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 اشغال سفارت آمریکا 
به حفظ انقالب کمک کرد

عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران گفت: اقدام به اشغال 
سفارت آمریکا امری مشروع و در راستای حفظ تمامیت 

ارضی کشور و انقالب اسالمی بود.
س��یدمحمد مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و 
متخصص مطالعات آمریکا درباره یوم اهلل ۱۳ آبان اظهار 
داش��ت: سفارت آمریکا بعد از پیروزی انقالب اسالمی به 
محلی برای توطئه علیه نظام جدید تبدیل شده بود و عدم 

اشغال آن یک تهدید بزرگ برای کشور بود.
وی ادامه داد: اگر دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا 
که به النه جاسوسی مبدل شده بود را اشغال نمی کردند، 
معلوم نبود چه اتفاقی برای انقالب و نظام می افتاد و حتی 
ممکن بود تمامیت ارضی کشور نیز دستخوش تهدید قرار 
بگیرد. وی با اشاره به مشروع بودن اقدام ایران در اشغال 
سفارت آمریکا گفت: آمریکایی ها سفارت خود را به محلی 
برای توطئه تبدیل کرده بودند. اقدام به اشغال آن مشروع 

و در راستای حفظ تمامیت ارضی و استقالل کشور بود.
کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به قدرت نرم ایجاد شده 
۱۳ آبان برای ایران اضافه کرد: ش��ما می بینید که ایران 
دوس��تان زیادی در منطقه پیدا ک��رده و متحدان آن از 
دریای سرخ تا مدیترانه و حتی منطقه هندوکش گسترش 
پیدا کرده است. این محصول شکسته شدن اقتدار آمریکا 
بوده که ناشی از تسخیر النه جاسوسی در کنار مقاومت 
مردم اس��ت و همین موضوع قدرت نرم باالیی به کشور 

بخشیده است.
مرندی درباره اظهار ندامت برخی از کسانی که در جریان 
تسخیر النه جاسوسی حضور داشته و امروز نیز از رابطه با 
آمریکا صحبت می کنند اظهار داشت: این اظهارات نشانه 
عافیت طلبی بوده و این افراد با توجه به شرایط روز چنین 
اظهارتی می کنند. این افراد بیشتر به دنبال بازاریابی برای 

خود بودند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: برخی از افراد و جوانانی که 
امروز از اشتباه بودن این اقدام صحبت می کنند، متوجه 
نیستند که شرایط آن روز کشور چقدر آشفته و بی ثبات 
بود و تسخیر النه جاسوسی چه کمکی به حفظ انقالب و 

نظام کرد. . مهر

پیکر اعظم طالقانی در تهران تشییع شد
پیکر اعظم طالقانی روز )جمعه ۱0 آبان( از محل موسسه 

اسالمی زنان در تهران تشییع شد.
تش��ییع، از محل موسسه اس��المی زنان واقع در خیابان 
س��عدی ش��مالی، خیابان برادران قائدی )هدایت( انجام 
ش��د. در این مراسم حجت االس��الم سید محمود دعایی 
مدیر مسؤول روزنامه اطالعات، حسینعلی امیری معاون 
پارلمانی رئیس جمهور، حجت االس��الم ه��ادی غفاری 
عضو مجم��ع نیروهای خط امام)ره(، علی ش��کوری راد 
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، احمد منتظری، ولی اهلل 
شجاع پوریان مشاور ش��هردار تهران در امور اجتماعی و 
فرهنگی، غالمعلی رجایی مش��اور مرحوم حجت االسالم 
هاشمی رفس��نجانی، مصطفی کواکبیان نماینده تهران 
در مجلس، هادی خانیکی اس��تاد اصالح طلب دانشگاه 
عالمه طباطبایی، محمدجواد حق ش��ناس عضو شورای 
شهر تهران، سعید لیالز تحلیلگر اصالح طلب، محمدرضا 
خاتمی و محس��ن صفایی فراهانی فع��االن اصالح طلب 

