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سی و سومین اجالس وحدت اسالمی با محوریت مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی از امروز به مدت سه روز در 
تهران برگزار می شود. صدها نفر از علما و شخصیت های 
مط��رح جهان اس��الم و آزادی خواهان جه��ان در این 
اجالس حضور دارند که به تبادل نظر و تحکیم اتحاد و 
همدلی برای حل مشکالت جهان از جمله است بزرگ 
اس��المی بپردازند. اجالس امسال با عنوان وحدت امت 
در دفاع از مس��جد االقصی در حالی برگزار می شود که 
این اجالس پیام های مهمی را به جهان مخابره می کند 
چنانکه محافل رسانه ای و سیاسی جهان برای اهمیت 
زدایی و انح��راف افکار عمومی جهان از این اجالس به 

تکاپو افتاده اند.
نخست آنکه برگزاری س��ی و سه سال اجالس تقریب 
مذاهب اس��المی ب��ه میزبانی ایران بیانگر ع��زم و اراده 
جمهوری اس��المی برای وح��دت و یکپارچگی جهان 
اسالم و ایجاد زمینه های واحد برای مقابله با تهدیدات و 
چالشهای پیش روی جهان اسالم است برگزاری همین 
اج��الس گواهی بر واهی بودن ادعاهای ایران هراس��ی 
غرب اس��ت که ت��الش دارد تا با ادعاه��ای واهی علیه 
ایران با محوریت ش��یعه و سنی طرح شکاف میان امت 
اسالمی را اجرا سازد. عنوان شعار امسال اجالس مبنی 
بر حمایت از قدس به عنوان محوری ترین مساله جهان 
اسالم نشانگر اراده جمهوری اسالمی در حمایت از ملت 
فلسطین و جلب توجه کشورهای اسالمی و جهانیان به 
درد و رنج ملت فلس��طین است که به دلیل بحران های 
تحمیل شده در منطقه تا حدودی در حاشیه قرار گرفته 
اس��ت. جمهوری اس��المی ایران همواره نقشی مهم و 
تاثیرگذار در حمایت از فلس��طین داشته و دارد که روز 
جهانی قدس در آخرین جمله ماه مبارک رمضان خود 

سندی بر این نقش وجایگاه حمایتی ایران است. 
دوم آنک��ه حض��ور صدها نفر از ش��خصیت ها و علمای 
برجسته جهان اس��الم در اجالس تهران بیانگر اعتماد 
سراسری جهانیان به جمهوری اسالمی است. کشورهای 
غربی تقالی بس��یاری دارند تا چنان وانمود س��ازند که 
تحریم ها و فش��ارهای غرب موجب ان��زوای جمهوری 
اس��المی و دوری کشورها و نخبگان و ملتهای جهان از 
ایران ش��ده است. با توجه به اینکه حاضران در اجالس 
تقریب مذاهب از بزرگان، علما و شخصیت های دینی و 
سیاسی کشورهای اسالمی می باشند به صراحت می توان 
گفت که این حضور یعنی اعتماد سراسری به جمهوری 
اسالمی و عملکردهای سازنده آن در تحوالت منطقه و 
جهان که برگرفته از مقاومت و ایستادگی ملت ایران و 
نظام اس��المی در برابر نظام سلطه در حفظ استقالل و 
تمامیت ارضی و حمای��ت از آزادی خواهی و مظلومان 

