
ادامه از صفحه اول 
و سیاس��ت ما عین دیانت ما، وارد میدان ش��دند و 
فرمان آزاد سازی پاوه را صادر کردند که زمینه ساز 

شکست توطئه دشمنان برای تجزیه کشور شد.
ب��ا توجه به آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت که 28 
مرداد با تح��والت و رویدادهایی در مقاطع مختلف 
تاریخی دارای درس��های مشترکی است که اساس 
تری��ن آن را می توان در ی��ک جمله خالصه کرد و 
آن اینکه چشم طمع دشمنان برای سلطه بر ایران 
هرگز پایانی ندارد و لذا تنها راه مقابله با آن بصیرت 
افزایی، قوی ش��دن در حوزه ه��ای مختلف از دفاع 
گرفته تا اقتصادی،اجتماع��ی و فرهنگی و تکیه بر 
داش��ته های داخلی به جای دلبس��تن به وعده ها و 
حمایت های خارجی اس��ت. وعده هایی که نمود آن 
را در برجام دیده ایم که هرگز محقق نش��د و بانیان 
آن همچن��ان برآنند تا بدون انج��ام هیچ تعهدی، 
ای��ران را به تعهدی ی��ک جانب��ه وادار کنند تا به 
زعم خود ملت ایران را تسلیم زیاده خواهی هایشان 

سازند. 
ش��اید اگر بصی��رت و دش��من شناس��ی در میان 
مس��ئوالن و مردم در س��ا ل1332 ب��ود هرگز آن 
کودتا صورت نمی گرفت و اگر کشور از نظر دفاعی 
و نظام��ی در ضعف نبود هرگ��ز کودتا برای تجزیه 
کش��ور در س��ال 1358 صورت نمی گیرد کودتایی 
که البته به دلیل بصیرت و دشمن شناسی امام)ره( 
و لبی��ک مردم به پیام تاریخی ایش��ان، این توطئه 
را خنث��ی و برگ زرینی را در تاری��خ انقالب ملت 

ایران ثبت کرد.

طرح تفحص از سازمان برنامه و 
بودجه تقدیم هیئت رئیسه 

مجلس شد
عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس از کلید 
خوردن ط��رح تفحص از س��ازمان برنامه و بودجه 
خبر داد. احسان ارکانی افزود: این طرح برای ارجاع 
به کمیسیون تخصصی تقدیم هیئت رئیسه مجلس 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه اکثریت نمایندگان 
ط��رح تفحص از س��ازمان برنام��ه و بودجه را امضا 
کرده اند، ادامه داد: طرح تفحص از سازمان برنامه و  

بودجه در 5 محور تدوین شده است.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس گفت؛ 
تفحص از س��ازمان برنامه و بودجه از سال های 93 

تاکنون را در بر می گیرد.  تسنیم

سرمقاله

خبر

رییس قوه قضاییه به صاحب��ان قلم و تریبون و چهره های 
متنفذ سیاس��ی و اجتماعی توصیه کرد که از پیشداوری و 
گمانه زنی درباره پرونده های قضایی پرهیز کرده و حوصله 
به خ��رج داده و اجازه دهند گزارش هایی که به دس��تگاه 

قضایی می رسد، بر اساس عدالت رسیدگی شود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رییسی در جلس��ه شورای عالی قوه 
قضاییه با اشاره به نزدیک بودن ماه محرم و ایام سوگواری 
س��ید و س��االر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، 
بر لزوم کس��ب معرف��ت از آموزه های عاش��ورا و برگزاری 
آیین های عزاداری با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی 
تأکید کرد. رییس قوه قضاییه، مقاومت و ایستادگی در برابر 
ظلم را از مهم ترین آموزه های عاشورای حسینی عنوان کرد 
و گفت: اگر در 28 م��رداد 32 که کودتاچیان دنبال امیال 
پلید خ��ود علیه ملت ایران بودند، راهبرد مس��ئوالن وقت 

مقاومت بود، کودتاگران هرگز به هدف خود نمی رسیدند.
رییسی برکات و دس��تاورد های ۴۰ ساله انقالب اسالمی و 
افول قدرت ه��ای بزرگ را محصول ایس��تادگی و مقاومت 
رهبران نظام اس��المی و ملت ایران دانس��ت و افزود: امروز 
آمریکایی ها حقیقتاً در منطقه و سطح جهان در حال افول 
هس��تند و شرایط اقتصادی و سیاسی آن ها بیانگر شکست 