حضور داشتند. 
مرحومه اعظم طالقانی که بر اثر عارضه مغزی در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری بود شامگاه هشتم آبان دار 

فانی را وداع گفت.
اعظم طالقانی فعال سیاسی، دبیرکل جامعه زنان انقالب 
اس��المی، نماینده دوره اول مجلس ش��ورای اس��المی و 
فرزند آیت اهلل سید محمود طالقانی نخستین امام جمعه 
تهران بود. مراس��م ختم اعظم طالقانی دبیر کل جامعه 
زنان انقالب اسالمی دوشنبه )۱۳ آبان( در کانون توحید 
تهران برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهور، علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در گذشت اعظم 

طالقانی را تسلیت گفتند.  فارس

اخبار

نظرات مخالفان FATF به دور از نگاه های سیاسی است
رئیس کمیس��یون قضایی مجلس با اش��اره به اینکه FATF به دنبال شناسایی 
راه ه��ای دور زدن تحریم هاس��ت، گفت: نظرات مخالف��ان لوایح FATF کامال 

کارشناسی و به دور از نگاه های سیاسی است.
الهیار ملکش��اهی نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس گفت: دشمنان درصدد 
هس��تند تا از طریق برنامه های گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و به نام شفافیت 

راه های دور زدن تحریم ها در کشور ما شناسایی و آنها را مسدود کنند. 
وی افزود: رهبر معظم انقالب بارها فرمودند که برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم باید به توان داخلی تکیه کرد و اگر ما نسخه اقتصاد مقاومتی را اجرایی می کردیم 
امروز اقتصاد بدون نفت در کش��ور محقق ش��ده بود. ملکش��اهی اظهار داش��ت: نظرات 
مخالفان FATF نظرات کامال کارشناسی است و آنها به هیچ وجه به دنبال این نیستند 

که دیدگاه های سیاسی و حزبی خود را در این باره پیاده سازی کنند.  فارس

اولویت اصلی کشور الحاق به FATF نیست
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اولویت اصلی کشور رسیدگی 
به وضع معیش��تی و خ��ارج کردن اقتصاد از رکورد اس��ت، گفت: اولویت اصلی 

کشور الحاق به FATF نیست.
محمدابراهیم رضایی با اش��اره به طرح برخی مسائل از سوی دولتی ها مبنی بر 
ضرورت الحاق ایران FATF، گفت: طرح چنین موضوعاتی، فقط به حاشیه بردن 

ناکامی ها و ناکارآمدی های دولت های یازدهم و دوازدهم طی سال های اخیر است.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه ما در برابر آیندگان مس��ئولیم و 
باید پاسخ گو باشیم، در پایان خاطرنشان کرد: هنوز نمی توانیم پاسخی به آیندگان برای 
امضای برجام و خساراتی که به کشور تحمیل شد، داشته باشیم، چطور این انتطار وجود 
دارد که در چاه ویل دیگری به نام FATF بیفتیم، در صورتی که خسارات الحاق به این 

کنوانسیون بلندمدت است و دولت های بعدی را نیز گرفتار خواهد کرد.  تسنیم

ضرورت کاهش تعهدات برجامی
رئیس کمیته سیاس��ت خارجی کمیسیون امنیت ملی گفت: ما سیاست کاهش 
تعهدات برجامی را به دلیل رفتار طرف مقابل اتخاذ کردیم و در صورتی که آنان 

به تعهدات خود عمل نکنند، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
کمال دهقان فیروزآبادی با اش��اره به در پیش بودن گام چهارم کاهش تعهدات 
هسته ای ایران، اظهار داشت: نکته حائز اهمیت در وهله اول آن است که جمهوری 
اسالمی ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده است اما آمریکا نه تنها از این توافق 
خارج ش��د بلکه نظرات خود را هم به دیگران تحمیل کرد تا تعهداتشان را اجرا نکنند و 

طرف های مقابل هم برخالف مفاد برجام به تعهدات خود پایبند نماندند.
وی تصریح کرد: ما برجام را با هدف تامین منافع ملی امضا کردیم و در صورتی که رویه 
ط��رف مقابل تغییر نکند، ما گام بعدی خود در کاه��ش تعهدات برجامی را برمی داریم. 