جهان است. 
س��وم آنکه در باب آینده فلسطین دو دیدگاه در صحنه 
جهانی مطرح است. یک دیدگاه، نگاه آمریکایی است که 
در قالب معامله قرن مطرح ش��ده و برخی از کشورهای 
عربی نیز تحت فشار آمریکا به آن تن داده اند که نمود 
آن را در برگزاری نشست بحرین می توان مشاهده کرد. 
نکته مهم آنکه حتی تشکیالت خودگردان فلسطین که 
همواره بر مذاکره تاکید داش��ته این نشست را محکوم 
و معامل��ه ق��رن را برابر با نابودی کل فلس��طین عنوان 
کرده اس��ت. آمری��کا در این اجالس مذک��ور در حالی 
برگزار ش��د که آمریکا نتوانست حتی کشورهای عربی 
را به اجالس وارد س��ازد و تعداد کشور کوچک ذره ای 
در اجالس بحرین ش��رکت کردند. دیدگاه دوم نگاهی 
است که براساس رویکرد مقاومت شکل گرفته است که 
براساس آن انتفاضه ملت فلسطین و رویکرد سراسری 
جهان اسالم به حمایت از مقاومت راهکار مقابله با رژیم 
صهیونیستی و تحقق آزادی فلسطین عنوان شده است. 
این دیدگاه برگرفته از تجربه تاریخی اس��ت چرا که هر 
زمان فلسطین و کشورهای اسالمی دل به مذاکره بسته 
اند نتیجه ای جز تشدید اشغالگری رژیم صهیونیستی 
نداش��ته اس��ت حال آنکه هر زمان رویکرد به مقاومت 
صورت گرفته است پیروزی حاصل شده که جنگ سال 
2000 و 2006 لبن��ان و جنگ ه��ای 22، 8، 51 روزه 
غزه نمودی از این پیروزی است.  نکته بسیار مهم آنکه 
جمهوری اسالمی پرچمدار این دیدگاه مقاومت است و 
به حمایت همه جانبه از فلسطین تاکید دارد. نگاهی به 
عملکرد جهان اس��الم نشان می دهد که رویکرد به این 
دیدگاه به رویکرد قالب مبدل شده که حضور گسترده 
علما و بزرگان جهان اس��الم در اجالس تقریب مذاهب 
اسالمی در تهران سندی بر این اصل است. براین اساس 
اجالس تهران را می توان نشانگر شکست نگاه سازش و 

تاکید جهان اسالم بر رویکرد مقاومت دانست.
براین اس��اس، س��ی و س��ومین اجالس جهان تقریب 
مذاهب اسالمی را می توان پیام آور وحدت و یکپارچگی 
جهان اسالم در حمایت از رویکرد مقاومت بر پرچمداری 
جمهوری اسالمی ایران دانست که با محوریت حمایت 
از قدس و مس��اله فلس��طین برگزار می شود که تحقق 
اه��داف و طرح های این نشس��ت ضم��ن تحقق آرمان 
تشکیل کش��ور مستقل فلس��طین به پایتختی قدس 
ش��ریف می تواند زمینه ساز وحدت عملی جهان اسالم 
ش��ود که کلید نهایی حل تمام مشکالت امت اسالمی 

خواهد بود.

پیام سی و سومین 
اجالس وحدت

سوال افکار عمومی در واکنش به انتقادات رئیس جمهور:  

جزئیات دستگیری تعدادی از کارمندان متخلف 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: با کمک مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و 
حفاظت و اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به شناسایی تعدادی از متخلفین 

درون و برون سازمانی اقدام کردیم و امروز تعدادی از این افراد دستگیر شدند.
خداییان درباره دس��تگیری تعدادی از کارمندان متخلف این س��ازمان بیان کرد: سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور از جمله سازمان های خدمت گذاری است که ارتباط تنگاتنگ با مردم دارد 
و ساالنه بیش از یکصد میلیون خدمت در بخش های مختلف امالک، شرکت ها، مالکیت معنوی 

