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نباید اجازه دهیم هیچ نقطه ای 
از کشور به محل امن مفسدان و 
اراذل تبدیل شود

ای��االت متحده آمریکا که زمانی خود را مهد 
دموکراسی می نامید این روزها درحالی برای 
انتخابات آبان ماه آماده می ش��ود که ترامپ 
و بای��دن نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات 
برای کسب رای به هر ابزاری چنگ می زنند. 
نوع رفتارهای دو حزب نشان می دهد که در 
کنار انحصار طلبی حزبی و جلوگیری از ورود 
سایر جریان های سیاسی به انتخابات، بلوغ و 
عقالنیت سیاسی از میان آنها رخت بربسته و 
گویی کودکانی نابالغ و هیجان زده به رقابت 

می پردازند.
فضای تخریب ش��دید و ب��ه کار بردن الفاظ 
غیراخالقی و اصرار بر به آش��وب کش��اندن 
کش��ور در صورت عدم پیروزی در انتخابات، 
نمودهایی از این رفتار کودکانه اس��ت. نکته 
مش��ترک در مواضع هر دو نامزد، تاکید آنها 
بر مقابله با جمهوری اس��المی ایران اس��ت 
چنانکه بایدن از اجرای سیاست هوشمندانه 
برای به زانو درآوردن ایران می گوید و ترامپ 
نیز خود را پیروز تحریم و فش��ار حداکثری 
می دان��د. نکته قابل توج��ه در میان مواضع 
بایدن و ترامپ، س��خنان ض��د ایرانی ترامپ 
اس��ت که در کنار اعالم ادع��ای طرح ایران 
برای ترور س��فیر آمریکا در آفریقای جنوبی 
ادعای پاسخ به هر تهدید ایران یا قدرت هزار 
برابری را مطرح نموده اس��ت. این ژس��ت به 
ظاهر پیروزمندانه از س��وی ترامپ در حالی 
مطرح ش��ده است که در قبال آن چند نکته 

قابل توجه است:
نخس��ت آنک��ه ترامپ ت��رور س��فیر آمریکا 
در آفریقای جنوبی را پاس��خ ای��ران در برابر 
آمری��کا عنوان می کند و س��عی دارد تا توان 
ای��ران را در حد یک ترور س��اده تقلیل دهد 
حال آنکه ایران برای هدف قرار دادن منافع 
آمری��کا نیازی به چنین اقدامی ندارد چرا که 
با توان موشکی هر لحظه اراده کند می تواند 
این مهم را انجام دهد. به عنوان نمونه وقتی 
تروریست ها مجلس شورای اسالمی را هدف 
قرار دادند جمهوری اسالمی با موشک، مقر 
آنها در دیرالزور را با خاک یکسان کرد. زمانی 
که آمریکا سردار سلیمانی را ترور کرد، ایران 
عین االسد را موشک باران کرد، وقتی پهپاد 
آمریکای��ی حریم ایران را نقض کرد توس��ط 
پدافنده��ا ایران س��رنگون ش��د. زمانی که 
انگلی��س نفت کش ایران��ی را در یک دزدی 
دریایی آش��کار، متوقف کرد، مجبور ش��د تا 
تاوانش را در توقیف نفت کش��ش در خلیج 
فارس بدهد. دوم آنکه ترامپ میزان واکنش 
ایران به ترور س��ردار سلیمانی را در حد یک 
سفیر ناچیز و بی اهمیت تقلیل می دهد حال 
آنک��ه گویی ترامپ فراموش کرده اس��ت که 
واکنش اولیه ایران، موشک باران عین االسد 
بود و رسما اعالم کرده است که حداقل خون 
بهای سردار سلیمانی، اخراج آمریکا از منطقه 
است. سوم آنکه ترامپ در حالی از پاسخ هزار 
برابری می گوید که 40 س��ال پیش صدام و 
رژی��م بعثی عراق نیز توهم توان هزار برابری 
را داش��تند و از رسیدن به تهران طی 3 روز 
س��خن می گفتند. به رغم حمایت 35 کشور 
از رژی��م بعث��ی، آن 3 روز 8 س��ال به طول 
انجامید در حالی که صدام هرگز دستش به 
یک وجب از خاک ایران هم نرس��ید. رویای 
صدام در حالی محقق ش��د که امروز پس از 
چهل س��ال جمهوری اسالمی نه تنها توهم 
هرگونه حمله به ایران را از س��ر دشمنانش 
بی��رون رانده که با توان دفاعی اش توانس��ته 
متحدان خ��ود در منطقه را نیز حفظ نماید. 
اذعان ترامپ به طرح ترور بش��ار اسد رئیس 
جمهور س��وریه پس از 9 سال جنگ افروزی 
در این کشور، خود سندی بر برتری ایران در 
حوزه نظامی اس��ت که در کنار امنیت خود 

