هستند، بسیار دقیق و زیرکانه است، چرا که 
هم ش��رایط زمان را در نظر می گیرند و هم شرایط 

مکان را و البته نوع سخن گفتن نیز ماهرانه است.
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همه یاری کنند تا دولت کشورداری کند!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت  ر

به کدامین دلیل مس��تدل ناچاریم درحالی که می دانیم 
یک��ی از مش��کالت افزایش بی رویه هزینه ها ت��ورم و فربگی 
دولت بوده و در این برهه از زمان  حساس که به دلیل رکود 
و تورم شکننده همچنان سکه ای سیاه زیر پای فیل است و 
برای به دست آوردن یک دالر نفتی باید از هفت خوان رستم 
گذشت بازهم اصرار داش��ته باشیم وزارتخانه و سازمان های 
جدیدی ایجاد ش��وند ت��ا مطالبه گران فاقد مس��ند و مقام 
کلی��دی به جامان��ده از قطار اصالحات بتوانن��د این  یکی دو 
سال باقیمانده را بر مسند وزارت و معاونت ها و مدیریت های 
کل آن تکیه بزنند تا این گونه مطالبات خود را در دقیقه نود 

هم که شده به چنگ آورده باشند؟! 
درحالی که بر اساس گزارش های مستند هم اکنون تعداد 
نیروهای شاغل در ارگان های کشور ده برابر میانگین جهانی 
اس��ت! پیرامون این چالش های موجود در دامنه دولت امید 
اردیبهشت ماه سال ۹۵ یکی از روزنامه های کشور سرمقاله ای 
از قول نویسنده همین مطلبی که روبروی شماست و افزون 
بر هش��ت ه��زار کلمه در دو و نیم  صفح��ه که طوالنی ترین 
س��رمقاله تاریخ رسانه ها لقب گرفت و تحت عنوان »هفتصد 
گام به کدامین سو« انتشار یافت تحلیلی بر تالش های ابرازی 
دولت یازدهم طی چهارس��اله آن و اعالم ش��ده در تارنمای 
خود بود که امروز باید به بیش از هزار گام رس��یده باشد هر 
آنچه به نظر می رس��د را ابراز نمود! که گویا هیچکدام توجیه 
زیرس��اختی و اقتصادی نداشته و شرایط گام اول برای ورود 

به چهل ساله دوم انقالب اسالمی را تأمین نکرده اند. 
ش��اید دول��ت یازدهم که تنه��ا حضور پررن��گ خود را 
کم وبیش در دولت دوازدهم هم ادامه داد ش��اهکاری مهمتر 
از برجام برای ارائه نداشته باشد اما نباید از یاد برد که مقام 
معظم رهبری به پشتوانه درایت و خصلت ذات شخصی خود 
و اس��تواری بر حفظ ارزش ها همیشه س��عی داشته اند تا به 
آح��اد جامعه بخصوص منتخبان و فرهیختگان و مس��ئوالن 
می��دان بدهند تا ابراز نظر و عقی��ده نمایند درحالی که قبل 
از ش��روع تالش های برجام به صراحت فرمودند: »به وعده ها 
و قول ه��ای آمریکا اعتماد ندارند« ک��ه حداقل آویزه گوش 
مجریان باشد زیرا آن ها مو می دیدند و ایشان پیچش مو که 
سران و البی های دولت آمریکا از تأسیس تاکنون و در طول 
تاریخ همیش��ه نظراتی متزلزل داش��ته اند و دیدیم که همه 
رفت وآمدهای فشرده و نفس گیری که تقریباً طول چهارساله 
دول��ت یازدهم را به خ��ود اختصاص داد به ج��ز هزینه های 
س��نگین و اتالف اوقات پرارزش و حس��اس کش��ور رهاورد 
دیگری نداش��ت که البته خسارات و پیامدهای منفی جدی 
و غیرقابل جبرانی راهم به همراه آورد و تحریم های جدید و 

