
سیاست آغوش باز!

مقوله انتخابات یک مقوله رقابتی اس��ت و استفاده از 
فرایندها و ابزار مختلف تبلیغاتی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و ... در کس��ب آرای بیشتر امری 
طبیع��ی و اجتناب ناپذیر اس��ت. ای��ن رویه در همه 
ممالک دنیا مرس��وم اس��ت و کاندیداهای انتخابات 
مختلف برای به دس��ت آوردن آراء بیشتر به ویژه در 
ماه ها و روزهای منتهی به انتخابات از هیچ کوششی 
فروگذار نمی کنن��د. اما آنچه که در این بین بیش از 
س��ایر مقوالت دارای اهمیت است، شناسایی مطالبه 
عمومی مردم و توجه ویژه به خواسته اصلی طرفداران 
و درک متقابل آنان اس��ت، چرا که هر گونه اش��تباه 
محاس��باتی در گمانه زنی ها و یا تالش برای تحمیل 
عقاید به جمعیت طرفدار، اگر با نتیجه عکس همراه 
نش��ود، دستکم تبعات ناخوش��ایندی را در آینده به 
همراه خواهد داش��ت که اصل خدمتگزاری و تالش 
برای توسعه و آبادانی منطقه را زیر سوال خواهد برد. 
»سیاست آغوش باز« و یا به عبارتی جذب حداکثری 
و دف��ع حداقلی اگر چه یک ش��یوه مؤثر و کارگش��ا 
در کسب آراء اس��ت ولی تبعات منفی این شیوه، به 
مراتب از مزایای آن بیش��تر است. بی هیچ تردید در 
موسمی که یک کاندیدا با اقبال عمومی بیشتری در 
جامعه مواجه می ش��ود باید با هوش��مندی و تدبیر 
بیش��تری به موقعی��ت پیش رو بنگ��رد و مختصات 
مطالبه اصل��ی و عمومی مردم را ک��ه همان ایجاد 
تغییر اس��ت، ببینید، بشنود و بپذیرد. اما زمانی که 
سیاس��ت آغوش باز به راهبرد اصل��ی یک کاندیدا 
تبدیل ش��ود و افراد مخالف و وابسته به سایر جناح 
ه��ا ) که ب��ا اهداف مختل��ف سیاس��ی، اجتماعی، 
اقتص��ادی و در خوش��بینانه ترین حال��ت با انگیزه 
خدمت رس��انی خود را به کاندی��دای برتر نزدیک 
ک��رده اند( ، با آغوش باز پذیرفته ش��وند و در کنار 
مشتاقان تغییر یا حتی جلو تر از آنها)!( قرار گیرند 
و فرش قرمز برایشان پهن شود، قطعاً اصل مطالبه 
عمومی جامعه زیر س��وال خواهد رفت مگر این که 
باور داش��ته باشیم هدف، وسیله را توجیه می کند! 
این نگاه س��طحی به انتخابات و ع��دم پیش بینی 
چالش ها، توقعات، انتظارات و تبعات سیاسی پیش 
رو، در آینده محاس��بات و معادالت را دچار تغییر و 
تحول خواهد ساخت و قطعاً انرژی و زمان ارزشمند 
فراوان��ی را از کاندیدای پیروز ضایع خواهد کرد. به 

هوش باشیم.

یادداشت

ارامنه به سردار سلیمانی ارادت ویژه دارند
نماینده مس��یحیان ارمنی ش��مال ایران در مجلس با بی��ان اینکه ارامنه به 
س��ردار قاسم س��لیمانی ارادت ویژه دارند گفت: حاج قاسم، امنیت را برای 

منطقه و از جمله ارامنه به ارمغان آورد.
کارن خانلری با اش��اره به ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید 
نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی توسط آمریکا گفت:شهید حاج 
قاس��م سلیمانی باعث شد تا نه تنها ارامنه سوریه و عراق بلکه آشوریان هم از گزند 
تروریس��ت های داعش��ی و جبهه النصره و ... در امان بمانند و حاج قاس��م امنیت را                                             

برای آنها به ارمغان آورد.
این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد. خیلی 
زود است که ما بتوانیم قضاوت کامل و جامعی را                                             در باره حاج قاسم سلیمانی داشته 

