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 27 خرداد، مرحله دوم گزارش
کاهش تعهدات برجامی ایران

طبق گفته سازمان انرژی اتمی، در ادامه تصمیم 
ای��ران برای »کاهش تعه��دات برجامی« بعد از خروج 
یکجانب��ه آمری��کا از برج��ام، خبرنگاران رس��انه های 
داخل��ی در 27 خردادم��اه، در جریان آخرین اقدامات 
سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی از کارخانه آب س��نگین اراک بازدید 
خواهند کرد. این در حالی است که 30 اردیبهشت ماه، 
خبرنگاران از مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن 
نطن��ز بازدید کردند ک��ه در جریان ای��ن بازدید خبر 

جدید هسته ای نیز اعالم شد.
کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی هم در 
نشست خبری پس از این بازدید اعالم کرد که با اقدام 
صورت گرفته، ایران ظرف چند هفته، یعنی کمتر از 2 
ماه، می تواند سقف 300 کیلوگرم برجام را طی کند.

براس��اس این گزارش، 18 اردیبهشت امسال و در 
سالروز خروج آمریکا از برجام، شورای عالی امنیت ملی 
ای��ران با صدور بیانیه ای اعالم کرد این کش��ور اجرای 
برخی اقدامات در چارچ��وب برجام را متوقف می کند 
و به کش��ورهای باقی مانده در برجام اعالم کرد که به 
آن ها ۶0 روز فرصت داده شده تا تعهدات خود در قبال 
توافق هسته ای را اجرا کنند و در غیر این صورت، ایران 
محدودیت های مربوط به س��طح غنی سازی اورانیوم و 
اقدامات مربوط به مدرن س��ازی رآکتور آب س��نگین 

اراک را نیز متوقف خواهد کرد.  الف

محرمانه های انتخاب رهبری منتشر می شود
عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفت: کت��اب »روایت رهبری؛ مناس��بات جمهوریت و 
اسالمیت در انتخاب ولی فقیه« به زودی منتشر می شود.

علی عسگری گفت: کتاب "روایت رهبری؛ مناسبات 
جمهوریت و اسالمیت در انتخاب ولی فقیه" که به زودی 
منتشر می ش��ود، حاوی نکاتی جدید و منتشر نشده از 
نح��وه انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر 
انقالب اسالمی در سال 13۶8 است. همه پژوهشگران و 

عالقمندان را به مطالعه این کتاب دعوت می کنم.
وی در ادامه با اشاره به محتوای کتاب افزود: این 
کتاب بخش هایی منتشرنش��ده از خاطرات سیاس��ی 
رهبر انقالب را نیز در بردارد و به کوش��ش آقای دکتر 
سید یاسر جبرائیلی نگارش شده است. از ویژگی های 
بارز این کتاب می توان به انتش��ار بخشی از مذاکرات 
جلسه رؤسای قوا، نخست وزیر و مرحوم حاج احمدآقا 
در حض��ور ام��ام)ره( در مهر ۶7 )۶ م��اه قبل از عزل 
آیت اهلل منتظری( اش��اره کرد که در آن برای اولین بار 
حض��رت امام)ره(، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای را برای 

رهبری آینده نظام مطرح می کنند.

اخبار

توان موشکی غیرقابل مذاکره است
معاون هماهنگ  کننده ارتش در واکنش به برخی ها که در داخل کشور سخن 
از مذاکره مجدد با آمریکا به میان می آورند، تصریح کرد: مگر می شود قدرت دفاعی 

کشور را در معرض مذاکره با دیگران گذاشت؟
دریادار حبیب اهلل س��یاری درباره س��خنان اخیر رهبر انقالب که ایشان از توان 
دفاعی و موش��کی کشور به عنوان ناموس و اس��اس انقالب اسالمی یاد کردند، گفت:  
سخنان رهبر انقالب درباره توان موشکی کامالً شفاف است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه اروپایی ها علی رغم اینکه در ظاهر به  دنبال حفظ برجام هستند ولی در عمل مدام سخن 
از تکمیل کردن برجام به میان می آورند، گفت: اروپایی ها ممکن است خیلی امیال و آرزو در سر 

داشته باشند ولی ما اجازه تعبیر آرزوی مذاکره موشکی با ایران را به آنها نمی دهیم.
س��یاری درباره مذاکره مجدد با آمریکا نیز تأکید کرد: به فرموده رهبر معظم انقالب 