سیاست هایشان است.
رییس قوه قضاییه، بده��ی 2۶ هزار میلیارد دالری آمریکا 
و اعتراض��ات عدالت خواهانه در این کش��ور، مرگ و میر و 
ابتالی بی��ش از یک پنجم آمریکایی ها ب��ه کرونا، بیکاری 
بی��ش از 3۰ میلی��ون آمریکایی به خاطر س��وء مدیریت و 

شکس��ت فضاحت بار و تنها ماندن آمریکا در تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را از نش��انه های افول اقتصادی و سیاسی 

سردمداران کاخ سفید دانست.
رییس قوه قضاییه در ادامه س��خانش توافق امارات و رژیم 
صهیونیس��تی برای توس��عه رواب��ط ش��ان را نتیجه فریب 
خوردن اماراتی ها دانست و با خائنانه خواندن این توافقنامه 
نسبت به اسالم و قدس ش��ریف و آرمان های فلسطین، به 
حاکمان این کش��ور که در برج های شیش��ه ای نشسته اند 
هشدار داد که منتظر واکنش مردم با غیرت امارات و دیگر 

کشور های جهان باشند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش گف��ت: پرونده هایی که 
در قوه قضاییه تشکیل می شود و یا گزارش هایی که به این 
قوه می رس��د، با دقت و حوصله و بر اساس قانون و عدالت 

رسیدگی می شود.
رییس��ی با بیان این که قضات متعهد و پر تالش دس��تگاه 
قضا تحت تأثیر جوس��ازی ها و فش��ار ها قرار نگرفته و دین 
خ��ود را به دنی��ای دیگران نمی فروش��ند و مالک آن ها در 
دادرسی ها، حقیقت و اجرای عدالت است، به صاحبان قلم 
و تریب��ون و چهره های متنفذ سیاس��ی و اجتماعی توصیه 
کرد که از پیش��داوری و گمانه زن��ی پرهیز کرده و حوصله 
ب��ه خرج داده و اجازه دهند گزارش هایی که به قوه قضاییه 

می رسد، بر اساس عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه با بیان این که مردم خواس��تار رسیدگی 
به کاس��تی ها، نارس��ایی ها و برخورد متناسب با خیانت ها، 
تخلفات و مفاس��د هستند، خاطرنش��ان کرد: افشاگری ها 

درب��اره تخلفات و مفاس��د ه��م اگر به اق��دام و عمل مورد 
انتظار مردم منتهی نشود، برای جامعه اعتمادآفرین و مؤثر 

نخواهد بود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح نفتی 
دولت گفت که این طرح در ش��ورای هماهنگی س��ران قوا 
مطرح ش��ده و قوه قضاییه هم مانن��د دیگر قوا نظراتش را 

پس از هم اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعالم و به دولت 
منتقل کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعالم شده از سوی 
نخبگان اقتصادی و دس��تگاه قضایی را به صورت جامع در 
طرح نفتی خود لحاظ نماید تا اجرای آن گره گشای مسائل 

و مشکالت کشور و مردم باشد.مرکز رسانه قوه قضاییه

ستادکل نیروهای مسلح:

تهدیدات سایبری با قدرت 
پاسخ داده می شود

س��تاد کل نیروه��ای مس��لح در بیانی��ه ای تأکید کرد: 
نیروه��ای مس��لح جمهوری اس��المی ای��ران تهدیدات 
س��ایبری از س��وی هر دولت، گروه یا ف��ردی را در هر 

سطحی با قدرت پاسخ خواهد داد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است.

تمامی سازمان ها و نهادهای ذی ربط در کشور با توجه 
به واگذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مس��لح و وفق 
فرمان مق��ام معظم رهبری و فرمانده��ی معزز کل قوا 
مدظله العالی، می بایس��تی با س��تاد کل نیروهای مسلح 
هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای 
س��ایبری به اذعان متخصصین ام��ر قلمرو جدیدی در 
حوزه دفاعی و امنیتی اس��ت، س��ند پیش رو به عنوان 
"بیانیه س��تاد کل نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 
ایران در قبال حقوق بین الملل فضای سایبری"، مفاهیم، 
سیاست های کالن و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح 
در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای س��ایبری را 

