
 ژاپن نمی تواند کمک بیشتری 
به حفظ برجام کند

س��خگوی اس��بق وزارت خارج��ه گف��ت: ژاپن در 
روابط��ش محافظ��ه کار و محت��اط ب��وده و بعد از 
تحریم ه��ای آمری��کا منطبق با می��ل  آمریکا عمل 

کرده است.
حمیدرضا آصفی س��خنگوی پیش��ین وزارت امور 
خارجه درباره اهمیت سفر حسن روحانی به ژاپن و 
اهداف این س��فر، اظهار داشت: سفر آقای روحانی، 
س��فر مه��م و مفیدی بود بخاطر اینک��ه بعد از 15 
سال رئیس کش��ور ما به ژاپن رفت و این در پاسخ 
به سفر شینزو آبه به تهران بود. یادمان نرود که در 
روابط بین الملل نشست و برخاست از ملزومات کار 
اس��ت و اینرا باید در نظر داشت. شرایط منطقه هم 
شرایط خاصی است. بحران اقتصادی که در برخی 
کش��ورهای اروپا هس��ت و ش��رایطی که جمهوری 
اس��امی در منطقه دارد، سفرهایی از این دست در 

سطح باال را ضروری می کند.
وی افزود: نفس این س��فر بماهو س��فر الزم بود اما 
بای��د انتظارات مان را منطبق ب��ر واقعیات کنیم تا 
دچار تحلیل غلط نش��ویم. از هیچ سفری نمی توان 
انتظار ش��ق القمر داش��ت. این س��فر در بعد روابط 
دوجانب��ه مفید ب��ود تا دو کش��ور موانع پیش روی 
خود را ببینند. ژاپن در یک س��ال گذشته عملکرد 
خوب اقتصادی نداش��ته، البته ژاپن بعد از دور اول 

تحریم ها عملکردش همینگونه بود. 
آصفی، خاطرنش��ان کرد: هر دو کش��ور از خانواده 
آسیایی و از کش��ورهای مهم قاره هستیم اما ژاپن 
در روابط��ش محافظه کار و محتاط ب��وده و بعد از 
تحریم ه��ای آمری��کا منطبق با می��ل  آمریکا عمل 
ک��رد. این س��فر ظرفی��ت و فضای��ی را ایجاد کرد 
که ب��ه ژاپنی ها تعهداتش��ان را در ابعاد دوجانبه و 

بین المللی تذکر دهیم. 
س��خنگوی پیش��ین وزارت خارجه با بی��ان اینکه 
گمانه زنی هایی درباره صحبت بر س��ر برجام در این 
سفر می شود، اظهار داشت: من شک می دانم ژاپن 
بیشتر از  ظرفیتی که تاکنون نشان داده بتواند کاری 
کند چراکه ترامپ هم نش��ان داده انسان مذبذب و 
غیر قابل اعتمادی اس��ت. آمری��کا دو قاضی ایرانی 
را اخی��را در تحریم قرار داده ک��ه از لحاط میدانی 
ارزش��ی ندارد اما محکی برای شناخت طرف مقابل 
اس��ت. پمپئو هم مواضع تندی گرفت و زشت تر از  
آن از اغتش��اش گران حمایت کردند در حالی که ما 
در داخل از ش��خص رهبری تا سایر مسئوالن صف 

مردم را از اغتشاش گران جدا کردند.
وی اف��زود: ما در موضوع جنگ تحمیلی وقتی ایران 
دس��ت برتر را در جنگ داشت، آمریکا ضدانقاب را 
در کردستان فعال کرد و آمریکا وقتی ببیند تحریم و 
فشار اقتصادی جواب نمی دهد از پلن B و C استفاده 
می کند. ترامپ بعد از حاودث اخیر فورا جشن گرفت 
و گفت دولت ایران ضعیف شده است. در این شرایط، 
اینکه ژاپن بتواند اتفاق عجیب و غریبی را رقم بزند 
بعی��د می دانم و با منطقی که ما  از س��وی آمریکا و 
ژاپن می شناسم، شک دارم درخصوص برجام تحول 