مذاکره با آمریکا سم مهلک است.  تسنیم

ارتش اسالم
خیز مجلس برای کاهش قیمت مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس از نشست سه جانبه رئیس مجلس، وزیر راه و 
شهرسازی و وزیر کشور پیرو موضوع نابسامانی در حوزه مسکن خبر داد و تاکید 

کرد: همه دستگاه ها باید پای کار بیایند تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
محمدرضا رضایی کوچی تاکید کرد: قرار است این جلسه در اولین هفته کاری 
مجلس بعد از تعطیالت برگزار شود. وی با بیان اینکه باید قیمت انشعاب آب و برق 
متعادل شود اظهار داشت: در حال حاضر انشعاب آب و برق برای واحد های مسکونی تازه 

ساخت گران تمام می شود که این خود می تواند قیمت تمام شده مسکن را باال ببرد.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد: همه دستگاه ها اعم از وزارت راه و 
شهرس��ازی و وزارت کش��ور باید پای کار بیایند تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند. وی با 
اش��اره به واگذاری زمین های دولتی برای تولید مسکن گفت: امیدواریم مقداری شرایط 

در این حوزه دستخوش تغییرات شود.  میزان

پارلمان
مرحوم خرسند نقشی ارزشمند از خویش در کازرون ترسیم کرد

وزیر اطالعات درپیامی، شهادت مظلومانه حجت االسالم والمسلمین خرسند 
امام جمعه فقید کازرون را تسلیت گفت.

متن پیام س��یدمحمود علویبه این شرح اس��ت؛ شهادت مظلومانه ی جناب 
حجت االس��الم والمس��لمین ش��هید حاج ش��یخ محمد خرس��ند امام جمعه ی 
کازرون موج��ب تأثر و اندوه وافر گردی��د. آن مومن باهلل که به تعبیر مقام معظم 
رهبری)مدظل��ه العال��ی( امام جمعه فعال و موفق کازرون محس��وب می ش��دند، از 
هیچگونه مجاهدت در راه احیای اسالم ناب محمدی)صل اهلل علیه وآله( دریغ ننموده و 

نقشی ارزشمند از خویش در این شهرستان ترسیم نمودند.
اینجانب شهادت آن روحانی جلیل القدر را که به فضل الهی اینک در اعلی علیین خلد برین 
مأوا گزیده اند، خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی(، 

علماء و طالب حوزه های علمیه استان فارس و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم.

سربازان گمنام

 قانونگرایی و ناامنی 
در حقوق و تکالیف جامعه!! 

ادامه از صفحه اول
ای��ن مهم به این معنی اس��ت که م��دار جامعه و 
قوانی��ن بر هم منطبق نیس��ت و هر ی��ک راه خود را 
می رود و آنچه که پایدار بر جای می ماند، مش��کالت 
روزافزون در زندگی مردم اس��ت ک��ه طی چهار دهه 
گذشته تقریبا در مشکالت اساسی کشور مانند گرانی، 
بیکاری، اعتیاد، طالق، افزایش س��ن ازدواج، مسکن، 
فقر، حاش��یه نش��ینی و ... وجود داشته است که البته 
از قانونگرایی جزءنگر غیر از این دستاوردها نیز انتظار 
نم��ی رود. در تم��ام زمینه های یاد ش��ده ب��ه عنوان 
مشکالت اساس��ی جامعه، قوانین بسیاری وجود دارد 
که اجرای آنها در حل مش��کالت موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت و شکس��ت های پی در پی در اج��رای ناموفق 
قوانین، به ب��ی ثباتی قانون و عدم حاکمیت قانون در 
جامعه منجر شده است که ناامنی در حقوق و تکالیف 

محصول طبیعی و قابل پیش بینی آن است. 
هر از گاهی اجرای طرح ضربتی، فوری، مناسبتی 
و فصلی حل برخی مشکالت موجود در جامعه از رسانه 
های گروهی به گوش می رس��د. ت��داوم و تکرار فراوان 
این دس��ت اقدامات موقتی، نمایشی و همایشی گوش 
جامعه را پر نموده است و تقریباً کسی باور ندارد که این 
دست کارهای س��طحی بتواند مشکالت زندگی مردم 
را ح��ل نماید که این خود نش��انه ب��ارزی از  بی ثباتی 
قان��ون، عدم حاکمیت قان��ون و آغاز یا تداوم ناامنی در 
آن موضوع خاص است. تقسیم کار ملی قانونگرایی باید 
بتواند توانایی قوانین در ایجاد ثبات، حاکمیت قانون و 
امنیت حقوق و تکالیف جامعه را اندازه گیری و نوسانات 
آن را در بس��تر زمان مدیریت کن��د که این مهم قطعا 
از ت��وان علمی و عملی وضع موجود تقس��یم کار ملی 
قانونگرایی خارج اس��ت. امیدواریم در انتخابات س��ال 
1398 دستگاه ها و نهادهای مسئول در تقسیم کار ملی 
و جناح های سیاس��ی به امر تحول در قانونگرایی کشور 
توجه کنند و بر ش��یوه های س��نتی و ناکارآمد گذشته 
خود اصرار نورزند که در چهار دهه گذشته فرصت های 

