
رهبر انقالب درگذشت همشیره  آیت اهلل 
زنجانی را تسلیت گفتند 

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب 
اسالمی با صدور پیامی درگذشت همشیره  آیت اهلل 
سّید موسی زنجانی را تسلیت گفتند. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی با صدور 
پیامی درگذشت همش��یره ی آیت اهلل سّید موسی 
زنجانی را تس��لیت گفتند. متن پیام تس��لیت رهبر 

معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضور مبارک آیة اهلل آقای حاج سّید موسی زنجانی 
دامت برکاته درگذشت همشیره ی مکّرمه را تسلیت 
ع��رض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی 

مسألت می نمایم. والسالم علیکم و رحمة اهلل
سّید علی خامنه ای  ۹ دی ۱۳۹۸

اخبار

دولت باید کاالهای اساسی را قیمت گذاری کند
عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دولت باید کاالهای اساسی 
را قیمت گذاری کند و در صورتی که کسی از این مصوبه تخطی کند، باید 

با وی برخورد شود.
محم��د عل��ی پورمختار با انتقاد از گرانی برخ��ی از کاالها و خدمات پس از 
افزای��ش قیمت بنزین گفت: متأس��فانه پس از گرانی بنزین ش��اهد افزایش 

قیمت برخی از کاالها و خدمات هستیم.
وی افزود: البته دس��تگاه های نظارتی چون س��ازمان تعزی��رات به صورت مرتب به 
مراکز عرضه کاال و خدمات سرکشی کرده و قیمت ها را رصد می کنند اما باید این 
نظارت ها بیش��تر ش��ود. پورمختار با بیان اینکه تبعات روانی افزایش قیمت بنزین 
معموالً بیش��تر از تبعات واقعی آن در جامعه اس��ت، گفت: متاس��فانه تاکنون وعده 
دول��ت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت س��ایر کااله��ا و خدمات پس از گرانی 

بنزین محقق نشده است.  مهر

چکش کاری قیمت بنزین در جلسه کمیسیون تلفیق الریجانی
عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در جلسه این کمیسیون که با 
حضور رئیس مجلس برگزار شد، درباره مباحثی همچون افزایش قیمت بنزین 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا مشخص شود چگونه می توان در این زمینه 
اصالحاتی را اعمال کرد. جبار کوچکی نژاد دراین زمینه گفت:در این جلس��ه 
درباره مباحثی همچون افزایش قیمت بنزین بحث و تبادل نظر صورت گرفت 
تا مشخص شود چگونه می توان در این زمینه اصالحاتی را اعمال کرد. عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه س��ال ۹۹ تصریح کرد: همچنین در این جلسه درباره مباحثی همچون 
»بودجه عملیاتی« و »اصالح س��اختار بودجه« صحبت شد. در این جلسه نمایندگان 
پیرو موضوع مباحث مالیاتی هم نقطه نظرات خود را بیان کردند. این نماینده مجلس 
اظهار داشت:در حال حاضر اعضای کمیسیون مشغول بررسی تبصره ۶ الیحه هستند 
و این جلسه همچنان ادامه دارد. در حال حاضر غالمرضا تاجگردون ریاست کمیسیون 

تلفیق بودجه ۹۹ را برعهده دارد.  میزان

فتنه جدید تهی کردن معنویت از مستضعفین است
رئیس س��ازمان بسیج اساتید کشور ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی 
گف��ت: فتنه جدید دش��منان تهی کردن معنویت از مس��تضعفین با جنبش 

سازی های خشونت گرا و سکوالر است.
مجتبی زارعی در آیین نکوداش��ت حماسه  ۹دی و بیانیه گام دوم انقالب در 
دانش��گاه علم و صنعت گفت: با بررسی برخی نمادهای مشترک در اعتراضات 
اخیر منطقه آسیای غربی می توان گفت که هالیود ، سازمان مرکزی امنیت آمریکا و 
س��فارت خانه های ضد محور مقاومت کارگردان اصلی خش��ونت های اخیر در عراق، 
ایران و لبنان بودند ش��کل گیری باندهای خشونت ، ترور و کشتارهای بی رحمانه با 
توجه به متن و قالب فیلم جوکر در این کش��ورها ،  ادعا ی گفته ش��ده  را تایید می 
کند  وی افزود: اس��ناد به دس��ت آمده در عراق ارتباط سردسته های باند جوکرها با 
کشته سازی های بی رحمانه را نشان داده  و رد پای آموزش های این گروه را در ایالت 