امنیت متحدانش را نیز حفظ کرده است.
 با توجه به این ش��رایط می ت��وان گفت که 
توهمات ترامپ علیه ایران برگرفته از فضای 
مس��موم و غیراخالق��ی حاکم ب��ر انتخابات 
آمریکا اس��ت ح��ال آنکه اف��رادی همچون 
صدام که رویای س��لطه بر ایران را داش��تند 
با رویایش��ان راهی قبرس��تان شده اند و این 
سرنوش��ت توهم زدگانی اس��ت که بخواهند 
رویای سلطه بر ایران را در سر داشته باشند 
و ترامپ نیز با چنین افکاری گزینه ای جز به 

صدام پیوستن در قبرستان نخواهد داشت.

ترامپ به صدام خواهد 
پیوست

خ���ب���ر

خ���ب���ر

سرمقاله
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والیتی در نشست مجمع جهانی 
بیداری اسالمی: 

امارات و بحرین هزینه اقدام 
خفت بارشان را پرداخت می کنند

س��یزدهمین نشس��ت فوق العاده مجمع جهانی بیداری 
اسالمی، از طریق ارتباط تصویری با صاحب نظران حدود 

50 کشور اسالمی در تهران برگزار شد.
علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اس��المی 
که برای برگزاری این مجمع در خبرگزاری تسنیم حضور 
یافت��ه بود، با تبیی��ن اهداف برگزاری این نشس��ت فوق 
الع��اده، تصریح کرد: پیرو اقدام نادرس��ت و بس��یار مضر 
س��ران امارات و بحرین در به رس��میت ش��ناختن رژیم 

صهیونیستی، موج مخالفت ها در سراسر جهان اسالم علیه 
این اقدام برخاست. مجمع جهانی بیداری اسالمی وظیفه 
خود می داند که در این باره اقدامی کند و به درخواس��ت 
بس��یاری افراد دلس��وز و صاحب نظر، نشست فوق العاده 

شورای عالی بیداری اسالمی تشکیل خواهد شد.
والیتی در بخش��ی از سخنان خود در این نشست با اشاره 
به اق��دام خیانت بار امارات و بحرین در س��ازش با رژیم 
صهیونیستی گفت: اقدام برخی دولت های وابسته حاشیه 

خلیج فارس بنای خانه بر روی آب است.
وی اضافه کرد: برخی دولتهای وابسته حاشیه خلیج فارس 
به امید حمایت پوشالی آمریکا از آنان تبدیل به عروسک 
خیمه شب بازی آمریکا و اسرائیل شده اند و امید پوچ بر 
هیچ بسته و خانه ای بر روی آب بنا کرده اند. و آنها هزینه 
ای��ن اقدام خفت بار را پرداخت می کنند. وی با اش��اره به 

این که دش��منان مقاومت اسالمی در سطح منطقه و بین 
الملل طی دهه های اخیر س��ناریوهای مختلفی در جهت 
حفظ منافع اس��تکباری و اس��تثماری خویش طراحی و 
اجرا نموده اند افزود: پیاده س��ازی طرح خاورمیانه بزرگ، 
حمله مستقیم به عراق و افغانستان، جنگ و جنایت علیه 
لبنان و غ��زه بی دفاع،  انحراف جریان بیداری اس��المی، 
تش��کیل، راه اندازی و تجهیز گروه های تکفیری و کشتار 
صدها هزار انس��ان بی گناه در سطح منطقه توسط قاتالن 
نیابت��ی، ترور ناجوانمردانه فرمانده ش��جاع و دالور جبهه 
مقاومت حاج قاس��م سلیمانی و غیره  بخشی از راهبردها  
و طرح های خباثت آمیز نظام س��لطه در س��طح منطقه 
غرب آسیا برای مقابله با ارزش ها و آرمان های اسالم ناب 

بوده است. 