 مهر

خطیب نم��از جمعه این هفته تهران گف��ت: برخی گروه های 
منحرف که ما آنها را ش��یعه انگلیسی می  دانیم در بین صفوف 
م��ردم عراق نفوذ کرده اند که مردم این کش��ور باید هوش��یار 

باشند.
آی��ت اهلل محمدعلی موحدی کرمان��ی در خطبه  های دوم نماز 
جمعه در س��خنانی، به تح��والت عراق و لبنان اش��اره کرد و 
گفت: مردم عراق در طول ۱00 س��ال اخیر به دلیل س��اختار 
غلط برنامه منظم ش��ده و توزیع بودج��ه در فقر و تبعیض به 
سر می برند، بودجه کشور بین احزاب و گروه ها و فراکسیون  ها 

توزیع می شود، مردم عمال بهره ای از بودجه ندارند.
وی با بیان اینکه مردم عراق در تجمعات خیابانی شان خواهان 
عدالت و حل مشکالت بودند و هستند، اظهار داشت: مرجعیت 
محت��رم عراق، دول��ت را موظف به اصالحات و رس��یدگی به 
اعتراضات کرده اند، در عین حال آنچه در روزهای اخیر شاهد 
بودیم و ش��نیدیم، فقط اعتراض و مطالبه اصالحات اقتصادی 
نبود، دش��منان عراق هم بیکار ننش��ته اند و از گوش��ه ای وارد 
ش��ده اند و در بعض��ی ش��هرها، به خصوص بص��ره و عماره، به 
خش��ونت روی آورده اند و مردم مظلوم و بی گناه را مورد حمله 
قرار داده اند و جمع کثیری را کشته و عده  بیشماری را مجروح 
کردند، حتی بعض��ی از متدینین را قطعه قطعه کرده و بعضی 
را در آتش سوزاندند؛ توجه کنیم که دشمنان مترصد فرصتی 

است که بر موج سوار شود و این اوضاع را به وجود می آورد.
خطی��ب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: س��فیر آمریکا 
ه��م در عراق، طبق اطالعی که پیدا کرده ایم، به صورت علنی 
از خش��ونت حمایت می کند و به صراح��ت نیروهای انتظامی 
ع��راق را از کنت��رل این رفتارها منع می کن��د و این در حالی 
اس��ت که دولت آمریکا در طول ۱6 سال گذشته، روزانه بیش 
از یک میلیون بشکه نفت از عراق، تحت عنوان غرامت جنگی، 

بهره می گیرد.
خطی��ب نماز جمع��ه این هفت��ه تهران در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش به تحوالت اخیر لبنان اش��اره کرد و گفت: ریش��ه 
اصلی تظاهرات مردم در لبنان عدم اعتنای دولت به مشکالت 
معیشتی مردم است، در طول سال های گذشته، دولت حریری 
از خارج وام گرفته و مردم لبنان را بدهکار کرده اس��ت و این 
در ش��رایطی است که  این وام ها در زندگی مردم بهبود ایجاد 

نکرده است.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی افزود: در حالی که نیاز س��االنه اداره 

اقتصاد و معیش��ت مردم لبنان حدود ۱5 میلیارد دالر اس��ت، 
دولت ه��ای مختلف این کش��ور، ب��ا بی تدبی��ری، حدود ۱20 
میلیارد  دالر بدهی، روی دس��ت مردم گذاش��ته اند که س��ود 
س��االنه این وام ها، از درآمد ساالنه دولت بیشتر است؛ مردم از 
فساد و تبعیض به تنگ آمده اند و چاره کار خود را در اعتراض 

