
کش��ورهای اروپایی و آمریکا در حالی در چارچ��وب برجام متعهد به لغو تمام 
تحریم ها و حتی کمک به توس��عه دانش هس��ته ای جمهوری اس��امی بودند 
ک��ه نه تنها به این تعهدات عمل نکرده اند بلکه سیاس��ت فش��ار حداکثری را 
در پیش گرفتند براس��اس این طرح فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در 
ش��دیدترین سطوح بر جمهوری اسامی وارد ش��ده تا در نهایت ایران به کنار 
نهادن تمام حقوق هس��ته ای، حذف توان دفاعی و عدم بازگیری در معادالت 
منطقه تن داده که نتیجه نهایی آن نیز تبدیل شدن ایران به کشور مانند شیخ 
نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس است که جز تسلیم غرب بودن کارکرد 

دیگری ندارند.
 نکته قابل توجه آنکه این سیاست در حالی از سوی غرب اجرا شده که به اذعان 
جهانیان در نهایت این سیاست با ناکامی همراه شد، چنانکه رهبر انقاب دیروز 
تاکید کردند که سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است. حال این 
سوال مطرح است که با کدام شاخصه می توان این شکست را مطرح کرد و چه 
عواملی زمینه ساز این شکست بوده است؟ در باب شاخصه های این شکست از 
یک سو تسلیم نشدن جمهوری اسامی به مذاکره تحقیرآمیز با آمریکا و تاکید 
تهران بر مقاومت فعال را می توان برش��مرد چنانکه به رغم تاش های اختاف 
افکن آمریکا، تمام مسئوالن بر اصل غیرقابل مذاکره بودن آمریکا تاکید کردند. 
از س��وی دیگر تحرکات آمریکا برای اجماع س��ازی علیه ایران رس��ما شکست 
خورده چنانکه حتی آمریکا در سازمان ملل نتوانست اقدامی علیه ایران صورت 

دهد و جهانیان به حمایت از حقوق هسته ای و برجامی ایران پرداختند. 

ام��ا در باب چرایی تحقق این شکس��ت نیز مولفه های متعددی مطرح اس��ت. 
نخس��ت آنکه آمریکا محور اقدامات خود را بر فش��ار اقتصادی بر مردم استوار 
کرده وحتی تحریم های دارویی و غذایی که جزء تحریم ها نیز نبوده اعمال کرده 
است. ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی اولین اصل در 
شکست سیاست فشار حداکثری بوده است. مقاومتی که همراهی مسئوالن با 
مردم در ساده زیستی و تاششان برای حل مشکات اقتصادی در کنار اقدامات 
گس��ترده تر در مبارزه با افس��اد در همه سطوح و رده های مسئولیتی می تواند 

تقویت کننده این حرکت عظیم مردمی باشد. 
دوم ایستادگی در حوزه حقوق هسته ای است. در طی ماه های اخیر جمهوری 
اس��امی در چارچوب مقاومت فعال  براس��اس بندهای 26 و 36 برجام تعلیق 
تعه��دات برجام��ی را آغاز کرده و اکنون در گام س��وم ق��رار دارد. این رویکرد 
مقتدرانه توهم امتیازگیری بدون امتیاز دادن را اذهان غرب پاک کرده است که 

رویکرد آنها به مذاکره نیز برگرفته از این مساله بوده است.
 س��وم آنکه به رغم فشارهای گس��ترده و تقای غرب، آنها نتوانستند در سفر 
رئیس جمهوری به نیویورک به اهداف ضدایرانی خود مبنی بر تن دادن تهران 
به مذاکره تحت فش��ار را محقق سازند و مواضع رئیس جمهوری در سخنرانی 
مجم��ع عمومی مبن��ی بر عدم مذاکره تحت فش��ار این س��ناریو را ناکام و به 
جهانیان مقاومت ایران در برابر نظام س��لطه را آش��کارتر س��اخت که به ارتقاء 
جایگاه جهانی جمهوری اسامی منجر شد. چهارم آنکه بعدی از طراحی غرب 
در فش��ار حداکثری ادعای گزینه نظامی بود که سرنگون سازی پهپاد متجاوز 
آمریکایی توس��ط پدافند سپاه و نیز توقیف کشتی انگلیسی در خلیج فارس و 
تن ندادن به زیاده خواه��ی دزدی دریایی انگلیس در ربایش نفت کش ایرانی 
در کنار دس��تاوردهای ایران در  مبارزه با تروریس��م در س��وریه و عراق و البته 
حمایت های گسترده متحدان ایران در جبهه مقاومت از حزب ا... لبنان تا انصار 
ا... یمن، از مقاومت فلسطین تا سوریه و عراق از ایران در برابر تهدیدات خارجی 