رییس قوه قضاییه در گردهمایی سراسری 
فرماندهان، رؤسا و معاونان ناجا:

نباید اجازه دهیم هیچ نقطه ای از 
کشور به محل امن مفسدان و اراذل 

تبدیل شود

آیت اهلل رییس��ی با اش��اره به نقش تعیین کنن��ده تحقیقات و 
بررس��ی های پلیس در پیش��برد پرونده ه��ای قضایی، گفت: 
تحقیقات میدانی و بررس��ی های مقدماتی در نیروی انتظامی 
پیرام��ون پرونده ها در جهت کاهش اطاله دادرس��ی ها و اتقان 

آراء قضایی بسیار تاثیرگذار است.
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی سراس��ری فرماندهان، رؤسا 
و معاونان ناجا با اش��اره به تاثیر تق��وا در کارآمدی و تضمین 
س��المت مجموعه های س��ازمانی گف��ت: رم��ز تاثیرگذاری و 
کارآمدی مجموعه و س��ازمانی که می خواهد موفق باشد، آن 

است که در همه امور و برنامه ها، خداوند را محور قرار دهد.
وی آس��یب شناس��ی در مجموعه نیروی انتظام��ی را یکی از 
جلوه های نظم در این نیرو دانست و گفت: در امر آسیب شناسی 
بای��د این نکته را مدنظر قرار دهی��م که اتخاذ کدام روش ها و 
رویکرد ها به احقاق حق و تس��هیل ام��ور مردم و حفظ امنیت 

جامعه و برخورد با ناهنجاری ها منجر می شود.
 ریی��س ق��وه قضاییه با اش��اره ب��ه اهمیت نظ��ارت دائمی و 
مس��تمر بر مجموعه تحت امر در فرمانده��ی نیروی انتظامی 
گفت: اتخاذ کنت��رل و نظارت بر مجموعه تحت امر به معنای 
بی اعتمادی به آن ها نیست؛ بلکه برای تداوم اعتماد و تضمین 
سالمت مجموعه اس��ت؛ لذا برای صیانت از سالمت مجموعه 
تحت امر، انجام کنترل و نظارت مس��تمر ضروری است و این 
یک��ی از وظایف مدی��ران و فرماندهان در همه س��ازمان ها از 

جمله سازمان عظیم نیروی انتظامی است.
رییس��ی تصریح کرد: نیروی انتظامی از آن جهت که در خط 
مقدم برخورد با ناهنجاری ها و مفاس��د و مفسدان اقتصادی و 

افراد ش��رور و اخاللگران امنیت اجتماعی است، لذا صیانت از 
سالمت این مجموعه از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار 

است.
 وی با اش��اره ب��ه اجتناب ناپذیر بودن بکارگیری س��امانه های 
فناوران��ه در مجموعه نیروی انتظامی گف��ت: نیروی انتظامی 
برای توسعه اش��راف اطالعاتی و بسط دامنه بازدارندگی خود 
باید هر چه بیش��تر به سامانه های فناورانه مجهز شود و از این 
طریق به همه افراد متخلف و مجرم فهمانده شود که در تمام 

نقاط زیر ذره بین پلیس قرار دارند.
رییس��ی با اش��اره ب��ه ظرفیت مطل��وب نیرو ه��ای مردمی و 
س��ازمان های مردم نهاد برای یاری رس��اندن به پلیس افزود: 
نیروی انتظامی در حوزه پیش��گیری از وقوع جرم و شناسایی 
ج��رم و مجرمی��ن می توان��د از ظرفی��ت نیرو ه��ای مردم��ی 
و س��ازمان های مردم نه��اد بهره گیرد و ای��ن امر در حصول 