دسته جمعی دیده اند.
وی ب��ا بیان اینکه دولت لبنان باید از این آهنگ عمومی برای 
اصالح استفاده کند، اظهار داشت: استعفای نخست وزیر لبنان 
نشان داد که بعضی از دسته های سیاسی لبنان، مصلحت رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا و بعضی دولت های عرب را بر مصلحت 
مردم ترجیح می دهند، اس��تعفای نخست وزیر می تواند سبب 
تش��دید اعتراضات خیابانی شده و در نهایت طوایف مختلف را 

به یکدیگر درگیر کند.
آی��ت اهلل موحدی کرمانی تأکید کرد: مقاومت لبنان با اکثریتی 
که در مجلس این کش��ور دارد، می تواند دولت تش��کیل دهد، 
اما گرایشی به آن ندارد و مایل است قوانین و توافقاتی که در 
حدود ۳0 س��ال اخیر میان طیف های لبنانی برقرار بوده است 

را مراعات کند و شیعیان و حزب اهلل کماکان بازوی یاری همه 
لبنانی ها باشد، از خدا می خواهیم که هر چه زودتر این فتنه ها 
را خام��وش کن��د و مردم لبنان و عرق هر چه س��ریع تر طعم 

وحدت را بچشند.
خطیب نم��از جمعه این هفته تهران ب��ا تأکید بر اینکه طبق 
آیات صریح قرآن، اصال نباید از دش��من بیگانه ترسید، خطاب 
به مس��ئوالن کش��ور، گفت: مراقب باش��ید، از دش��من نباید 
ترسید، اما از فاصله طبقاتی باید ترسید، از رو آوردن مسئولین 
به زندگی اش��رافی و اش��رافی گری و دریافت حقوق های کالن 
و فراموش کردن مس��تضعفان باید ترسید، دشمن خارجی را 
قوی دیدن و خود را ضعیف پنداش��تن، خطری است که باید 

از آن ترسید.
براساس این گزارش، نمازگزاران در حین سخنان خطیب نماز 
جمعه تهران ش��عار »مرگ بر غارت گر بیت المال« را سر دادند 
ک��ه آی��ت اهلل موحدی کرمانی در واکنش به ش��عار آنها، گفت: 
الحمداهلل دس��ت مقتدر رئیس قوه قضائیه باز ش��ده و دانه دانه 

مچ مفسدان را می گیرد و به مجازات می رساند.

آی��ت اهلل موحدی کرمان��ی ادام��ه داد: نپرداختن ب��ه ذخایر و 
ظرفیت ه��ای داخلی و خیره ش��دن به دش��من و خارج و نیز 
نپرداختن ب��ه ظرفیت  های بالفعل و بالق��وه و بهره نگرفتن از 
نیروی با نش��اط و ج��وان انقالبی، موضوعی اس��ت که باید از 
آن ترس��ید، از بیماری اجرایی و اداری باید ترس��ید، از تزریق 
صحنه  های آلوده و مس��موم به جوانان از طریق فضای مجازی 
باید ترس��ید، از حاکمیت ثروت در فصل انتخابات و وعده های 

دروغین کاندیداها باید ترسید.
وی در ادامه با اش��اره س��الروز ۱۳ آبان، گفت: ۱۳ آبان یادآور 
تبعی��د امام به ترکیه، یورش نیروهای ش��اه به دانش��جویان و 
دانش آموزان، تس��خیر النه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه 

با استکبار جهانی و نیز شهادت حسین فهمیده است.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران همچنین به شیوع بیماری 
س��رطان طی س��ال های اخیر اش��اره و تأکید ک��رد: مالحظه 
می کنید سرطان خیلی توسعه پیدا کرده است، آقایان پزشکان 
دقت کنند، ببینند چه عاملی باعث توسعه سرطان شده است، 
یکی از پزش��کان در جمعی از نخبگان گفت که رنگ هایی که 
به آب  نبات ها می زنند، سرطان زاس��ت؛ پزشکان بررسی کنند؛ 
مس��ئله بیماری مهم اس��ت، مخصوصا که می گویند دارو کم 
ش��ده اس��ت، اینها را حل کنید، مردم مقاوم و صبور هستند، 
باالخ��ره بای��د م��ردم را هم مورد توج��ه قرار داد و ب��ا آنها با 