باشیم.  فارس

مجلس دهم فاجعه است
عضو ش��ورای ائت��الف نیروهای انقالب گفت: بعضی ها ک��ه از پیش می دانند 
برن��ده انتخابات نیس��تند و اقبال مردمی ندارند بنابراین دس��ت به تخطئه و 
هوچی گری علیه انتخابات می زنند. رضا روستا آزاد در رابطه با ارزیابی خود از 
مجلس دهم و ش��اخصه های مورد نیاز برای تشکیل مجلس قوی مورد تاکید 
مقام معظم رهبری، اظهار داشت: مجلس دهم که واقعاً فاجعه بود؛ به قدری که 
خود نمایندگان این روزها که آخر دوره ش��ان را س��پری می کنند یک به یک تاکید و 
اعتراف می کنند که مجلس دهم فاجعه بوده است. جالب است که هر نماینده طوری 
صحبت می کند که گویی او از این عملکرد مستثنی بوده است. وی عنوان کرد: خود 
مجلس��ی ها، فراکس��یون امید و غیر امید می گویند تا به حال مجلس��ی با این ضعف 
نداشتیم و اینها واقعیت های عام است. در مجالس خصوصی که با بعضی از نمایندگان 

صحبت می کنم نیز خودشان اعتراف می کنند مجلس دهم فاجعه است.  مهر

مذاکره با آمریکا را نمی پذیریم
واعظی ب��ا بیان اینکه تالش همه جانبه و مقاومت مردم دش��منان را ناامید 
کرده اس��ت، گفت: امروز تغییر در سیاس��ت آمریکایی ه��ا در قبال ایران را 
ش��اهدیم به طوری که مذاکره بدون پیش شرط را مطرح می کنند که ما آن 
را نمی پذیری��م. محمود واعظی، در آیی��ن افتتاح همزمان ۲۲۵ طرح و آغاز 
عملیات اجرایی ۳۱ طرح اقتصادی و زیربنایی در شهرس��تان گنبدکاووس در 
جمع مدیران و مس��ووالن این شهرس��تان تاکید کرد: تصمیم دولت این اس��ت که 
هدف توسعه ای خود را در روستاها و مناطق محروم کشور هیچ گاه فراموش نکند.

وی گفت: بر اس��اس گزارش اس��تاندار گلس��تان ایجاد ۳۰هزار ش��غل در سال ۹۸ 
که برای اس��تان هدف گذاری ش��ده بود یک ماه مانده به پایان س��ال محقق شده و 
خوشبختانه بخش دولتی و خصوصی با همکاری خوب در استان اشتغالزایی خوبی 

داشته اند.  پایگاه اطالع رسانی دولت

امام جمعه موقت تهران گفت: مردم باید به کاندیداهایی مومن 
به خدا رای دهند که تالشش��ان فقرزدایی، فسادزدایی و رفع 

بی قانونی باشد، ضمن اینکه پرکار و دلسوز و چابک باشند.
آی��ت اهلل محم��د امام��ی کاش��انی در خطبه ه��ای نم��از 
جمع��ه تهران که در مصالی تهران برگزار ش��د، با اش��اره 
به فرارس��یدن ده��ه فج��ر، ۲۲ بهمن را به مل��ت ایران و 
حق دوستان و حق شناسان عالم تبریک گفت و اعالم کرد: 
۲۲ بهمن حادثه ای است که در تاریخ بشریت ماندگار شده 
اس��ت. وی افزود: اگ��ر ۲۲ بهمن و انقالب اس��المی نبود، 

اخالق ها و فرهنگ ها در ایران آمریکایی می شد. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اشغال فلسطین توسط 
صهیونیست ها گفت: فلسطین را به دو بخش تقسیم کرده 
و فلس��طینیان در یک س��رزمین و یهودی ها در س��رزمین 
دیگری هس��تند اما در زمان ش��اه به ایران اعالم کردند که 

ایرانی ها و یهودی ها با هم برادرند.
وی تصریح کرد: هدف صهیونیس��ت ها فراتر از نیل تا فرات 

است چراکه آنها به دنبال تسلط بر دیگر مناطق هستند.
وی گف��ت: یهود و صهیونیس��م از نفت ت��ا بنزین ایران در 
دوران ش��اه برای چرخش اقتصاد اس��تفاده می کرد چراکه 
ش��اه نوکر آمریکایی ها بود و باید دس��تورات آنها را اجرایی 
می کرد. این درحالی است که وقتی صهیونیست ها فلسطین 
را به دو بخش تقس��یم کردند، گندم، برنج، مرغ و تخم مرغ 