نیوجرسی آمریکا معلوم کرده است.  فارس

رئیس جمه��ور گف��ت: برخی ب��ه دول��ت دوازدهم خطاب 
می کنند که آن وعده هایی که به مردم دادید چرا نمی توانید 

عمل کنید؟ خب ما در شرایط صلح آن قول ها را دادیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور پس از بازدید از 
نمایش��گاه تازه ترین تولیدات و دستاوردها، فناوری های نو و 
پژوهش های جدید در حوزه پتروشیمی که به مناسبت روز 
صنعت پتروشیمی برپا شده اس��ت، اظهار کرد: در شرایط 
فش��ار و تحریم دشمن، مس��یر و راهی را که صنعتگران و 
کارآفرین��ان ما انتخ��اب کردند، به خوبی توانس��تند ادامه 
مس��یر دهند و این ی��ک افتخار بزرگ برای تاریخ کش��ور 

ماست.
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: بنده در ای��ن جا به صراحت 
عرض می کنم که دوران تحریم و فشار نسبت به ملت ایران 
به س��ر خواهد آمد، به این دلیل که بدخواهان و دش��منان 
ما متوجه شدند با فشار حداکثری نمی توانند ما را وادار به 

تسلیم کنند.
وی متذکر ش��د: هم��ه هدف آنان این بود که ما س��ر میز 
مذاک��ره برویم تا ه��ر چه آنان بگویند، م��ا قبول کنیم اما 
این کار در ایران اس��المی ما نش��دنی اس��ت و مردم ما در 
س��ال ۹۷ و ۹۸ و مخصوصاً از ۱۳ آبان س��ال گذش��ته که 
فش��ارهای حداکثری بر ما وارد شد، در این مدت به خوبی 
ایس��تادگی و مقاومت کردند. رئی��س جمهور با بیان اینکه 
پیداست که ش��رایط عادی با شرایط جنگ متفاوت است، 
اظهار داش��ت: برخی به دولت دوازدهم خطاب می کنند و 
می گویند که آن قول هایی که در ابتدای دولت دادید، چرا 
عین آن قول ها عملیاتی نمی ش��ود؟ ما در شرایط صلح آن 
قول ها را داده بودیم اما بعداً وارد یک جنگ ش��دیم و این 
جن��گ را ما انتخاب نکردیم، ش��روع نکردیم و حتی ما به 
ط��رف مقابل بهانه هم ندادی��م بلکه آنان این جنگ را آغاز 
کردند و به دنبال آن بودند که قامت اس��توار ملت بزرگ و 

فرهیخته ما را بشکنند.
وی بیان ک��رد: این حرف منطقی نیس��ت که برخی که با 
دولت خرده فرمایش دارند، بگویند ش��ما در سال ۹۵ و ۹۶ 
چه وعده هایی دادید و چرا در فروردین ۹۸ لحن شما فرق 
کرده است. آن شرایط، شرایط صلح بود اما االن در شرایط 
جنگ هستیم و شرایط جنگ، شرایط خودش را دارد و در 

همه دنیا شرایط جنگ، شرایط ویژه خودش را دارد.
روحانی افزود: ما توانس��تیم تورم شدیدی را که پایان سال 
گذش��ته آغاز شد، در اردیبهش��ت مهار کنیم و نگذاشتیم 
که با آن س��رعت حرکت کند که ب��ه معنای ناموفق بودن 

دشمن است.

وی با اش��اره به اینکه هم��ه رهبران بزرگ دنیا در خارج از 
کش��ور در مالقات با ما به صراحت اع��الم می کنند آمریکا 
هم اشتباه کرده و هم ناموفق بوده است، گفت: نزدیکترین 

دوستان آمریکا این مطلب را به ما می گویند.
رئیس جمه��ور ادامه داد: مردم ما ب��ه خوبی می فهمند که 
چه کس��ی به آنان فشار آورده است و این افراد چه کسانی 
هستند. اگر ما آغازگر این جنگ بودیم، ممکن بود ما مورد 
س��وال و ایراد قرار می گرفتیم اما ما تعهدات خودمان را به 