دلسوزی رفتار کرد.
آی��ت اهلل موحدی کرمان��ی در خطبه های اول نم��از جمعه این 
هفت��ه تهران، گف��ت: زرق و ب��رق دنیا م��ا را از آخرت غافل 
نکند، ابدیت قیامت است، س��عادت و شقاوت ابدی آنجاست، 
ای کس��انی که دنیا گول تان زده و می زند، ای کس��انی که به 
بیت المال تجاوز می کنید، می دزدید و می برید، یادتان باشد در 

قیامت نمی توانید پاسخ گو باشید.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در پایان خاطرنش��ان کرد: 
مردم به مس��ئولین امنیتی و فرهنگی کشور اعتماد می کنند، 
بچه های ش��ان را به مدرسه و دانش��گاه می فرستند، این مغزها 
امانت در دس��ت شماس��ت، مراقب باشید، این مغزها را با چی 
پُر می کنی��د، پدران و مادران، ببینید، ای��ن نوجوان و کودک 
شما چه صحنه  هایی در گوش��ی های موبایل می بیند، مراقبت 
کنید؛ آیا اجازه می  دهید به وزارت بهداشت که غذای مسموم 
در اختیار مردم بگذارد و بگوید خودتان تش��خیص دهید، مگر 

می شود؟  تسنیم

رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل ب��ا بیان اینکه 
محورهای راهبرد مقاومت فعال کامال موفق عمل 
کرده است، گفت: باید تالش کنیم دستاوردهای 

استراتژی مقاومت فعال را حفظ کنیم.
س��ردار غالمرضا جاللی رئیس س��ازمان پدافند 
غیرعامل کش��ور به مناس��بت س��الروز تشکیل 
این س��ازمان در س��خنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه تهران، اظهار داشت: پدافند غیرعامل 
یک مولفه مکمل دفاع از کش��ور برای مصونیت 

کشور و زیرساخت ها در برابر تهدیدات است.
وی افزود: امس��ال یک ویژگ��ی مهم در مباحث 
مرب��وط به پدافن��د غیرعامل وج��ود دارد و آن 
هم کوتاه ش��دن فاصله خاکری��ز درگیری ما با 
آمریکایی ها است. در س��ال 97 شاهد نوعی از 
تهدیدات بودیم که ما به آن تهدیدات ترکیبی یا 

هیبریدی می گوییم.
سردار جاللی ادامه داد: این تهدید ابعاد مختلفی 
از جمل��ه فناوری ه��ای ن��و در وجوه سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،امنیتی، س��ایبری 
و ش��بکه های اجتماعی دارد که هرچقدر در این 
ابعاد ما نقطه ضعف داشته باشیم، تهدید دشمن 

جدی تر خواهد بود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در 

محیط داخلی ما و سایر کشورها این تهدید تاثیر 
متف��اوت دارد، تصریح ک��رد: در محیط داخلی، 
فناوری های نو ایجاد تهدی��د و فرصت می کند، 
بنابراین ضمن اینک��ه در این فناوری ها، فرصت 
نی��ز وج��ود دارد، اما تهدید ه��م در آن نهادینه 

شده است.
وی گفت: آمریکایی ها از س��ال 97 تالش کردند 
تا با مولفه های مختلف علیه کش��ور اقداماتی را 
انجام دهن��د، یکی از آن ها مولفه سیاس��ی بود 
که مصداق آن خروج از برجام، اعمال سیاس��ت 
فش��ار حداکثری و در عین حال تالش از طریق 

اروپایی ها برای نگه داشتن ما در برجام بود.
سردار جاللی تاکید کرد: در الیه نظامی آمریکایی 
ها تالش کردند ش��بحی از جن��گ را علیه ما به 
وجود بیاورند؛ چرا می گوییم ش��بح؟ برای اینکه 
در ذات استراتژی دشمن شبح جنگ فقط برای 
نمایش قدرت و س��ایه جنگ اس��ت تا بتواند در 
داخل کشور ترس را به وجود آورد و از این طریق 