جدی مثبتی به وقوع بپیوندد. 
آصفی در پاس��خ به این پرسش که آیا مراد اروپایی 
ها از "مکانیزم ماش��ه" همان مکانیزم حل اختاف 
اس��ت یا اینکه پرونده ایران به ش��ورای امنیت نیز 
ارجاع می ش��ود یا خیر، اظهار داشت: مکانیزم حل 
اختاف چند رفت و برگشت پیدا می کند و زمان  بر 
است و در نهایت به شورای امنیت می رود. ابتدا در 
س��طح کارشناسان بعد در س��طح وزرا گفتگوهایی 
صورت می گی��رد و در نهایت می تواند به ش��ورای 
امنی��ت برود. اروپایی ها خودش��ان گفتن��د ما این 
مس��یر را طی می کنیم اما نمی گذاریم به ش��ورای 
امنیت برس��د و اینها این تهدید را کردند که ایران 
گام پنجم را برندارد اما بنظر نمی رس��د بتواند کار 

جدی بکنند.  
سفیر پیشین ایران در فرانسه ادامه داد: رفتن پرونده 
ایران به شورای امنیت بحث یک روز و دو روز نیست 
و ماه ها طول می کش��د و چندین قدم باید برداشته 
ش��ود و در سطح وزرا، کارشناسان و کمیسیون های 

مشترک بحث هایی صورت می گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره که ایران گفته فرایند 
حل اختاف را براس��اس بند 36 و 26 برجام کلید 
زده و اروپا مبنای حقوقی برای شروع مکانیزم ماشه 
ن��دارد، گفت:  به لحاظ حقوق��ی آنچه ما می گوییم 
درس��ت اس��ت و ما ش��روع کنن��ده نق��ض برجام 
نبودیم. آمریکایی ها از برجام خارج ش��دند و وقتی 
اروپایی ها به تعداتش��ان عمل نکردند گام هایمان را 
برداش��تیم. ما صبوری زیادی نشان دادیم و در واقع 
به کارهای خاف طرف مقابل پاس��خ دادیم و کاری 
که ما کردیم یک نوع اق��دام جبرانی بود و آنها هم 
نمی توانند ادعای اقدام جبرانی داش��ته باشند و به 

لحاظ حقوقی حرف ما خریدار دارد.  تسنیم

خبر

صندوقی برای رصد درآمدهای بنزینی دولت تشکیل می شود
عض��و فراکس��یون نمایندگان والیی مجل��س گفت: صندوق��ی جهت واریز 
درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین تش��کیل می شود، با تشکیل این 
صندوق، کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به آنجا واریز می ش��ود و 

درآمد و هزینه کرد آن کامًا قابلیت رصد و کنترل است.
محمدج��واد ابطح��ی با انتقاد از نحوه توزیع درآم��د حاصل از افزایش قیمت 
بنزین به مردم، افزود: بسیاری از مردم به ما مراجعه می کنند و می گویند که یارانه 
بنزینی به آنان داده نش��ده اس��ت در حالی که قرار بود کل درآمد حاصل از افزایش 

قیمت بنزین به مردم داده شود.
وی ادامه داد: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین جزء درآمد عمومی کشور است 
و قطعاً دیوان محاس��بات باید بررس��ی کند که دولت این درآمد را در چه جاهایی 

هزینه کرده است و سپس باید گزارش آن را به مجلس ارائه کند.  مهر

پیشنهادی برای باطل کردن اعتبار نامه برخی نمایندگان
نماینده رش��ت در مجلس گف��ت: مجلس اعتبارنامه نماین��ده ای که با پول 

کثیف وارد پارلمان شده را باطل کند.
جبار کوچکی نژاد با اشاره به وجود پول های کثیف در انتخابات، اظهار داشت: 
متاس��فانه برخی از کاندیداها برای تبلیغات انتخابات هزینه های غیر متعارف 
می کنند که که این اقدام درس��تی نیست و باعث سلب اعتماد عمومی و رأی 
دهن��دگان به کاندیداها می ش��ود. وی اف��زود: برخی از از افراد ب��رای اینکه از رانت 
نمایندگی استفاده کنند با  هزینه های غیر متعارف  از کاندیداها حمایت می کند  که 
این اقدام جرم اس��ت و مس��ئوالن ذیربط باید طبق قانون با کاندیدا و حامی متخلف 
آن برخورد کنند. نماینده مردم رش��ت در مجلس در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
حاضر هس��تید که هزینه انتخاباتی خود را اعام کنید، گفت: بله، حاضر هس��تم که 

