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اطالعیه وزارت اطالعات درباره یکی از 
محکومین دستگاه قضایی

وزارت اطالع��ات درخصوص آزادی یکی از محکومین 
دستگاه قضایی اطالعیه ای صادر کرد.

متن این اطالعیه به شرح زیر است:
چند روزی اس��ت عده ای، نمایشی را به راه انداخته اند 
تا یکی از محکومین دس��تگاه محترم قضایی را که به 
تازگی و به صورت مشروط از زندان آزاد شده است، از 
دروغ پراکنی ها و اتهامات و جرائم مرتکب ش��ده تبرئه 
نمایند. این افراد قضاس��تیز، وزارت اطالعات را عامل 
زندانی ش��دن فرد مورد نظر معرفی می کنند؛ درحالی 
که وزارت اطالعات صرفاً از دروغ پراکنی های وی علیه 
دستگاه اطالعاتی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  
ش��اکی بوده و تشخیص جرم و محکوم کردن این فرد 

به عهده مرجع محترم قضایی بوده است.
اقدامات این عده می تواند باعث وهن جایگاه دس��تگاه 
قضا شود که در دوره جدید مسئولیت در آن، امیدهای 
فراوان��ی را در دل مردم برای مبارزه با فس��اد بوجود 
آورده اس��ت و امیدواریم قوه قضائیه با روشنگری مانع 

آن گردد.

واکنش عارف به شایعات درباره کاندیدا 
نشدنش در انتخابات مجلس

رئیس ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان به 
ش��ایعات درباره کاندیدا نشدنش در انتخابات مجلس 

واکنش نشان داد.
محمدرضا عارف رئیس ش��ورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در حاش��یه مراس��م ختم س��یدابراهیم 
درازگیس��و اس��تاندار اس��بق گلس��تان در واکنش به 
پرس��ش خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده، برای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمی خواهید کاندیدا 
ش��وید س��کوت کرد. عبداهلل ناصری عضو بنیاد باران 
اخیراً طی مصاحبه ای گفت��ه بود که حتی محمدرضا 
ع��ارف بنا ن��دارد که سرلیس��ت اصالح طلب��ان برای 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی باشد.
علی ش��کوری راد نیز طی نشس��ت خبری که در دفتر 
ح��زب اتحاد ملت ایران برگزار ش��د، همین س��خنان 
عب��داهلل ناصری را تأیید کرد و گفت که من هم نظرم 

دور از آقای ناصری نیست.  فارس

اخبار

نقش  ارتش در جبهه مقاومت جزو اطالعات طبقه بندی است
فرمان��ده کل ارتش گفت: نقش آفرینی نیروی زمینی ارتش، نیروی هوایی ارتش 
و س��ایر نیروه��ا در جبهه مقاومت و دف��اع از حرم، به مرور زم��ان وقتی که از 

طبقه بندی خارج شود گفته خواهد شد.
امیر سرلشکر س��ید عبدالرحیم موسوی در حاشیه اختتامیه دوره های آموزشی 
یگان های واکنش س��ریع و نیرو مخصوص نزاجا، در جمع خبرنگاران گفت: یکی 
از اهداف��ی که ما در نیروی زمینی ارتش دنبال می کنیم، تربیت افراد چند مهارته و 

یگان های چند منظوره است.
وی با بیان اینکه ساختارها، سازمان ها، مهارت ها، آموزش ها، تخصص ها و نحوه عملکردها 
در نی��روی زمینی ارتش تغییر کرده و این نیرو خود را برای تهدیدات کامال آماده کرده 
اس��ت گفت: وضعیت بس��یار خوبی را از لحاظ آمادگی  در نیروی زمینی ارتش ش��اهد 
هس��تیم در عین حال که بخش ه��ای عمده ای از این نیرو در مرزهای ش��رقی، غربی و 