خوبی عمل کردیم.
وی ب��ا بیان اینکه اولین عاملی که ما را موفق کرده، حضور 
شجاعانه مردم در صحنه اس��ت، افزود: مردم راه خودشان 
را تش��خیص دادند. دوست را از دشمن به خوبی تشخیص 
دادند و علیرغم آنکه دش��منان ابزار و وس��ایل مختلفی از 
لح��اظ تبلیغاتی در اختیار دارند، اما نتوانس��تند ملت ما را 

منحرف کنند.
روحانی با اشاره به اینکه سرداران جبهه اقتصاد عامل دوم 
موفقیت کشور هس��تند، خاطرنشان کرد: این افراد در مرز 
آمدند و این بار را بر دوش گرفتند. دشمنان فکر می کردند 

ک��ه اگر درآمد نفت خام ما را کاهش دهند، درآمد ارزی ما 
دچار اختالل می شود و روی نفت خام فشار آوردند اما همه 
صنعتگران و کارآفرینان م��ا تالش های زیادی کردند و در 
میان درآمدهای صادراتی غیر نفتی ما پتروشیمی در خط 
مقدم اس��ت. روحانی با اش��اره به اینکه کلمه جهش الیق 
حرکت صنعت پتروشیمی است، اظهار داشت: وقتی ما در 
صنعتی از کلمه جهش اس��تفاده می کنیم به این معناست 
ک��ه حرکت آن صنعت از حالت عادی بس��یار س��ریع تر و 
شتابان تر اس��ت و این صنعت راه نمی رود بلکه شتابان و با 

جهش حرکت می کند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه وقتی می گوئیم در نفت و 
گاز به دنبال خام فروش��ی نباشیم یکی از راه هایش توسعه 
صنعت پتروشیمی است، گفت: به مهندس زنگنه می گفتم 
آیا این ش��وقی که در پتروش��یمی وجود دارد در س��اخت 
پاالیش��گاه هم هس��ت؟ گفتند در پاالیش��گاه در این حد 
نیس��ت زیرا س��ود در اینجا بیش��تر از پاالیشگاه است ولی 
ب��ه هر حال ما در زمینه خام فروش��ی هم��ه جا باید اقدام 

کنیم.

روحان��ی ادامه داد: باید در دو بخش پتروش��یمی و صنایع 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری را تقویت کنیم. در افتتاح ها 
کامل دیده می ش��ود که محصوالت پتروش��یمی چطور در 
اختی��ار مصرف کننده قرار می گی��رد. گاهی مصرف کننده 
معمولی نمی تواند از محصولی اس��تفاده کن��د و ما باید تا 

وقتی محصول نهایی به دست مردم می رسد تالش کنیم.
وی افزود: خبر خوشحال کننده ای که آقای زنگنه داد این 
بود که در زمس��تان امسال دست ما برای گاز به قدری باز 
بود که به پتروش��یمی ها فشار نیاوردیم. این هم خبر بسیار 
خوبی بود. در س��ال های آینده هم همینطور خواهدبود. ما 
دیگ��ر روی به خود متکی ش��دیم و می توانیم گاز مصرفی 

کشور و خوراک پتروشیمی ها را تأمین کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که در صادرات 
این محصول چه گام هایی باید برداشته شود؟ بحث شد که 
ما تعرفه ترجیحی را به کار بگیریم. با کش��ورهای مختلف، 
چه اوراس��یا چه کش��ورهای مختلف و چه کشورهایی که 
هفته های اخیر در مورد تعرفه های ترجیحی با آنها صحبت 
کردیم، می توانیم تعامل کنیم و این قدم بزرگی بوده و الزم 
است در صنعت، وزارت بازرگانی، کمیسیون های مشترک و 

تمام دولت تالش هایی در این زمینه انجام شود.
روحانی ادامه داد: مس��ئله بعدی که م��ا باید در دولت آن 
را بحث کنیم، موضوع گمرکات اس��ت و من از آقای زنگنه 
می خواهم ای��ن موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا با 
بحث در این زمینه مش��کل حل ش��ود. صنعتی که به این 
حد به کش��ور کمک می کند و بار سنگین اقتصاد ملی را بر 
دوش می کش��د، باید مشکالتش در گمرک حل شود. باید 