هزینه کرد های انتخاباتی خود را به صورت شفاف اعام کنم.  تسنیم

موافقان ابتدا بگویند برجام چه شد؟
 FATF عضو ش��ورای مرکزی جبهه پایداری گفت: تصویب لوایح مرتبط با
عمًا هم س��فره م��ردم را محدودتر می کند، ه��م واردات و صادرات نفت و 

پتروشیمی را با مشکات جدی روبه رو می کند.
محّمد س��لیمانی، با اش��اره به فش��ار برخی جریان ها به مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام ب��رای تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: با توجه به اینکه 
اص��ل فعالیت FATF در مس��ائل مالی و پولی و نظارت بر این موارد اس��ت، قطعاً 

پیوستن به آن می تواند ضررهای جبران ناپذیری برای ایران داشته باشد.
 FATF وزیر اس��بق ارتباطات ادامه داد: افراد و جریان هایی که موافق پیوس��تن به
هستند دقیقاً همان کسانی هستند که برجام را به کشور تحمیل کردند. خب نتیجه 
برجام چه ش��د؟ نتیجه این شد که تحریم ها گسترده تر شد، فشار بیشتری به ایران 
وارد شد و شاهد تحریم های جدید در حوزه های غذایی و دارویی بودیم.  فارس

رئیس ق��وه قضاییه با تاکی��د بر رفتار مناس��ب با مراجعه 
 کنن��دگان گفت: بای��د با مراجعه کنندگان ب��ه خوبی رفتار 
ش��ود و حتی اگر کاری در حیطه وظایف آن مرجع نبود به 

مراجعه کننده راهکار ارائه دهد تا از او رفع ظلم شود.
آی��ت اهلل س��ید ابراهم��ی رئیس��ی، در گردهمایی قضات 
دادس��رای عمومی و انقاب اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه 
م��ا قاضی را مهندس اج��رای قانون می دانی��م، بیان کرد: 
یافته های شما در دوره دانشگاهی، حوزه علمیه و یافته های 
حقوقی و بحث های میان رش��ته ای همه در یک رأی نمود 
می یاب��د. این رأی نماد همه یافته ه��ا و آموزش های قاضی 
اس��ت. این ها مقدمه قضیه برای ش��ناخت اس��ت تا قاضی 
حک��م، موضوع وتناس��ب بی��ن حکم و موض��وع و متهم و 
شخصیت او را بشناسد و ببیند متهم از کدام دسته است و 

نسبت به او باید چگونه تصمیم گرفت.
رئیس قوه قضاییه افزود: احکامی که قضات صادر می کنند، 
همچنین تصمیمات و آرا عادالنه قضات می تواند جامعه را 

از اضطراب های اجتماعی و اقتصادی حفظ کند.
وی تاکید کرد: حتماً ش��نیده اید ک��ه بعضی از مراجعان از 
رفتار نامناسب در مراجع قضایی گله مندند. باید با مراجعه  
کنندگان به خوبی رفتار ش��ود و حتی اگر کاری در حیطه 
وظای��ف آن مرجع نبود به مراجعه  کننده راهکار ارائه دهد 

تا از او رفع ظلم شود.
رئیس دس��تگاه قضا تاکید کرد: اینکه یک قاضی از صبح تا 
ظهر کار های روتین را انجام می دهد، بس��یار خوب اس��ت؛ 
اما یکس��ری کار ها خاص و ویژه هس��تند. گاهی کسی در 
راهروی دادگس��تری است که ش��ما وقتی که صبح به سر 
کار می روی��د، می بینید ک��ه وی آنجاس��ت و هنگامی که 
دارید خارج می ش��وید نیز همچن��ان او را می بینید؛ اگر از 
وی بخواهید که مشکلش را بیان کند، کاری ویژه ای انجام 

داده اید.
رئیس��ی ادامه داد: چند روز پیش که با آقای اسماعیلی به 
یکی از مجتمع ها س��ر زدیم در راهرو خانمی را دیدیم که 
گریه می کرد و وقتی علت را از وی جویا شدم، به من گفت، 
همس��رم چهار سال است نگذاشته بچه ام را ببینم؛ آیا برای 

من و ش��ما در دستگاه قضایی امکان دارد که اجازه ندهیم 
این ظلم صورت گیرد یا نه؟

وی افزود: اگر بتوانی��م، کمک کنیم تا این مادر دلش آرام 
گیرد، چرا نباید این کار را انجام دهیم؟

رئیس��ی یادآور شد: امروز نیز عزیزانی که سخنرانی کردند، 
بر این نکته تاکید داش��تند که برخی پرونده ها گاهی 1۰۰ 
تا ۴۰۰ نفر مالباخته دارند، این ها مواردی است که می توان 

روی آن تصمیم گیری سریع تری صورت گیرد.
وی اف��زود: ت��وان خ��ود را مضاعف کنید. آن ت��وان اداری 
ک��ه برای انجام کار ها می گذارید قابل قبول اس��ت؛ اما من 
می خواهم یک مایه مضاعف علیرغم کمبود ها بگذارید. این 

خواسته بنده به عنوان یکی از همکاران تان است.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره مش��کل کمبود نیروی انسانی 
تاکید کرد: به دنبال این هس��تیم که نیروی انس��انی را در 
ح��وزه اداری و قضای��ی افزایش دهیم. ب��ه معاونت نیروی 
انسانی تاکید شده که در این زمینه یک اقدام جهشی انجام 

دهید؛ چرا که نمی شود با شیب مایم نیرو جذب کنیم.
رئیسی تصریح کرد: معاون نظارت بر دادسرا های دادستانی 

کل کش��ور گزارش��ی درباره آمار پرونده های��ی که تصمیم 
دادس��رایی دارد، ارائه دادند که ای��ن موضوع باید پیگیری 
ش��ود تا برای آن دس��ته از پرونده هایی ک��ه جنبه عمومی 
ندارد و با رضایت شاکی خصوصی حل می شود، طبق قانون 
س��از و کاری فراهم شود تا هم بر آمار دادسرا افزوده نشود 

و هم مردم معطل نشوند.
وی ب��ا بیان اینکه اقدامات انجام ش��ده در مس��ائل اخیر، 
حضور بازپرس��ان در محل و تصمیم گیری و اقدام ابتکاری 
در مواجه��ه با مش��کات قابل تقدیر اس��ت، گفت: قضات 
بموقع تصمیم گیری کنند و نگذارند حقی از نظام و کسی 
ضایع ش��ود. اقدامات��ی که در رابطه با فس��اد اقتصادی در 

دادسرای تهران صورت گرفته، قابل تقدیر است.
رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روز قبل از شروع کار به 
لیست زندانیان نگاه کنید؛ وضعیت آن ها را بررسی کنید و 
حتماً در مواردی ک��ه قانون اجازه می دهد، از مجازات های 

جایگزین استفاده کنید.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر بازدید مستمر قضات از زندان 
و با اش��اره به بازدی��د اخیر خود از زن��دان اصفهان گفت: 

به نظر می رس��د قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم 
بازداشت و حبس داش��ته باشند و به سهولت نباید دستور 
بازداشت داد؛ مگر در مواردی که قانون اعام کرده است و 

چاره ای وجود ندارد.
رئیسی در رابطه با پیشنهاد ایجاد دفتر فنی در دادسرا ها و 
بررسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و موضوع افزایش 
دادخواس��ت ها که مورد اش��اره معاون دادستان بود، گفت: 
ایجاد دفتر فنی در دادس��راها، پیشنهاد قابل توجهی بود و 

انشاءاهلل آن را دنبال می کنیم.
رئی��س قوه قضاییه تصریح ک��رد: قضات نیز نباید از تهدید 
برخی افراد و ش��کایت های واهی از میدان به در شوند و به 
هیچ عنوان نباید به مامت کنندگان توجه کرد و نباید این 
مس��ائل ما را از هدف ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی باز 
دارد. یقین بدانید قاضی ش��جاع، قانونمند و جس��ور که با 
ش��جاعت تصمیم می گیرد و تحت نف��وذ صاحب نفوذ قرار 
نمی گیرد، حتماً مورد حمایت ماست و به آن قاضی افتخار 
می کنی��م. وی با تاکید بر اینکه حرف مردم را باید ش��نید 
گف��ت: به مرکز 12۹ ق��وه قضاییه گفته ام که مطالب را به 
بن��ده منتقل کنند و ش��ب ها گاهی که کارم کمتر اس��ت، 

گزیده ای از تماس های تلفنی را گوش می کنم.
رییس��ی همچنین تصریح کرد: بازداش��ت افراد به منظور 
جمع آوری ادله ممنوع اس��ت ابتدا دالی��ل را جمع آوری 
کنید س��پس درصورت ض��رورت حکم دس��تگیری صادر 