جنوب غرب کشور در حال پاسداری از مرزها هستند.  مهر

دو ساالنه شدن بودجه قانونی نیست
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که »دو ساالنه شدن بودجه 
با قانون اساس��ی مغای��رت دارد« درباره  جایگزینی درآمده��ای نفتی گفت که 

مجلس شورای اسالمی از بودجه بدون نفت استقبال می کند.
علی اصغر یوس��ف نژاد با اش��اره به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
درباره ارائه  الیحه بودجه به صورت دوس��االنه اظه��ار کرد: ما باید مبنا و مصداق 
قانون��ی را برای دو س��االنه بودن بودج��ه پیدا کنیم آن طور که از قانون اساس��ی و 
قوانین عادی بر می آید بودجه عملکرد س��االنه اس��ت و براس��اس عملکرد، رفتار مالی و 
سیاس��ت های اقتصادی از ابتدای سال تا انتهای سال تنظیم می شود. بنابراین ما بودجه 

را ساالنه می دانیم.
وی ادامه داد: باالتر از بودجه ما یک برنامه توس��عه پنج ساله داریم و آنچه تا االن گفته 
می شد این بود که بودجه ساالنه برشی از برنامه پنج ساله است و سایه قوانین باالدستی 

مثل قانون برنامه و سیاست های کلی باید بر بودجه ساالنه حاکم باشد.  ایسنا

یگان های واکنش ارتش به ۵ تیپ رسیده است
فرمان��ده نیروی زمین��ی ارتش با بیان اینکه امروز دیگر نی��روی زمینی از یگان 
پیاده استفاده نمی کند، گفت: یگان های واکنش سریع و نیروی مخصوص نزاجا 

امروز به استعداد ۵ تیپ رسیده است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در مراسم اختتامیه دوره های آموزشی یگان های 
نیرو مخصوص و واکنش س��ریع در خصوص بازطراحی یگان های نزاجا گفت: در 
راستای منویات فرمانده معظم کل قوا، امروز نیروی زمینی تغییرات ساختاری را در 
خود ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه امروز دیگر نیروی زمینی از یگان پیاده استفاده 
نمی کند، افزود: یگان های واکنش س��ریع و نیروی مخصوص نزاجا امروز به اس��تعداد ۵ 

تیپ رسیده است.
وی در پای��ان با بیان اینکه دوره های آموزش یگان های نیرو مخصوص و واکنش س��ریع 
یک دوره ۹ ماهه اس��ت، گفت: ۲ هزار و ۲۲۴ نفر در این ۹ ماه تحت آموزش های ویژه 

نیروی مخصوص قرار گرفتند.  میزان

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی به 
مناس��بت ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دیدار 
هزاران نفر از دانش آموزان و دانش��جویان سراسر کشور، نسل 
جوان پُرتوان، پُرنش��اط و پُرانگیزه را نعمتی بزرگ و ذخیره ای 
ارزش��مند برای ایران خواندند و با اشاره به استمرار خصومت 
عمی��ق آمریکا با ملت ای��ران از کودتای ۱۳۳۲ تاکنون، تأکید 
کردند: آمری��کای گرگ صفت البته ضعیف تر اما وحش��ی تر و 
وقیح تر شده است و در مقابل، جمهوری اسالمی ایران با دفاع 
مقتدرانه و منع مستدل مذاکره، راه نفوذ و ورود مجدد آمریکا 

به کشور را سد کرده است.
رهب��ر انقالب اس��المی همچنین »رونق تولی��د« را کلید حل 
مش��کالت اقتصادی م��ردم از جمله گرانی، تورم و کم ش��دن 
ارزش پ��ول ملی خواندن��د و افزودند: نباید همچنان که مدتی 
بیهوده منتظر برجام ماندیم، حاال در انتظار اقدامات اروپایی ها 
یا مس��ائل دیگر معطل بمانیم بلکه باید به داخل دل ببندیم و 