توفیقات برای پلیس بسیار راهگشاست.
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه بای��د از هر اقدامی ک��ه مردم را 
دچار نگرانی و دغدغه می کند، پرهیز شود، گفت: چه در امور 
قضای��ی و چه در امور انتظامی و چه در س��ازمان های دولتی 
باید در جهت امیدوار کردن مردم تالش شود. در همین راستا 
ضرورت دارد مش��کالت و کاستی های موجود در یک دستگاه 
در سلس��له  مراتب و س��ازمان اداری مرتفع ش��ود و از منتقل 

کردن این مشکالت و کاستی ها به مردم پرهیز شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ س��ازمانی در کش��ور به 
اندازه نیروی انتظامی با قوه قضاییه در ارتباط نیس��ت، گفت: 
م��ردم کاس��تی ها و موفقیت های دو مجموعه ق��وه قضاییه و 
نی��روی انتظامی را به صورت یکج��ا و در قالب یک مجموعه 
می بینند؛ لذا ضرورت دارد هم افزایی نیروی انتظامی و دستگاه 

قضایی هر چه بیشتر افزایش یابد.
رییس��ی در ادامه »مهربانی«، »اقتدار« و »تدبیر« را سه نکته 
مح��وری در ارتباط با نیروی انتظامی دانس��ت و گفت: نیروی 
انتظام��ی باید ملجاء و پناهگاه مردم و اف��راد مورد ظلم واقع 
شده باشد و به مانند عدلیه به  مثابه پدری مهربان برای مردم 

و مظلومان عمل کند.

وی اقت��دار نی��روی انتظامی را امری بس��یار مهم دانس��ت و 
گف��ت: اقتدار و قاطعی��ت پلیس یعنی به ص��ورت قانونمند و 
ب��ا قدرت عمل ک��ردن؛ بنابراین اقت��دار و قاطعیت به معنای 
تجاوز به حقوق مردم نیس��ت؛ آنچ��ه در پلیِس آمریکا و اروپا 
امروز مشاهده می ش��ود، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی 

و حیات آنهاست.
رییس��ی در ادامه با اش��اره به نقش تعیین کننده تحقیقات و 
بررس��ی های پلی��س در پیش��برد پرونده ه��ای قضایی گفت: 
تحقیقات میدانی و بررس��ی های مقدماتی در نیروی انتظامی 
پیرام��ون پرونده ها در جهت کاهش اطاله دادرس��ی ها و اتقان 
آراء قضای��ی بس��یار تاثیرگ��ذار اس��ت؛ لذا به ه��ر میزان که 
تحقیقات میدانی و بررس��ی های مقدمات��ی صورت گرفته در 
نی��روی انتظامی از دقت بیش��تری برخوردار باش��د، به همان 
می��زان نیز اطاله دادرس��ی ها کاهش و اتق��ان آرای صادره در 

مراجع قضایی افزایش می یابد.
وی گف��ت: ما انتظ��ار داریم فرماندهی ناج��ا تدبیری کنند تا 
موضوعات ارجاعی از ناحیه قضات و مراجع قضایی به مجموعه 
نیروی انتظامی، با دقت و س��رعت بیش��تری مورد بررس��ی و 
رس��یدگی قرار گیرند. رییس ق��وه قضاییه با تقدیر از اقدامات 
نیروی انتظامی در راس��تای کش��فیات در حوزه مواد مخدر و 
جرائم دیگر گفت: انتظار ما آن اس��ت که آن دس��ته از موارد 
و جرائم که در کش��ف آن ها موفقیت حاصل نش��ده اس��ت، با 
اقدامات و تدابیر متفاوتی از ناحیه نیروی انتظامی مورد کشف 
قرار گیرند؛ چرا که این کش��فیات در رس��یدگی به پرونده ها 
و احقاق حق مردم بس��یار تاثیرگذار اس��ت. رییس��ی با اشاره 
به موضوع تش��کیل پلیس قضایی که بعد از ش��هادت آیت اهلل 
بهش��تی مطرح ش��د، با بیان اینک��ه نیروی انتظام��ی بعنوان 
ضاب��ط دس��تگاه قضایی از ویژگی ه��ا و اقتضائات��ی برخوردار 
اس��ت، گفت: نی��روی پلیس به عنوان ضابط دس��تگاه قضایی 
اقتض��ا می کند که از دانش قضایی و ارتب��اط با مجموعه های 
قضایی برخوردار باش��د و ضروری است که این اقتضائات روز 
به روز تقویت ش��ود. رییس قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به 
اهمیت افزایش نظارت ها بر تحت نظرگاه ها و بازداش��تگاه های 