مشکالتی که هست را حل و فصل کنیم.
وی اظه��ار داش��ت: در زمین��ه مالیات و به وی��ژه در بحث 
مالیات ب��ر ارزش افزوده نیز مش��کالتی وجود دارد که هر 
دوی ای��ن بخش ها مرتبط با وزارت اقتصاد و دارایی اس��ت 

که باید این موضوع را نیز حل کنیم
رئیس جمهور تاکید کرد: رس��انه ملی و به طور کلی تمامی 
رس��انه های کشور باید جهش دوم و س��وم را تبلیغ کنند. 
این اقدامات برای جامعه ما امیدواری ایجاد می کند. نس��ل 
جوان، دانش��جویان و مهندس��انی که در دانشگاه تحصیل 
می کنند نس��بت به آینده خود فک��ر و دغدغه دارند، وقتی 
حس می کنند در صنعت پتروشیمی تحول بزرگی رخ داده، 

امیدوار می شوند.
روحانی اف��زود: خودکفایی در بخش ه��ای مختلف مهم و 
ارزشمند است و باید نسل جوان و شرکت های دانش بنیان 
دعوت شوند تا تحول در این زمینه ها آفریده شود. مهر

فرمان��ده ت��کاوران دریای��ی در دوران دف��اع 
مق��دس گف��ت: مدت های مدیدی اس��ت که 
دش��منان به بهانه حفظ امنی��ت منطقه، در 
صدد منزوی کردن جمهوری اس��المی ایران 
در خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند 
هس��تند اما برگزاری رزمایش ایران، روسیه و 
چین ثابت ک��رد که دش��منان در این هدف 

خود کاماًل ناکام مانده اند.
ناخدا »هوشنگ صمدی« با اشاره به برگزاری 
رزمایش مرکب دریایی ایران، روس��یه و چین 
در دریای عمان و شمال اقیانوس هند، اظهار 
کرد: رزمایش مرکب نظامی ایران، روس��یه و 
چین یکی از مهمتری��ن رزمایش های نظامی 
در تاریخ جهان اس��ت چراکه ابعاد سیاس��ی، 

نظام��ی و امنیت��ی فراوان��ی دارد.وی افزود: 
مدت های مدیدی اس��ت که دشمنان به بهانه 
حفظ امنیت منطق��ه، در صدد منزوی کردن 
جمهوری اس��المی ای��ران در خلی��ج فارس، 
دری��ای عم��ان و اقیان��وس هند هس��تند اما 
برگزاری رزمایش ایران، روس��یه و چین ثابت 
کرد که دش��منان در این ه��دف خود کامال 

ناکام مانده اند.
فرمانده تکاوران دریایی در دوران دفاع مقدس 
افزود: رزمای��ش موفقیت آمیز کمربند امنیت 
دریایی نش��ان دهنده این بود که ایران نه تنها 

منزوی نش��ده بلکه با قدرت های جهانی مثل 
روس��یه و چین اتحاد استراتژیک ایجاد کرده 
اس��ت. ناخدا صمدی تاکید ک��رد: مهمترین 
پیام رزمایش س��ه جانبه ایران، روسیه و چین 

»امنیت، آرامش و صلح برای همگان« است.
وی در ادامه گفت: خلیج عدن که در گذش��ته 
جوالنگاه دزدان دریای��ی بود، امروز آنچنان از 
س��وی نیروی دریایی ارتش امن شده که همه 
کشتی های تجاری و نفتکش از تمام کشورهای 
دنیا به راحت��ی می توانند از این آبراهه مهم و 

استراتژیک عبور و مرور داشته باشند.

فرمان��ده ت��کاوران دریای��ی در دوران دف��اع 
مقدس ادامه داد: این موضوع که کش��ورهایی 
مثل روسیه و چین به نزدیکی مرزهای ایران 
می آیند و تحت فرماندهی ایران یک رزمایش 
مرک��ب نظامی را برگزار می کنند بدین معنی 
اس��ت که آنها به ق��درت نظام��ی جمهوری 

اسالمی ایران در عرصه دریا پی برده اند.
ناخدا صمدی با بیان اینکه دش��منان هر چه 
تقال کردند نتوانستند جمهوری اسالمی ایران 
را منزوی کنند، گفت: م��ا به وجود کارکنان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

که در آب های بین المللی امنیت کش��تیرانی 
را تأمی��ن می کنند و به وجود کارکنان نیروی 
دریایی س��پاه که در خلیج ف��ارس امنیت را 

ایجاد کرده اند افتخار می کنیم.
وی ب��ا بیان اینک��ه آمریکایی ها هم��واره در 
محاس��بات خودشان نس��بت به ایران اشتباه 
کرده اند، یادآور ش��د: آنها در جنگ تحمیلی 
هم همین اشتباه محاسباتی را در قبال ایران 
داشتند و خیال می کردند که نظام ایران ظرف 
چند روز پس از شروع جنگ ساقط می شود.

ناخدا صمدی ادامه داد: به برخی کش��ورهای 
منطقه و حاش��یه خلیج ف��ارس این جمله را 
یادآوری می کن��م که امنیت منطق��ه را باید 

کشورهای منطقه تأمین کنند.  میزان

واکنش به سخنان روحانی
 دشمن قبل از سال 92 هم 

با ما در حال جنگ اقتصادی بود
معاون گفتمان س��ازی و مطالبه گری سازمان بس��یج دانشجویی در واکنش به 
سخنان اخیر رئیس جمهور گفت: قبل از سال ۹2 هم دشمن با ما در حال جنگ 
اقتصادی بود و بزرگترین تحریمهای اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کرده بود.

علی کیان افزود: آقای روحانی آن وقتی که به مردم کلید نشان می دادید حرف 
صلح و جنگ نبود. وعده دادید که مش��کالت کش��ور راه حل دارد و راه حل آن 
در اختیار شماس��ت. شما بی تجربه نبودید که ندانید جمهوری اسالمی دشمن 
دارد و دائم علیه او توطئه می شود. شما اینقدر در مناصب مختلف صندلی عوض 
کرده بودید که بدانید دش��منی آمریکا با ملت ایران تمام نش��دنی است مگر از 
انقالب خود دست بردارد. وی خطاب به روحانی افزود: قبل از ورود شما در سال 
۹2 هم دش��من با ما در حال جنگ اقتصادی ب��ود و به خیال رئیس جمهور » 

مودب«ش بزرگترین تحریمهای اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کرده بود.
کی��ان تاکید کرد: از یاد ملت نمی رود که ش��ما و س��لف مرحومتان با همین 
ح��رف ک��ه » تحریم ها باید برود « از م��ردم رأی حداقلی گرفتی��د و راه آنرا 
مذاکره با کدخدا معرفی کردید. شما در جلوی چشم ملت امتیازات نقد را که 
دس��تاوردهای جوانان این ملت بود دادید و درباره آن به امضای غیر رسمی » 

جان کری « اعتماد کردید و آنها به شما » هیچ « و » تقریبا هیچ « دادند.
وی تصریح کرد: آقای روحانی حاال که هفت س��ال از عمر ملت را هدر دادید 
می گویی��د که آن موقع ش��رایط صلح بود؟! جواب ب��ی تدبیری ها و نا امیدی 
بخشی از مردم را و جواب بدهکاری عظیم طرح تحول سالمت را، جواب توقف 
تولید مسکن را، جواب هدر رفتن ۱۸ میلیارد دالر از ثروت این ملت را، جواب 
هدر رفتن دهها تن طالی این مردم را و کوچک ش��دن چند باره سفره مردم 
با تورم 40 درصدی را چه کس��ی باید بدهد؟ شما که بلد نبودید چرا به ملت 

قول دادید و قسم خوردید؟  فارس

رئی��س ق��وه قضایی��ه، دادگس��تری و ادارات را 
موظف به تعیین سازوکاری ویژه برای انجام امور 
محرومان، مستمندان و همه افرادی دانست که 
به هردلیلی با تنگنای اقتصادی مواجه هستند تا 
به این ترتیب دسترس��ی آحاد مردم به عدالت و 

