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برکناری طهرانچی شایعه است
»برکناری محمد مهدی طهرانچی صحت ندارد« این 
پاس��خی بود که یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی در واکنش به شنیدن خبر تغییر ریاست 

دانشگاه آزاد گفت.
ط��ی روز های گذش��ته خب��ر تغییر در ریاس��ت تازه 
منصوب ش��ده دانشگاه آزاد اس��المی در برخی رسانه 
ها منتش��ر شد. در این اخبار ادعا شده که جدی ترین 
گزینه پیش��نهادی برای تکیه زدن بر کرس��ی ریاست 

دانشگاه آزاد حمید رضا مقدم فر است.
این عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد که درخواست کرد 
نام او ذکر نشود، در ادامه بیان کرد: این خبر فقط یک 

شایعه است.  میزان

 توضیحات زنگنه درباره فروش نفت 
بعد از تحریم  آمریکا

وزیر نفت در واکنش به پخش اخباری درباره میزان فروش 
نفت کشورمان، گفت: این خبرها مطلقاً دروغ است.

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش که در حال 
حاضر چه میزان نفت به فروش می رس��د اظهار کرد: 

من عدد نمی گویم چون به ضرر ماست.
مدتی اس��ت در فضای مجازی و برخی از س��ایت های 
خبری شایعاتی درباره فروش نفت ایران در پی تحریم 
های آمریکا مطرح ش��ده که وزیر نفت این موضوع را 

رد و گمانه زنی ها را شایعه خواند.  فارس

تکذیب نقل قول منتسب به دادستان کل 
کشور درباره پرونده سعید طوسی

دادس��تان کل کش��ور، نقل قول منتسب به وی که از 
س��وی یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده سعید 

طوسی مطرح شده بود را تکذیب کرد.
حجت االسالم و المسلمین منتظری در حاشیه مالقات 
مردمی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری 
به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در مورد اظهارنظر 
ش��ما در رابطه با پرونده سعید طوسی عنوان کرده آیا 
این موضوع را تایید می کنید، گفت: از وی سوال کنید 

ما چنین چیزی نگفتیم و تایید نمی کنیم.
وی در ادام��ه در رابطه با این مالق��ات مردمی اظهار 
کرد: در این بازدید توانس��تم با تع��دادی از مراجعان، 
مالق��ات و گفت وگوی مس��تقیم داش��ته باش��م و آن 
مق��داری که برای ما ام��کان دارد و قانون به ما اجازه 

می دهد دستور الزم را صادر کردم.
دادس��تان کل کشور بیان داش��ت: زمانی که در چنین 
مراکزی حضور پیدا می کنیم و مشکالت مردم و همکاران 
را از نزدی��ک می بینیم، قطعا احس��اس تکلیف و وظیفه 
بیشتری خواهیم داشت که در جهت حل مشکالت آن ها 

تا جایی که برای ما مقدور باشد گام برداریم.
حجت االسالم و المسلمین منتظری تصریح کرد: تهران 
حوزه قضایی گس��ترده ای دارد و مراجعات خیلی زیاد 
اس��ت و مقدورات و امکانات مقداری محدود است. وی 
افزود: دادس��تان تهران هم بخشی از مشکالت مربوط 
به این مجتمع را ه��م از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ 
نیروی قضایی بررس��ی کردند و خوشبختانه گام هایی 
برداشته ش��ده اس��ت ولی احتیاج به کار زیادی دارد؛ 
یعنی مش��کالت مجموعه های قضایی اس��تان تهران و 
خصوصا شهر تهران خیلی گسترده است. دادستان کل 
کشور بیان داشت: قاضی در حد مورد نیاز نتوانستیم به 
دادسرای تهران تزریق کنیم و االن به شدت دادسرای 

تهران نیازمند هم بازپرس و هم دادیار هست.
حج��ت االس��الم والمس��لمین منتظ��ری ادام��ه داد: 
ورودی های دس��تگاه قضایی کاهش پی��دا کند و هم 
امکاناتی که الزم هس��ت را در اختیار دستگاه قضایی 
بگذاریم. مدیرکل روابط عمومی دادستانی کل کشور: 
نقل قول منتس��ب به دادس��تان کل کش��ور در مورد 

پرونده عالءالدین تکذیب شد.