خالف اصول منشور ملل متحد هم به آن افزون گردید. 
شاید گروهی بر این عقیده باقی مانده باشند که به دست 
آوردن چند فروند هواپیمای مس��افربری ملخی ATR یکی 
از رهاورده��ای برجام پرهزینه اس��ت درحالی که این اتفاق 
را نمی توان امتیاز به حس��اب آورد ک��ه موفقیت قابل توجهی 
نیس��ت زیرا در دولت دهم دیدیم ی��ک ایر الینی خصوصی 
تع��داد قابل مالحظه ت��ری از فوکره��ای ۱۰۰ را با کمیت و 

کیفیت��ی بهتر و ش��رایطی س��هل از طری��ق دالالن جهت 
مجموع��ه خود خریداری که هم اکنون در آس��مان کش��ور 
ج��والن می دهند! ای��ن پیمان ناکام که هن��وز هم به صورت 
یک جانبه همه ش��رایط آن از طرف کش��ور ما اجرا و به آن 
احترام گذاش��ته می ش��ود اما دیگر اعضای ۱+۵ به غش در 
معامل��ه پرداخته و حذف س��وئیفت را نیز به آن افزودند که 
ام��روز بعضی از کش��ورهای اروپایی ب��ه آن تمکین کرده تا 
تحریم ه��ای ابعاد س��المتی جامع��ه را ب��ه آن بیفزایند و از 
کمپانی هایی در این زمینه بخواهند تا خواس��ته های آمریکا 
را جامه عمل بپوش��انند و معدودی از داروهای اس��تراتژیک 
همچون قرص پیش��گیری از انعقاد خون را که نام اصلی آن 
کمادین و ساخته آمریکا است و در سوئد، انگلیس و کانادا با 
نش��ان وارفارین تولید می گردد را ناچار سازند از تحویل این 
داروی حیاتی به ایران در سایه تحریم های جدید خودداری 
کنند! که به صورت چمدانی وارد ش��ود! از س��ویی ملزومات 
حس��اس ارتوپدی ازجمله »بریس ها« نیز به همین ترتیب 
اما از مس��یر مناطقی همچون س��لیمانیه کردستان عراق به 
نیازمندان برس��د که این روزه��ا می توان به ممانعت از ورود 
کمک های نقدی و جنس��ی ایرانیان مقیم خارج از کشور به 
زلزله زدگان اش��اره کرد که به تحریم ها افزود شده! حال آنکه 
این ها و ده ها مورد دیگر همگی از رهاوردهای پدیده ناموفق 
برجامی اس��ت ک��ه دولت امید به پش��توانه اعتدال و تعامل 
در دوران چه��ار س��ال اول با خود به ارمغ��ان آورد. جامعه 
یکپارچه ایرانیان چه در داخل و چه در خارج وظیفه عقالنی 
خ��ود را در همه زمینه ها برای اعتالی کش��ور و حفظ آئین 
ناب محمدی به انجام رس��اندند و ب��رای بقاء آن از همه چیز 
خود هزینه نمودند تا مجریان بتوانند به پشتوانه این ایثارها 
خدمتگزاری نمونه باش��ند که در ای��ن میان نهادها از پیش 
از پیروزی انقالب اس��المی تا به امروز خوش درخش��یدند تا 
مل��ت را همچنان امیدوار نگه دارن��د درحالی که رکود و تورم 
طی همه این س��ال ها افزایش می یافت که شاید با توجه به 
فش��ارهای بیرونی طبیعی به نظر می رسید اما امروز چگونه 
بای��د گام دوم انقالب را با این ضعف مدیریتی در قوه مجریه 
برداشت؟ همه مشکالت را نمی توان زاییده فشارهای بیرونی 
دانس��ت زیرا این کشور توانایی ها و س��رمایه های کالنی در 
خ��ود دارد اما زمان��ی که هزینه های زائ��د در بخش هایی از 
قوه مجریه س��ر به جهنم می گذارند چطور می شود امیدوار 
ب��ود تا اهداف عالیه نظام در کوتاه ترین زمان ممکن به نتایج 
ایده آل برسند؟ آن هایی که سنگ کشورهای غربی را مرتباً 
به س��ینه می کوبند بگویند چه کرده اند که هنوز هم اکثریت 
باالتفاق نیروهای مازاد دولت فربه تمام اوقات خود را پش��ت 
میزهایش��ان ص��رف گذراندن در ش��بکه های اجتماعی طی 
می کنند درحالی که در همان کش��ورهای موردنظرش��ان در 
س��اعات کاری گوش��ی های همراه خاموش است و کارکنان 
هی��چ واحدی حق انجام مکالمات تلفنی و دیگر فعالیت های 
ش��خصی را به جز 4۵ دقیقه وقت ناهار نخواهند داش��ت! که 
امروز گوش��ه ای از پیامدهای تأسف بار این بازی گوشی ها را 
در بارندگی هایی که می توانس��ت نعمت باش��د می بینیم که 
به نوعی نغمت تبدیل  ش��ده است! رسانه ملی که چهارچوب 
خ��ود را دارد و از آن بیرون نمی آی��د اما مکتوب ها طی این 
دوران چهل س��اله چند میلیون کلمه پیرامون رس��وب های 
پشت و بعد از سدهای تازه ساز مطلب نوشتند و چه نقدهایی 
درباره جانمایی آن ها ش��د که خساراتی نیز برای فرهنگ و 
تمدن سرزمین به همراه داشته اما دولت ها همچنان »بخیه 

ب��ه آب دوغ زدن��د«! و مس��یل ها و مصب ه��ا و آبرفت ها را 
نادیده انگاش��تند تا به محملی برای اخذ درآمدهای ناروای 
ش��هرداری ها و دیگ��ر ارگان ه��ای هر منطقه تبدیل ش��وند 
و می��راث داران را ب��ه درد چ��ه کنم چه کنم دچ��ار نماید! 
حوادث به ظاهر کوچک اما هش��داردهنده طی دهه گذشته 
می توانس��ت آژیر خطری باشد تا مسئوالن و برنامه ریزان را 

ملتفت نماید که بزرگترها درراه اند! 
آن ه��ا اگر خودش��ان هم��ه توانای��ی انج��ام را در خود 
نمی دیدند اما می توانس��تند از این همه پشتیبانان بی ادعا که 
امروز در دامنه س��یالب ها به عرض اندام پرداختند اس��تفاده 

کرده و زیرساخت ها را در زمان خود اصالح نمایند. 
چگونه می توان طی چهل سال گذشته ایثارها و خدمات 
آن ه��ا را به آح��اد جامعه در داخل و خارج از کش��ور که از 
طریق نهادهایی که ارتب��اط چندانی با زیرمجموعه دولت ها 
نداشتند اما همیش��ه و همه جا از دل وجان در خدمت مردم 
بوده و هس��تند نادیده انگاش��ت که امروز هم اگر نبودند تا 
بدون دعوت و تنها بر اس��اس احساس تعهد و وظیفه که در 
وجودش��ان نهادینه شده بسیج گونه به سوی خدمت بشتابند 
و تقریباً تمامی وظائفی را که قانونا به عهده دولت گذاش��ته 
بیش از توانشان انجام دهند معلوم نبود میزان خسارات چه 
فاجع��ه جبران ناپذیری را برای کش��ور ایجاد می نمود. آن ها 
نه تنه��ا دولتمردان بلکه آح��اد جامعه را همچون گذش��ته 
مدیون خود کردند زیرا درحالی که حافظ مرزها و حاکمیت و 
نظام از تجاوز بیگانگان هستند به تالش های انسان دوستانه 
می پردازند که قس��متی از آن وظیفه بخش های بهزیس��تی 
و خدمات رسانی دولت اس��ت که رقم قابل توجهی از بودجه 

هرسال به آن ها اختصاص دارد. 
اگرچه کمیته امداد امام خمینی )ره( نهادی اس��ت که 
باید به رفع مش��کالت دس��ت تنگان بپردازد اما امروز دیگر 
نمی تواند خود را قانع کند تا تنها به چهارچوب تعیین ش��ده 
خود بیندیشد بنابراین کاری می کند کارستان. همانگونه که 
ارت��ش دراین باره پ��ا را فراتر از تعهداتش در قانون اساس��ی 
می گ��ذارد و س��پاه و بس��یج نی��ز همچون همه س��ال های 
سپری ش��ده ایثار را الگوی خود قرار می دهند و فارغ از همه 
مخاطرات و خط و مرزهای تبیین ش��ده با تمامی امکانات و 
توان به کمک دولت و به خاطر مردم می ش��تابند همچنانکه 
سربازان گمنام امام زمان )عج( هم از یاد نمی برند جان نثاران 
آحاد جامعه اس��المی هستند که چهل سال تمام چالش ها و 
فشارها را پذیرفته اند و به دشمنان فرصت رخنه و عرض اندام 

نداده و در برابر نیرنگ هایشان مردانه ایستاده اند. 
بنیادهای��ی همچون مس��تضعفان و برک��ت و همچنین 
سپاه همیش��ه آماده و قهرمان قدس کجای پازل دولت قرار 
دارند که اینگونه توانس��ته اند نقشی پررنگ و ارزنده در رفع 
چالش های جامعه که از وظایف تعریف شده قوه مجریه است 
داشته باشند؟ و در انتهای این تراژدی که به علت عدم توجه 
در گذشته به پیامد سهل انگاری ها به وجود آمده بازهم نوبت 
آینده نگری ه��ای مقام معظم رهبری اس��ت که به داد دولت 
برس��ند تا حاصل همه صرفه جویی ها طی سنوات گذشته را 
در صندوق ذخیره ملی به س��ازمان برنامه وبودجه بسپارند تا 

به هزینه تبدیل شود! 
یادمان نرود اگر کالن »سمن« های مردمی با همبستگی 
کامل پا به عرصه نمی گذاش��تند این ابر حادثه تاریخ 2۵۰۰ 
ساله کشور به سادگی ها مهار نمی شد بنابراین دین دولتیان 
به نهادها و آحاد جامعه به آسانی قابل جبران نخواهد بود.                                   

یادداشت یک

8 زاویه دید

عصرجدیددیدنجوانانمملکت

8Vol.18  No.5009  TUE.Apr 30.2019 صفحه  قيمت: 1500 تومانسه شنبه 10 اردیبهشت 1398  24 شعبان 1440  سال نوزدهم  شماره 5009 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

فرماندهنیرویقدسسپاهپاسداران:

مذاکرهمصداقتسلیمشدناست
تنبهاینذلتنمیدهیم

3

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

تلگراموبرجامبرایبرخی
ازقیمتگوشتهممهمتراست

3

انتخاباتمجلساستانیمیشود؟!

اولویتنشناسی
دردقیقهنود

ح��دود ده ماه به  انتخاب��ات طرح��ی متولد ش��ده که بهارست���ان ک�ژالکیهانی
تالش دارد رویه انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی را در 
سراس��ر کشور تحت الشعاع قرار دهد، طرحی که در اوضاع 
اقتص��ادی کنون��ی و معض��الت جامعه به نظر نمی رس��د 
براس��اس زمان باقی  مانده تا انتخاب��ات مجلس یازدهم از 

پختگی الزم برای سراسری شدن برخوردار باشد.

جنایاتصهیونیستها
درسایهسکوتمدعیانحقوقبشرادامهدارد

اسارت50هزارکودکفلسطینی

ادامه در صفحه 3
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رهبرانقالباسالمی
دربازدیدازنمایشگاهکتابتهران:

 وزرای فرهنگ
و صنعت 
مسئله کاغذ را 
حل کنند

صفحه 8

رئیسقوهقضاییه:
فضایمجازیبایدبرای

مجرمانقانونگریزانناامنشود
آیت اهلل رئیس��ی با تاکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر فضای 
مجازی، گفت: افراد مس��تعد ارتکاب ج��رم و قانون گریزان نباید 
احس��اس کنند که فضای س��ایبری برایش��ان یک حاشیه امن و 