ایران به بخش یهودی نشین فلسطین می بردند. 
وی افزود: اگر پیروزی انقالب اس��المی نبود ایران هم مثل 
کش��ورهای عربی می شد. این درحالی است که ۲۲ بهمن، 
آمریکا را در برابر جمهوری اس��المی به بن بس��ت کشانده 

است، لذا اساتید و دانشجویان باید وضعیت فعلی دانشگاه ها 
را با دوران شاه مقایسه کرده و زیاد تاریخ بخوانند.

امامی کاش��انی گفت: ۲۲ بهمن نور انقالب اس��المی را در 
ای��ران افکنده و این خورش��ید به دیگر کش��ورها هم رفته 
است، هر چند که برخی کشورهای بدبخت مانند عربستان 
س��عودی پیرو آمری��کا و صهیونیست هاس��ت اما ملت های 

منطقه همراه انقالب اسالمی هستند.
وی با اش��اره به پیش رو بودن چهلمین روز ش��هادت حاج 
قاس��م س��لیمانی گفت: او از س��فره ایمان و علم صالح به 
عظمتی رس��یده است که آمریکایی ها غبطه داشتن چنین 
ش��خصیتی را در ارتش خود می خورن��د؛ چراکه او در اوج 

تاکتیک و تکنیک بود.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: بسیاری از کشورهای 

غرب آس��یا به صراحت می گویند امنیت آنها مدیون سردار 
ش��هید سلیمانی اس��ت و حتی آیت اهلل سیستانی وقتی به 
رهب��ر معظم انقالب پیام تس��لیت می دهند به صراحت به 
خدمات ش��هید س��لیمانی در برابر داعش در عراق اش��اره 

کرده و آن را بی نظیر و فراموش نشدنی عنوان کردند.
وی تصریح کرد: ش��هید حاج قاسم سلیمانی هم مومن بود و 
هم عملی صالح داش��ت. امامی کاشانی با اشاره به انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در اسفندماه سال جاری گفت: مجلس 
مولود ۲۲ بهمن و فداکاری های زیاد در کش��ورمان است، لذا 
حضور پرش��کوه در انتخابات برای همه واجدین شرایط رای 
دهی الزم اس��ت ضمن اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند: 
»اهمیت قائل ش��دن مردم برای حضور در انتخابات اهمیت 
دادن آنان به کش��ور است« و در حقیقت مشارکت مردم در 

انتخابات ضامن امنیت کش��ور است. وی گفت: مردم باید با 
عقاید و س��الیق مختلف سیاس��ی پای صندوق آراء بیایند. 
ضمن اینکه احترام به انتخابات از آثار توجه به ۲۲ بهمن بوده 

و ادای دین کوچکی به امام و شهدا محسوب می شود.
امامی کاش��انی تصریح کرد:  دش��من به جمیعت ایران در 
روز انتخاب��ات نگاه می کند. وی خاطرنش��ان ک��رد: مردم 
باید نمایندگانی مومن به خدا، مملکت و ش��هدا و خانواده 
ایثارگران رای دهند که تالشش��ان فقرزدایی، فسادزدایی، 
رفع بی قانونی بوده و در برابر دشمن شجاع و جدی باشند، 

ضمن اینکه پرکار و دلسوز و چابک باشند. 
ام��ام جمع��ه موقت تهران گفت: نظام ما ش��امل س��ه قوه 
مجریه، قضائیه و مقننه و بلکه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به عنوان قوه چهارم است. با این حال اهمیت مجلس 
بس��یار زیاد اس��ت.  امامی کاش��انی گفت: نماینده، وکیل، 
وزی��ر و مدی��ر و قاضی بودن و در یک صندلی مس��ئولیت 
قرار گرفتن حاصل تالش شهداس��ت که بار سنگینی برای 
مس��ئوالن کش��ور دارد که این بار هم برای رای دهندگان 