اخبار

جنگ آشکار و پنهان با آمریکا ادامه دارد
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران گفت: انقالب اس��المی و آمریکا هرگز 
نمی توانند در کنار هم قرار بگیرند و در تقابل با هم هس��تند و این دش��منی و 

جنگ آشکار و پنهان ادامه دارد.
س��ردار علی فدوی در پاس��خ به این سوال که ریشه دش��منی آمریکا با ملت و 
انقالب ایران چیس��ت، گفت: مهمترین ویژگی انقالب اسالمی ایران بر حق بودن 
آن است و ریشه دشمنی استکبار جهانی با ایران همین بر حق بودن انقالب اسالمی 

است.
فدوی در ادامه تصریح کرد: ایران منشأ تقابل و دشمنی با آمریکا و سایر زورگویان عالم 
نبود، امام راحل ندای حق طلبی را س��ر دادند و با پیروزی انقالب اس��المی جبهه باطل 
برآشفت و این آشفتگی و عصبانیت به دلیل آن بود که می دانست اگر حق طلبی و جبهه 

حق گسترش پیدا کند آنها از بین می روند.  مهر

امنیت و اقتدار
با قدرت در برابر تحریم ها و تهدیدها می ایستیم

سخنگوی فراکس��یون امید گفت: در نشست فراکسیون آقای ظریف تاکید کرد 
که با تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدیدات دش��من ایس��تاده ایم و 

این مقاومت ادامه دارد.
فاطمه سعیدی در تشریح نشست فراکسیون متبوعش و با اشاره به گزارش وزیر امور 
خارجه از مسائل منطقه، افزود: نمایندگان حاضر مسائلی را در رابطه با ساقط کردن 

پهپاد آمریکایی، تهدید ترامپ به جنگ و همچنین تحریم ها مطرح کردند.
س��خنگوی فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره به س��خنان ظریف در این 
جلس��ه اظهار داش��ت: آقای ظریف در این جلسه گزارش��ی از آخرین تحوالت و مسائل 
منطق��ه ای ارائ��ه داد و در عین حال مقاومت مردم ایران در برابر تحریم ها را س��تود و 
تاکید کرد که با تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدیدهای دش��من ایستاده ایم 

و این مقاومت ادامه دارد.  فارس

مقاومت
دولت به انتخابات مجلس ورود نمی کند

حس��ینعلی امی��ری می گوید: دولت مجری انتخابات اس��ت و مج��ری کاماًل در 
انتخابات بی طرف خواهد بود و بنای ورود به بحث های انتخاباتی ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاس��خ به این سؤال که با توجه به نزدیک شدن 
به ایام انتخابات مجلس شورای اسالمی برخی عنوان می کنند که دولت نیز وارد 
جهت گیری های سیاسی انتخاباتی می شود گفت: نه،  معتقد هستیم که برای ورود 

به بحث های انتخاباتی زود است و نباید فضای کشور را از اکنون انتخاباتی کنیم.
وی ب��ا بیان این مطلب ک��ه ورود زودهنگام به مقوله انتخابات آس��یب هایی را به همراه 
خواهد داش��ت افزود:  تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده و موضوعات مهمی در کش��ور 
مطرح اس��ت و نمایندگان قطعاً منافع کش��ور را درنظر خواهند داشت. معاون پارلمانی 
رئیس جمه��ور تصری��ح کرد: دولت مجری انتخابات اس��ت و مجری کام��اًل در انتخابات 

بی طرف خواهد بود مردم هستند که باید خودشان انتخاب اصلح کنند.  تسنیم

انتخابات

ارجاع طرح حمایت از توس��عه صنایع  پایین دستی نفت خام و میعانات گازی بهارستـــان
به کمیس��یون انرژی، نامه مجلس به رهبری برای استفاده 
از صن��دوق توس��عه ملی به  منظور توس��عه پاالیش��گاه ها، 
اولویت بندی برای اعاده امول نامش��روع، مخالفت مجلس با 
ریاس��ت »فره��اد تج��ری« بر کمیس��یون اص��ل ۹۰ و از 

مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس بود.
جلس��ه علن��ی مجلس ش��ورای اس��المی به ریاس��ت علی 
الریجانی برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 
ان��رژی در خصوص ط��رح افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های 
میعانات گازی و نفت خام با اس��تفاده از س��رمایه مردمی، 
انتخاب رییس کمیس��یون اصل ۹۰ قانون اساس��ی و ... در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح حمایت از توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از 
س��رمایه گذاری مردمی را برای بررسی مجدد به کمیسیون 

انرژی ارجاع دادند.
هنگام بررس��ی این طرح نیز رئیس مجلس شورای اسالمی 
در پاس��خ به اخطار نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس 
گفت: مجلس برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی 
در راس��تای صدور مجوز برای توس��عه پاالیشگاه ها به مقام 

معظم رهبری نامه زده است و منتظر پاسخ است.
در ادامه جلس��ه علن��ی، نمایندگان مجل��س در مصوبه ای 

اولویت نحوه اعاده اموال نامشروع را مشخص کردند.
همچنین علی اصغر یوس��ف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس 
ط��رح الحاق یک ماده به قانون مع��ادن را به صورت عادی 
اع��الم وصول کرد. ب��ا ۱۴۶ رأی مواف��ق، ۷ رأی مخالف و 
۳ رأی ممتن��ع از مجموع ۱۹۴ نماین��ده حاضر در مجلس 
نیز الیحه موافقت نامه تش��ویق و حمایت متقابل از سرمایه 

گذاری بین ایران و مجارستان  تصویب شد.
درادامه این جلسه نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند 
بودجه ش��رکت های دولت��ی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی 

وابسته به دولت را به مجلس ارائه کنند.
در همین ارتباط رئیس کمیس��یون تدوین آئین نامه داخلی 
مجلس با اش��اره به اینکه از این پس مجلس افزایش بودجه 
ش��رکت های دولتی را کاماًل تحت کنت��رل می گیرد، گفت: 
بودج��ه ش��رکتهای دولتی در دو ش��اخص ارزیاب��ی مالی و 
ارزیابی عملکردی زیر ذره بین مجلس قرار گرفته و ش��اهد 
ش��فاف سازی در بودجه ش��رکتهای دولتی خواهیم بود. در 
ادامه فرهاد تجری از س��وی هیأت رئیس��ه مجلس شورای 
اس��المی برای ریاست کمیس��یون اصل نودم قانون اساسی 
معرفی شد که در نهایت از ۱۸۱ رأی اخذ شده، وی با کسب 

۸۱ رأی نتوانست رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شود.
رئیس مجلس شورای اس��المی در واکنش به تذکر یکی از 
نماین��دگان درباره ی نحوه انتخاب رئیس کمیس��یون اصل 
۹۰ گفت که در این زمینه مش��کل آئین نامه ای وجود دارد 
و م��ا امیدواریم با توجه به اصالح این بخش در کمیس��یون 
تدوین آیین نامه، این اصالح در مجلس تصویب و ش��ورای 
نگهب��ان آن را تأیید کند تا بتوانی��م قاعده جدیدی را مبنا 

قرار دهیم.
همچنین انتخابات تعیین ناظران مجلس در ش��ورای عالی 
رفاه و تأمین اجتماعی برگزار ش��د و رسول خضری با ۱۰۳ 
رأی، س��یامک مره صدق با ۷۵ رأی و سید مهدی فرشادان 
با ۷۱ رأی به عنوان ناظران مجلس در ش��ورای عالی رفاه و 

تأمین اجتماعی انتخاب شدند.
همچنین نمایندگان، عضو مجلس در هئیت سه نفره اجرای 
قانون اصالح تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور 
را تعیین کردند. در جلسه روز گذشته، نمایندگان مجلس یک 
فوریت طرح اصالح ماده ۲۰۶ آئین نامه را نیز تصویب کردند 
که این طرح به دنبال ساماندهی تذکرات است به گونه ای که 
بیان تذکرات در مجلس تنها محدود به طرح موضوع نشده و 

دستگاه ها به آن تذکرات پاسخ دهند.
یک عضو هیات رئیسه مجلس هم  تدکرات کتبی نمایندگان 

به مسئوالن اجرایی کشور را قرائت کرد. ایسنا

الریجانی اعالم کرد
نامه مجلس به رهبری برای استفاده از صندوق توسعه ملی

مع��اون اول رئی��س جمه��ور گف��ت:  کاهش هزینه ها در ش��رایط کنونی که اقتصاد مقاومتی
ب��ا تحری��م و محدودیت مناب��ع در بودجه روبرو هس��تیم، 