انجام امور اداری و اجرایی تسهیل شود.
جلس��ه  در  رئیس��ی  س��یدابراهیم  اهلل  آی��ت 
ش��ورای عالی قوه قضاییه، حماس��ه نهم دی ماه 
را از تجلی قدرت اله��ی از غیر مجاری معمولی 
و طبیع��ی دانس��ت و اظهار کرد: متوجه ش��دن 
دلها به ارزش��های اس��المی و انق��الب به صورت 
خودجوش، احس��اس تکلیف مردم برای دفاع از 
دین و عاش��ورای حسینی)ع(، برمال شدن چهره 
فتنه گران و خاتمه یافتن فتنه ای که هش��ت ماه 
امنیت و آرامش کش��ور را نش��انه رفت��ه بود، از 
مهمترین ش��اخصه ها و دستاوردهای حماسه ۹ 

دی به شمار می رود.
رئی��س قوه قضاییه ادامه داد: تجربه ۹ دی را در 
بس��یاری از روزهای انقالب داش��ته ایم و هر جا 
مردم احساس کرده اند دشمن دسیسه می کند، 
با حضور خود به توطئه های دشمن پایان داده اند، 
از جمله این ایام، ۵ دی امس��ال بود که دشمن 
به صورت شفاف دعوت به قتل، ویرانگری، کشتار 
و غارت کرده بود و مردم هم شفاف پاسخ دادند 

که ناامیدس��ازی دش��من همچن��ان در اولویت 
است. مردم مش��کالت اقتصادی و خواسته های 
مهمی دارند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد 
اما در عین حال، اولویت ناامیدسازی دشمن باید 
همچنان باقی بماند تا از انقالب، ارزشها و کشور، 

صیانت شود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره 
به س��فر کوتاه خود به شهرس��تانهای ورامین و 
پیش��وا، به همه مس��ئوالن در مجموعه دستگاه 
قضایی و سایر دستگاه ها تذکر داد که سازوکاری 
ویژه پیش بینی ش��ود تا مردمی که به هر دلیل 
ش��رایط اقتصادی مناسبی ندارند، قادر به تأمین 
هزینه اخذ وکیل نیستند یا لسان حقوقی ندارند 
و به طور کلی آحاد محرومان و مس��تمندان، در 
دسترس��ی به عدالت و احقاق حقوق ش��رعی و 
قانون��ی خود ی��ا انجام امور اجرای��ی و اداری، با 

مانعی رو به رو نباشند.
رئیس��ی با ذکر مثالی در ای��ن زمینه، به یکی از 
مواردی که با آن در سفر اخیر به ورامین مواجه 
ش��ده است اشاره کرد و گفت: فردی را مشاهده 
ک��ردم که تحت پوش��ش کمیته ام��داد بود و از 
مددجویان به حس��اب می آمد اما می گفت برای 
انجام یک کار کارشناس��ی در پرونده خود، باید 
۵00 ه��زار تومان پرداخت کن��د، بر همین مبنا 

هم��ه دادگس��تری ها و به طور کلی دس��تگاهها 
در سراسر کش��ور باید زمینه های الزم را فراهم 
کنند تا در ش��رایط اقتصادی موجود، همه مردم 
بتوانند حق��وق خود را در عدلیه و ادارات دنبال 
کنن��د و نیروه��ا نیز باید با اخ��الص، پیگیری و 
جدیت تالش کنند که مش��کل مردم حل شود 
و هیچ ک��س ع��الوه ب��ر تنگناهای معیش��تی و 
مشکالت اقتصادی، درد مضاعفی را برای احقاق 

حق یا انجام کار خود احساس نکند.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، 
حض��ور علی باق��ری کنی به عنوان مع��اون امور 
بین الملل و رئیس س��تاد حقوق بش��ر جمهوری 
اس��المی در جمع مسئوالن قضایی را خوش آمد 
گفت و ضمن قدردانی از تالش��های محمدجواد 
الریجان��ی در این س��مت، تصریح ک��رد: یکی از 
مواردی که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند و 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد، احیای ظرفیت 
بخش بین الملل قوه قضاییه است. وی همچنین 
با اش��اره ب��ه گزارش رئیس س��ازمان پزش��کی 
قانون��ی، راه اندازی ۵0 دفتر در سراس��ر کش��ور 
برای دسترسی راحت تر مردم به خدمات پزشکی 
قانونی را امری بسیار مبارک دانست و بر ضرورت 
پیگیری این موضوع و تأمین اعتبارات الزم برای 

آن تأکید کرد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

وعده های من به مردم در شرایط صلح بود
روحانی در آیین روز ملی صنعت پتروشیمی:

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد سه شنبه  10 دی 1398  شماره 5207 

رئیسی:
مشکالت اقتصادی مانع دسترسی مردم به عدالت نشود

رزمایش دریایی با روسیه و چین ثابت کرد دشمن در منزوی کردن ایران ناکام است

یکی یه دونه پسر بابا
برادر باهنر: سران فتنه ۶0 نفر نیستند و من سران 

فتنه را دو نفر بیشتر نمیدانم.
ب��ا توجه به این اظهار نظر برادر باهنر هم ش��صت 

نفر نیست بلکه ...
الف( یکی یه دونه س

ب( عزیز دردونه س
ج( محض نمونه س
د( برکت خونه س

همچنان برادر باهنر: عده ای کاسب حصر هستند و 
اجازه نمیدهند که فضا به خوبی پیش برود.

منظور از "فضا به خوبی پیش برود" در عبارت فوق 
کدام یک از گزینه های زیر است؟

ال��ف( یعنی اج��ازه بدهند رنگ م��وی محصورین 
همرنگ دندان هایشان بشود.

ب( یعنی اجازه بدهند بقیه منتقدان ایش��ان را هم 
دستگیر کنند و به حصر بیاندازند.

ج( یعن��ی مردم دوباره به ای��ن چیزها فکر کنند و 
موقع انتخابات حواسشان پرت بشود و کاری کنند 

که نباید بکنند.
د( هر سه گزینه باال صحیح است.

ایض��ا برادر باهن��ر: در این دوره فض��ا برای جریان 
اصول گرایی فراهم اس��ت، اما احتمال اینکه خدای 
ناکرده یک اش��تباه تاکتیکی و اس��تراتژیک داشته 

باشند و باعث شود به خودمان ببازیم زیاد است.
مقصود از "اشتباه تاکتیکی و استراتژیک" کدام یک 

از گزینه های زیر است؟
ال��ف( اصولگرای��ان مواضع خودش��ان را به ش��کل 

غیراستراتژیکی به نمایش بگذارند.
ب( اصولگرایان به جای مواضع خودشان از مواضع 

اصالح طلبان رونمایی می کنند.
ج( مواضع اصولگرایان از باال دچار آسیب تاکتیکی 
می شود و مواضع اصالح طلبان به شکل دد منشانه 

ای از باال بیرون می زند.
د( تو اول ببین مراس��م عقد برگزار می ش��ود بعد 
ب��ه فکر پاتختی باش ) یک ضرب المثل از کش��ور 

دوست و برادر چین(

ننجون

مردم عراق علیه آمریکا بپا خیزند
ادامه از صفحه اول

هس��تند که انتق��ام بگیرند و این فرص��ت با دخالت 
آمریکا و رفتارهای ناخوشایند مردم این کشور برای 
این هدف در حال آماده س��ازی اس��ت. متأسفانه در 
جریان تح��والت و اتفاقات عراق ک��ه با دخالت های 
مستقیم آمریکا و سعودی ها رقم خورده است، نقش 
روحانیت این کش��ور نتوانس��ت از گس��ترش بحران 
جلوگیری کند، دلیل آن هم به خاطر دیدگاهی است 
که نسبت به حکومت و ورود روحانیت و مرجعیت به 

مباحث حکومتی و سیاسی وجود دارد. 
در ش��رایطی که خواس��ته آمریکایی ها و سعودی ها 
اس��تعفای دولت و حتی فروپاشی پارلمان این کشور 
اس��ت، توصیه مرجعیت به دولت برای استعفا باعث 

شد تا شرایط وخیم تر شود.
اکنون با حمل��ه نظامی آمریکا به خاک عراق و هدف 
قرار دادن یکی از گروه ها و سازمان های نظامی مردم 
عراق )حزب اهلل عراق( تکلیف مردم این کشور روشن 
اس��ت، تنها راهی که برای عراقی ها باقی مانده قیام 
علیه اشغالگری و مداخله آمریکا و سعودی ها در این 
کشور اس��ت. آنها باید کار آمریکا را در عراق یکسره 
کنند تا روی خوش ببینند در غیر این صورت منتظر 
عواق��ب بی توجهی خود را ب��ه حقایق باید پرداخت 

کنند که بسیار سنگین خواهد بود.

سرمقاله


