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آیت هللا شبیری زنجانی:

زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست
یکی از مراجع تقلید شیعیان بر لزوم اثبات »تمکن پرداخت« برای به زندان انداختن افراد بدهکار 

تأکید کرد و گفت: زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست.
آیت اهلل العظمی س��ید موسی شبیری زنجانی در دیدار حجت االسالم مظفری رئیس دادگستری 
استان قم، بر لزوم اثبات »تمکن پرداخت« برای به زندان انداختن افراد بدهکار تأکید کرد و گفت: 
نباید ش��رایط به گونه ای باش��د که اول بدهکار را به زندان بیندازند و بعد از او بخواهند درخواست 

اعسار دهد.
وی افزود: قاضی وظیفه دارد قبل از اینکه حکم به زندان کند، تمکن فرد را بررسی کند، اگر فرد 
تمکن داشت و عمداً از پرداخت بدهی سرپیچی کرد، برای واداشتن او به پرداخت، حاال می تواند 
برای او حکم زندان صادر کند نه اینکه از اول فرد را در زندان بیندازد. این اس��تاد س��طوح عالی 
حوزه با اش��اره به برخی از اخباری که درباره برخورد قضات با مردم به ایشان رسیده گفت: گاهی 
شنیده می شود که برخی از قضات برای خود، شأن و جایگاه خاصی را قائل شده و با مردم از سر 
استعالء برخورد می کنند. اگر چنین مواردی وجود دارد باید به آن رسیدگی شود. شرایط باید به 

گونه ای باشد که مراجعه کننده از حضور در محضر قاضی احساس آرامش کند.
وی ش��جاعت و اخالص را از ویژگی های الزم برای تصدی قضاوت دانس��ت و بیان داش��ت: قاضی 
اگر مخلص باشد و در کار خود به خداوند و حضرات معصومین متوسل شود، خدا برای او نه یک 
راه، بلکه ُس��ُبل متعدد قرار می دهد و قطعا در دنیا و آخرت مأجور است. آیت اهلل شبیری زنجانی 
تصریح کرد: اگر قاضی مخلص باشد به طعن و تبلیغات خالفی که علیه او می شود اعتنا نمی کند 
و فقط برای او رضای خدا و اجرای دستورات دین مهم است و در چنین شرایطی قاضی در جامعه 

هم محبوب خواهد بود.
وی در ادامه گفت: از مرحوم ش��یخ عبدالحس��ین فقیهی ش��نیدم می گفت مرحوم ش��یخ عبداهلل 
مازندرانی که از مراجع تقلید زمان مش��روطه ب��ود قضاوت های مهم عراق را انجام می داد و با این 
وجود در بین مردم شیخ مقدسی بود و قضاوت های ایشان در نگاه مردم به ایشان و محبوبیتشان 
تأثیری نمی گذاش��ت و نمی پذیرفتند که از او قضاوت ناحقی صادر ش��ده باشد چون انسان پاکی 
بود. این مفس��ر قرآن کریم با تأکید بر لزوم برگزاری جلس��ات »اخالق مؤثر« برای قضات افزود: 
تاریخ ش��یعه پر اس��ت از علمایی که به خاطر شجاعت و اخالص و عدالتشان برای ما آبرو بوده اند. 
یکی از علمای درجه اول قم شیخ جواد قمی بوده که قضاوت می کرده است. وی ادامه داد: متولی 
باش��ی حرم حضرت معصومه)س( که در قم س��لطنت می کرد با رعیت��ش اختالف پیدا می کند و 
برای قضاوت نزد شیخ جواد قمی می آیند. متولی باشی کنار شیخ می نشیند. بعد از صحبت، شیخ 
جواد متوجه می شود برای رفع اختالف آمده اند و به متولی باشی می گوید رعیت باید کنار دست 
ش��ما بنشیند نه اینکه او پایین مجلس باشد و ش��ما باالی مجلس. یعنی متولی را در کنار رعیت 
می نش��اند و متولی وقتی می بیند این رفتار نمی ارزد، حاضر نمی ش��ود کنار او بنشیند و از شکایت 
منصرف می ش��ود. علمای س��لف ما خدا را در نظر می گرفتند و قضاوت می کردند و همین موضوع 

سبب محبوبیت آنان در جامعه شده بود. مرکز خبر حوزه

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
جزئیات گام چهارم توسط رئیس جمهور اعالم 