به دوقطبی شدن آن جامعه دامن بزند.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با بیان 
اینکه در الیه اقتصادی دش��من به دنبال تشدید 
تحریم ها اس��ت، گفت: هرچن��د تحریمی دیگر 
باقی نمانده که دش��من اعمال نکرده باش��د، اما 
تحریم می تواند به بارورس��ازی و مقاوم س��ازی 
اقتصاد و ایجاد فضای شکوفایی اقتصادی با اتکا 

به ظرفیت های داخلی یک کشور کمک کند.
وی ش��بکه های اجتماع��ی را الی��ه دیگر جنگ 
ترکیبی دش��من برش��مرد و عنوان کرد: استفاده 
و بهره برداری دش��من از ش��بکه های اجتماعی 
خارج پایه برای مدیریت اذهان مردم به س��مت 
یک هدف خاص در جنگ اقتصادی در سال 97 
اتفاق افتاد که از جمله آن می توان به ایجاد شایعه 
و هدایت مردم به س��مت خرید مازاد نیاز و انبار 

کردن کاال، سکه و ارز در خانه ها اشاره کرد.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره 
به ادعای آمریکایی ها مبنی بر حمله سایبری به 

زیرساخت های ایران، تصریح کرد: در الیه جنگ 
زیرس��اختی و در حوزه سایبری، برای اولین بار 
آمریکایی ها اعالم کردند در پاسخ به حمله ایران 
به پهپاد و س��اقط ک��ردن آن، به ای��ران حمله 
س��ایبری کردیم. این در حالی اس��ت که آمریکا 
به دلیل بهره برداری وس��یع از فضای س��ایبر در 
زیرس��اخت ها، خود کوهی از تهدید سایبری را 

در کشورشان دارد.
وی با بیان اینک��ه مقام معظم رهبری در اینجا، 
اس��تراتژی دف��اع و یا مقاومت فع��ال را انتخاب 
کردن��د، خاطرنش��ان ک��رد: کاه��ش تدریجی 
تعهدات برجامی، مردمی کردن دفاع و مقاومت 
فعال، ج��دا کردن صف مردم از صف ضدانقالب 
در اعتراض��ات به مش��کالت از جمله بخش های 

مهم این استراتژی هستند.
س��ردار جاللی با تاکید بر اینک��ه برخورد قاطع 
ق��وه قضائیه با عناصر فاس��د و مفاس��د یکی از 
گزینه های بس��یار مهم در ای��ن دفاع فعال برای 
ثب��ات بازار بود، افزود: اینجا نش��ان می دهد که 
محورهای اس��تراتژی مقاومت فعال کامال موفق 
بوده اند. ام��روز در یک موقعیت پس��اپیروزی و 
پس��افتح جنگ ترکیبی صحب��ت می کنیم و در 
نقطه ای هستیم که دستاوردهای بسیار اساسی 

در این استراتژی به دست آمده است.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور گفت: 
اولین دستاورد این راهبرد، بازدارندگی نامتقارن 
در برابر دشمن است. وقتی پهپاد دشمن ساقط 
می شود و دش��من گزینه ای نظامی برای پاسخ 
ندارد، نش��ان می دهد که راهبرد مقاومت فعال 
ما پاس��خ داده است. رهبرانقالب بیشترین نقش 
را در مقابله با این تهدیدات داش��تند و مقاومت 
فعال و دفاع فعال را انتخاب کردند. اس��تراتژی 
دف��اع فعال یعنی دفاع قاطع در حوزه نظامی در 

زمین و هوا و دریا.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بای��د ت��الش کنیم 
دستاوردهای اس��تراتژی مقاومت فعال را حفظ 
کنیم، گفت: اطاعت از رهب��ری، بصیرت مردم، 
دش��من شناسی و نداش��تن اعتماد به دشمن از 
جمله دس��تاوردهای این راهبرد اس��ت که باید 