گزینه نظامی را نیز ناکارآمد و از روی میز غرب برداشت.
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که مجموع اقدامات اقتصادی سیاسی 
و امنیتی و به ویژه مقاومت ملت بزرگ ایران در تحمل فش��ارها و سختی های 
اقتصادی زمینه ساز شکست سیاست فشار حداکثری شد که تکیه برداشته های 
داخل بدون چش��م داشت به خارج، توجه به نیروی جوان در اداره امور، مبارزه 
گسترده با فساد و مفسدان اقتصادی، حفظ توان دفاعی و نظامی کشور، حضور 
فعال در معادالت منطقه و تس��لیم نش��دن در برابر چراغ سبزهای فریبکارانه 

مذاکره غرب می تواند استمرار این راه را آسان سازد.

آی��ت اهلل رئیس��ی گفت: اگ��ر پرونده ای با ش��اکی 
خصوصی آغاز ش��د، وظیفه دادگاه طبق نص قانون 
آن اس��ت که کار را ب��ا مصالحه قبل از صدور حکم 
تمام کند و ش��ورای ح��ل اختاف به معنای کمک 
دس��ت به شما کمک کند تا این مسئله حل شود و 

این یک راهکار است.
رئی��س ق��وه قضایی��ه در دی��دار قض��ات محاکم 
دادگس��تری کل اس��تان تهران گفت: بدون تردید 
تاش های ش��ما در محاکم که از س��ویی ثمره کار 
در دادسرا و بخش های اجرایی در احکام شما ظاهر 
می شود و از سوی دیگر حکم متقن شما در دادگاه 
زمین��ه را ب��رای تایید حکم توس��ط دادگاه عالی و 

تجدیدنظر فراهم می کند، بسیار موثر است.
رئیس قوه قضاییه اظه��ار کرد: ما این نظر را قبول 
داری��م که حک��م چن��ان در مرحل��ه اول همراه با 
اس��تقال و با اس��تناد کافی صادر شود که مرحله 
دادگاه تجدیدنظر فقط برای این تضمین طی شود 
که حقوق مردم حفظ گردد. رئیسی افزود: دقیق آن 
اس��ت که اگر هیچ مرحله دیگ��ری از مراحل اعاده 
دادرس��ی نبود، حکم مرحل��ه اول به صورت متقن 
بتواند مورد استناد قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر کثرت ورود پرونده در محاکم داریم، 
گفت: این موضوع در رسیدگی ها دقت نظر را کاهش 
می دهد؛ اما آنچه که امام علی )ع( می فرمایند، این 
اس��ت که قاضی باید با حوصله باشد و حرف متهم، 

شاکی، اصحاب دعوا و شاهد را با حوصله بشنود.
رئیس��ی تصریح کرد: قاضی باید با حوصله گزارش 
ضابط را دقیق بخواند و نسبت به نکات برجسته آن 
حساس باشد که امید است با اقدامات انجام شده و 

همت شما شاهد کاهش ورودی ها باشیم.
وی اف��زود: از معضات جدی ق��وه قضاییه افزایش 
ورود پرونده هاس��ت و از کار هایی ک��ه در این دوره 
در راس ق��رار دارد، این اس��ت که تاش همگان به 
وی��ژه دولتمردان باید برای کاه��ش ورود پرونده ها 
ب��ه عدلیه باش��د. یعنی ناهنجاری ه��ای اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی تبدیل به هنجار ها ش��ده و این 
هنجار ها باعث شود ما شاهد کاهش ورود پرونده ها 
باش��یم. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین در 

برخ��ی موارد که در غیر دادگس��تری ها قابل حل و 
فصل است، حتما تدبیری اندیشیده شود که پرونده 
وارد دادگستری نش��ود که این ها ساز و کار قانونی 
می طلبد و البته در حال دنبال کردن آن هس��تیم. 
رئیسی بیان کرد: ساز و کار هایی هم وجود دارد که 
دس��ت شماست و اگر پرونده ای با شاکی خصوصی 
آغاز ش��د، وظیفه دادگاه طبق نص قانون آن است 
که کار را با مصالحه قبل از صدور حکم تمام کند و 
شورای حل اختاف به معنای کمک دست به شما 
کمک کند تا این مسئله حل شود و این یک راهکار 
است. وی گفت: البته در جایی که امکان آن وجود 
دارد، قاعده این است که فلش به سمت شورای حل 
اختاف باشد؛ زیرا اس��اس تاسیس این شورا برای 