کنید.
ریی��س دس��تگاه قضا تصری��ح کرد: تع��داد زی��اد پرونده 
دردس��تگاه قضای��ی داش��تن افتخارنیس��ت بلک��ه باید با 
کارانقاب��ی پرونده ه��ای باتکلیف مس��ن و پیچیده را به 

سرانجام رساند.
در ابتدای این مراس��م القاصی دادس��تان عمومی و انقاب 
ته��ران ب��ا تاکید بر مبارزه با فس��اد ب��دون در نظر گرفتن 
هیچگونه خطر قرمزی، گزارش��ی از اقدامات انجام شده در 
داستانی تهران پیرامون موضوعاتی همچون برخورد با دانه 
درش��ت ها، کاهش اطاله دادرس��ی، راه اندازی ماقات های 

مردمی و .. ارائه کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه

فرمان��ده کل ارتش گفت: ح��وادث و اتفاقات��ی که این 
روزها رخ می دهد در مقایسه با دوران دفاع مقدس قابل 
مقایسه نیست و وقتی آن دوران را در ذهن تداعی کنیم 

متوجه یاری خداوند و کار بزرگ شهدا می شویم.
جمعی از اعضای هیئت فرزندان ش��هدای اس��ام شامل 
فرزندان ش��هدای شاخص ارتش جمهوری اسامی ایران 

با امیر سرلشکر موسوی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که در محل س��تاد ارتش انجام ش��د فرزند 
شهید قلیچ خانی نماینده اعضای هیئت فرزندان شهدای 
اس��ام، این هیئت را نمونه موف��ق گردهمایی فرزندان 
ش��هدا به ویژه فرزندان شهدای ارتش جمهوری اسامی 
ایران دانس��ت و گفت: هدف از ش��کل گیری این هیئت، 
تروی��ج فرهنگ غنی ایثار و ش��هادت ف��ارغ از هر تفکر 
حزب��ی، جناحی و گرایش سیاس��ی بوده و اعضای آن به 
واسطه برکت و ش��أن خون پدران شهیدشان برای زنده 

نگه داشتن یاد شهدا تاش بسیاری کرده اند.
همچنی��ن فرزن��د ش��هید صفا برگ��زاری ی��ادواره ملی 
ش��هدای ارتش با استفاده از ظرفیت فرزندان شهدا را از 
دغدغه های هیئت فرزندان شهدای اسام دانست. فرزند 
ش��هید میرزایی نی��ز حضور فرمانده کل ارتش و س��ایر 
فرماندهان عال��ی رتبه آجا در هیئت فرزندان ش��هدای 
اس��ام را امیدبخش و مایه اس��تمرار حرکت این هیئت 

دانست و از آن به عنوان یک مطالبه معنوی یاد کرد.
ل��زوم تاش ارتش جمهوری اس��امی ایران برای تبیین 
و معرفی ش��هدای آجا در س��طح رس��انه های جمعی و 
استفاده از ظرفیت فرزندان شهدا برای حضور در یگان ها 
و س��خنرانی در جمع کارکنان برای ارتقاء روحیه ایثار و 
ش��هادت از دیگر مطالبات و انتظارهای فرزندان شهدای 

ارتش از سرلشکر موسوی بود.
سرلش��کر موس��وی فرمانده کل ارتش نیز در این دیدار، 
حضور در جمع خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران 
را توفیقی بزرگ دانس��ت و گفت: ای��ن دیدارها موجب 
می شود تا مس��ئوالن فارغ از تمامی مشغله های کاری و 
فکری یک بار دیگر اولویت های مهم برای ش��ان یادآوری 
ش��ود و آن توجه به یاد شهدا و تذکر این نکته است که 
تمام داش��ته های نظام مقدس جمهوری اس��امی ایران 
مرهون فداکاری شهدای واالمقام، جانبازان، ایثارگران و 

خانواده های معظم آنان است.
وی افزود: اگر کس��ی می توانست برای نسل جدید ما به 
درستی تشریح کند که کشور ما چه گردنه های خطرناک 
و حوادث س��همگینی را پشت سر گذاشته و چه کسانی 
با چه ش��رایطی مملکت اس��امی مان را از گزند حوادث 
مصون داش��ته اند شاید امروز بس��یاری از مشکات مان 

حل می شد.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه کشور ما حوادث سختی 
را گذران��ده تا به وضعیت کنونی رس��یده اس��ت، گفت: 
حوادث و اتفاقاتی که این روزها رخ می دهد در مقایس��ه 
با دوران هش��ت سال دفاع مقدس قابل مقایسه نیست و 
وقت��ی آن دوران را در ذهن تداع��ی کنیم متوجه یاری 
خداوند و کار بزرگ شهدا می شویم و به این مطلب مهم 

دست می یابیم که چقدر بدهکار شهدا هستیم.
در این دیدار فرزندان ش��هدای ش��اخص ارتش از جمله 
شهیدان آبشناسان، کشوری، درویش، جاهدی، شیرودی، 
اس��ماعیلی، عسکری، توالیی، آهنگرانی، آذین، جلوسی، 
میرزایی، اردستانی، یاسینی، بابایی، صفا و همسر شهید 

حسینی حضور داشتند.  روابط عمومی ارتش

سرلشکر موسوی:
اتفاقات این روزها، قابل مقایسه با دوران دفاع مقدس نیست

رئیس ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب گفت: هیئت های 
اقتص��ادی از اروپا مدام به ای��ران می آمدند و مردم فکر 
می کردند آنها در کش��ور س��رمایه گذاری کرده و اتفاقی 

می افتد؛ این رفت و آمدها یک نمایش بود.
غامعل��ی حدادعادل رئیس ش��ورای ائت��اف نیروهای 
انقاب اس��امی در نشست مس��ئوالن، دبیران استان ها 
و ش��ورای بانوان ائت��اف نیروهای انقاب، با اش��اره به 
موضوعات و مشکات اصلی کشور، گفت: در حال حاضر 
مشکل اصلی کش��ور بحث اقتصاد و معیشت است؛ چرا 
که امروز، تحریم های اقتصادی جایگزین جنگ تحمیلی 

شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه امروز دغدغه اصلی مردم مش��کات 
اقتص��ادی اس��ت، اظهارداش��ت: در موض��وع اقتصادی، 
مهم ترین مش��کل مردم، تورم، بی��کاری، تبعیض و تهیه 
مس��کن اس��ت. رئیس ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب 
اس��امی با اش��اره به عملکرد مناس��ب ق��وه قضائیه در 
برخورد با مفاس��د اقتصادی و امیدواری مردم به اصاح 
امور کشور، تصریح کرد: با توجه به اصاح قوه قضائیه، ما 
باید گام دوم را در زمینه اصاح قوه مقننه برداریم تا در 

کنار قوه قضائیه، به سمت اصاح کشور قدم برداریم.
حدادعادل خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که اگر دو 
قوه قضائیه و مقننه در مس��یر انق��اب قرار بگیرند، قوه 

مجریه نیز در همین مسیر قرار خواهد گرفت.
رئیس ش��ورای ائتاف نیروهای انقاب اس��امی اظهار 
داش��ت: انتقاد ما در درجه اول متوجه جریانی است که 
این دولت و مجلس را با پش��تیبانی خود سرکار آورده و 

حاال نیز پاسخگوی عملکردش نیست.
حدادعادل در بخش��ی دیگری از اظه��ارات خود با بیان 

اینک��ه ما در قدم اول به وحدت احتی��اج داریم، تصریح 
کرد: مقصود از تشکیل شورای ائتاف ایجاد یک سازوکار 
برای رس��یدن به وحدت است و بنابر این بنای ما تعیین 

مصداق نیست.
رئیس شورای ائتاف نیروهای انقاب اسامی ادامه داد: 
در این دوره یکی از خصوصیات شورای ائتاف جوانگرایی 
است؛ رهبر معظم انقاب در بیانیه گام دوم انقاب ما را 
به جوانگرایی دعوت کردند و بنده با اینکه می توانس��تم 
ثب��ت نام کنم، کن��ار رفتم، چون ترجی��ح می دهم یک 

جوان به جای امثال بنده به مجلس برود.
حدادعادل ب��ا بیان اینکه پیچیدگی مب��ارزه انتخاباتی از 
جهاتی به جنگ ش��بیه اس��ت، اظهار داشت: ما در جبهه 
جنگ، س��تاد پش��تیبانی و ص��ف و رزم داش��تیم که در 
انتخاب��ات نیز همه آنه��ا در قالبی دیگر و ب��ه صورت نرم 
وجود دارد. حدادعادل تصریح کرد: از نظر اقتصادی تجلی 
فرهنگ غربگرا گرایش به اقتصاد غربی است؛ وقتی برنامه 
چهارم توس��عه تدوین ش��د، اصاح طلبان کتاب "مبانی 
برنامه چهارم توسعه" را تهیه کردند و آنقدر کتاب مذکور 
دارای مساله بود که خودشان کتاب را جمع آوری کردند.