و اجرای اسناد به مردم ارائه می دهد.
وی ادام��ه داد: علی رغ��م کمبود هایی که در بعد نیروی انس��انی اس��ت، اما هم��کاران با تالش 
ش��بانه روزی و طاقت فرس��ای خود سعی می کنند در نهایت دقت، س��رعت و سالمت به مردم 
خدمت رس��انی کنند. خداییان ادامه داد: خواس��ته ای که اکثر همکاران از ما دارند و در جلسات 
عمومی و خصوصی مطرح می کنند این است که با معدود افرادی که با ارتکاب به حیثیت آن ها 
لطمه وارد می کنند برخورد ش��ود.  رئیس س��ازمان ثبت اسناد امالک کشور بیان کرد: لذا ما با 
کمک مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و حفاظت و اطالعات س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور نس��بت به شناسایی تعدادی از متخلفین درون و برون س��ازمانی اقدام کردیم که امروز 
تعدادی از این افراد دستگیر شدند. وی ادامه داد: ما سعی کردیم نظارت را هم درون سازمان و 
هم برون سازمان گسترش بدهیم و با کسانی که با ارتکاب تخلف به حیثیت سازمان و همکاران 
ما لطمه می زنند، که برخی در درون و بیرون دس��تگاه هس��تند، برخورد خواهیم کرد. خداییان 
افزود: معموال در بیرون دستگاه و سازمان افرادی هستند که مرتب بدون داشتن کار شخصی به 
واحدهای ثبتی ما مراجعه می کنند و اطراف این واحدها پرسه می زنند و بعضا به نام همکاران ما 

سواستفاده و بعضی همکاران را وسوسه می کنند.
 رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور تصریح کرد: تعدادی از این افراد را دستگیر کردیم 
و قطعا این برخوردها ادامه خواهد داش��ت، دس��ته ای دیگر افرادی هستند که دفاتری را تحت 
عناوین مختلف مثل ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری ایجاد کرده اند 
یا تبلیغ هایی تحت عنوان ثبت تضمینی و عالئم تجاری در فضای مجازی و حقیقی دارند. وی 
افزود: این افراد بعضا تخلفاتی که مرتکب می ش��وند به نام سازمان ثبت نوشته می شود ما سعی 
کردیم در این قسمت نظارت ها را افزایش بدهیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تاکید 
کرد: چنانچه این افراد متخلف باشند با آنها هم برخورد الزم صورت خواهد گرفت و برخوردهای 
با آن مقطعی نیس��ت و اس��تمرار خواهد داش��ت و س��عی می کنیم در کنار اقدامات پیشگیرانه 

اقدامات برخوردی را در دستور کار داشته باشیم. میزان
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سرمقاله

در دومین روز سفر محمد مخبر به استان انجام شد؛

افتتاح ۴1 مرکز س��المت و 5 مدرس��ه احداث شده توسط س��تاد اجرایی فرمان امام در سیستان و 
بلوچستان/تحت پوشش قرارگرفتن 60هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل

۴1 مرکز س��المت و 5 مدرس��ه برکت باحضور رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام در استان سیستان 
و بلوچس��تان به طور همزمان به بهره برداری رس��ید. محمد مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان امام 
ضمن افتتاح مرکز جامع س��المت ایرانشهر و مدرس��ه برکت زاهدان، فرمان بهره برداری همزمان از 
۴1 مرکز جامع سالمت، مرکز بهداشت، پایگاه سالمت و 5 مدرسه در استان سیستان و بلوچستان 
را صادر کرد. محمد مخبر در مراس��م افتتاح مرکز جامع س��المت سه ش��هری ایرانشهر از توافق با 
وزارت بهداش��ت برای ساخت ۹0 خانه بهداشت خبر داد و افزود: همچنین برای ساخت بیمارستان 

ایرانشهر هم به توافق رسیده ایم و کمک و حمایت خواهیم کرد.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: مورد دیگری که به دنبال اجرای آن در ۷ شهر استان سیستان 
و بلوچس��تان هستیم، »دوراپزشکی« اس��ت. با اجرای این طرح، تخصصی ترین خدمات پزشکی و 
درمانی از راه دور در اختیار بیماران قرار می گیرد. وی افزود: ۳50 میلیارد ریال برای راه اندازی ۴۷ 
مرکز جامع س��المت در استان سیستان و بلوچس��تان هزینه شده است. مخبر همچنین در مراسم 
آغاز به کار همزمان 5 مدرس برکت در اس��تان و بلوچستان با تاکید بر حمایت از دانش آموزان بی 
بضاعت خاطرنشان کرد: تا به امروز 60 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان 
تحت پوش��ش حمایت های س��تاد اجرایی فرمان امام قرار گرفته اند. وی گفت: ستاد اجرایی فرمان 
امام با توزیع بسته های نوشت افزار و لوازم التحریر، تامین وسیله ایاب و ذهاب مناسب، ایجاد مراکز 
آموزش��ی شبانه روزی و ساخت خوابگاه، دانش آموزان استان را تا رسیدن به تحصیالت عالیه یاری 
و همراهی می کند. گفتنی اس��ت، برای س��اخت 5 مدرس��ه برکت افتتاح شده در استان سیستان و 