حیاط خلوت جهت ارتکاب اقدامات مجرمانه است.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تبریک 
فرارس��یدن ایام بزرگداشت مقام کارگران و معلمان، این دو قشر 
را مجاه��دان بی منت عرصه تولی��د و دانش افزایی توصیف کرد 
و گف��ت: جای��گاه کارگران به عن��وان عناصر اصل��ی تولید بویژه 
امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال »رونق تولید« 

نامگذاری شده است، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
رئیس ق��وه قضاییه ادامه داد: معموال در این ایام، همایش ها 
و س��خنرانی های زیادی برگزار می ش��ود، اما نبای��د به این موارد 
بسنده کرد بلکه دستگاه های مسئول باید در جهت رفع مشکالت 
کارگران، گام های جدی و اساس��ی بردارند و از سوی دیگر، نباید 
اجازه داد هیچ کارگاه و کارخانه ای تعطیل و کارگران بیکار شوند، 
زیرا امروز یکی از اصلی ترین خواسته های دشمن، تعطیلی تولید 

و بیکاری کارگران در کشور است.
وی یکی از مهم ترین موانع رونق تولید و عامل بیکار ش��دن 
کارگران را واردات بی رویه کاال های غیر ضروری به کشور دانست 
و با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب در خصوص 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال تصریح ک��رد: وقتی می گویی��م قاچاق، 
منظورم��ان اقدام��ات خرد اهالی مناطق مرزی نیس��ت که هر از 
گاهی یک کاال مثل تلویزیون را از طریق مرز وارد کشور می کنند 

بلکه قاچاق از نگاه ما، اقدامات »شبکه های قاچاق« است.
رئیس ق��وه قضاییه با بیان اینکه آمار ه��ای نیروی انتظامی، 
گمرک جمهوری اس��المی و دس��تگاه قضایی از مبارزه با قاچاق، 
قابل تقدیر اس��ت، اما با واقعیت های موجود در بازار فاصله دارد، 
اظهار کرد: جلوه این آمار ها باید مبارزه بی امان با قاچاق باشد که 

امروز از پشت به اقتصاد و تولید در کشور خنجر می زند.
آیت اهلل رئیس��ی افزود: اگر می خواهی��م منویات مقام معظم 
رهبری را به دقت و درستی اجرا کنیم، اوال وزارت اطالعات و سایر 
نهاد های امنیتی باید ش��بکه های قاچاق کاال را شناسایی و دنبال 
کنند که این اصال کار پیچیده و دشواری نیست، ثانیا دادستان های 
مناطق مرزی و بنادر با همکاری دس��تگاه های امنیتی و انتظامی، 
باید با یک هماهنگی جدی، پیگیری مجدانه و اقدام بدون تسامح 
به گونه ای فعال تر در مبارزه با قاچاق عمل کنند که مردم، تفاوت 

این مبارزه و نتایج آن را به خوبی احساس کنند.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به امنیت فضای سایبری 
خاطرنش��ان کرد: همان گونه که فض��ای فیزیکی و واقعی نیاز به 
صیان��ت و تامین امنیت دارد، باید از فضای س��ایبری هم صیانت 
کرد و اج��ازه نداد که برای مجرمان و قان��ون گریزان، تبدیل به 

حیاط خلوت و حاشیه امن شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به حادثه اخیر در همدان، این اتفاق 
را موجب جریحه دار ش��دن قلوب مردم دانس��ت و با بیان اینکه 
متهم این جنایت چند روز در فضای س��ایبری اقدام به تهدید و 
قدرت نمایی می کرده است، تاکید کرد: همان گونه که مقام معظم 
رهبری نیز بیان فرمودند، ما به عنوان دس��تگاه قضایی در حدود 
وظایف قانونی خود در این زمینه احس��اس مس��ئولیت می کنیم 
و قطع��ا باید این فضا را برای افراد مس��تعد ارتکاب جرم و قانون 
گری��زان، نا امن کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که همه هموطنان 
از برکات ایام باقیمانده ماه معظم ش��عبان بهره مند و آماده ورود 

به ماه مبارک رمضان شوند.روابط عمومی قوه قضاییه