موج��ود در کالنتری ها گفت: الجرم در فرآیند رس��یدگی به 
ی��ک موضوع باید اف��رادی در مراحل تحقیق��ات مقدماتی در 
کالنتری ها نگهداری ش��وند؛ در همین راستا افزایش نظارت ها 
ب��ر تحت نظرگاه ها و بازداش��تگاه های موجود در کالنتری ها از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
رییس قوه قضاییه در ادامه خط��اب به فرماندهان ناجا تاکید 
کرد: مطلقاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطه ای از کش��ور - اعم از 
ش��هر یا روس��تا، نقاط مرزی یا داخلی- برای افراد متخلف و 
مجرم و معتادان متجاهر و توزیع کنندگان جزئی و کلی مواد 
مخدر، امن باشد. آیت اهلل رییسی در ادامه با اشاره به ضرورت 
تقدی��ر از بخ��ش مرزبانی ناج��ا و تجلیل از ش��هدای مرزبانی 
گفت: تعداد شهدای مرزبانی ناجا بیانگر آن است که چشمان 
تیزبی��ن مرزبانان ما اجازه ورود عناص��ر ناامن کننده به داخل 
کش��ور را نمی دهند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش 
دق��ت نیرو های پلی��س در فرآیند دس��تگیری افراد مظنون و 
متهم گفت: به هر میزان که فرآیند دستگیری افراد مظنون و 
متهم توسط نیروی انتظامی دقیق تر و حساب شده تر باشد، به 
همان میزان نیز فرآیند رسیدگی های قضایی از دقت بیشتری 

برخوردار خواهند بود. 
در ابتدای گردهمایی سراس��ری فرماندهان، رؤس��ا و معاونان 
ناجا که در س��تاد فرماندهی ناجا برگزار ش��د، سردار اشتری 
فرمان��ده کل نیروی انتظامی اظهار داش��ت: نی��روی انتظامی 
به س��بب کثرت و تنوع ماموریت ها و مس��ئولیت ها، در اقصی 
نقاط کش��ور حاضر است و امسال نیز با توجه به شیوع کرونا، 
ماموریت های نیروی انتظامی در راس��تای یاری رس��اندن به 

مردم و درمانگران کشور مضاعف شده است.
فرمان��ده کل ناجا، با اش��اره ب��ه اولویت ه��ای 9 گانه نیروی 
انتظامی در س��ال 99 گفت: ارتقاء و توسعه اشراف اطالعاتی، 
یکپارچه س��ازی بانک های اطالعاتی درون و برون س��ازمانی، 
توس��عه کمی و کیفی خدمات انتظامی و پیشگیری و توسعه 
اقدامات مقابله ای با قاچاق کاال و ارز و مواد مخدر و س��الح و 

مهمات اهم اولویت های ناجا در سال جاری است. 
 مرکز رسانه قوه قضاییه
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جهانگیری:

کاال های اساسی با ارز دولتی نباید 
گران شود
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موضوع مناقصه: تهیه، تامین و خرید و پخش آســفالت جهت معابر ســطح 
شــهر کاشــان مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم .
مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه: 1,000,000,000 (یک میلیارد) ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در 

وجه شهردارى کاشان .
مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/7/16 از اداره پیمــان 
و رســیدگى، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثرتــا تاریــخ 99/7/19 و 
بازگشــایى پاکتها در مورخ 99/7/20 در محل شــهردارى کاشان خواهد 

بود.
- هرگاه برندگان اول تا ســوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن : 55440055-8 (031)                                                                                           

شهردارى کاشان

بود و نبود برجام برای ایران تفاوتی ندارد 

اعتراف می کنم قیمت 
مواد غذایی ناعادالنه 

و غلط است

روحانی در جلسه هیئت دولت:


