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گروه سیاســی – فهمیه جهازیان: این روزها فضای 
مجازی دارد ارزشــهای خود را نشــان می دهد. بارها دیده 
شده که این رسانه گســترده می تواند صدای کسانی باشد 
که صدایشــان به جایی نمی رســد و البته اگر این موضوع 
از سوی مســئوالن به رسمیت شناخته شود و به آن توجه 
شود، مطمئنا برکات بســیاری خواهد داشت. یک نمونه از 
چنین وضعیتی، صدور حکم محکومیتی است که چند روز 
است که در فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است و از 
سوی مسئوالن قوه قضائیه هم دســتور پیگیری آن صادر 

شده است. 
موضوع از انتشار حکم محکومیت مردی ۴۵ ساله با سه 
فرزند به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شالق به خاطر دزدیدن 
ســه بسته بادام هندی آغاز شد؛ داســتانی که یادآور رمان 
مشهور »بینوایان« اثر ویکتور هوگو است. بنابر حکم منتشر 
شــده، متهم اقدام به سرقت سه بســته بادام هندی از یک 
مغازه کرده که پس از شــکایت مالک مغازه و ارائه فیلم از 
ارتکاب جرم متهم توســط وی و اقــرار و عدم دفاع موجه 
متهم؛ قاضی متهم را که مردی ۴۵ ســاله و پدر سه فرزند 
اســت به ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شالق محکوم 
کرده است! اگرچه حکم منتشر شده بدوی بوده اما به علت 
عدم تجدیدنظرخواهی متهم، حکم وی پس از گذشت مدت 

قانونی تجدیدنظرخواهی در حال حاضر قطعی شده است.
در رمــان »بینوایان«، ژان والژان وقتی نتوانســت کاری 
به دســت آورد و کودکان خواهرش گرســنه بودند، شیشه 
مغازه یک نانوایی را می شکند و نانی می دزدد اما پس از آن 
دستگیر می شود و به زندانی دراز مدت محکوم می شود. ژان 
والژان از محبوب ترین و شــناخته شده ترین شخصیت های 
داســتانی دنیا است و هوگو چنان به او پرداخته که نمادی 
شده از کســانی که فقر آنها را مجبور به رفتارهای ناهنجار 
کوچک می کند اما قانون با بی رحمی آنها را مجازاتی شدید 
محکوم می کند، بدون اینکه به زمینه ها و علل پیدایش فقر 

ویرانگری که باعث چنین رفتاری شده بپردازد. 
اما اگر ژان والژان داستانی آفریده ذهن ویکتور هوگو بود، 
انتشــار حکم این مرد ۴۵ ســاله واقعیت تلخ را برای مردم 
بازگو می کــرد. تعجب از این حکم از این حهت هم بود که 
در شــرایطی که در بسیاری از دادگاه های عمومی و کیفری 
قاضی ها بــا دادن احکام جایگزیــن حبس تالش می کنند 
کمتر مردم را روانه زندان کنند، چرا ۱۰ ماه حبس تعزیری 

و ۴۰ ضربه شالق برای مردی که فقط سه بسته بادام هندی 
دزدیده صادر شــده است؛ آن هم پدری که سه فرزند قد و 

نیم قد دارد.
کاربران نکته سنج شبکه های اجتماعی با اشاره به اینکه 
حکم قاضی با بزه انتسابی )دزدیدن سه بسته بادام هندی( 
تناســب ندارد، به انتقاد از این حکم پرداخته اند. برخی هم 
با مقایســه احکام اختالسگران و ابربدهکاران بانکی با حکم 
این پدر بینوا، تالش کرده اند میزان زندان و شالق را با تعداد 

بسته های بادام هندی متناسب کنند.
کاربری در واکنش به این حکم عجیب در توییتر نوشت: 
»با یک حساب سرانگشــتی متوجه می شویم برادر حسن 
رعیت که ۳۵ سال حکم گرفته، نهایتا حدود صد بسته بادام 
هندی سرقت کرده اســت.« دیگری هم با اشاره به قیمت 
نه چندان زیاد بادام هندی چنیــن به حکم قاضی واکنش 
نشــان داده است: »یعنی کســی نبود پول این سه بسته را 

حساب کند و پرونده را ببندد؟«
عدم تناســب این حکم با جرم حتی صدای خبرگزاری 
فــارس را هم درآورد و این خبرگزاری نوشــت: هرچند به 
موازات برخورد با دانه درشت ها و جرایم سنگین، رسیدگی 
به تخلفات و جرایم کوچک نیز ضروری اســت و مانع هرج 
و مرج می شــود اما عدم تناســب ظاهری این حکم با جرم 
صورت گرفته نیازمند توضیح یا اصالح توســط دســتگاه 

قضایی است.
سایت الف نیز در تحلیلی در این باره نوشت: » چرا باید 
دســتگاه قضایی کشور با حجم کاری سنگین درگیر چنین 
پرونده هایی شــود . مجموع ارزش کاالی سرقت شده چند 
۱۰ هزار تومان بیشتر نیست. شوراهای حل اختالف، هیئت 
امنای مساجد محالت و نهادهای قانونی و مدنی می توانند 
درباره چنین پرونده هایی نظر بدهند و در نهایت موضوع را 

با »کدخدا منشی« حل و فصل کنند. 