حفظ شوند.
سردار جاللی در پایان با بیان اینکه حفظ روحیه 
حماس��ی ملت خیلی مهم اس��ت، تاکید کرد: ما 
در مدل نوینی از جنگ ق��رار داریم که نیازمند 
مدل نوینی از دفاع نیز هست؛ حفظ همسویی و 
انسجاد درونی ملت می تواند تضمین پیروزی را 

برای کشور داشته باشد.  فارس

آیت اهلل موحدی کرمانی: 

شیعه انگلیسی در بین مردم عراق نفوذ کرده است

رضایی:
 از نفرت جهانیان از ترامپ برای مبارزه

و روشنگری استفاده کنیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نفرت عجیبی از عملکرد ترامپ در 
جهان ش��کل گرفته است و می توان از این فرصت برای مبارزه و روشنگری 

استفاده کرد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز )جمعه دهم آبان( در 
آستانه یوم اهلل س��یزدهم آبان در نشست فرماندهان بسیج تهران در پادگان 
ولیعصر )عج( گفت: امروز دش��منان انقالب از اعتماد به نفس و دستاوردهای 

ما که مقدمه ساخت تمدن نوین اسالمی ایرانی است، در هراسند.
وی با اشاره به لزوم مبارزه با استکبار و برداشتن و حفظ علم مقاومت و دفاع از ارزش 
ها توسط سپاه، بس��یجیان و جبهه انقالب، گفت: بدون مبارزه با استکبار، دست 
یافتن به اهداف بیانیه گام دوم انقالب ممکن نیس��ت. بیانیه گام دوم در حقیقت 
تداوم انقالب دوم و به ثمر رس��اندن آن در اقتصاد وفرهنگ است که رهبر فرزانه 
ی انقالب به عنوان مقدمه ساخت تمدن اسالمی و ایرانی مطرح کرده اند. فرمانده 
س��پاه پاس��داران در دوران دفاع مقدس گفت: امتداد راهپیمایی عظیم اربعین در 
گرامیداشت ۱۳ آبان بسیار معنادار است. اربعین نماد مبارزه با ظلم یزیدیان است. 
یزید امروز ترامپ است. پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حجت االسالم علی عبداللهی در حاشیه جلسه شورای 
اداری شهرستان اهر به خبرنگاران اظهار داشت: هدف 
س��فر رئیس و هیئت همراه قوه قضائیه به اس��تان ها و 
شهرس��تان ها، معاش��رت با تمامی اقش��ار مردمی در 
استان ها و شهرستان هاست چراکه رئیس دستگاه قضا 
معتقد است بدون حضور در بین مردم و لمس مشکالت 
م��ردم و جامعه توفیقات الزم جهت حل مش��کالت و 
معضالت را به دست نخواهیم آورد.وی با اشاره به اینکه 
سفرهای استانی و شهرستانی توفیقات بسیاری در حل 
مشکالت و تصمیم گیری های کالن دستگاه قضایی به 
وجود آورده اس��ت، افزود: مبنای اول دستگاه قضا برای 
بسترس��ازی تحول، اتکا به قانون است و قوه قضاییه در 
احیای حقوق اجتماعی، شهروندی و عامه تالش کرده و 

این موضوعات را جزو اولویت های خود می داند.
رئیس مرک��ز حفاظت  اطالعات  ق��وه قضائیه، تامین 
امنی��ت پایدار را اصلی ترین وظیفه دس��تگاه قضایی 

برش��مرد و گفت: امروز آن چه که مورد انتظار اس��ت 
این اس��ت که مردم باید طعم ش��یرین عدالت را در 