تبیین می کند.
ماده 1: کلیات - معتقدیم، حقوق بین الملل قابل اعمال 
بر فضای س��ایبری باید توزیع کنن��ده عادالنه منافع و 
امتی��ازات ی��ک فض��ای صلح آمیز س��ایبری و متضمن 
»دسترسی« و »حاکمیت منصفانه« برای تمام دولت ها 
باشد. تاکید می نمائیم، هر چند تمامی دولت ها باید در 
برخورد با فضای س��ایبری مسئوالنه عمل کنند، ولی به 
اقتضای امکانات و فناوری های موجود در هر کش��وری، 

دولت ها مسئولیت مشترک ولی متفاوت دارند.
بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوقی بین المللی 
موجود، ش��امل اص��ول براب��ری حاکمی��ت دولت ها و 
ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می تواند در 

استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد.
م��اده 2: سیاس��ت های حاکمیت��ی نیروه��ای مس��لح 

جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اس��المی ایران حوزه های حاکمیتی خود را با 
تمرکز و در انطباق با قابلیت های الزم برای حراس��ت از 
اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاس��ی ملی توسعه داده اس��ت، در این مسیر، توسعه 
تخصص ه��ا و ابزارهای پیش��رفته س��ایبری، برای دفاع 
فعال و بازدارنده س��ایبری، از جمل��ه اولویت های مهم 

برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
قواعد حقوق بین الملل معاص��ر حکایت از وجود قلمرو 
محص��ور در مرزه��ای جغرافیایی دولت های��ی دارد که 
حاکمیت یا الاق��ل صالحیت خود را درون آن مرزهای 
جغرافیای��ی اعمال می کنن��د. به باور نیروهای مس��لح 

جمهوری اسالمی ایران حاکمیت سرزمینی و صالحیت 
دولت، ب��ر تمامی اجزای فضای س��ایبری نیز تس��ری 

دارد.
هر گونه اس��تفاده عامدانه از زور س��ایبری با پیامدهای 
فیزیک��ی یا غی��ر فیزیکی ک��ه تهدیدی ب��رای امنیت 
مل��ی بوده یا منجر به بی ثباتی آن به واس��طه بی ثباتی 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ش��ود، ناقض 

حاکمیت دولت است.
عملیات بهره برداری س��ایبری در مواقعی که مس��تلزم 
نف��وذ غیرمجاز به زیرس��اخت های س��ایبری )دولتی یا 
خصوصی( تحت کنترل دولت دیگری باش��د، می تواند 

نقض حاکمیت دولِت هدف تلقی شود.
حاکمیت دولت ها واقعیتی فرا حقوقی نیس��ت و باید در 
کنار و با توجه به س��ایر اصول بنیادی��ن حقوقی مانند 
اصل عدم مداخله، اصل حس��ن نیت، اصل حق تعیین 
سرنوش��ت و س��ایر اصول اساس��ی تفس��یر گردد، باید 
توجه داش��ت که اصل حاکمیت دولت ها اصلی برابرگرا 
و مس��اوات طلب اس��ت و حاکمیت هیچ دولتی برتر از 
حاکمیت دولت دیگر نیس��ت، لذا اقدامات محدودساز، 
مس��دود س��از و تحریم ها، نقض حاکمی��ت دولت های 
مس��تقل تلقی می ش��ود، چرا که منجر به نادیده گرفته 

شدن حاکمیت دولت هدف می شود.
ماده 3: مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران
تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل 
حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی 
دولت ها مانند مداخله قهرآمیِز سیاسی، نقض آشکار این 
اصل اس��ت. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات 
ی��ا مهندس��ی اف��کار عموم��ی در آس��تانه انتخابات را 
می توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین 
مداخله ش��امل وضعیت هایی اس��ت که در آن مداخله 
غیر س��ایبری در فعالیت های س��ایبری مربوط به امور 
داخل��ی و خارجی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات 
سایبری که وب سایت ها را به منظور دامن زدن به نزاع 
و تنش های داخلی در یک دولت از کار می اندازند یا به 
منظور تأثیر گ��ذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر 
پیام هایی را به صورت گس��ترده در بس��تر س��ایبری به 
رأی دهندگان ارس��ال می کنند را نیز می توان نمونه ای 

از مداخله ممنوعه تلقی کرد.
مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام 
به تهدید علیه ش��خصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی آن با توس��ل به ابزار 
سایبری و غیر س��ایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی 
نمی تواند دولت دیگری را با توس��ل به ابزار سایبری یا 
غیر آن به اس��تفاده یا تش��ویق به اس��تفاده از اقدامات 
اقتصادی، سیاس��ی یا هرگونه اق��دام دیگری به منظور 
تحصی��ل تبعیت آن در اِعمال حق��وق حاکمیتی اش یا 

تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید.