مسئولیت بار است و هم برای رای آورندگان. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح معامل��ه ق��رن آن را طرح��ی 
شکس��ت خورده دانس��ت و گفت: این طرح جز اینکه تعفن 
لجن صهیونیس��ت ها و آمریکایی ها را در دنیا بیش��تر کند  

چیز دیگری ندارد. 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: اینکه یک مشت دزد 
به خانه فلسطینی ها بریزند و بعدها بگویند همگی حاال در 
کنار هم باش��یم و اسم کار خود را معامله قرن بگذارند، جز 

افتضاح و بدبختی و رسوایی چیز دیگری ندارد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه تمامی کد ها 
و فرکانس های گلوبال هاوگ امریکایی رمزگشایی و برای 
ایران کاماًل بی اثر ش��ده اس��ت از انتشار اطالعات جدید 
از حمله موش��کی س��پاه به پایگاه نظامی امریکایی عین 

االسد در آینده نزدیک خبر داد.
تصاویر الش��ه هواپیمای بدون سرنشین و فوق پیشرفته 
جاسوس��ی و متجاوز آمریکایی که در خرداد ماه س��ال 
جاری پس از نقض حریم هوایی ایران به دست رزمندگان 
یگان پهپادی نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی با سامانه بومی »سوم خرداد« منهدم شد، برای 

نخستین بار از رسانه ملی به تصویر کشیده شد.
س��ردار س��رتیپ پاس��دار حاجی زاده فرمانده هوا فضای 
سپاه پاسداران در محل این رونمایی با اشاره به جزئیاتی 
از ساقط کردن این پهپاد فوق پیشرفته گفت: این پهپاد 
بزرگترین هواپیمای جاسوس��ی بدون سرنش��ین جهان 
اس��ت. این پهپاد مش��خصات منحصر به فردی دارد. به 
طور مثال بواس��طه اب��ن که در ارتفاع خیل��ی باال پرواز 
می کند قادر است بدون محدودیت همه مسیر ها را بدون 
تح��ت تاثیر قرار دادن روت های هوایی پرواز کند و قادر 

است از آمریکا پرواز کند و به خلیج فارس بیاید.
وی افزود: این پهپاد پیشرفته بدلیل این که بسیار بزرگ 
است از تمامی تجهیزات جاسوسی در داخل آن استفاده 

شده است.
س��ردار سرتیپ پاسدار حاجی زاده با اشاره به پهپاد های 
آمریکایی که تاکنون توس��ط س��پاه ه��دف قرار گرفتند 
گفت: بزرگترین کلکسین دار پهپاد ها در جهان هستیم. 

ترایت��ون را کم داش��تیم که آن هم ب��ه پهپاد های قبلی 
اضافه ش��د و از این پس نیز اگر تجاوزی به خاک ایران 

داشته باشند قطعا آن ها را هدف قرار می دهیم.
فرمانده هوافضای سپاه خاطرنشان کرد: این پهپاد بسیار 
با ارزش اس��ت، ولی بای��د آمریکایی ها خط قرمزی برای 
ای��ن پهپاد در رابطه با ایران بکش��ند. چ��را که ما امروز 
ب��ا تمامی کد ه��ا و فرکانس های آن آش��نایی پیدا کرده 
ای��م. یعنی نه اینکه در فاصله صد کیلومتری بتوانیم آن 
را رهگی��ری کنیم بلکه از همین تهران قادر هس��تیم تا 

فاصله چند هزار کیلومتری این پهپاد را بی اثر کنیم.
وی ادام��ه داد: آمریکایی ه��ا در جری��ان حمله به عین 
االسد یک س��یلی کوچک در حوزه جنگ الکترونیک از 

ما خوردند.
سردار سرتیپ پاسدار حاجی زاده تاکید کرد: تمامی این 
تجهیزاتی که اینجا می بینید هرکدامش��ان برای ما یک 
گنج اس��ت و اطالعاتی ارزش��مندی را در اختیار ما قرار 

داده است و از این اطالعات استفاده خواهیم کرد.
فرمانده هوافضای س��پاه پاس��داران همچنین با اشاره به 
خبر ه��ای جدیدی از حمله به پایگاه عین االس��د گفت: 
ناگفته ها زیاد اس��ت و یک جلس��ه مس��تقل می خواهد 
ت��ا ایرانی های عزیز از این حمله بیش��تر مطلع ش��وند. 