زیادی در آبادانی این کشور از دست رفته است.

سرمقاله

دستیار و مشاور عالی فرمانده  معظ��م کل قوا گف��ت: اولین امنیت و اقتدار
تیری که در خلیج فارس ش��لیک شود قیمت نفت 
را ب��ه ب��االی 100 دالر خواهد رس��اند و این نفت 
100 دالری برای آمریکا، اروپا و دوس��تان آمریکا 
مانند ژاپن و کره جنوبی قابل تحمل نخواهد بود.

س��ردار سرلشکر پاس��دار دکتر س��ید یحیی 
صفوی دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل 
قوا در گفت وگویی در پاسخ به سوالی درباره مطرح 
ش��دن موضوع جن��گ در فضای داخلی کش��ور و 
سخنان صریح و قاطعانه رهبری در خصوص عدم 
وقوع جنگ، اظهار داشت: آمریکایی ها بیش از 25 
پایگاه نظامی در سراس��ر منطقه دارند که از جمله 
آنها فرماندهی هوایی س��نتکام در قطر، فرماندهی 
زمین��ی در کویت و فرمانده��ی دریایی در بحرین 
است و در این پایگاه ها نیز بیش از 20 هزار نیروی 

نظامی مستقر است.

 تمام شناورهای بیگانه
در تیررس موشک های ایران است

وی افزود: آمریکایی ها به خوبی می دانند که این 

نیروی نظامی در برد موش��کی ایران قرار دارد و در 
خلیج فارس هم تمام ن��اوگان آمریکایی و بیگانه در 
برد موشک های ساحل به دریای نیروی دریایی سپاه 
قرار دارد و این برد که بیش از 300 کیلومتر است از 

ساحل ایران تا ساحل کشور مقابل خواهد رسید.
دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا 
با بیان اینکه ترامپ امنیت را اقتصادی کرده و اگر 
ب��ه صرفه اقتصادی او نباش��د هیچگاه وارد جنگی 
نخواهد شد، تاکید کرد: او می داند که هر جنگی با 
ایران هم با شکست نظامی مواجه خواهد شد و هم 

هزینه های اقتصادی زیادی خواهد داشت.
سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: اولین تیری 
که در خلیج فارس ش��لیک ش��ود قیمت نفت را به 

ب��االی 100 دالر خواهد رس��اند و این نفت 100 
دالری برای آمریکا، اروپا و دوس��تان آمریکا مانند 

ژاپن و کره جنوبی قابل تحمل نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه از منظر سیاسی و نظامی 
آمری��کا در ح��ال رجزخوانی اس��ت و از دو هفته 
پیش ش��روع به عقب نشینی کرده، تصریح کرد: ما 
نظامی ها همیشه بدترین س��ناریوها را می بینیم و 
برای اینکه جنگی رخ ندهد باید برای جنگ آماده 
باش��یم و بحمداهلل امروز هم نیروهای مسلح مقتدر 
م��ا با رهبری فرمانده معظ��م کل قوا در آمادگی و 
قدرت کامل قرار دارند و اکنون قدرت بزرگ نظامی 

در منطقه غرب آسیا هستیم.
دس��تیار و مش��اور عالی فرمان��ده معظم کل 

ق��وا ادامه داد: ترام��پ اگر از نظامی��ان آمریکایی 
ک��ه تجربه جنگ عراق و افغانس��تان را دارند نظر 
بخواه��د، حتما او را از جنگ با ایران نهی خواهند 
ک��رد چراک��ه آن ه��ا می دانن��د ایران اس��تراتژی 
غافلگیرکننده و ضربه شوک آوری را به آنها خواهد 
زد. آنه��ا ب��ه خوبی می دانند که ایران بس��یاری از 
راهبرده��ای خود را در عرصه نظام��ی رونمایی و 
نمایان نکرده و می تواند ضربه ش��کننده شوک آور 