تمامی اش��کال آش��کار، ظری��ف و تکنیک های بس��یار 
پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت )اعم از سایبری 
و غی��ر س��ایبری( ب��ا هدف اخ��الل در نظم سیاس��ی، 
اجتماعی یا اقتصادی س��ایر دولت ها یا بی ثبات س��ازی 
حکومت هایی ک��ه در صدد آزادس��ازی نظام اقتصادی 
و سیاس��ی و فرهنگی خود از کنترل یا دس��ت اندازی 
خارجی هس��تند، غیر قانونی اس��ت. دولت ها حق ذاتی 
بر توس��عه کامِل سیستم اطالعات و رسانه های جمعی، 
ب��دون مداخله، و اس��تفاده از رس��انه های اطالعاتی، به 
منظور پیش��برد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خ��ود دارند. اقداماتی که منجر به 
ممانعت، قطع و یا محدود ش��دن عملکرِد س��یگنال ها 
و اب��زار انتق��ال اطالعات و سیس��تم های تأمین کننده 
کنترل و اعم��ال حاکمیت دولت می ش��ود غیر قانونی 
اس��ت. برنامه های ظرفیت سازی در حوزه سایبر باید بر 
اس��اس برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با 
وضعیت اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی آنها طراحی و 
اجرا شود و خود وسیله ای برای مداخله در امور داخلی 

آنها نباشد.
ماده ۴: توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی ایران
به باور نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تردیدی 
نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد 
خس��ارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و 
ش��دت الزم می ش��ود یا به طور منطقی احتمال زیادی 
دارد ک��ه چنین آث��اری را به ب��ار آورد، توس��ل به زور 
محسوب می شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت های 
حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی را متأثر سازند، 
طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم 

از اینکه در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.
به باور نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران چنانچه 
شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور 
به آس��تانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد، حق دفاع 
مش��روع برای نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 

محفوظ است.
جمع بندی

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به سان دکترین 
قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای س��ایبری 
نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیس��تند و خط مشی تبیین 
ش��ده در این س��ند را به عنوان چارچوب اقدام خود در 
مواجه��ه و مقابله ب��ا تهدیدات متن��وع و متکثر فضای 

سایبری قلمداد می کنند.
بدیهی اس��ت نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
در صورت نقض هر یک از خط مش��ی ها و سیاست های 
تبیین ش��ده، از س��وی دولت، گروه ی��ا فردی که تحت 
حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای 
خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت 

و پشیمان کننده پاسخ دهند.

سرلشکر موسوی:

 ارتش و سپاه ید واحده هستند
 سرلش��کر موس��وی گفت: ارتش و سپاه 
در دوران دفاع مقدس دس��ت در دس��ت 
یکدیگر مقابل دشمن ایستادگی کردند و 
ما باید امروز تصویر این وحدت، همدلی 
و هم افزایی را به نسل جوان نشان دهیم.  
سرلشکر موسوی: لزوم نمایش وحدت و 
همدلی نیرو های مس��لح در رسانه ملی/ 
ارتش و س��پاه ید واحده هس��تندخبرگزاری می��زان - بنا بر اعالم 
دفاع پرس، امیر سرلش��کر »س��ید عبدالرحیم موسوی« در نشست 
»هم اندیش��ی و هماهنگ��ی فرماندهان نیرو های مس��لح و مدیران 
رس��انه ملی« )ویژۀ گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس( که 
در محل س��تاد کل نیرو های مس��لح برگزار ش��د، با اشاره به نقش 
ارزنده سازمان صدا و سیما در تبیین ارزش های دفاع مقدس اظهار 
داش��ت: رس��انه ملی نقش بس��یار مهمی در ابهام زدایی و استمرار 
وحدت و همبستگی ملی در حوزه های مختلف به ویژه حفظ و نشر 

و گسترش دست آورد های دفاع مقدس دارد.
سرلشکر موسوی گفت: ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس دست 
در دس��ت یکدیگر مقابل دشمن ایس��تادگی کردند و ما باید امروز 
تصویر این وحدت، همدلی و هم افزایی را به نسل جوان نشان دهیم. 
وی ادامه داد: انتظار می رود رس��انه ملی در پوش��ش رش��ادت ها و 
فداکاری ه��ای نیرو های مس��لح در دوران دفاع مقدس و پس از آن 

همچون همیشه فعال و گسترده عمل کند.
فرمانده کل ارتش با اشاره به اینکه ارتش 5۰ هزار شهید در دوران 
دف��اع مقدس و بعد از آن تقدیم آرمان های انقالب اس��المی کرده 
اس��ت، گفت: بر اس��اس آمار های موجود، نیرو های ارتش در دوران 
دف��اع مقدس بی��ش از 2۰۰ هزار جانباز و ایثارگ��ر را نیز با افتخار 
تقدیم نظام و انقالب اس��المی کرده اند. سرلش��کر موسوی با بیان 
اینکه ارتش تعداد س��ه میلیون رزمن��ده را در دوران دفاع مقدس 
و مقابله با رژیم بعثی داش��ته اس��ت، عنوان ک��رد: حدود 2 و نیم 
میلیون تن از این تعداد را سربازان تشکیل می دادند و این افراد از 
س��رباز عادی تا پزشک وظیفه را در بر می گیرند که انتظار می رود 
به نقش این عزیزان نیز در دفاع از کش��ور توجه بیشتری شود. وی 
با اش��اره به اهمیت کارکرد س��ازمان صدا و سیما در شکل دهی و 
ایجاد تصویری مناس��ب از تمامی س��ازمان های کشوری و لشکری 
در اذهان عمومی، افزود: رسانه ملی این ظرفیت و قدرت را دارد تا 
تصویری مناس��ب از یک سازمان یا نهاد ارزشی ارائه دهد که قطعاً 
این موضوع می تواند بر ذهن جوان ها و اشتغال و آینده شغلی آن ها 
جهت حضور در آن س��ازمان مؤثر واقع ش��ود؛ از این رو رسانه ملی 
می تواند آینده یک س��ازمان را با تصویری سازی مناسبی که از آن 

ارائه می دهد، رقم بزند.
فرمانده کل ارتش در پایان با اش��اره به اینکه ارتش و سپاه و سایر 
نیرو های مسلح ید واحده هستند، خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه در 
دوران دفاع مقدس دس��ت در دست یکدیگر در برابر دشمن تا بن 
دندان مسلح ایس��تادگی کردند و ما باید امروز تصویر این وحدت، 

همدلی، همبستگی و هم افزایی را به نسل جوان نشان دهیم.
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آخرین وضعیت بررسی سؤال از رئیس جمهور
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آخرین وضعیت طرح سؤال از نمایندگان 

از رئیس جمهور را تشریح کرد. محمد حسین فرهنگی با اشاره به 
آخرین وضعیت بررسی سوال از رئیس جمهور در قوه مقننه گفت:تاکنون 

2 جلسه در این زمینه در هیئت رئیسه پارلمان با طراحان سؤال برگزار 
شده است و پس از استماع نظرات، به جمع بندی ونتیجه نرسیده ایم. 

وی افزود: در صورتی که در جلسه بعدی ، طراحان سوال قانع نشوند طرح 
سؤال از رئیس جمهور در جلسه علنی اعالم وصول شده و از سوی رئیس مجلس 
به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. فرهنگی بیان داشت: در صورت اعالم وصول 

طرح سؤال از رئیس جمهور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه رئیس جمهور 
نمایندگان خود را معرفی کرده و موضوع در کمیسیون بررسی و گزارش آن به 