همه ی توان را برای رونق تولید به کار گیریم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را سرآغاز 
دشمنی آشکار شیطان بزرگ با ملت ایران خواندند و افزودند: 
آمریکایی ه��ا ب��ا آن کودتا، حتی به دولت مص��دق که به آنها 
اعتماد ک��رده بود رحم نکردند و با س��اقط کردن دولت ملی، 
دولتی وابس��ته، فاس��د و دیکتاتور را روی کار آوردند و به این 
شکل بزرگ ترین دش��منِی ممکن را در حق ملت ایران انجام 

دادند.
ایشان افزودند: دولتی که با کودتا سرنگون شد، در واقع چوب 
اعتماد به ش��یطان بزرگ را خورد و آمریکایی ها به واس��طه ی 
رژیم پهلوی بر نیروهای مسلح، نفت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد 

و همه ی عرصه های کشور تسلط کامل یافتند.
رهبر انقالب با اش��اره ب��ه اینکه برخی از جمل��ه آمریکایی ها 
در تالش��ند با تحریف تاری��خ، آغاز خصومت آمری��کا با ایران 
را به تسخیر النه ی جاسوس��ی ربط دهند، خاطرنشان کردند: 
آمریکایی ه��ا از ابت��دای روابط ب��ا ایران، با طرح ه��ای بظاهر 
دوستانه، باطناً با ملت ایران دشمنی میکردند که این دشمنی 
ب��ا کودتای ۲۸ مرداد علنی ش��د و این مقط��ع آغاز خصومت 

علنی آمریکا با ایران است.
ایش��ان کودتای م��رداد ۱۳۳۲ را موجب آگاهی بیش��تر ملت 
خواندند و افزودند: ده س��ال بعد در س��ال ۱۳۴۲ که مبارزات 
اس��المی و مردمی ش��روع ش��د، امام خمینی با درک موضع 
حقیق��ی و قلبی مردم، این واقعیت را بیان کردند که امروز در 
اذهان مل��ت ایران هیچ فردی منفورتر از رئیس جمهور آمریکا 

نیست.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با بیان این واقعیت که آمریکا از آن 
روز تا امروز هیچ تغییری نکرده اس��ت، گفتند: همان شرارت، 
هم��ان گرگ صفتی، هم��ان تالش ب��رای ایج��اد دیکتاتوری 
بین المللی و همان س��لطه طلبِی بی ح��د، امروز نیز در آمریکا 

وجود دارد البته با وحشی گری و وقاحت بیشتر.
ایشان با یادآوری فشار و خفقان حاکم بر ایران در دوران رژیم 
دیکتاتوری وابس��ته به آمریکا، گفتند: انقالب اس��المی اساساً 
علیه آمریکا و آن رژیم وابس��ته بود و عامه ی مردم به رهبری 
امام خمینی، بس��اط پادشاهی فاسد و وابسته را جمع کردند و 

جمهوری اسالمی را بر سر کار آوردند.
رهبر انقالب ب��ا یادآوری برخی اقدام��ات آمریکایی ها در ۴۱ 
س��ال گذشته از جمله تهدید، کودتا، تحریم، تحریک قومیتها، 
تجزیه طلب��ی، آش��وب طلبی، محاص��ره ی اقتص��ادی، نفوذ و 
روش��های دیگر، تأکی��د کردند: آنها در این م��دت هر چه بلد 
بودند و میتوانس��تند علیه نهادهای برخاس��ته از انقالب بویژه 
اصل جمهوری اس��المی توطئه و اقدام کردند که البته ما هم 
در مقابل، هر کاری توانستیم کردیم و در موارد زیادی حریف 

را به گوشه ی رینگ بردیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای »س��د کردن راه نفوذ مجدد سیاسی 
و تس��لط دوب��اره ی آمریکایی ها بر ایران« را مهم ترین پاس��خ 
جمه��وری اس��المی در مقابل توطئه های حاکمان واش��نگتن 
برش��مردند و تأکید کردند: منع مکرر مذاکره با آمریکا یکی از 