گسترش صلح و سازش است.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: باالترین موارد ورودی 
پرونده به دادگستری طبق آماری که به دست من 
رسیده، عبارت است از توهین و تهدید و دیگر موارد 
که می شود از طریق محاکم و از طریق شورای حل 
اخت��اف حل ش��ود و ش��ورای حل اخت��اف باید 
کارهای ریش سفیدی انجام بدهد که بسیار خوب 
اس��ت و انتظار این اس��ت که مرحله رسیدگی در 

دادگاه را مرحله پایانی بپندارند.
رئیس قوه قضاییه ب��ا تاکید بر اینکه از نکات مورد 
توجه تناس��ب بی��ن حکم و موضوع اس��ت، گفت: 
شناخت موضوع، ش��ناخت حکم و تناسب بین آن 
بس��یار مهم اس��ت. وی افزود: بین کسی که امروز 
به خاطر اینکه ش��رایط تولید تفاوت کرده و حقوق 
او چن��د ماه عقب افتاده و فقط اعتراض می کند که 
حقوقش را بگی��رد؛ در حالیکه رونق تولید، انقاب 
و ارزش ها را قبول دارد، با کس��ی که بر این حق او 
سوار می شود و امیال ضد انقاب و ضد امنیتی خود 
را دنبال می کند، فرق هس��ت، دو موضوع، دو حکم 
می طلبد. رئیس��ی ادام��ه داد: در اولی باید به مدیر 
کارخانه توصیه کرد که حقوق کارگر را بپردازد و با 

او با رافت برخورد کند؛ چراکه او مشکل دارد.
وی ب��ا بیان اینکه جرم امنیتی و جرم سیاس��ی در 
قان��ون متفاوت اس��ت، ادامه داد: این دو س��ازوکار 
خاص خود را دارند. در جرم سیاس��ی گفته ش��ده 

هیئ��ت منصفه وجود داش��ته باش��د و ب��ودن این 
هیئت به قاضی در خوب تش��خیص دادن موضوع 
کمک می کند و این موضوع در قانون اساس��ی هم 

پیش بینی شده است.
رئیس قوه قضایی��ه بیان کرد: تخلف با جرم تفاوت 
دارد و کار س��خت قاضی ما تشخیص موضوع است 
که دقیق و کامل باشد و تشخیص باید طوری باشد 
که تعیی��ن کند آیا موضوع از جنس تخلف اس��ت 
یا از جنس جرم که در تعاریف قانونی آمده اس��ت. 
رئیس��ی تصریح کرد: همچنین س��خن کارشناس، 
وکی��ل، ضابط و ... را باید ش��نید؛ اما تصمیم گیری 
ب��ا قاضی اس��ت و او نظر می ده��د؛ البته هر چقدر 

کارشناسی بهتر باشد طبیعتا پسندیده تر است.
وی افزود: س��خن وکیل را باید ش��نید؛ چرا که به 
قاضی در کش��ف حقیقت کمک بزرگ��ی می کند. 
اگر کارش��ناس درست کارشناس��ی کند و پزشک 
قانونی درس��ت ابعاد قضیه را شناس��ایی کند، برای 
کش��ف حقیقت به قاضی کم��ک می کند. طبیعی 
اس��ت اینها فقط کمک کننده هستند؛ اما تصمیم 
با قاضی اس��ت. رئیس ق��وه قضاییه ضمن تاکید بر 
اینکه عزت قاضی باعث می ش��ود قاضی نفوذناپذیر 
باش��د، گفت: عزیز کسی اس��ت که حتی از حب و 
بغض ش��خصی خود نفوذ نمی پذیرد. رئیسی گفت: 
قاضی عزیز کسی است که نفوذناپذیر باشد؛ خدا را 
ببیند؛ توجه به قانون داشته باشد؛ موضوع را خوب 
بشناسد؛ تناسب بین حکم و موضوع را کاما رعایت 
کند و این قاضی است که عزت دارد. وی ادامه داد: 
قاضی ش��جاع، عزیز و توانا افتخار دستگاه قضایی و 
کش��ور اس��ت و حتما باید به دادگستری و جامعه 
معرفی ش��ود و م��ا این موض��وع را در برنامه داریم 
که قضات باکفایت، ش��جاع و نفوذناپذیر را به مردم 
معرفی کنیم؛ چرا که قاضی ش��جاع باکفایت برای 
جامعه بسیار ارزشمند است و حکم او آثار بسیاری 
برای کشور ایجاد می کند.همچنان که در مجموعه 
قضای��ی وقتی با چند ش��خص نادرس��ت به خاطر 
نادرس��تی آنها برخورد می شود، این ضعف دستگاه 