خواهد شد
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی، گفت: جزئیات گام چه��ارم کاهش تعهدات برجامی ایران توس��ط 

رئیس جمهور اعالم خواهد شد.
علی اکبر صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم ترحیم مرحوم »محمد احمدیان« 
معاون س��ازمان انرژی اتمی در پاس��خ به اینکه گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته ای خود 
چه خواهد بود، بدون آنکه به جزئیات این گام اشاره کند، گفت: این موضوع توسط رئیس جمهور 
اعالم خواهد ش��د. محمدجواد ظریف ۲۹ مهر در حاشیه نخس��تین کنفرانس »یک جانبه گرایی و 
حقوق بین الملل« با حضور در جمع خبرنگاران درباره گام چهارم ایران و عدم تعهد اروپا گفته بود: 
زمانی که در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم اتخاذ شود آن را اعالم می کنیم و اگر اروپایی ها 

نتوانند تا آن زمان تعهدات خود را عمل کنند ما گام چهارم را برمی داریم.  میزان

سخنگوی قوه قضائیه:
ادعای تصویب FATF در جلسه سران قوا با حضور 

رئیسی صحت ندارد
س��خنگوی قوه قضائیه گفت:از زمان انتصاب آیت اهلل رئیس��ی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور 

ایشان در جلسه سران قوا، هیچ گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است.
غالمحس��ین اسماعیلی س��خنگوی قوه قضائیه گفت: برخالف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب 
آیت اهلل رئیس��ی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایش��ان در جلسه سران قوا، هیچ گونه بحثی 
پیرامون FATF مطرح نگردیده اس��ت. وی افزود:به همین منظور ادعای تصویب این مس��اله در 

جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.  مرکز رسانه قوه قضائیه

نیویورک تایمز: 
اربعین آزمونی برای قدرت نمایی ایران در عراق

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به راهپیمایی میلیونی اربعین نوشت این مراسم به آزمونی 
برای قدرت ایران در عراق تبدیل شده است. 

نیویورک تایمز در این گزارش با عنوان اربعین " آزمونی برای قدرت آفرینی ایران در عراق" نوشت 
حضور چش��مگیر ایران در مراس��م اربعین فرصتی است برای نقش آفرینی تهران و ارسال این پیام 
که نفوذ ایران تا چه حد است.  نیویورک تایمز با ادعای آنکه اربعین امسال نوعی درگیری سیاسی 
نیز بوده است، می افزاید از نظر ایران، این مراسم فرصتی برای نقش آفرینی اش در عراق و میزان 
نفوذ منطقه ای آن است.  نیویورک تایمز با اشاره به کمک های تدارکاتی ایران به زائران کربال افزود 
عراق از این امر استقبال کرده است، اما درخواست ایران را برای اعزام نیروهای پلیس برای تامین 
امنیت رد و اعالم کرده بود: "نیروهای ما که داعش را شکس��ت دادند، قادر به تامین امنیت زائران 

هستند؛ ما نمی خواهیم هیچ کشور خارجی وارد عراق شده و از آن محافظت کند." 
"از زمان س��رنگونی صدام در سال ۲003، که به افزایش قدرت شیعیان منجر شد، یک مساله مهم 
برای عراق و منطقه میزان نفوذ پذیری آن در قبال ایران بوده اس��ت. ایران به تدریج نفوذ خود را 
از طریق احزاب سیاس��ی، مبارزان و روحانیون شیعه در عراق گسترش داده و در شهرهای مذهبی 

نظیر نجف، کربال و سامرا، سرمایه گذاری کرده است."  
نیویورک تایمز افزود زمانی که داعش یک سوم عراق را در سال ۲014 تسخیر کرد، ایران به کمک 
عراق ش��تافت و با حمایت از شبه نظامیان، و کمک نیروهای کرد و آمریکایی، این گروه تروریست 
را از عراق خارج کرد. ایران، از عراق به عنوان دروازه ای برای نفوذ منطقه یاد می کند – نخستین 
ایس��تگاه در پل ارتباطی به س��مت گروه های نیابتی اش در س��وریه و لبنان. البته اخیرا نیز عراق 
برای بقای ایران نقش اساسی داشته است زیرا از تحریم های آمریکا علیه تهران معاف شده است. 
نیویورک تایمز با اش��اره به انتخابات اخیر عراق افزود بزرگ ترین برنده انتخابات حزبی بود که از 
حمایت مقتدا صدر روحانی ش��یعه برخوردار اس��ت، اما س��کان دار اصلی قدرت نماینده گروهی از 
شبه نظامیانی هستند که با ایران ارتباط دارند. سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
است که توانست توافقی را نهایی کند که براساس آن نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان 
عراق بر مسند قرار گرفتند. "و چهار سال پس از جنگ با داعش، شبه نظامیان تحت الحمایه ایران 
در منطقه حضور دارند. این شبه نظامیان  با 1۲5 هزار نیرو عمال بخشی از نیروهای امنیتی دولت 
محس��وب می شوند."  به نوش��ته نیویورک تایمز، عراقی ها از دستاوردهای اربعین امسال احساس 
غرور می کردند اما ایران هم که ایستگاه های خیریه را در مسیر پیاده روی اربعین ساخته و میلیون 

ها دالر صرف بازسازی عتبات عالیات در عراق کرده، اعتبار به دست آورده است. 
نیوی��ورک تایمز به نقل از یک عراقی 50 س��اله که میزبان زائ��ران ایرانی بود، می افزاید: "تا زمانی 
که ایرانی ها میهمان ما و زائر در اینجا هس��تند، از حضورش��ان اس��تقبال می کنیم. آنها میهمان 
امام حس��ین )ع( هس��تند. حتی اگر دشمنی برای زیارت امام حس��ین )ع( بیایید، از وی استقبال 
می کنیم."  در عین حال به گفته س��خنگوی س��پاه، زائران عراقی نیز از ۲۲ میهمان س��را، ۲50 
استراحتگاه، 4 بیمارستان صحرایی و 14 مرکز اورژانس که ایران در مسیر کربال احداث کرده بود، 
استفاده کردند. نیویورک تایمز در پایان به نقل از روح اهلل حدادی زائر 38 ساله ایرانی نوشت: "همه 
چیز امید بخش و بس��یار دوس��تانه است. ما دوس��ت داریم به اینجا بیاییم. برخی می گفتند بغداد 
ناامن است ولی ما در هرجا قدم می زنیم، رفتار نیروهای امنیتی بسیار دوستانه است. اربعین مدینه 

فاضله است، اربعین به همه تعلق دارد.  الف

صفحه 6

واکنش اسد به توافقات در خصوص 
تحرکات نظامی ترکیه در شمال سوریه 

روحانی در جلسه هیأت دولت: 

از نگاه کارشناس مسائل 
سیاست خارجی:

صفحه 2

واعظی:
گام چهارم برداشته می شود

2

تعام��ل و تقابل دو واژه متضاد هم هس��تند با مفهوم 
خاص خود، در این دو مقوله، دو گروه نیز وجود دارند 
ک��ه به هر ی��ک از این دو واژه اعتق��اد دارند، گروهی 
تعام��ل مطلق را می پس��ندند و گروه��ی دیگر تقابل 
مطلق، اما نمی ت��وان به تنهایی هر یک از این جریان 

فکری را محق دانست.
تعام��ل و تقاب��ل در دنی��ای کنون��ی ش��رایط خاص 
خ��ود را دارد، تعامل به مؤلفه هایی نی��از دارد که در 
دنی��ای حاضر این مؤلفه ها کمتر یافت می ش��ود، چرا 
که نظام س��لطه تعامل را براساس سیاست های خود 
تعریف می کند، همانگونه ک��ه تعریف خود را از ترور 
و تروریسم دارد و سعی دارد با کنوانسیونهای اف.ای.
تی.اف، کشورهایی همچون جمهوری اسالمی ایران را 
وادار به پذیرش آنها کند. دنیای کنونی ما بر اس��اس 
یکسری قوانین، ش��رایط، پیمان ها و سازمان هایی بنا 
شده که نظام س��لطه آنها را تعیین کرده است، حال 
و هوای این ش��رایط آن چیزی اس��ت که منافع نظام 
س��لطه را برآورده کند، به همی��ن خاطر نمی توان به 
طور مطل��ق قوانین یکجانبه و مح��دود کننده آن را 
پذیرفت. فش��ارهای سیاسی و اقتصادی به کشورهای 
اس��تقالل طلب از سوی نظام س��لطه که آمریکا نماد 
این ایدئولوژی اس��ت، ب��رای وادار ک��ردن مردمان و 
کش��ورهایی اس��ت که نمی خواهند خواسته های غیر 
منطق��ی و زورگویانه ای��ن نظام را بپذیرن��د، در دنیا 
کشورهایی هس��تند که تن به این سیاست های نظام 
س��لطه می دهن��د و در این تفکرات هضم می ش��وند 
و ماهی��ت و فرهن��گ خود را نیز از دس��ت می دهند.  
تعاملی که در برخی تفکرات داخلی مطرح و پیگیری 
می ش��ود، یک تعامل سازنده و پیش برانه نیست، چرا 
که، انقالب اسالمی ایران با سبک و روش انقالبی خود 
نمی تواند تن به خواسته های نظام سلطه بدهد، انقالب 
اس��المی در تضاد با بس��یاری از قوانین و دس��تورات 
دیکته شده از سوی آمریکا است که به واسطه نهادها 
و س��ازمان های بین المللی به دنیا و کش��ورها تزریق 
ش��ده و می ش��ود. تعامل با دنیا ی��ک رفتار منطقی و 
معقول اس��ت، اگر تعامل وجود نداشته باشد گردش 
کاری یک جامعه با مش��کالت بسیاری روبرو خواهد 
شد. اکنون بس��یاری از گرفتاری های دنیا را می توان 
به خاطر نبود تعامل منطقی، عقالنی و قانونی دانست. 
جنگ در یمن، س��وریه، عراق، افغانستان، تهدیداتی 
که جمهوری اس��المی ایران از س��وی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی می ش��ود، همه در راستای سیاست های 

تقابلی نظام سلطه با دنیا است.
با وجود چنین فضایی در جهان، شاید بتوان از تعامل 
س��خن گف��ت، اما این تعام��ل به معن��ای وادادگی و 
سرسپردگی است، زمانی که جمهوری اسالمی ایران 
بر اس��اس همان قوانین و مقرراتی که در سازمان بین 
الملل��ی انرژی اتمی تعبیه ش��ده فعالی��ت صلح آمیز 
هس��ته ای دارد، آیا باید تحت فش��ار آمریکا و برخی 

دیگر از کشورهای اروپایی قرار گیرد؟!
حتی با وجود مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافقی 
که بر اس��اس آن حق هس��ته ای ایران نادیده گرفته 
می ش��ود و محدودیت هایی ب��رای آن در نظر گرفته 
می شود، می بینیم که تعامل ایران با آمریکا و اروپا راه 
به جایی نمی برد و نه تنها تحریم های وعده داده شده 
برچیده نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی و سیاسی 
افزایش می یابد. برای چاره وضعیتی که نظام سلطه در 
دنیا حاکم کرده و س��عی دارد همه کشورها و جوامع 
را زیر س��لطه خود داشته باش��د، چه راهی پیشنهاد 
می شود؟ تن دادن به خواسته آنها یا مقاومت و تقابل 
ب��ا زورگویی هایی که قصد دارد کش��وری مس��تقل، 
انقالب��ی و با فرهنگ غنی همچون ایران اس��المی را 
ب��ه زانو درآورد؟! جمهوری اس��المی ایران 41 س��ال 
اس��ت که یک مقاومت هوشمند و تأثیرگذار را مقابل 
آمریکا که سرکرده نظام سلطه است، در پیش گرفته 
و در این راه با وجود همه دش��منی ها، توانسته است 
به راه خ��ود ادامه دهد و پیش��رفت های بزرگی را به 
دس��ت آورد. نتیجه انقالبی گری جمهوری اس��المی 
ایران اکنون مشهود است، آیا با وجود قدرتمند ایران 
اس��المی راه تعامل، راهکاری مناسب برای برون رفت 
از برخی مشکالتی اس��ت که وجود دارد، یا ادامه راه 
تقابل و راهبرد مقاومت انقالبی هوشمند مقابل نظام 
س��لطه ای که قصد دارد جمهوری اسالمی ایران، یک 
کش��ور ضعیف در دنیا باش��د که در معادالت جهانی 
هیچ نقشی نداشته باش��د.  این نوشتار، نقدی بود بر 
این س��خن آقای روحانی که گفته بود؛ »پیش��رفت و 
آینده کش��ور در س��ایه تقابل با دنیا است یا تعامل؟ 
این مس��ئله راهبردی اساسی است. 41 سال است به 
جواب این سوال نرسیدیم. یک عده می گویند تعامل 
سازنده یک عده می گویند تقابل. یک عده می گویند 
دش��من ما خبیث است و اینجا دوئل است و باید آن 
را بشکنیم. عده ای هم می گویند اکثر مشکالت را با 
تعامل می ش��ود حل کرد. 40 سال است با هم بحث 
می کنی��م، پس اگر به نتیجه نرس��یده ایم راهش این 