ناگفته ها و مطالب زیاد است.
سردار س��رتیپ پاسدار حاجی زاده تصریح کرد: احتمال 
دارد که تا مدتی دیگر در رسانه ها بگویند که چند تن از 
 نظامی های آمریکایی دچار مرگ خفیف مغزی شده اند.

 سپاه نیوز

سردار حاجی زاده:
اطالعات جدیدی درباره حمله به عین االسد منتشر می کنیم

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه این نیرو در کنار 
سایر نیروهای مسلح به هر تهدیدی پاسخ قاطعی خواهد 
داد، گف��ت: ما قادریم صلح و امنی��ت را در منطقه برقرار 
کنیم و هیچ نیازی به حضور بیگانگان در منطقه نیس��ت. 
امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی 
ارت��ش طی س��خنانی در پیش از خطبه ه��ای نمازجمعه 
این هفته تهران، گفت: در آس��تانه چهل ویکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی قرار داریم، انقالبی که مهمترین 
و ش��گفت انگیز ترین اتف��اق تاریخ معاصر اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه انقالب اس��المی تاثیرات ش��گفت انگیزی در 
تمام مناس��بات سیاسی جهان، گذاشت، ادامه داد: انقالب 
اسالمی در طول 4۱ سال گذشته با رهبری عالمانه، رهبر 
کبیر انقالب و همچنین رهبری هوشمندانه رهبر انقالب 
امیده��ا را در دل مس��لمانان و مس��تضعفان جهان ایجاد 
کرد. فرمانده نی��روی هوایی ارتش با تاکید بر اینکه پیش 
از انقالب اس��المی انقالب های دیگری رخ داده بود، اضافه 
کرد: انقالب اسالمی ایران با انگیزه الهی و با رهبری دینی 
بود که همین عامل باعث ش��د ترس و ن��ا امیدی در دل 
س��تم پیش��گان را فراهم آورد. نصیرزاده با اشاره به نقش 
کارکنان والیت مدار، بابصیرت و  انقالبی نیروی هوایی در 
ش��کل گیری انقالب، گفت: کارکنان نیروی نیروی هوایی 
۱۹ بهم��ن با درک صحیح و  جدا ک��ردن حق از باطل با 
لباس رسمی و کارت شناسایی در دست در مدرسه علوی 
حاضر شدند و با امام خمینی)ره( بیعت کردند و به صفوف 
مردم پیوستند و قید و بند طاغوت را از پای خود باز کردند 
و آزاد ش��دند، البته آنها از خطراتی ک��ه متوجه ایران بود 

آگاهی داشتند. وی تصریح کرد: برخی از کارکنان نیروهای 
هوای��ی پیش از انقالب در زندان��ی در خاش منتظر حکم 
اع��دام بودند و اگر انقالب دیرتر به پیروزی می رس��ید چه 

بسا اینها به شهادت می رسیدند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: نیروی هوایی پیش 
از انقالب نیرویی بود که رژیم طاغوت به آن دلبسته بود و 
انتظار اینکه آنها به صفوف مردم بپیوندند را نداشت چون 
آنها در آمریکا آموزش دیده بودند، البته تصور رژیم از این 
نیروی انقالبی اشتباه بود چون آنها فرزند همین ملت بودند 
و پیوند ذاتی با مرجعیت دینی داش��تند و استثمار منابع 
کش��ور را بیش��تر لمس می کردند. فرمانده نیروی هوایی 
ارتش با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی کارکنان 
نی��روی هوایی در  تمام برهه ه��ای انقالب در کنار مردم و 
انقالب بوده  و به وظیفه خود عمل کرده است، تصریح کرد: 
در دوران دفاع مقدس تمام تالش نیروی هوایی حراس��ت 
از مناطق حس��اس و حیاتی و همچنین باز نگاه داش��تن 
شریان های اقتصادی کشور بود. نصیرزاده با بیان اینکه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با کمک و همکاری صنایع دفاع 
و جوانان دانشمند توانستیم از وابستگی جدا شویم اظهار 
داشت: ساخت هواپیمای یاسین، صاعقه و کوثر و ساخت 
مهمات هوشمند از دیگر دستاوردهای نیروی هوایی ارتش 

به برکت انقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه نیروی هوایی در سیل اخیر که در در ابتدای 
سال رخ داد در کنار مردم حضور یافت ادامه داد: دو هزار تن 
بار به مناطق مورد نیاز حمل کرده ایم و در پشتیبانی از محور 

مقاومت نیز با جدیت ورود کرده ایم. تسنیم

امیرنصیرزاده: 
تمام تهدیدات را در کنار دیگر نیروهای مسلح پاسخ قاطع می دهیم

رئی��س قوه قضائی��ه به معاون��ان »راهبردی« و 
»مالی، پشتیبانی و عمرانی« این قوه دستور داد 
تأمین منابع مربوط به ساختمان پزشکی قانونی 
در شهرس��تان های عس��لویه دیلم و جم دایر و 
بازداشتگاه شهرس��تان های کنگان، عسلویه دیر 

و جم در اولویت قرار گیرد.
 آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در ادامه سلسله 
سفر های اس��تانی برای شنیدن بالواسطه حرف 
مردم و بررس��ی میدانی مشکالت حوزه قضایی، 
روز پنج شنبه ۱۷ بهمن ۹۸ وارد استان بوشهر شد 
و مورد استقباآلیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری 
نماینده ولی فقیه در استان و عبدالکریم گراوند 

استاندار این استان قرار گرفت.
دیدار چهره به چهره با مردم از جمله صیادان و 
ملوانان، دیدار با خانواده های »شهداء، جانبازان 
و ایثارگ��ران«، دی��دار ب��ا قض��ات و کارکن��ان 
دادگس��تری بوشهر، حضور س��رزده در در محل 
انباش��ت خودرو ه��ای پُرش��مار وارداتی گمرک 

و حض��ور در ش��ورای اداری اس��تان از جمل��ه 
برنامه های سفر یک روزه رئیس دستگاه قضا به 
استاِن حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربعی بوشهر بود 
که با جمعیتی بال��غ بر یک میلیون نفر در کنار 

خلیج همیشه فارس آرامیده است.
دو هفته قبل از س��فر آیت اهلل رئیس��ی به استان 
بوشهر، یک هیئت تخصصی ۳۰ نفره با حضور در 
استان به بررسی و احصاء مشکالت حوزه قضایی 
پرداختن��د و یک روز قبل از انجام س��فر نیز ۹ 
هیئت متش��کل از معاونان قوه قضائیه و رؤسای 
نهاد های این قوه با حضور در ۹ ش��هر بوش��هر، 
نقاط ضعف و قوت اس��تان در ح��وزه قضایی را 
شناس��ایی کردند.  گزارش ۱۷ هیئت در جلسه 
شورای عالی قضایی در استان بوشهر مطرح شد 
که تکلی��ف برخی موضوعات در همین جلس��ه 
تعیی��ن و برخی نیز به منظور تعیین تکلیف بعد 

از تکمیل کار کارشناسی به تهران موکول شد.
رئیس��ی در جلسه شورای عالی قضایی در استان 

بوشهر ضمن تاکید مجدد به »حفظ« و »رعایت« 
حقوق مردم، گفت: هدف از انجام چنین سفرهایی، 
بررس��ی و رفع س��ریع و ملموس مشکالت مردم 

است واال صرف سفر موضوعیت ندارد.
وی تصری��ح ک��رد: هرآنچه به »حق��وق مردم« 
مرتبط می ش��ود در اولویت کاری ماست و نباید 
حت��ی یک روز نس��بت به این م��وارد تأخیر به 
وج��ود بیاید. اگ��ر تأمین حقوق مردم مس��تلزم 
تامین مالی است باید منابع محدود را به همین 

مسائل اختصاص دهیم.
رئی��س دس��تگاه قضا در این نشس��ت به تأمین 
وی��ژه حقوق صیادان تاکید کرد و گفت: افزایش 
سهمیه سوخت صیادان از جمله مسائلی بود که 
قبل از انجام سفر درباره آن با معاون اول رئیس 

جمه��ور گفت وگو کردم و به گفته وی برای رفع 
نیاز صیادان در دولت تصمیم گیری ش��ده است 
که برای جرایی ش��دن آن تاکید کردم و ایشان 

هم قول داد پیگیری کند.
عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواستار 
پیگیری این موضوع از س��وی اس��تاندار بوشهر 
ش��د و تاکید کرد: اگر موضوع حل نشد از تهران 
پیگیری ش��ود چرا که مس��ئله س��همیه بنزین 
صیادان، از نگرانی های مهم مردم استان بوشهر 