ورود شــوراهای حل اختــالف به چنیــن پرونده هایی 
به شــیوه کدخدا منشی بیشــترین تاثیرش همان ترویج 
اخالق گرایی و فرهنگ گذشت در جامعه است و طرفین در 
چنین پرونده هایی بهتر به صلح و سازش می رسند در حالی 
که تشــکیل دادگاه با تشریفات مرســوم آن فرد شاکی را 
سخت تر به گذشــت وادار می کند و اراده فرد برای محکوم 

کردن طرف متهم یا مجرم بیشتر می شود. 
به نظــر می آید جامعــه ایرانی برای رســیدن به چنین 
ویژگی نیازمند توجه بیشتر به اخالقیات و بازنگری در این 
زمینه است، برای  همین هم اندیشمندان، متخصصان علوم 
اجتماعی و کارشناســان حوزه دین بایــد به دنبال راه حل 
باشند.  نباید فراموش کرد جامعه با آذین بندی خیابان ها و 
چند سریال و نماهنگ در مناسبت های مذهبی و دینی به 
یک جامعه اســالمی- اخالقی تبدیل نمی شود بلکه  بروز و 

ظهور جامعه اسالمی در رفتار و کنش  شهروندانش است.«
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز بالفاصله در رابطه با موضوع 
صدور حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شــالق برای سرقت 

سه بسته بادام هندی اطالعیه ای صادر کرد.
این قوه در اطالعیه ای اعالم کرد: »برای بررســی حکم 
صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع 
عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه 
ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. رییس کل 
دادگستری اســتان قم به محض اطالع از صدور حکم ۱۰ 
ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شالق برای فردی که بادام 
هندی را از مغازه ای به ســرقت برده است، دستور تشکیل 
هیــات ویژه ای را داده  تا مســئله را از جنبه های مختلف 
بررســی نمایند. با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد 
مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال 
حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای 
حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از 
جنبه های مختلف مورد بررســی قرار دهد.با توجه به لزوم 
تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات 
مذکور تالش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت های قانونی برای 
تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود. 
رییس عدلیه در طول ســه ماه گذشــته مکررا در خصوص 
لزوم توجه به تناســب احکام صادر شده با میزان جرم رخ 
داده نکاتی را متذکر شده اند و این مسئله جزو سیاست های 

اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب می شود.«

دستگاه های اجرایی برنامه های اصالح الگوی مصرف را 
پیشنهاد دهند

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تامین انرژی پایدار برای رشــد اقتصاد 
ایــران و توجه بــه عدالت اجتماعی گفت: دســتگاه های اجرایــی برنامه های 
پیشــنهادی خود را در زمینه اصالح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی 

هر چه زودتر ارائه دهند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 

برگزار شد.
 در این جلســه موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در 
زمینه توزیع انرژی بین قشــرهای مختلف مردم مطرح و پس از بحث و تبادل 
نظر مقرر شد تیم اقتصادی دولت جهت گیری ها و برنامه های پیشنهادی خود 

را در این زمینه ارایه دهند تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم گیری شود.
 همچنین موضوع تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با ۲ محور منطقی 
کردن مصرف انرژی و تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر 

و محروم در دستور جلسه قرار گرفت.
در ادامه جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررســی 
در خصوص گــزارش وزارت نفت دربــاره برنامه هایش بــرای تولید و تأمین 
گاز با توجه به در پیش بودن فصل ســرما و زمســتان، شــیوه های تأمین و 
عرضه انرژی پایدار برای بلندمدت بررســی و مقرر شــد دستگاه های اجرایی 
 حداکثــر یک هفته آیین نامه هــای الزم را در این خصــوص تدوین و تقدیم

 دولت کنند.

دادستان کل کشور:
۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنالین شناسایی شده  است

دادســتان کل کشــور با بیان اینکــه در مهرماه امســال ۴۲ هزار و ۵۰۰ 
بازی قمار آنالین شناســایی شــده  اســت، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد 
 از این بازی ها پیام هشــدار ارســال شــده که ایــن پیام ها می تواند نســبتاً

 موثر باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، حجت االسالم و المسلمین منتظری، 
دادستان کل کشور در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه در 
مهرماه امســال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنالین شناسایی شده  است، گفت: 
برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی ها پیام هشــدار ارســال شــده که این 

پیام ها می تواند نسبتاً موثر باشد.
وی افزود: طبق بررسی های انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی 
که از ســوی این بازی های قمار آنالین به بانک ها داده شده، شماره تلفن های 

نامعتبر است.
دادســتان کل کشــور همچنین بر ضــرورت برخورد قاطــع و بازدارنده 

دادستان ها با متخلفان و متهمان بازی های قمار آنالین تاکید کرد.