است که در همه  پرسی از مردم بپرسیم.«

دوگانه تعامل یا تقابلی 
ح کرد  وحانی مطر که ر

سردار شریف:
بخش عمده ای از اعضای شبکه »زم« 
شناسایی شده اند
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سرمقاله

امیر حاتمی:

سخنان ترامپ بلوف است

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح کشورمان با 
بیان اینکه سخنان رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 
یک بلوف است، گفت: جمهوری اسالمی به هرگونه 

تجاوز پاسخی قاطع خواهد داد.
امیر سرتیپ امیر حاتمی پیش از ظهر روز)چهارشنبه( 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در رابطه با ادعای جدید رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر اینکه اگر ایران اقدامی انجام دهد چنان ضربه ای 
به او خواهیم زد که تا کنون نخورده باش��د، واکنش 
شما به این ادعا چیست؟ اظهار داشت: همانطور که 
بارها گفته شده است اینها در این دوره اخیر تالش 
زیادی کردند که به ملت ایران فشار وارد کنند و آنها 
را از تمام��ی حقوق خود محروم کردند به این دلیل 
که بتوانند بین صفوف ملت، دولت و نظام جمهوری 

اسالمی اختالل ایجاد و از آن سوء استفاده کنند.
وی افزود: اما با توجه به ش��ناختی که ملت عزیز ما 
از دش��من و از عمق خصومت و کین��ه آنها دارد تا 
به امروز نتوانستند کاری را انجام دهند. آنها با یک 
ملت کامال منسجم، آگاه و متحد پشت سر نیروهای 
مسلح توانمند و دارای قدرت دفاعی متکی به خود و 
بسیار قوی که بارها آن را آزموده اند مواجه هستند.  
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه بدون تردید اگر اشتباهی 
کنند پاس��خی خواهند گرفت که سرافکندگی اش 
برای آنها بسیار بیشتر از سرافکندگی اقدامات قبلی 
آنها خواهد بود، گفت: آنها در موضوع توقیف کشتی 
جمهوری اسالمی ایران یک بار ما را دیدند و آزمودند. 
در تجاوز هوایی به مرزهای ما، ما را دیدند. ما بدون 
تردید و با قدرت تم��ام در لحظه اول، تجاوز آنها را 
پاسخ دادیم. حاتمی بیان کرد: سخنان آمریکایی ها 
بیشتر به نظر می آید یک بلوفی است برای خروج از 
این سرافکندگی که در این دوره ها برای اینها ایجاد 
شده است. در هر صورت آنچه به ما مربوط می شود 
این اس��ت که نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی 
ایران برای دفاع از مردم، دفاع از مرزهای جمهوری 
اسالمی ایران و برای مقابله با هرگونه تعدی و زیاده 
خواه��ی با قدرت تمام و متک��ی به توان خود آماده 

است.  مهر

 حرم رضوی یکپارچه 
سیاه پوش است 

حرم من��ور رضوی)ع( در آس��تانه ای��ام پایانی ماه 
صفر یکپارچه سیاهپوش ش��ده است. در این میان 
عزاداری ها در صحن و رواق های مختلف حرم منور 
رض��وی در حال برگزاری اس��ت و زائران و مجاوران 

به صورت پرشور در این عزاداری ها حاضر هستند.
هرچ��ه به ایام پایانی ماه صفر نزدیک می ش��ویم بر 
تعداد عزاداری ها در رواق ها و صحن های حرم رضوی 
و همچنی��ن تعداد زائران و مج��اوران حاضر در این 

برنامه ها افزوده می شود. تسنیم
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اف. ای. تی. اف
 تحمیل برجامی دیگر به ایران

نگاهی به اصرار برخی برای سقوط به خود تحریمی 
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