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رســانه های غرب هیاهوی زیــادی درباره 
تحرکات نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا 
و خلیج فارس به راه انداخته بودند.در چند 
روز گذشته رســانه های غربی و منطقه ای 
سعی داشــتند یک فضای جنگی را ترسیم 
کنند و این احتمال را به قوت نشــان دهند 
که آمریکا به بهانه حمالتی که به ســفارت 
این کشور در بغداد می شود به ایران حمله 

نظامی انجام خواهد داد.
ورود ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« که 
در واقع یک ناو فرســوده است که به دوران 
بازنشستگی خود نزدیک می شود و جوالن 
آن در دریای عمــان و خلیج فارس، پرواز 
بمب افکن ب 52 در آسمان منطقه و دیگر 
تحرکات نظامی آمریــکا به تهدید و قدرت 

نمایی علیه ایران تعبیر شده بود.
تحلیل ها و گزارش های رسانه های آمریکایی 
و عربی منطقه بر این ادعا اســتوار بود که 
نیروهــای آمریکایی در آماده باش کامل به 
ســر می برند و هر آن ممکن است واکنشی 
از سوی آنها علیه مواضعی در ایران صورت 
گیــرد. ترامپ که روزهای پایانی ریاســت 
جمهوری خود را ســپری می کنــد و باید 
علیرغم میل خود کاخ سفید را تحویل جو 
بایدن بدهد، از این اتفاق بســیار خشمگین 
اســت. او برای فروکش کردن خشــم خود 
نیازمند بهانه ای بود، تا هم منطقه را درگیر 
آتش جنگ کند و هم دولت بعدی را دچار 
یک مشــکل حاد نماید.عربستان سعودی و 
رژیم صهیونیستی در این ماجرا آتش بیاران 
معرکــه بودند، آنها تحریک کنندگان اصلی 
ترامپ هســتند و اعتقاد دارنــد تا پیش از 
روی کار آمــدن بایدن، جنــگ علیه ایران 
آغاز شــود.اما باید به یک نکته مهم در این 

ماجرا توجه ویژه کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور شکست خورده 
آمریکا کــه تنها چند روز دیگر مهمان کاخ 
ســفید است، مانند روزهای نخست ریاست 
جمهــوری از قدرت و نفــوذ در حاکمیت 
برخوردار نیســت.ترامپ آن قدرت روزهای 
نخســت و یا حتی چند مــاه پیش را ندارد 
که بتواند دســتور دهد و دستورات او اجرا 
شــود.ارتش و پنتاگون آیا در شرایطی که 
ترامــپ چند روز در قدرت قرار دارد، تن به 
دستور او می دادند؟شاید بتوان یک جو عقل 
در ژنرال های آمریکایی یافت که در چنین 
شــرایطی تن به خواســته ترامپ ندهند و 

خود را در مهلکه جنگ با ایران نیندازند.
قطعــاً ژنرال هــای آمریکایی از بخشــی از 
ایران آگاهی دارند و  توانمندی های نظامی 
اما آن بخش پنهــان توانمندی های نظامی 
ایران بیشــتر از آنچه که دیده می شــود بر 
اندام ســربازان و ژنرال های آمریکایی لرزه 
می اندازد. پس از شــاخ و شانه کشیدن های 
نــاو هواپیمابــر »یــو اس اس نیمیتز« در 
منطقه، این ناو تصمیم گرفت دســت از پا 
درازتــر خلیج فارس و دریــای عمان را به 
مقصد پایــگاه دریایی »نورفولک« در ایالت 

ویرجینیا ترک کند.
میلیون هــا و حتی میلیاردهــا دالر از پول 
ملــت آمریکا بــرای چنیــن اقداماتی هدر 
می رود و تاکنون رقم 7 هزار میلیارد دالری 
که چند سال پیش دونالد ترامپ اعالم کرد 
که آمریکا در منطقــه هزینه کرده و به باد 

داده است، بیشتر هم شده است.
یکــی از مطالباتی که مــرم آمریکا باید آن 
نظامی گری  کنند، سیاست های  پیگیری  را 
ســردمداران کاخ سفید اســت که به نظر 
می رســد در میــان مردم ایــاالت متحده 
کمرنگ اســت و به آن پرداخته نمی شود.

دالرهای سیاســت نظامی گری نظام حاکم 
بر آمریکا از جیب ســرمایه داران این کشور 
هزینه نمی شــود بلکه این دالرها از جیب 
مردم این کشــور برداشــته شــده و خرج 
جنــگ افروزی های نظام لیبرال ســرمایه 
داری در ایاالت متحده می شود.اما با توجه 
به عقب نشــینی ناو آمریکایی و فرود بمب 
افکن ب 52 آمریکا که برای شــکار آن یک 
فروند موشــک پدافند باور 373 یا موشک 
ضد هوایی ســوم خرداد کافی است تا این 

»هیکل فربه« را سرنگون کند.
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رئیس قوه قضائیه: 

اجرای سند تحول قضائی را با قوت پیگیری می کنیم

آیت اهلل رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های مرتبط با قوه قضاییه گفت: 
بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک 

با دولت و مجلس شورای اسالمی این روند طی شود.
اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه و با حضور 
اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد. رئیسی در ابتدای جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای 
انتشــار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: اجرای سند تحول قضایی که از ابتدای مسئولیت 

اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقاء یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
وی با اشــاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای ســند تحول از همه بخش های مرتبط با قوه قضاییه گفت: بخش 
مهمی از راهکارهای ذیل ســند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با 
دولت و مجلس شــورای اسالمی این روند طی شود. رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور پیگیری جدی اجرای 
ســند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده اســت که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخشهای قوه 
قضائیه را به تفکیک، دســته بندی نموده و ابالغ نماید و در تعامل با همه بخشها، فعالیتها رصد و پایش شود 
تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد. رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: هر کدام از بخشهای 
قوه قضائیه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان 
مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند. رئیسی 
گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات الزم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی 
انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی گفت: سند 
تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسالمی، خبرگان حوزه و دانشگاه 
تبیین شــود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید. رئیســی گفت: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند 
تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی 
تشــکیل خواهد شد. رئیس قوه قضائیه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود 
و باید از توان فرهیختگان مســتقر در دادگســتری ها و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه استانهای کشور 
استفاده کرد. در این جلسه اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل معاون اول قوه قضائیه، رئیس 
دیوان عالی کشور، دادســتان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات و دکتر جمشــیدی و آقای اصفهانی نکات خود را برای تسریع در اجرای 

سند تحول قضائی بیان کردند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

هشدار جدی ظریف به ترامپ: 

هرگونه آتش بازی، پاسخ متقابل جدی همراه خواهد داشت

ظریف وزیر خارجه کشورمان در صفحه توئیتری خود درباره هرگونه به راه انداختن تنش، به رئیس جمهور 
آمریکا هشدار داد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توئیتری خود نوشت: اطالعات تازه از عراق 
حاکی از آن است که عوامل آتش افروز اسراییل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی ها هستند- تا 
ترامپ در حال رفتن را به بهانه ای ســاختگی به جنگ بکشانند. وی افزود: ترامپ، مراقب تله باش. هرگونه 

آتش بازی، پاسخ متقابل جدی همراه خواهد داشت، به خصوص علیه همان دوستان صمیمی ات.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛

شناسایی ۶۰۴۵ بیمار جدید کرونایی

سخنگوی وزارت بهداشت، به تشریح تازه ترین وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت و گفت: ۱۰۱ بیمار 
کرونایی دیگر در کشــور فوت شدند. سیما ســادات الری، بعد از ظهر شنبه ۱3 دی ماه ۹۹، به ارائه آمار 
کرونا پرداخت. سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: از روز جمعه تا روز شنبه، ۶ هزار و ۴5 بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند که مجموع بیماران به یک میلیون و 237 هزار و ۴7۴ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در این مدت، ۱۰۱ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان 
به 55 هزار و ۴3۸ نفر رســید. الری ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۴ هزار و 32۶ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
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سردار سالمی:

هر عمل دشمن را قاطع و مستحکم 
پاسخ می دهیم
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خسارتی برای حوزه ی علمیه   
و معارف  اسالمی است

سوگوار این برادر قدیمی هستم

فقدان آیت الله مصباح
حضرت ٓایت هللا خامنه ای: 