به نیروهای بیگانه وارد کند.
سرلش��کر صفوی با بیان اینک��ه جنگ امروز، 
جنگ اقتصادی و روانی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
خروج از برجام و تحریم های نفتی خود یک جنگ 
اس��ت که امیدواری��م در این جنگ نی��ز با همان 
اس��تراتژی مقاومت، اقتصاد مقاومتی و جنگ نرم 

و انسجام داخلی موفق شویم.
وی با تأکی��د بر اینکه ق��درت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی و برخی کشورهای عربی رو به افول 
است، خطاب به سران کش��ورهای مرتجع منطقه 
گفت: آمریکایی ه��ا به هیچک��دام از نوکران خود 
مانند ش��اه، زین العابدین بن علی، حسنی مبارک، 
قذاف��ی و... وفادار نبوده و نیس��تند و همانگونه که 

رهبری فرمودند آمریکایی ها از منطقه غرب آس��یا 
باید بروند، قطعاً خواهند رفت.

دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا 
ادامه داد: ایران همس��ایه دائمی کشورهای منطقه 
است و اگر این کشورها عاقالنه بیندیشند، زیر بار 
سلطه آمریکا که آنها را گاو شیرده خطاب می کند 

و در حال دوشیدن آنهاست نخواهند رفت.
سرلش��کر صفوی با بیان اینکه ایران همواره به 
دنبال روابط دوس��تانه با کشورهای همسایه است و 
امام)ره( و رهبر معظم انقالب نیز س��ال ها بر موضوع 
وحدت امت اسالمی تاکید کرده اند، خاطرنشان کرد: 
استراتژی ما عدم تخاصم با همسایگان است و حتی 
ایران حاضر به امضای پیمان عدم تخاصم با کشورهای 
همسایه است؛ اخیراً هم این موضوع توسط وزیر امور 
خارجه مطرح شد، البته پیشنهاد اینجانب این است 
تا با برخی کشورها پیمان عدم تخاصم منعقد کنیم و 

با برخی دیگر نیز ائتالف تشکیل دهیم.
وی در پای��ان گف��ت: امیدواریم کش��ورهای 
منطقه بجای اینکه با افکار ش��یطنت آمیز، دشمن 
خود را ایران بدانند، دش��من خود را آمریکایی ها و 

صهیونیست ها بدانند.  منبع گزارش فارس

ب��ه  اصالح طلب��ان  واکن��ش  جنای��ت قتل در س��عادت  آباد گ���زارش دو
توسط »محمدعلی نجفی« و طرح ادعاهایی متعدد 
در ارتب��اط ب��ا »میترا اس��تاد«، از کلی��د خوردن 
پ��روژه ای احتمالی ب��رای به بیراهه ب��ردن پرونده 

نجفی حکایت می کند.
ابعاد ماجرای قتل میترا استاد به دست نجفی 
فارغ از بحث های جنایی و پلیس��ی، نیاز به بررسی 
ابعاد سیاس��ی آن و واکنش ه��ای عجیب و غریب 
طرف��داران و هم جناحی های نجفی در توجیه این 

قتل و تبرئه قاتل پیش از برگزاری دادگاه دارد.
بعد از خبر قطعی اعتراف شهردار اسبق تهران 
به قتل همسر دومش، حجم شایعات و توئیت های 
خبرن��گاران اصالح طل��ب و برخی سیاس��یون این 
جریان درب��اره مقتول و ادعاهایی مبنی بر خیانت 
او به نجفی و احتمال مهدورالدم بودنش و س��پس 
طرح این ادعا که میترا اس��تاد یک مأمور امنیتی 
برای ضربه زدن به نجفی بوده است، نشان می داد 
که پروژه ای برای تطهیر ش��هردار اس��بق تهران و 

هیوالسازی از مقتول در دست اجرا است.
محس��ن آرمی��ن از اعض��ای س��ازمان منحله 
مجاهدین انقالب و یکی از محکومین فتنه 88 طی 

یادداش��تی در سایت جماران ]وابسته به دفتر سید 
حس��ن خمینی[ بدون محکومیت قاتل، مقتول را 
محصول پروژه نهادهای امنیتی دانس��ت و نوشت: 
میت��را اس��تاد از زمانی که وارد زندگی نجفی ش��د 
همچون یک پروژه مدیریت ش��ده است تا در زمان 
مناسب از او استفاده شود. از سوی دیگر محمد تقی 
فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه 
علمیه قم در حساب شخصی اش در توئیتر جنایت 
س��عادت آباد را حاصل یک دام برای نجفی دانست 
و نوشت: دامی که برای نجفی گشوده شد سرانجام 
تلخی داشت و او را به یک قاتل تبدیل کرد. نجفی 

نخستین کسی نبود که برایش دام گشودند.
نوع واکن��ش اصالح طلبان نش��ان می دهد که 
گویی چنان از جنایت صورت گرفته توس��ط نجفی 
شوکه شده اند که به هر ریسمانی چنگ می زنند تا 
نکند آثار این جنایت دامان اصالحات را آلوده کند.