تلقی نمی شود؛ بلکه قوت دستگاه قضایی است. 
 روابط عمومی قوه قضاییه

پیام های مثبت 
بین الملل برای 

مبتکر صلح هرمز 

اتحاد مردم و 
دولت عراق در برابر 
موج سواری دشمنان 

 

جهان امن با 
ایران منزوی 

محقق نمی شود
صفحه 3 

مراس��م آغاز به کار فعالیت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( در اربعین حسینی)ع( با حضور محمد مخبر رئیس ستاد و 
زائران اربعین حسینی )ع( در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. 
به گزارش سیاست روز رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( در حاشیه مراسم آغاز به کار ستاد اجرایی اربعین حسینی 
اظهار کرد: امس��ال نسبت به سال گذش��ته اقدامات و خدمات 

خود را ب��رای زائرین اربعین به دو برابر افزایش دادیم. دکترمخبر 
افزود: امس��ال ۸ موکب در کربا، کاظمین، سامرا، خسروی، شلمچه، 

چذابه، میرجاوه و مهران دایر می شود که برای سه، چهار روز اول یک میلیون 
وعده غذای گرم برای زائران در نظرگرفته شده است.

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: درعین حال ۷ ایس��تگاه 
با امکانات درمانی و س��امت با حضور ۴۰۰ پزشک یار جهادی اعم ازعمومی 
تا متخصص و فوق تخصص در رش��ته های مختلف به همه زائران امام حسین 
چه ایرانی یا غیرایرانی در بخش های چشم پزشکی، دندانپزشکی آزمایشگاه یا 

نیاز دارویی و ... خدمت رس��انی خواهند کرد. وی گفت:همچنین 
چندین دس��تگاه تریلراز جمله خدمات دندانپزش��کی  با ۱۵۰ 
تخت بیمار برای این ایام تجهیز شده است. مخبر با بیان اینکه 
تمامی موکب های ما و ایستگاه های درمانی در صورت نیاز به 
زائران خدمات پزش��کی ارائه می دهد، ادامه داد: در ۵۰ نقطه 
خدم��ات فرهنگی به زائران ارائه می دهی��م و در این خصوص 
تعداد زیادی از روحانیون حوزه علمیه قم با ما همکاری می کنند. 
وی گفت: برای تس��هیل کار زائران حسینی با یکی از بانک ها و یکی 
از اپراتور های تلفن همراه نیز هماهنگ شده ایم تا خدمات بانکی و مخابراتی 
نیز در همه نقاطی که س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( ایس��تگاه دارند، 

خدمت ارائه دهند.
وی گفت: در نظر داریم تا پایان امس��ال ۵ هزار زائر اولی از مناطق محروم و 
دور افتاده به کربا اعزام کنیم که ۵۰ کاروان ۴۰ نفره از آن ها در ایام اربعین 

اعزام خواهند شد.

یک منبع آگاه در وزارت بهداش��ت گفت: پرونده برخی افراد آلوده به بیماری 
ایدز در روستای چنارمحمود شهرستان لردگان به دلیل برخی مسائل؛ قدیمی 

است و مدت ها است که تحت کنترل و درمان هستند.
این منبع آگاه در وزارت بهداش��ت افزود: هر پزش��کی می داند که آلوده شدن 
به دلیل تس��ت قند خون یا حجامت که در خبرها آمده منتفی اس��ت چرا که 
بیماری ایدز به وس��یله س��رنگ آلوده در مدت زمانی مثل سه ماه یا چهار ماه 
قابل تش��خیص نیست و اساس��ا مراکز درمانی طی این مدت غربالگری قند یا 

واکس��ن نداشته اند. این منبع آگاه ادامه داد: آلوده شدن تعداد 3۰۰ نفر قطعا 
کذب اس��ت و بدون تردید این موارد زیر 3۰ نفر اس��ت و دلیل آن نیز برخی 
مس��ائل در گذش��ته در این منطقه بوده است که پرونده آنها در مراکز درمانی 
و امنیتی موجود اس��ت. این مقام وزارت بهداش��ت گفت: بازداشت بهیار با این 
معنا که در اخبار آمده اس��ت هم درست نیس��ت و فرد مذکور به دلیل برخی 
شایعات در روستا خود خواس��ته به پلیس مراجعه و درخواست کنترل اوضاع 

را داشته است.  مهر

با تکیه بر پیگیری مطالبات 
مردمی تاکید شد 

وقتی سیاست مقاومت ایران 
نتیجه می دهد: 

روحانی در جلسه هیئت دولت:
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رئیس جمهور نقشی در کاهش حکم 

»حسین فریدون« نداشته است
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پوتین: 
مدرکی بر دست داشتن ایران در 
حمله به آرامکو وجود ندارد
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