ابزارهای مهم بستن راه ورود آنان به ایران عزیز است.
ایش��ان مخالفت جمهوری اس��المی با آمریکایی ه��ا را دارای 
منطقی مس��تحکم خواندند و افزودن��د: این روش عقالنی، راه 
نفوذ مجدد آمریکایی ها را میبندد، ابهت حقیقی و اقتدار ایران 
را به جهانیان ثابت میکند و ابهت پوش��الی طرف مقابل را در 

دنیا فرو میریزد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تکبر و خوی استکباری 
آمریکا خاطرنشان کردند: آمریکایی ها که برای مذاکره با سران 
کش��ورها بر سر آنها منت میگذارند، س��الها است برای گفتگو 
با مقامات ای��ران اصرار میکنند اما جمهوری اس��المی امتناع 
میکند که تحمل این مسئله برای دشمنان ملت خیلی سخت 
اس��ت، زیرا به جهانیان ثابت میکن��د در دنیا حکومتی وجود 
دارد که قدرت غاصبانه و دیکتاتوری بین المللی آمریکا را قبول 

ندارد و زیر بار حرف زور نمیرود.
رهبر انقالب، مذاکره با آمریکا را حقیقتاً بی نتیجه برش��مردند 
ل مش��کالت  و تأکید کردند: برخی که مذاکره با آمریکا را حالاّ
میدانند، صددرصد اشتباه میکنند و هیچ نتیجه ای از گفتگو با 
آمریکایی ها حاصل نخواهد شد، چراکه آنها یقیناً و قطعاً هیچ 

امتیازی نخواهند داد.
ایشان در همین زمینه این واقعیت را یادآوری کردند که طرف 
مقابل، نشستن مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را به معنای به 
زانو درآوردن جمهوری اس��المی میداند و از اصرار بر مذاکره، 
ای��ن هدف را دارد که ب��ه جهانیان بگوید فش��ار حداکثری و 

تحریمها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها به زانو درآمدند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: اگر مس��ئوالن جمهوری 
اسالمی س��اده لوحی میکردند و به مذاکره میرفتند، از فشارها 
و تحریمها هیچ چیزی کم نمیشد، بلکه راه برای طرح رسمی 

توقعات و تحمیلهای جدید آمریکایی ها باز میشد.
رهبر انقالب با اش��اره به تالش��های بی نتیج��ه ی آمریکا برای 
ح��ذف یا محدود کردن قدرت دفاع موش��کی ای��ران افزودند: 
ام��روز به فضل الهی و همت جوانان میهن، دارای موش��کهای 
دقیق با بُرد دو هزار کیلومتر هس��تیم که میتواند به هر هدفی 

با خطای فقط یک متر اصابت کند.
ایش��ان گفتند: اگر به مذاکره میرفتی��م، آمریکایی های متوقع 

پ��ای موش��کها را به میان میکش��یدند و مث��اًل میگفتند باید 
موش��کهای ایران حداکثر ۱۵۰ کیلومتر بُرد داش��ته باشد که 
اگر مسئوالن ما این را میپذیرفتند، پدر کشور در می آمد و اگر 

نمیپذیرفتند، همین آش و همین کاسه تکرار میشد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تجربه های��ی نظی��ر مذاک��رات 
بی نتیج��ه ی کوب��ا و کره ی ش��مالی ب��ا آمری��کا را درس آموز 
خواندند و گفتند: مس��ئوالن آمریکا و کره ی ش��مالی متقاباًل 
قرب��ان صدقه ی یکدیگر هم رفتند اما در نهایت آمریکایی ها بر 
اساس روال خود در مذاکرات، یک ذره از تحریمها کم نکردند 

و هیچ امتیازی ندادند.
ایش��ان با اش��اره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گری گفتند: 
ل همه ی  رئیس جمهور فرانس��ه یک مالقات با ترام��پ را حالاّ
مشکالت ایران دانسته بود که باید بگوییم این شخص یا خیلی 

ساده است و یا همدست آمریکایی ها است.
رهب��ر انقالب اس��المی افزودند: اخیراً نیز با اینکه میدانس��تم 
نمیش��ود، اما برای امتحان و به منظور روش��ن شدن موضوع 
برای همگان، گفتم با وجود خطایی که آمریکایی ها با خروج از 
برجام مرتکب شدند، اگر همه ی تحریمها را بردارند، میتوانند 
در مجموعه ی برجام شرکت کنند؛ اگرچه میدانستم که قبول 

نمیکنند و به همین صورت هم شد.
ایش��ان با طرح این س��ؤال که حداّ توقف خواسته ها و توقعات 
آمریکا از ایران کجا است، گفتند: آنها فعاًل میگویند در منطقه 
فعال نباش��ید، به جبه��ه ی مقاومت کمک نکنی��د، در برخی 
کش��ورها حضور نداشته باش��ید و توان دفاعی و تولید موشک 
خ��ود را متوقف کنید و بعد از این خواس��ته ها، خواهند گفت 
از قوانی��ن و حدود دینی دس��ت برداری��د و بر موضوع حجاب 
اسالمی نیز تأکید نکنید؛ بنابراین خواسته های آمریکا هیچ گاه 

تمامی ندارد.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: من چند سال قبل در دیدار با 
مس��ئوالن در همین حسینیه گفتم آنجایی که آمریکا متوقف 
خواهد شد و دیگر توقع جدیدی مطرح نخواهد کرد، کجاست؟ 

توقعات آمریکا حداّ یقف ندارد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینک��ه آمریکایی ها به 
دنب��ال بازگرداندن ایران به ش��رایط پیش از انقالب هس��تند، 
تأکید کردند: انقالب اس��المی محکم تر از این حرفها اس��ت و 
اراده ی پوالدین و عزم راس��خ جمهوری اسالمی هیچ گاه اجازه 
نخواهد داد که آمریکا با چنی��ن ترفندهایی بار دیگر به ایران 

بازگردد.

ایش��ان در ادامه ی س��خنان خود به مس��ائل داخلی کشور و 
موضوع رونق تولید اش��اره کردند و گفتند: هشت ماه از اعالم 
ش��عار سال گذش��ت. البته در این هش��ت ماه برخی کارهای 
خوب انجام گرفته اس��ت اما بخش��هایی هم وج��ود دارند که 

همچنان به کار و تالش بیشتر نیاز دارند.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به اینکه کلید حل مش��کالت 
اقتص��ادی کش��ور در گ��رو رونق تولی��د اس��ت، افزودند: من 
اقتصاددان نیس��تم ام��ا اقتصاددان ها به ص��ورت اجماعی، در 
س��خنان و اظهارنظرهای خود شعار س��ال را تأیید کردند زیرا 
اش��تغال، ث��روت ملی، رف��اه عمومی و حتی پیش��رفت علمی 

به واسطه ی رونق تولید به وجود می آید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: کاهش فشار به مردم و 
حل مشکالتی همچون گرانی، تورم و کم ارزش شدن پول ملی 

تنها با اهتمام به موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود.
ایش��ان با اش��اره به س��خنان چندی پیش وزیر صنعت مبنی 
ب��ر اینکه هر جا یک واحد صنعتی در آس��تانه ی تعطیلی قرار 
بگی��رد، ب��ه کمک آن میروی��م، گفتند: این س��خنان، عالی و 
خرس��ندکننده است و حاال باید پای این قول بایستند و دیگر 

مسئوالن نیز همین گونه عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از رویکرد »منتظر خارجی ها 
مان��دن« گفتند: یک م��دت معطل برجام بودی��م، یک مدت 
دیگر ه��م معطل دس��تور رئیس جمهور آمریکا ب��رای تمدید 
مهلتهای سه ماهه ای بودیم که متأسفانه در برجام گذاشته اند، 
و یک مدت ه��م معطل بمانیم برای رئیس جمهور فرانس��ه و 
برنامه های فرانسوی ها؛ درحالی که این انتظارها، سرمایه گذار و 
فعال اقتصادی را دچار بالتکلیفی میکند و کشور را به رکود و 

عقب ماندگی میکشاند.
ایش��ان تأکید کردند: این انتظارها را رها کنید. البته نمیگویم 
رابطه ه��ا را قطع کنید بلکه میگویم به خارجی ها دل نبندید و 

فقط به داخل دل ببندید.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای به س��خنان یکی از اس��تانداران 
درب��اره ی انعق��اد ۹۰ هزار میلی��ارد تومان قرارداد در اس��تان 
طی چند ماه اش��اره کردند و گفتند: این نشان دهنده ی بخش 
کوچکی از ظرفیتهای بی ش��مار اس��تانها است که باید بر روی 

همین ظرفیتها متمرکز شد و آنها را پیگیری کرد.
ایشان یکی دیگر از راه های رونق تولید را جلوگیری از واردات 
کاالهای دارای تولید داخل دانستند و افزودند: عده ای هستند 
که حیات و ثروت بادآورده ش��ان وابس��ته به واردات اس��ت اما 
واردات زائد و بی رویه موجب ورشکستگی تولید داخل و بیکار 
مان��دن جوانان خواهد ش��د، بنابراین عالج واقعی مش��کالت 
این اس��ت که دولت و مجلس، برای عملیاتی و اجرایی ش��دن 

سیاستهای صحیح ابالغی، برنامه ریزی کنند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در بخش دیگری از سخنانش��ان، 
ب��ا تمجید از خصوصیات نس��ل جوان از جمل��ه انگیزه، انرژی 
و آمادگ��ی برای انجام دادن وظایف گفتند: کش��ور به معنای 
حقیق��ی کلمه به این نس��ل احتیاج دارد چراک��ه این جواناِن 
متدین هس��تند که با احساس مسئولیت و در صراط مستقیم، 

ایران را میسازند و به پیش خواهند برد.
ایش��ان با انتقاد مجدد از موضوع محدود کردن نسل افزودند: 
آثار چنین اقدامات خطرناکی دو دهه بعد آش��کار خواهد شد 

که ایران دیگر از نسل جوان متراکم برخوردار نیست.
رهبر انقالب با اش��اره به قول مس��ئوالن ب��رای برطرف کردن 
مش��کالت موجود و مقابله با تحدید نس��ل، تأکید کردند: این 
موضوع باید با جدیت دنبال شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پایان سخنان خود گفتند: ظرفیتهای کشور بسیار زیاد است و 
جمهوری اسالمی به حول و قوه ی الهی و به کوری چشم آنهایی 
که نمیتوانند ببینند، از همه ی مشکالت، سرافراز بیرون خواهد 

رفت.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
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 به مجلس شورای اسالمی!؟

ادامه از صفحه اول
ش��ورای اسالمی از طریق پرسش��گری رسانه ای خود 
دلیل موجهی بر این مدعاست. بازبینی عملکرد مجلس 
شورای اسالمی در دو حوزه تقنین و اجرا از این جهت 
ضروری اس��ت که تورم قان��ون و قانونگذاری افزون بر 
مشکالت زندگی مردم، خود به عنوان مشکالتی دیگر 
در اداره ام��ور جامعه رخ نمایان می کند که برای حل 
آنها باید تدبیری دیگر اندیشید. پرسشگری از تقسیم 
کار مل��ی در حوزه قان��ون و قانونگذاری بویژه مجلس 
شورای اسالمی برای ثبت در حافظه تاریخی کشور و 
پاسداش��ت سنت حسنه امر بمعروف و نهی از منکر و 
نمونه بارز »آتش به اختیار« بصورت مستمر و با هدف 
زمینه س��ازی موثر برای ایجاد تح��ول در قانونگذاری 

کشور تداوم خواهد داشت.

سرمقاله

مذاکرهکردنباآمریکاهیچمشکلیراحلنمیکند
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