وی ب��ا اش��اره به دلخوش��ی جریان غرب گرا نس��بت به 
وعده ه��ای کش��ورهای غربی گفت: در ح��ال حاضر این 
جریان به دنبال این اس��ت که اگر مکرون رئیس جمهور 
فرانس��ه نخواست کاری کند، حداقل »شینزو آبه« کاری 
از پی��ش ببرد. رئیس ش��ورای ائت��اف نیروهای انقاب 
اس��امی با بی��ان اینکه دوقطبی س��ازی در ش��عارهای 
انتخاباتی نفوذ می کن��د، گفت: جریان غربگرا می خواهد 
برای انتخابات پیش رو بگوید که ما دنبال مجلس ملی و 

رقیب ما به دنبال مجلس انقابی است. 

حداد عادل:
رفت و آمد غربی ها در پسابرجام نمایشی بود

عضو ش��ورای ائتاف نیرو های انقاب اسامی 
اخت��اف در جبه��ه انقاب را فاجعه و س��م 
مهلک دانس��ت و تاکید کرد: ائتاف ما حول 
محور فهرس��ت واحد ب��رای انتخابات مجلس 
شورای اس��امی اس��ت و باید افراد شایسته 

جامعه را به میدان بیاوریم.
سید مصطفی میرسلیم در نشست مسئوالن، 
دبیران و شورای بانوان ائتاف نیرو های انقاب 
با اش��اره به اهمیت موضوع انتخابات مجلس 
گفت: ائت��اف ما حول محور فهرس��ت واحد 

برای انتخابات مجلس شورای اسامی است و 
باید افراد شایستِه جامعه را به میدان بیاوریم.  
وی اخت��اف در جبه��ه انق��اب را فاجع��ه و 
س��م مهلک دانس��ت و با اش��اره ب��ه وضعیت 
انتخابات در اس��تان ها، گفت: مسئله انتخابات 
در استان ها سخت تر است و باید کمک کنیم 

رقابت درون جبه��ه ای در این مناطق نیز رخ 
ندهد. عضو ش��ورای ائت��اف نیرو های انقاب 
اسامی فهرست واحد را شرط الزم، اما ناکافی 
عن��وان کرد و گفت: پس از مش��خص ش��دن 
فهرس��ت ها کسانی که داخل فهرست نیستند 
باید بدانند که رانده نشده اند، چون خدمت به 

انقاب همچنان ادامه خواهد داشت.
میرس��لیم با تاکید بر لزوم برادری و شنیدن 
صدای هم��ه جریان ه��ای حاض��ر در جبهه 
انق��اب، تصریح کرد: متقاعد ک��ردن افراد و 
گروه ها در این زمان بسیار مهم است؛ البته در 
تمام فعالیت ه��ای رقابتی باید امور اخاقی را 
مراع��ات کنیم و این موضوع درباره رقیب هم 
صدق می کند. عضو ش��ورای ائتاف نیرو های 
انقاب اس��امی با بیان این نکته که مردم به 
دنبال مجلس مس��تقل، پاسخگو و غیر وامدار 

هس��تند، گفت: شفاف سازی مسائل مالی نیز 
از نکات بس��یار مهم بوده و قطعا این شفافیت 
به نفع ماست، چرا که مردم از فساد های اخیر 
خس��ته ش��ده اند. وی در ادامه ب��ا بیان اینکه 
انتقاد از ش��ورای نگهبان س��رمایه اجتماعی 
خودمان را نیز تضعیف خواهد کرد ادامه داد: 
مس��ئله دروغ و ناکارآمدی دولت بسیار مهم 
اس��ت و بای��د مورد توجه قرار گی��رد؛ در این 
شرایط باید مجلسی روی کار بیاید که دارای 

صداقت، پاکدستی و کارآمدی باشد.

بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است 
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای تهران:

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد یک شنبه  اول دی 1398  شماره 5199 

عضو شورای ائتالف نیرو های انقالب:
 باید افراد شایسته را به میدان بیاوریم