بلوچستان با مجموع 50 کالس درس، بالغ بر ۷0 میلیارد ریال بودجه هزینه شده است.
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شده در قوه  قضاییه استقبال کنید

فعال سیاس��ی اصالح طلب گف��ت: ما حضور آقای 
رئیس��ی در راس قوه قضاییه را مغتنم می شماریم 
و توصیه من به آقای روحانی این اس��ت که از این 
فرصت تاریخی فراهم آمده در قوه قضاییه استقبال 
کند. محمد عطریانفر در پاس��خ به س��ؤالی درباره 
هجمه های رئیس جمهور به قوه قضاییه در جریان 
س��خنرانی در ش��هر یزد گفت: م��ن نمی خواهم 
راج��ع به فرمایش��ات اخیر رئیس جمه��ور در یزد 
حرفی بزنم ولی یک کلیاتی به ذهنم می رس��د که 

می خواهم آنها را بیان کنم.
وی اف��زود: در رابطه با کلیت روابط میان قوا، باور 
من این اس��ت که اگرچه آقایان روحانی و رئیسی 
دو سال پیش رقیب سیاسی همدیگر بودند اما در 
موقعیت فعلی این دو نفر به شایس��تگی می توانند 
حامیان خوبی در دو قوه برای یکدیگر باشند. من 
اراده حرفه ای آقای رئیس��ی را س��تایش می کنم 
به این اعتبار که ایش��ان تس��لط کاف��ی بر جوانب 

حرفه ای فعالیت های قضایی دارد.
عطریانف��ر ادامه داد: آقای رئیس��ی از ابتدا در قوه 
قضایی��ه تالش و فعالیت و مدیریت داش��ت و پله 
ب��ه پل��ه موقعیت ه��ای ارتقائی را ط��ی کرد پس 
شایسته ترین کس��ی است که بعد از سال های 60 
تا امروز در مس��ند ریاست قوه قضاییه قرار گرفته 

است.
وی ب��ا بیان اینکه سیاس��ت فس��ادزدایی آیت اهلل 
رئیس��ی موجب تش��کر و احترام و امتنان اس��ت، 
عنوان کرد: فرمایشات آقای رئیس جمهور در نقد 
قوه قضاییه ولو درس��ت هم باش��د از تریبون های 
رسمی که بیشتر شائبه های بهره برداری تبلیغاتی 
از آن می ش��ود، مناس��ب رئیس جمه��ور محت��رم 

نیست.
عطریانف��ر افزود: ما حضور آقای رئیس��ی در رأس 
قوه قضاییه را مغتنم می ش��ماریم و توصیه من به 
آقای روحانی این اس��ت که از این فرصت تاریخی 
فراهم آمده در قوه قضاییه استقبال کند و احتماال 
اگ��ر هم نق��دی دارد، آن نقد را دوس��تانه تر و در 

اتاق های در بسته منتقل کنند.
وی با بیان اینکه نس��بت به برخ��ی از محورهای 
س��خنان رئیس جمهور چه بس��ا ای��ن نقد وجود 
داشته باشد که قرین به صواب نباشد، گفت: آقای 
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پیامد سخنان 
رئیس جمهور در بحث پرونده بابک زنجانی گفت 
ک��ه اقدامات دس��تگاه قضایی در ای��ن زمینه یک 
س��ابقه 6 س��اله دارد و تقریبا از زمان آغاز به کار 
آقای روحانی در دس��تگاه اجرای��ی این پرونده باز 
شده و چنین پیشرفت هایی داشته و این حجم از 
امکانات مالی را از دس��ت بابک زنجانی درآورده و 