هیئت رئیسه ارجاع می شود.  تسنیم

خدمات نیروهای مسلح در مقابله با کرونا منعکس شود
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح با رشادت و روحیه 
جه��ادی وارد عرص��ه مقابله با ویروس منحوس کرونا ش��ده اند تا مردم 
آس��یب کمتری ببینند، این فعالیت ها باید به نحو شایس��ته ای انعکاس 
یابد. س��ردار ابوالفضل ش��کارچی در نشس��ت »هم اندیشی و هماهنگی 
فرمانده��ان نیروهای مس��لح و مدیران رس��انه ملی«  با اش��اره به نقش 
سازمان صدا و سیما در مقابله با جنگ های روانی و رسانه ای دشمنان نظام 
و انقالب اظهار داشت: امروز رسانه ملی متولی مقابله با جنگ نرم است و معاونت 
فرهنگی و تبلیغات دفاعی س��تاد کل نیروهای مس��لح نیز در این رابطه همراه با 
دیگر سازمان ها در جهت مقابله با دشمنان گام برمی دارد. وی افزود: این معاونت 
طبق مصوبه ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده،مرجع 

تأیید و یا تکذیب اخبار حوزه دفاعی و امنیتی است.

جزئیات نشست رؤسای کمیسیون های مجلس با شورای نگهبان 
رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس گفت:  دبیر شورای نگهبان عنوان 
کرد عملکرد نمایندگان مجلس به گونه ای نباشد که مردم از رأی دادن 
به آنها پشیمان شوند و یا اینکه صالحیت شان برای دوره بعد مجلس رد 
ش��ود. محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد با اشاره به نشست رؤسای 
کمیس��یون های تخصصی مجلس با دبیر و حقوقدانان ش��ورای نگهبان، 
گفت:  در این جلسه آیت اهلل جنتی با اشاره به مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم بر رفع این مش��کالت و ت��الش نمایندگان در این راس��تا تأکید کرد. وی 
اظهار داشت: آیت اهلل جنتی نمایندگان را به مردمی بودن دعوت کرد. وی افزود: 
همچنین در این جلسه رؤسای کمیسیون های تخصصی گزارشی را از برنامه های 
کاری کمیسیون های خود ارائه کردند که محور مشترک این گزارشات طرح ها و 

برنامه ها برای رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بود.  فارس

چهل سال بعد در
 چنین روزی

بورس یک افسانه قدیمی نیست
برخالف آنچه که مورخان اعالم کرده اند بازاری به 
نام بورس یک بازار تخیلی نیس��ت و تا حدود چهل 

سال پیش وجود داشته است.
دکتر تینوش قالیباف – مدیرکل حفظ آثار ملی – 
با اعالم این خبر اف��زود: در زندگینامه پدربزرگش 
چیزهایی درباره بورس آمده که احتماال وجود یک 

نهاد سرمایه گذاری را تایید می کند.
بر اساس این گزارش چندی پیش مهندس سامان 
احمدی نژاد – نوه رییس جمهور اس��بق ایران – از 
قمارخانه ای به نام ب��ورس در اواخر دهه نود پرده 
برداری کرده بود ک��ه این اظهارنظر با انتقاد تاریخ 

نگاران روبرو شده است.
شایان ذکر است در حال حاضر "بنیاد شیر یا خط" 
جای نهاد اقتصادی بورس را گرفته است و سرمایه 
گذاران با استفاده از روش شیر یا خط به معامالت 

خود ادامه می دهند.
تحریم های ایران تمدید نمی شود

تحری��م های ایران دیگر بی اثر ش��ده و تمدید آن 
مهم نیس��ت اما از شواهد و قرائن برمی آید که این 

تحریم ها ادامه نخواهد داشت.
ش��یده ظریف – وزیر امور خارج��ه – با اعالم این 
مطلب افزود: چهل و چند سال است که این تحریم 
ها تمدید ش��ده اند ول��ی احتماال در س��ال آینده 
این تحریم ها متوقف می ش��ود و از سال بعدتر ما 

آمریکای جهانخوار را تحریم خواهیم کرد.
وی در پاس��خ یکی از خبرنگاران که پرس��یده بود 
در زمین��ه چه محصوالتی آمریکا را تحریم خواهیم 

کرد، گفت: به شما مربوط نیست.
وی در پایان اعالم کرد ما کما فی الس��ابق حساب 
مردم آمریکا را از دولت این کش��ور جدا می دانیم 
و برای بازس��ازی و کمک به مردم مظلوم واشنگتن 
و نیوی��ورک و تگزاس آمادگ��ی کامل خود را اعالم 

می کنیم.

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

افشاگری درباره تخلفات و مفاسد بدون اقدام و عمل
 سودی نخواهد داشت