مصطفی ت��اج زاده هم که ای��ن روزها مواضعش 
بیش��تر از روی حرص و بغض سیاس��ی سرچش��مه 

می گیرد، برای منحرف ساختن اصل ماجرا اسلحه را 
به س��وی صداوسیما و س��پاه گرفت و خطاب به قوه 
قضاییه گفت: »باید نقش و سهم آقای طائب و سازمان 
اطالعات سپاه در بروز فاجعه )قتل میترا استاد توسط 

نجفی( و قانون شکنی صداوسیما را بررسی کنید«.
ام��ا در این می��ان واکنش ح��زب کارگزاران 
سازندگی متفاوت از س��ایر اصالح طلبان بود. پس 
از توئیت کرباس��چی و مقصر دانس��تن طرفداران 
ش��هردار ش��دن نجفی ]ح��زب اتحاد مل��ت[ در 
ای��ن ماج��را، اکبر منتجبی یک��ی از اعضای حزب 
کارگ��زاران در توئی��ت دیگری نوش��ت: »از نجفی 
قدیس نس��ازید. یک بار س��اختید او را به این روز 

انداختید. دوباره نسازید«. 
قوچانی هم در یادداشتی خطاب به هم طیفان 
سیاس��ی اش گفت: »با قاتل - ه��ر چند که دکتر 
نجف��ی باش��د - بی��ش از مقتول - ه��ر چند که 
ناش��ناخته باشد - همدردی نکنیم«. در این میان 
سیدحس��ین مرعشی س��خنگوی کارگزاران نیز از 

اصالح طلبان خواس��ت به بحث ه��ا درباره ماجرای 
نجفی پایان دهند و در این زمینه سکوت کنند.

اما روزنامه شرق، که خبرنگارانش در حساب های 
توئیتری خود پروژه امنیتی س��ازی قتل »اس��تاد« 
را پیگیری می کنن��د و از طرفی ادعاهای عجیب و 
غریب برخی اصالح طلبان مثل محسن آرمین را در 
صفح��ات روزنامه خود بازتاب می دهند، در واکنش 
به اظهارات کارگزارانی ها نوش��ت: »به نظر می رسد 
که برخی اعضای حزب کارگزاران در اندیشه حفظ 
آتیه سیاسی خود می خواهند در بزنگاه مسئله نجفی 

مسیر خود را از سایر اصالح طلبان جدا کنند.«
آنچه روزنامه شرق بدان تاکید می کند، »مسیر 
اصالح طلبان« در »بزنگاه مسئله نجفی« است که 
حکایت از طراحی یک پروژه برای به بیراهه بردن 
ابع��اد حقیقی پرونده نجف��ی دارد؛ پروژه ای که بر 
پایه ادعاهایی بدون س��ند و اثبات، پایه ریزی شده 
اس��ت و اهداف��ی مش��ابه آنچه در ده��ه 70 و در 
ماجرای قتل های زنجیره ای از س��وی رس��انه های 

اصالح طلب اتفاق افتاد، دارد.
اصالح طلبان در ماج��رای قتل های زنجیره ای 
با تبلیغات سنگین در روزنامه های زنجیره ای خود 
س��عی کردند از طریق ادعاهای بدون اس��تناد و با 

هدف منحرف س��ازی افکار عموم��ی از حقایق این 
پرون��ده، مقصر قتل ه��ا را نهاده��ای انقالبی نظام 
معرفی کنن��د تا بتوانند به این وس��یله به اغراض 

سیاسی خود دست یابند.
آنچه ادعاه��ای پیرامون قتل »میترا اس��تاد« 
که توس��ط اصالح طلب��ان و خبرنگارانش��ان مطرح 
می ش��ود ش��بیه یک پروژه طراحی ش��ده اس��ت، 
هماهنگی روزنامه ها و ش��خصیت های اصالح طلب 
در ط��رح ادعای »پهن ش��دن دام« ب��رای نجفی و 

»پرستوسازی« از مقتول است.
در همین راستا روزنامه اعتماد طی یادداشتی با 
فرض اثبات ادعای امنیتی بودن ماجرای نجفی، آورده 
است: »اگر خودسران و ماجراجویان برای رسیدن به 
مقاصد سیاس��ی خود از چنین ابزاری استفاده و دام 
پهن کنند یا بر اختالفات خانوادگی سوار شوند نتایج 

دهشت باری متوجه جامعه خواهد شد.«
این روزنام��ه همچنین در یادداش��ت دیگری 
رسوایی محمدعلی نجفی در ماجرای قتل را برآمده 
از یک پروژه دانس��ته و نوشته است: »قصه پرغصه 
آق��ای نجفی نش��ان داد که وی تا چ��ه حد تنها و 
ناامید شده و چگونه می توانسته به هدفی برای یک 

پروژه رسوایی تبدیل شود«  مهر

سرلشکر صفوی:

آمریکا باید از منطقه برود
شلیک اولین تیر در خلیج فارس قیمت نفت را ۱۰۰ دالر خواهد کرد

پورمختار:
 دیوان محاسبات به اجرای قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان ورود کند
عضو کمیس��یون حقوقی و قضائی مجلس گفت: دیوان  محاس��بات باید به صورت قاطع تر و جدی تر به موضوع درح���اشیه

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ورود کنند.
محمدعلی پورمختار درباره آخرین وضعیت اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، گفت: برخی از مدیران بازنشسته برای ادامه کار مجوز گرفتند که 
ماندن آنان در پست هایشان موجه است و البته تعداد این افراد بسیار کم است.

وی افزود: اگر فرد دیگری به هر طریقی پست خود را ترک نکرده، کاماًل 
تخلف و خالف قانون است و باید با وی برخورد جدی حقوقی شود.

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه و با 
اش��اره به اینکه از آنجایی که دیوان محاس��بات به هم��ه پرداختی ها نظارت 
دارد حتماً باید در این حوزه هم نظارت جدی داشته باشد تا افراد بازنشسته 
دیگر فعالیت نکنند، تصریح کرد: توقع ما از دیوان محاسبات این است که به 
ص��ورت جدی تر و قاطع تر همه بخش ها را رصد کند و اگر در جایی برخالف 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان عمل می شود، گزارش دهد تا با خاطیان 

برخورد شود.
پورمختار درباره میزان بازدارندگی قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، 
گف��ت: ای��ن قانون به اندازه کافی محکم اس��ت اما برخی از افراد به اَش��کال 
و بهانه ه��ای مختل��ف، از اجرای آن س��ر ب��از می زنند که باید ب��ا متخلفان 
برخورد جدی ش��ود. وی درباره ضمانت های اج��رای قانون منع به کارگیری 
بازنشس��تگان، گف��ت: ضمانت های اجرای��ی این قانون به ص��ورت کیفری و 
حقوقی اس��ت و اگر مدیری در یک اداره این قانون را رعایت نکند و به فرد 
بازنشسته پولی را پرداخت کند، مصداق تصرف در بیت المال است و براساس 
مبلغی که پرداخت کرده اس��ت، مجازات خواهد شد و همچنین شخصی که 

پول را دریافت کرده به پرداخت دو برابر این مبلغ محکوم می شود.
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد: 
همچنی��ن ش��خصی که پول��ی را جه��ت دور زدن قانون منع ب��ه کارگیری 
بازنشس��تگان پرداخت می کند، تصرف در بیت المال کرده است و در راستای 

همین موضوع با وی برخورد خواهد شد.

سرلشکر باقری:
 هیچ مسئله ای در غرب آسیا 

بدون مشارکت ایران حل نمی شود
در آستانه فرارس��یدن سی امین  س��الروز ارتح��ال ملکوت��ی امام بی�انی�����ه
خمینی)ره(، سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تادکل 
نیروهای مسلح درپیامی دستاوردهای بزرگ و افتخارآمیز 
انقالب و ایران اس��المی را محصول زنده بودن مکتب و 
حقیقت خمینی کبیر)ره( و جاری بودن والیت و رهبری 
آن ش��خصیت بی نظیر تاریخی در وجود ش��ریف خلف 

صالحش امام خامنه ای)مدظله العالی( توصیف کرد.
متن پیام به این شرح است: ملت انقالبی و شریف 
ایران و آحاد آزادگان و حق طلبان جهان در ش��رایطی 
س��ی امین س��الگرد ارتحال ملکوتی و جانسوز معمار 
کبیر انق��الب و بنیانگذار جمهوری اس��المی حضرت 
امام خمین��ی)ره( را فراروی خود دارند که انوار تابناک 
نهضت اس��المی فراتر از میهن عزیزمان، جامعه بشری 
را تحت تأثیر قرار داده اس��ت و با تأثیرات معجزگون و 
شگفتی ساز خود، سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم 
را به ش��دت بیمناک ساخته اس��ت. در چهل سالگی و 
طلیعه پنجمین دهه انقالب و ورود جمهوری اسالمی به 
فصل جدیدی از حیات خود، باید یادآور شد گسترش 
عم��ق راهبردی و اقتدار منطقه ای ایران ش��رایط نوین 
و تردیدناپذیری را س��بب ش��ده اس��ت که امروز هیچ 
مسئله ای در غرب آسیا بدون مشارکت ایران حل شدنی 
نیس��ت و ش��کل گیری جبهه مقاومت اس��المی، رژیم 
غاصب و اش��غالگر صهیونیستی را به رغم حمایت های 
همه جانبه غربی و بعضأ عربی بیش از هر زمان دیگر در 

کابوس و هراس امنیتی گرفتار ساخته است.
اگر روزی دش��منان قس��م خورده اس��الم عزیز 
و در رأس آن نظ��ام فرعونی ای��االت متحده آمریکا 

برای فائ��ق آمدن بر مل��ت ایران، دلخ��وش عده ای 
خودفروخت��ه و بیگانه پرس��ت و یا چندین هواپیما و 
بالگرد بودند، اکنون برای مصاف سیاس��ی، امنیتی با 
جمهوری اس��المی ایران محتاج یک ائتالف بزرگ از 
ده ها دولت معاند و یا مرعوب هس��تند که آن هم بر 
فرض تحقق، فرجامی جز شکس��ت، خفت و خواری 
ب��رای خود تصور نمی کنند. آری این حقایق بزرگ و 
افتخارآمیز ب��رای ایران و ایرانی، محصول زنده بودن 
مکتب و حقیقت خمینی کبیر)ره( و یاد، نام و آرمان 
آن ام��ام حکیم و ژرف اندیش و جاری بودن والیت و 
رهبری آن شخصیت بی نظیر تاریخی در وجود شریف 
خلف صالحش امام خامنه ای)مدظله العالی( اس��ت. 
رهبری عظیم الشأن با ویژگی های ممتاز و اقتدار نافذ 
در اندیشه و عمل که مورد تکریم و احترام پیروان و 

عالقه مندان و حتی بزرگترین دشمنان وی است.
این��ک انقالب اس��المی با بهره من��دی از تجارب 
ارزنده چهل س��ال مصاف راهبردی با دش��من زبون و 
دغل باز، با فجر بیانیه گام دوم در سپهر نهضت و ایران 
اسالمی، وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی 
و تمدن سازی ش��ده است. گامی که باید در چارچوب 
»نظری��ه نظ��ام انقالب��ی« رهبری معظم، ب��ا تالش و 
مجاهدت جوانان انقالبی و حزب اللهی به سوی تحقق 
آرمان ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشید والیت عظمی)ارواحنا فداه( برداشته شود.
در این عرصه سترگ و مسیر خطیر، نیروهای مسلح 
کش��ور به ویژه نس��ل های جوان آن، با درک جایگاه و 
نقش خود در نظام سازی انقالبی به عنوان نظریه اصلی 
گام دوم انقالب و با افتخار به دستاوردهای عظیم خود 
در حوزه دفاعی و محور مقاومت ضد سلطه و تروریسم، 

به دشمن سرکش و بی خرد اعالم می کنند:
ملت ایران از توان دفاعی کشور به عنوان موضوع 
اساس��ی انقالب، ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد و با 

تأسی به آموزه های مکتب خمینی و خامنه ای عزیز در 
معادله ای معکوس هرگونه تهدید دشمن را به فرصتی 
طالیی برای توسعه دس��تاوردهای ناموسی انقالب به 
ویژه اقتدار دفاعی و موش��کی - تبدیل و دست و پای 

هرمتعرض و تجاوزگری را قطع خواهند کرد.
بی شک آنچه نیروهای مسلح طی سال های اخیر 
در ص��راط پایدارس��ازی امنیت ملی و ق��درت افزایی 
دفاع��ی و بازدارن��ده در طوفان جن��گ و ناامنی های 
منطقه ای و شعله ور شدن آتش فتنه تروریسم تکفیری 
و تحریم های بی ش��مار ظالمانه امریکایی پیموده اند و 
جبهه معاندین و ضد انقالب را مرعوب و منفعل خود 
ساخته اند، بدون گوهر ارزشمند والیت فقیه به عنوان 
میراث ماندگار امام)ره( و رهبری تیز هوشانه، مدبرانه 
و مومنانه رهبر معظم انقالب اسالمی میسر نمی شد و 

خدای کریم را در این باب خاضعانه شاکریم.
در سالگرد ارتحال امام)ره( به روح مطهر، ملکوتی 
و تابن��اک آن عزی��ز درود می فرس��تیم و با تجلیل از 
حماس��ه حضور باش��کوه ملت ای��ران در راهپیمایی 
سراس��ری روز جهانی ق��دس و آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات آحاد مردم مس��لمان و ش��ریف در ضیافت 
اهلل اکبر رمضان و درک عید سعید فطر به امام و امت 
اس��المی اطمینان می دهیم نیروهای مس��لح مقتدر 
جمهوری اس��المی ای��ران اعم از ارتش دالور، س��پاه 
سلحش��ور، نیروی انتظامی مجاهد و نیز بس��یجیان 
دریا دل با هوش��مندی و هوش��یاری و توسعه اشراف 
اطالعاتی بر اردوگاه دشمنان با محور قرار دادن بیانیه 
گام دوم انقالب، تمام��ی ظرفیت ها و توانمندی های 
خود را پش��توانه صیانت از اس��تقالل، تمامیت ارضی 
و امنیت ملی، پیش روندگی انقالب و نظام اس��المی 
و بی اثر س��اختن تهدیدات نظام س��لطه و استکبار و 
ارتجاع منطقه قرار داده و به فضل الهی در این میدان 

مقدس و تاریخ ساز لحظه ای درنگ نخواهند کرد.

روایت سیاست بازی با جنایت قتل
پروژه ای در اصالحات کلید خورده است؟

سردار غیب پرور خبر داد
وگاه ۵ کیلوواتی در کشور  احداث صد هزار نیر

توسط بسیج
رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت: در  صدد احداث صد هزار نیروگاه هس��تیم که بسی���جي ها
به همت نیروهای بس��یجی و جهادی مخلص و متخصص این امر 

محقق خواهد شد.

س��ردار غالمحس��ین غیب پ��رور در ضیافت افطار بس��یج و 
اصحاب رس��انه که به میزبانی سازمان بسیج رسانه برگزار، گفت: 
در رس��انه های جمعی و فضای رس��انه ای کش��ور به امور جوانان 
پرداخته نش��ده و متأسفانه تالش��ی به اندازه کافی در این راستا 
صورت نپذیرفته است. وی در ادامه با اشاره به باور بسیج و داعیه 
تعامل با دولت افزود: ما همواره در بس��یج ب��ه پردازش این باور 
اهمی��ت ویژه ای داده ایم که باید در تعامل با دولت حرکت کنیم 

و این پیش فرض ماست.

سردار غیب پرور با اشاره به اقدام بسیج برای احداث صد هزار 
نیروگاه 5 کیلو واتی در کشور افزود: امسال با خواست خدا در صدد 
احداث صد هزار نیروگاه هس��تیم که به همت نیروهای بسیجی و 
جهادی مخلص و متخصص این امر محقق خواهد شد. وی با اشاره 
به رمز حیات بس��یج اظهار کرد: ما حیات بسیج را در گرو خدمت 
به مردم می دانیم و بر این باوریم که بسیج تا زمانی که در رسالت 

خدمت رسانی خود ایفای نقش کند مؤثر خواهد بود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اعتالی بسیج، رفتار 

جهادی و مومنانه در مسیر خدمت، قله و هدف اصلی ما در جهت 
تحقق آرمان های انقالب اسالمی است.

وی گف��ت: ما در دهه دوم انقالب اس��المی باید به این باور 
برسیم که در جهاد هستیم و لباس جهاد بر تن داریم.

سردار غیب پرور در پایان ضمن تبیین رسالت خطیر رسانه ها 
گفت: بدیهی است که نقش رسانه ها در دهه پنجم انقالب بسیار 
س��نگین تر از پیش اس��ت و ما در فضای عمومی جامعه نیازمند 

تقویت امید هستیم.  روابط عمومی بسیج
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