در اختیار دولت قرار داده است.
عطریانفر خاطرنشان کرد: طبیعی است مخاطبان 
وقتی این نوع گفتگوها را مقایسه می کنند چه بسا 
حریم آقای روحانی تضعیف ش��ود و قطعا تضعیف 

رئیس جمهور به مصلحت نیست.  تسنیم

»سلطان فوالد« دستگیر و به کشور 
بازگردانده شد

رسول دانیال زاده مشهور به »سلطان فوالد« که از کشور فرار کرده 
بود دستگیر و به کشور بازگردانده شد. اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه 
سال ۹5 بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار بر سر زبان ها افتاد. 
در ابتدا نام این فرد »ر.د« مطرح شده بود اما با کمی بررسی دقیق 

تر مشخص شد نام دقیق وی رسول دانیال زاده است.
با گذش��ت مدت اندکی از زمان رس��یدگی به این پرونده مسئوالن 
دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تایید کرده و سخنگوی دستگاه 

قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی آغاز شده است.
در همین راس��تا مشخص شد که دانیال زاده در پرونده خود بدهی 
کالن بانک��ی را دارد ک��ه برخی رقم آن را بی��ش از 2600 میلیارد 

تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محس��نی اژه ای سخنگوی وقت دس��تگاه قضایی کشور 
در نشس��تی خب��ری و در تاریخ ۴ بهمن همان س��ال در خصوص 

دس��تگیری رس��ول دانی��ال زاده و اتهامات��ش و ادعاه��ای برخ��ی 
نماین��دگان مجل��س مبنی بر ارتباط وی با حس��ین فریدون گفت: 
من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی 
محاکمه ش��وند و رسانه ها هم اجازه انتش��ار عکس، اتهامات وی و 
جزئیات دادگاه داش��ته باش��ند. اژه ای افزود: چرا وقتی س��ارقی که 
چند س��ابقه دارد نباید چهره او را نش��ان دهیم و یا فردی که چند 
هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره اش به جامعه نشان داده نشود 
ولی ما براس��اس قانون موظف به انجام این کار نیس��تیم و خود را 

تابع قانون می دانیم.
اژه ای در همین راس��تا اظهارداش��ت: شخصی که ش��ما نام بردید 
دس��تگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه 
ارتباط وی با حسین فریدون هم کاماًل مشهود است ولی هم اکنون 
نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه 

تحقیقات این پرونده باشیم.
فرار یکی از متهمان پرونده

پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده وی و پس از 
گذشت قریب به ۴ ماه از دستگیری او و برگزاری جلسات بازپرسی 

و تحقیق مش��خص ش��ده اس��ت یکی از متهمان کالن این پرونده 
قضایی که در چرخه فس��اد دانیال زاده نقش ایفا می کرده به خارج 

از کشور گریخت.
فرار دانیال زاده به بهانه درمان

در ابتدای مهرماه امسال بود که خبرهایی در خصوص فراری شدن 
رسول دانیال زاده از کشور به گوش می رسید.

بررسی ها حکایت از آن داشت دانیال زاده که با قید وثیقه از زندان 
آزاد ش��ده اس��ت به بهانه درمان بیماری اش از کشور خارج شده و 

بعد از گذشت بیش از سه ماه به کشور باز نگشته است.
همین امر فرار رسول دانیال زاده را قطعی کرده و باعث شد موضوع 

فرار وی صحت پیدا کند.
بازداشت دانیال زاده و بازگرداندن به ایران

حاال پس از گذش��ت یک ماه از علنی شدن موضوع فرار دانیال زاده 
اخباری به گوش می رس��د که این فرد در یکی از کشورها شناسایی 

شده و پس از دستگیری به ایران بازگردانده شده است.
یکی از نمایندگان مجلس از اطالعات سپاه به خاطر دستگیری این 

مفسد اقتصادی تقدیر و تشکر کرده بود.  فارس
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