جای جای محل سکونت و کار خود بچشند.
عبداللهی با ذکر اینکه »فساد« موجبات بیکاری جوانان 
و تبعیض را در جامعه فراهم می کند، ابراز داشت: وجود 
فس��اد در الیه های جامعه نتیجه سوء مدیریت در بحث 
اقتصادی است یعنی اگر فساد در جامعه رخنه می کند 
باید بدانیم که در بخش��ی از حوزه اقتصادی کش��ور بد 
مدیریت می ش��ود یا سوء مدیریت داریم. وی گفت: چرا 
باید در جامعه جوانانی با س��ن ۳0 یا 40 سالگی بیکار 
و ازدواج نکرده باش��ند؟ دلیل و منش��ا این آس��یب به 
کس��انی بازمی گردد که در توزیع منابع و ثروت کشور 
تاثیرگذارند و این توزیع ناصحیح اقتصادی باعث شده 
تا افرادی همانند زالو خون مردم را شیشه کرده و جیب 

خود پر کنند و از طرفی هم جوانان ما بیکار بمانند.
رئیس مرکز حفاظ��ت  اطالعات  قوه قضائیه بابیان اینکه 

برخی ها با رانت و رش��وه میلیون ه��ا دالر از بیت المال به 
بهانه تولی��د می گیرند و در بازار دالل��ی می کنند و این 
نی��ز موجبات بیکاری جوان��ان را فراهم می کند، تصریح 
کرد: سیر تحوالت حجت االسالم رئیسی در قوه قضاییه 
به گونه ای دنبال می شود تا در برقراری عدالت بین فقیر 
و غنی تفاوتی وجود نداشته باشد. عبداللهی اضافه کرد: 
در رس��یدگی به پرونده های مفاس��د اقتصادی که اخیراً 
بیشتر دیده می شود عده ای حرام خوار و نفوذکننده قصد 
داشتند تا خلل در رسیدگی به پرونده های مفسدان ایجاد 
کنند ش��اید اگر به قیافه این افراد نگاه می شد همه فکر 
می کردند این ها حتی نماز شب شان را قضا نمی کنند اما با 
این وجود دستگاه قضا شجاعانه در برابر مفسدان اقتصادی 
می ایستیم به عبارتی قوه قضاییه دست مفسدان اقتصادی 
را قطع می کند.رئیس مرکز حفاظت  اطالعات  قوه قضائیه 
گفت: شروع پاکسازی درون دستگاه قضا با دستور مقام 
معظم رهبری انجام گرفته و این قطار در حال حرکت 
متوقف نمی شود البته این برخوردها تلنگری به مفسدان 
و خاطیان اس��ت و در این میان در مبارزه با فساد خط 
قرمزی برای خود قائل نیستیم و تا زمانی که ریشه فساد 

را در جامعه نخشکانیم آرام نمی نشینیم. تسنیم

سردار جاللی:

در دوران پسافتح جنگ ترکیبی هستیم

رئیس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضائیه: 
قطار پاکسازی درون دستگاه قضا متوقف نمی شود  اولویت هایی این روزها

ادامه از صفحه اول
که زمینه س��از، اقدام برای تجزیه سایر کشورها منطقه 
می  ش��ود و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی نیز در کنار 
اشغالگری گسترده در فلس��طین در حال طراحی برای 
بحران س��ازی های جدید در منطقه اس��ت ک��ه در لوای 
معامله قرن اجرا می ش��ود. توجه و بیداری در قبال این 
تحوالت و گرفتار نشدن در تحوالت عراق و لبنان امری 

ضروری برای حفظ امنیت ایران و منطقه است. 
ب��ه هر تقدیر می توان گفت که ه��ر چند تحوالت اخیر 
عراق و لبنان به نوبه خود دارای اهمیت بسیاری هستند 
و می توانن��د بر کل منطق��ه و حتی امنیت ملی و منافع 
ایران تاثیرگذار باش��ند اما مراقبت برای گرفتار نیامدن 
در بازی ها چند الیه بحران س��ازان امری ضروری اس��ت 
که ضمن حفظ امنیت و منافع ملی کش��ور، زمینه ساز 
خنثی ش��دن توطئه های جدید دشمنان ایران و منطقه 
که در لوای مطالبات مردم عراق و لبنان به دنبال ایجاد و 

گسترش بحران  هستند، خواهد شد. .

سرمقاله