بوده و باید نسبت به حل آن تسریع شود.
وی به معاونان »راهبردی« و »مالی، پشتیبانی و 
عمرانی« این قوه دستور داد تأمین منابع مربوط 
به ساختمان پزش��کی قانونی در شهرستان های 
بازداش��تگاه  و  دای��ر  ج��م  و  دیل��م  عس��لویه 

شهرس��تان های کنگان، عس��لویه دیر و جم در 
اولویت ق��رار گیرد. رئیس��ی ادام��ه داد: چطور 
می ش��ود چند شهر پزشکی قانونی یا بازداشتگاه 
نداش��ته باش��د؟! تأمین این خواس��ته ها اولویت 
ماس��ت و برای تهیه آن ها نبای��د حتی یک روز 
تأخیر داشته باشیم. حتی اگر شده با استقراض 

باید نسبت به تأمین این موارد اقدام کنیم.
رئیس��ی به درخواس��ت اس��تاندار بوش��هر برای 
ورود دس��تگاه قضایی به پرونده »حریم ساحلی 
دریا« اش��اره کرده و تاکید کرد: بیش از ۳ هزار 
کیلومتر حریم س��احلی دریا در کشور داریم که 
باید معاونت حقوقی قوه قضائیه نس��بت به ارائه 
راه��کاری عادالنه و حقوقی درب��اره بهره برداری 
از آن اق��دام کند. عضو ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتص��ادی در بخش��ی از جلس��ه ش��ورای عالی 
قضایی کش��ور به پرونده »س��اخت و س��از باغ 
ویالها« اش��اره کرد و گفت: برخی دستگاه ها به 
نوعی به دنبال عادی کردن این ساخت و ساز ها 
هس��تند از طرفی گزارش هایی داریم که این امر 

آب شرب شهری را تهدید می کند.
وی از اس��تاندار بوش��هر خواس��ت ب��ا حض��ور 
مس��ئوالن ذی ربط، موضوع در ش��ورای »حفظ 
حقوق بیت الم��ال در اراض��ی و منابع طبیعی« 
مط��رح و بررس��ی کند تا همه دس��ت اندرکاران 
احس��اس کنند قانون حاکم است و کسی اجازه 
کارغیرقانونی ندارد. وی در این جلس��ه از اقدام 
»س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کش��ور« در جلب رضایت اولی��ای َدم 4 محکوم 
ب��ه قص��اص در بوش��هر قدردانی ک��رد و گفت: 
الحمداهلل این اقدامات در سراس��ر کشور افزایش 
یافته و در حال تبدیل ش��دن ب��ه یک فرهنگ 

است.  روابط عمومی قوه قضائیه

برای پاسداران حریم هوایی کشور
ادامه از صفحه اول

نکته مهم دیگری که باید در نظر داش��ت یکپارچگی 
و وحدت نیروهای مس��لح در تمام عرصه های هوایی، 
دریای��ی، زمینی و پدافند با محوریت ارتش و س��پاه 
اس��ت. فرزندان ایران زمین در ارتش و سپاه با نگاهی 
واح��د و یکپارچه برای حفظ تمامیت ارضی کش��ور 
مقابله با تهدیدات دوشادوش یکدیگر تالش می کنند. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د به صراحت می توان گفت 
تجربیات و دستاوردها و مسیری که نیروهای مسلح از 
جمله مردان حریم هوایی کشور برای اقتدار و امنیت 
و استقالل کش��ور پیموده اند، الگویی موثر برای قوی 
شدن و حل مشکالت کشور است.جان کالم آنکه ۱۹ 
بهمن بر نیروهای مسلح بویژه مردان سرافراز نیروهای 
هوایی ارتش و س��پاه جمهوری اسالمی ایران مبارک 

باشد.

سرمقاله

مردم به کاندیداهایی رأی دهند که در جهت فقرزدایی و مقابله با فساد بکوشند
آیت هللا امامی کاشانی:
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مصوبات شورای عالی قوه قضائیه؛ 

از سهیمه سوخت صیادان تا پزشکی قانونی و وضعیت زندان های بوشهر

وحید حاج سعیدی