اقدامی اجتناب ناپذیر است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شصت 
و پنجمین جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  با بیان 
اینکه مهمترین رس��الت س��ازمان برنام��ه و بودجه تدوین 
بودجه متناس��ب با ش��رایط فعلی برای اداره کشور به نحو 
مطلوب اس��ت، گفت: در ش��رایطی که منابع بودجه کاهش 
یافته اس��ت، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد 
و همه نهادها، س��ازمانها و دستگاه ها نیز باید در این مسیر 

با این سازمان همراه و هماهنگ باشند. 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش هزینه 
ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه 
روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه 
بتوانیم با وجود همه محدودیت ها، کش��ور را به نحو مطلوب 
اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصالح س��اختاری در 

اقتصاد و حذف هزینه های غیرضروری هستیم. 
رئیس س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی با اش��اره به 
اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارایه راه حل 
ه��ای علمی به منظور برون رفت از مش��کالت و چالش ها 
ش��کل گرفته است، تصریح کرد: خوش��بختانه امروز تفاهم 
خوب��ی می��ان مدی��ران در همه س��طوح و نخب��گان برای 
اصالحات س��اختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته 
اس��ت.  جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه های کالن 
اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماریهای مزمنی که رنج 
می برد و حاصل انباش��ت مش��کالت در سال های متمادی 
اس��ت، اجماع س��ازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و 
مردم ضروری اس��ت تا برنامه ها و راهکارها بتواند در عرصه 

عمل بخوبی اجرا شوند.
مع��اون اول رئیس جمهور ادام��ه داد: با توجه به تاکید 
مق��ام معظم رهب��ری بر اصالح��ات س��اختاری در اقتصاد 

کش��ور، بهترین فرصت در اختیار س��ازمان برنامه و بودجه 
برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت 
فراهم آمده که از ضروریات و اولویت های اساس��ی کش��ور 
اس��ت و باید از این فرصت برای پاالیش و اصالح س��اختار 

بودجه استفاده کرد.
وی از س��ازمان برنام��ه و بودج��ه خواس��ت با جدیت 
ب��رای مهیا کردن ش��رایط اج��رای راهکارهای ارایه ش��ده 
برای اصالحات س��اختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه 
درآمدها و هزینه های کش��ور تالش کن��د و در عین حال، 
تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کش��ور بویژه در حوزه 
اقتصاد مربوط به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از 
طرف مردم مس��ئولیت اداره کش��ور را بر عهده دارد و همه 
ای��ن موضوع را پذیرفته اند و باید تالش کرد تا برای اجرای 
برنامه ها و اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رییس 

جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون 
برای بودجه س��ال ۹۹ کل کشور نیز برنامه ریزی دقیقی در 
جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها داش��ته باشیم، خاطر 
نشان کرد: باید بودجه دستگاه ها و سازمان های غیردولتی 
که طی س��الیان گذش��ته بی جهت بودجه خود را به دولت 
متص��ل کرده اند حذف ش��ود زیرا در ش��رایطی که بودجه 
دول��ت در تنگنا و محدودیت ق��رار دارد، کمک به این گونه 

مؤسسات و سازمان ها امری غیرضروری و ناممکن است. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور افزود: باید روی روش��ها و 
نظرات کارشناس��ی که مصلحت کش��ور را تامین می کند، 
پافش��اری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی توان با 

روش های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلس��ه مقرر شد س��ازمان برنامه و بودجه طرح 
اصالح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه 
ها قرار دهد تا در جلس��ه هیأت دولت و س��پس در شورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا نیز مطرح و تصمیمات الزم 

اتخاذ شود.

اسحاق جهانگیری:
کاهش هزینه ها در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر است

مسئوالن یک فاجعه جهانی 
ادامه از صفحه اول

مسئول مس��تقیم عواقب ناگوار و ایجاد اختالل در 
مبارزه بین المللی با مواد مخدر هستند. اراده جمهوری 
اسالمی ایران برای مبارزه با مواد مخدر، بر لزوم پرهیز از 
سیاسی سازی و یکجانبه گرایی و توجه به همکاری های 
بین المللی به عنوان ضرورتی برای دس��تیابی به اهداف 
تصویر شده برای مبارزه با مواد مخدر و ساختن فردایی 
بهتر برای تمام انس��ان ها متمرکز اس��ت. در این میان 
جهانیان باید به این امر توجه داشته باشند که سیاست 
تحری��م و تهدید علیه ایران توس��ط غرب، نه تنها اقدام 
علیه ایران بلکه تحرک��ی علیه امنیت و ثبات کل نظام 
بین الملل است و آنان که به دنبال ثبات جهانی از جمله 
ریش��ه کشنی معضلی به نام مواد مخدر هستند باید در 
کن��ار ایران قرار گرفته و جبه��ه واحدی را علیه آمریکا 
و تحریم کنن��دگان ایران به عنوان محور مبارزه با مواد 
مخدر تشکیل دهند در غیر این صورت در کنار آمریکا، 
هر کشوری که با آمریکا در تحریم ایران مشارکت کند، 
مسئول فاجعه جهانی است که از تضعیف نقش ایران در 

مبارزه با مواد مخدر ایجاد خواهد شد.

سرمقاله

فرمانده نیروی دریایی ارتش  اسـالم توانمندی های ارتش  ب��ه  اش��اره  با 
نیروهای مس��لح که طی روزهای اخیر به نمایش 
گذاش��ته شد،گفت: پاس��خ دندان شکن به آمریکا 

تکرار پذیر است.
امیر دریادار حس��ین خانزادی به همراه جمعی از 
معاونین و فرماندهان این نیرو از مراکز دانشگاهی 
و صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح مستقر در استان فارس بازدید کرد.
وی در این بازدید با تاکید بر اینکه امروزه ش��اهد 
موفقیت ها و دس��تاوردهای جدی��د این مجموعه 
ارزش��مند هستیم، گفت: اس��تفاده از ظرفیت های 
موجود در مجموعه های نیروی انسانی وزارت دفاع 
به ویژه جوانان عزیز باعث باال رفتن روحیه و امید 

به آینده روشن تر شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به دیدار اخیر 
ب��ا فرمانده��ی معظم کل قوا، تاکی��د کرد: در این 
دیدار با ارزش، معظم له بر باال بردن میزان آمادگی 

در تمام س��طوح تاکید و فرمودند: »نیروی دریایی 
ارتش به واس��طه دارا بودن یگان های سنگین که 
می توان��د در عم��ق و مس��افت های طوالن��ی مور 
اس��تفاده قرار گیرد و همچنی��ن با توجه به اوضاع 
پیچیده و حساس پیرامون جمهوری اسالمی ایران 
ک��ه البته خیل��ی هم تازگی ندارد، بی ش��ک نوک 
پیکان تهدیدات دشمن نیروهای دریایی و به ویژه 

نیروی دریایی ارتش است«.
امیر خانزادی به موضوع مهم مصونیت بخش��ی به 
یگان های شناور پرداخت و عنوان کرد: صحنه رزم 
دریا که ش��امل رزم سطحی، زیرسطحی و پروازی 
می ش��ود، به این معناس��ت که یگان های سطحی 

بتوانند در برابر حمالت دشمن از خود دفاع کرده 
و ای��ن تفاوت عم��ده صحنه رزم در دریا با س��ایر 
صحنه ه��ای جنگ اس��ت. وی اضافه ک��رد: امروز 
ش��اهد این تجهی��زات راهبردی در بخش س��ونار 
و س��نجنده های زیر آبی در مجموعه دانش��گاهی 
مالک اشتر هس��تیم که می تواند صحنه های نبرد 
در زیر آب را پایش و در صورت خطا، دشمن را در 
زیر آب شناس��ایی و با تسلیحات یگان های شناور 

که در اختیار دارند آنها را غافلگیر کنند.
فرمان��ده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: صنعت 
دفاعی وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
ام��روز محص��والت جدید را ب��ه نی��روی دریایی 

ارت��ش معرفی کرد که می تواند مصونیت بخش��ی 
در یگان های ش��ناور در الیه ه��ای مختلف دفاعی 
و مکانی��زه را فراهم کند و ای��ن برای نداجا خیلی 
ارزشمند اس��ت. امیر خانزادی اظهار داشت: امروز 
در نقطه ای ایس��تاده ایم ک��ه اگر صحبتی از جنگ 
اراده ها می ش��ود بی ش��ک بخ��ش عظیمی از آن 
اس��تفاده از ظرفیت های بومی اس��ت که به دست 

جوانان و فرزندان این مملکت ایجاد شده است.
وی با اش��اره ب��ه توانمندی های نیروهای مس��لح 
ک��ه طی روزهای اخیر به نمایش گذاش��ته ش��د، 
تاکید کرد: دش��من پیشرفته ترین، هوشمند ترین 
و پیچیده ترین هواپیمای گش��ت و شناسایی خود 

را به منطقه ممنوعه اعزام و همگان س��اقط شدن 
این فروند هواپیمای بدون سر نشین را دیدند و به 
جرأت می گوئیم این جواب دندان ش��کن همواره 
به صورت متناوب تکرارپذیر اس��ت و دش��من این 

را می داند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تحریم های 
ظالمانه دشمنان، گفت: با اتکا به فرزندان و جوانان 
انقالبی به نقطه ای رسیده ایم که می توانیم با اقتدار 
روی پای خود بایس��تیم و امنیت منطقه را برقرار و 
دست دشمن را از این منطقه کوتاه کنیم. بنا بر این 
گ��زارش، امیر دریادار خان��زادی به همراه جمعی از 
معاونین و فرماندهان نداجا با حضور در استان فارس 
ضمن حضور در مجتمع دانش��گاهی علوم و فناوری 
هوا دریای مالک اشتر، از صنعت تولید دفاعی صنایع 
دفاع تسلیحات شهدای فجر و همچنین گروه صنایع 
دریایی شهید صفایی بازدید و از نزدیک روند ساخت 
یگان های نیروی دریایی ارتش را مورد بررس��ی قرار 

داد.  روابط عمومی ارتش

امیر خانزادی:

پاسخ دندان شکن به آمریکا تکرار پذیر است

رئیس دس��تگاه قض��ا گفت:  ن ا ام��روز متهمان حقوق بش��ر میـــــز
مدعیان آن هس��تند به طوری که کش��ورهایی در 
عرصه داخلی و بین المللی از متهمان حقوق بش��ر 

به معنای واقعی کلمه به شمار می روند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با جمعی از نمایندگان 
خارجی مس��تقر در تهران، سفرا و کارداران دیدار 

کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش��ی از اظهاراتش با بیان 
اینکه کش��ورهای غربی که مانع دسترس��ی ایران 
به دارو و تجهیزات پزش��کی هستند، محور اصلی 
تصوی��ب قطعنامه های حقوق بش��ری علیه ایران 
هس��تند، گفت: آمریکا و متح��دان کلیدی اش در 
منطقه، مهمترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین 

و یمن می باشند.
رئیسی ادامه داد: شهروندان این کشورها با بیشترین 
مش��کالت ناش��ی از عدم رعایت حقوق شهروندی 
مواجه هستند. رئیس قوه قضائیه افزود: در مهمترین 
مورد، حق مردم فلس��طین با داشتن یک حکومت 
دموکراتیک به نحو مستمر نقض می گردد، موضوعی 
که ناقض بنیادی ترین اصل حقوق بشری یعنی حق 
تعیین سرنوشت، تصریح ش��ده در ماده یک میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶ است. وی 
ادامه داد: اکنون بر اساس برآورد نهادهای تحقیقاتی 
بین المللی، تعداد آوارگان فلس��طینی به مرز هفت 

میلیون نفر رسیده است.
رئیس��ی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی حقوق 
اعراب در س��رزمین های اش��غالی را نقض می کند، 
ادام��ه داد: مهمترین مثال آن تصویب قانون دولت 
یهود و ش��هرک سازی آن اس��ت و امروزه در دنیا 
آش��کارا از این رژیم به عنوان یک رژیم آپارتاید یاد 
می کنند و البته همین رژیم با جدیت هرچه تمام تر 

مورد حمایت آمریکا نیز قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: طرح از پیش شکست 
خ��ورده معامله ق��رن نیز، ناظر ب��ر همین موضوع 

است.

عدالت آرمان همیشگی انسان در طول 
تاریخ بوده است

وی تاکی��د کرد: عدالت آرمان همیش��گی انس��ان 
در طول تاریخ بوده اس��ت و این مسئله موضوعی 
اس��تثناناپذیر اس��ت هرچند ک��ه در روزگاران ما 
اجرای عدالت نس��بی اس��ت. رعایت حقوق بش��ر 
اس��ناد و مبنای هر تصمیم و اق��دام در جمهوری 
اسالمی ایران است و عدالت مبنای تصمیم گیریها 
و سیاس��تها در جمهوری اسالمی ایران در ساحت 

فردی و ملی است.
رئیس��ی با بی��ان اینکه هر حرکت و سیاس��تی در 
جمهوری اس��المی ایران با شاقول عدالت سنجیده 
می شود گفت: انقالب اسالمی ایران پس از پیروزی 
حقوق مردم را از حاش��یه به متن آورد و این حقوق 
تأمین نمی شد مگر آنکه جمهوری اسالمی ایران با 
کشورهای استکباری مقابله کند. و به همین دلیل 
در جمهوری اسالمی ایران مفاهیم استقالل و آزادی 

به عنوان دو مفهوم مبارک در کنار هم نشستند.
وی ادامه داد: اقدامات جمهوری اس��المی ایران در 
زمینه ارتقای حقوق بش��ر و توجه به کرامت انسانی 
از جمل��ه دس��تاوردهایی بود که پ��س از دهه های 
س��الهای استکبار خارجی به ثمر نشست و از جمله 
این اقدامات توجه به آزادی حق تعیین سرنوشت و 

برابری اجتماعی برای همه ایرانیان بود.
رئیس��ی اضافه ک��رد: جمهوری اس��المی ایران به 
عنوان سیاس��ی برآمده از انقالب اسالمی با ایجاد 
ساختار مردم ساالرانه و بر مبنای عقالنیت اسالمی 
و مردم س��االری از ابتکارات امام خمینی )ره( بود. 
ای��ن مفاهیم در نظام قضائی ایران تجلی روش��نی 
دارد و بر همین اساس بازسازی ایران یکی از اصول 

خود را به حقوق مردم اختصاص داده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: رهبری با ارائه سیاست های 
کل��ی در حوزه های خانواده، جمعیت و س��المت به 
منظور تحقق گام های بزرگی را در راستای صیانت 
از کرامت اسالمی برداش��ته است و با تجربه ای که 
در حوزه قضائی دارند ب��ا جرأت می گویم که آئین 
دادرس��ی در نظام قضائی جمهوری اس��المی ایران 
یکی از دقیق ترین و به روزترین آئین های دادرس��ی 
است که حقوق متهم و عامه به نحو روشن و وسیع 

در آن رعایت شده است.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه جمهوری اس��المی 
ایران یک نظام مردم ساالر است افزود: مردم ایران 
در س��ال اول انقالب اس��المی برای انتخاب مدل 
نظام سیاس��ی آزادانه در انتخابات شرکت کردند و 
بیش از ۹۸ درصد به جمهوری اسالمی رای دادند 
و بعد از آن نیز در انتخابات های دیگری نمایندگان 
خود را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کردند و 
در یک رفراندوم به قانون اساسی تدوین شده رأی 
دادند و همچنین در دو انتخابات دیگر در سالهای 
آغازی��ن نماین��دگان خ��ود در مجلس و ریاس��ت 

جمهوری انتخاب کردند.
وی ی��ادآور ش��د: تقریباً ب��ه تعداد س��الهای عمر 
انقالب اس��المی انتخاب��ات داش��ته ایم و حتی در 
ش��رایط جنگ تحمیلی نیز برگزاری انتخابات یک 
روز ب��ه تأخیر نیفتاد و همه نهادهای حاکمیتی در 
جمهوری اس��المی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم 

مردم تشکیل می شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه فصل س��وم قانون 
اساسی تماماً به احصاء حقوق مردم و لزوم احترام 
و پاسداش��ت آن اختصاص یافته اس��ت، گفت: در 
جمهوری اس��المی ایران اتخاذ هر تصمیم و انجام 
ه��ر اقدام در پرتو مالحظ��ه و رعایت حقوق مردم 

است و تصمیم ها با فش��ار بیگانگان دچار تغییر و 
تحول نمی شود.

وی ادامه داد: با وجود دس��تاوردهای ذکر شده برخی 
کشورها به واسطه گرایش های سیاسی تالش می کنند 
ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند. این در حالی 
است که حقوق بشر زمانی نقض شد که صدام حسین 
ب��ا حمایت آمریکا به ایران حمله کرد و ۲۴۰ هزار نفر 
ش��هید و جمع زیادی مجروح شدند و حدود ۱,۰۰۰ 

میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت.
رئیس��ی بیان کرد: حقوق شهروندان ایرانی زمانی 
نقض شد که صدام حس��ین با حمایت تسلیحاتی 
کشورهای غربی حمله شیمیایی کرد و اکنون ۶۸ 
هزار مجروح ش��یمیایی داریم. ای��ران در حالی به 
بهانه نقض حقوق بش��ر مورد حمله قرار گرفته که 
گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون 
۱۷ هزار ایرانی آلوده اس��ت از فهرس��ت گروه های 
تروریس��تی خارج ش��ده و آزادانه هر سال در یک 
کش��ور اروپایی تجمع می کنند. امروز مردم ایران 
ب��ا نقض هدفمن��د حقوق خود از س��وی آمریکا با 
تروریس��م اقتصادی مواجه شده است که حتی به 
س��ازمان جهانی صلیب سرخ اجازه داده نشد برای 
کمک به آس��یب دیدگان ب��الی طبیعی کمک به 

ایران ارسال شود.
وی تصری��ح کرد: آمری��کا و متحدانش در منطقه 
خاورمیان��ه اصلی ت��ری ناقض��ان حقوق بش��ر در 
فلس��طین و یم��ن هس��تند و امروز حق��وق ملت 
فلس��طین به طور مس��تمر نقض می شود و طبق 
آمارها ۷ میلیون نفر فلس��طینی آواره ش��ده اند و 
طرح از پیش شکس��ت خورده معامل��ه قرن ناظر 
ب��ر همین موضوع اس��ت. این در حالی اس��ت که 
جمهوری اس��المی برای فلس��طین مبتنی بر اخذ 

غرامت انس��انی که ایران معتقد است مردمانی که 
فلس��طین به آنها تعلق دارد باید در یک رفراندوم 

آزاد دولت خود را تعیین کنند.
رئیس دس��تگاه قض��ا رژیم س��عودی را بزرگترین 
ناقض حقوق بشر خواند و گفت: امروز در عربستان 
س��عودی صف های اعدام تش��کیل ش��ده است اما 
آمری��کا همچن��ان از این رژی��م حمایت می کند و 
رژیم س��عودی با حمایت آمری��کا وارد جنگ یمن 
شد به طوری که طبق آمارها ۶۰ هزار نفر از مردم 
یمن کشته ش��دند و عربستان س��عودی از سوی 
نهادهای حقوق بش��ری بارها ب��ه عنوان جنایتکار 
جنگی شناخته شده و ۸۰ هزار کودک یمنی براثر 
گرس��نگی جان باختند اما همچنان از این کش��ور 

حمایت می شود.
وی ب��ا بیان اینکه آمریکا هم در نقض حقوق بش��ر 
وضعیت بهت��ری از متحدان در منطقه ندارد گفت: 
طبق گزارش ها در آمریکا نابرابری اجتماعی شدیدی 
وجود دارد و ۴۴ میلیون نفر از جمعیت این کش��ور 
در فقر به س��ر می برند و ۳۲ درصد از جیره غذایی 
دولت استفاده می کنند و ۴۰ درصد ثروت آن کشور 

در اختیار یک درصد از جمعیت است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: امروز متهمان حقوق 
بش��ر مدعیان آن هستند به طوری که کشورهایی 
در عرص��ه داخلی و بین الملل��ی از متهمان حقوق 
بش��ر به معنای واقعی کلمه به شمار می روند. وی 
با بیان اینکه اعمال فش��ار با ابزار حقوق بشری به 
کش��ورهایی که متفاوت زندگی می کنند نادرست 
اس��ت گفت: یکی از معیارهای اصلی حقوق بش��ر 
احترام به اخذ تفاوت در کنار اصلی جهان ش��مولی 

است.
رئی��س قوه قضائیه در پایان با اش��اره به س��اختار 
س��تاد حق��وق بش��ر در ای��ران گف��ت: در آینده 
نزدی��ک در جلس��ه ش��ورای عالی س��تاد حقوق 
بش��ر ک��ه ب��زودی برگ��زار می ش��ود راه ان��دازی 
 نه��اد مل��ی حقوق بش��ر پیگی��ری خواهد ش��د. 

 روابط عمومی قوه قضاییه

رییسی در دیدار سفرا و نمایندگان خارجی مستقر در تهران:

امروز متهمان حقوق بشر مدعیان آن هستند