مخبر اصالحیه مصوبه واردات گوشت مرغ
 با ارز ترجیحی را ابالغ کرد

معاون اول رئیس جمهوری اصالحیه مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ 
با ارز ترجیحی را ابالغ کرد. بر اســاس این اصالحیه وزارت جهاد کشــاورزی 
برای ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشــت سفید از طریق شرکت های 
مباشــر دولتی و غیر دولتی نسبت به واردات ۱۲۵ هزار تن گوشت مرغ با ارز 

ترجیحی اقدام کند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات دولت، با امضای محمد 
مخبر مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی اصالح و ابالغ شد.
هیات وزیران در جلســه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، به پیشــنهاد وزارت جهاد 
کشــاورزی و به استناد اصل )۱۳۸( قانون اساســی، مصوبه مربوط به واردات 

گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصالح کرده است.
به موجب این اصالحیه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور ترمیم 
ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکت های مباشر 
دولتی و غیردولتی، نســبت به واردات ۱۲۵ هزار تن گوشت مرغ با استفاده از 
ارز ترجیحــی )۰۰۰/۴۲ ریالی( و همچنین افزایش واردات تخم مرغ به ماهانه 
۱۵ هزار تن به تناســب نیاز جامعه و بازار تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت جزء 
)۳( بند )ب( تبصره )۱( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور از ســرجمع 

اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به این وزارتخانه اقدام کند.
همچنیــن تعرفه واردات مرغ قطعه بندی شــده موضوع این تصویب نامه ۴ 

درصد تعیین می شود.

اخبار کوتاه

قوه قضائیه به حکم زندان برای سرقت سه بسته بادام واکنش نشان داد

هیات ویژه برای ژان والژان ایرانی 

رئیس قوه قضائیه گفت: روز گذشــته گزارش یک نهاد 
نظارتــی درباره عملکرد یک قاضی به دســتم رســید که 
حقیقتــاً دلم به درد آمد که این شــخص نه به خاطر فقر 
یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایالت نفســانی دچار 

لغزش شده است.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای در جلسه 
صبح دیروز دوشــنبه )ســوم آبان ماه( شــورای عالی قوه 
قضائیه  با اشــاره به فزونی وسوسه های شیطانی و هواهای 
نفسانی و فشارهای دشمنان بیرونی در شرایط دشوار فعلی 
گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی درباره عملکرد 
یک قاضی به دستم رسیده که حقیقتاً دلم به درد آمد که 
این شــخص نه به خاطر فقر یــا کمبود در زندگی بلکه به 

دلیل تمایالت نفسانی دچار لغزش هایی شده است.
محســنی اژه ای ادامه داد: شــیاطین و دشمنان سعی 
می کنند از نقطه ضعف انســان اســتفاده کننــد و ما که 
می خواهیم پرچمــدار انقالب و الگوی حســنه در جهان 
باشیم باید بیش از همه به سنگینی مسئولیت توجه کنیم 
و نباید در مقابل نامالیمات، کمبودها و فشــارها صبرمان 

لبریز شود و از پای درآییم.
رئیس دســتگاه قضا، اجرای عدالــت را از وظایف مهم 
حکومت دانست و گفت: امروز مردم از نظام اسالمی انتظار 
اجرای عدالت در همه زمینه ها را دارند؛ نه فقط عدالت در 

صدور حکم.
محســنی اژه ای افزود: امروز که می خواهیم به پیروی 
از انبیاء و اولیا و ائمه هدی اســوه حســنه باشیم باید در 
همه بخش ها بر اســاس عدل رفتار کنیم و تأکید ولی امر 
بر تدوین پیوســت عدالت خواهانه برای همه تصمیمات و 

مصوبات در همین راستاست.
رئیــس قوه قضائیه گفت: وقتــی تصمیمی می گیریم یا 
قانونی را تصویب و بخشــنامه ای را صــادر می کنیم باید 
بیندیشــیم که ســبب تحقق و گســترش عدالت شده یا 
برعکس موجب ایجاد رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی 

را بیشتر و افرادی را از فرصت ها محروم می کند.
محســنی اژه ای از اخالق نیز به عنوان نیاز امروز انسان 
یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از مســائل اسالمی را اخالق 
تشکیل می دهد که تحقق عدالت را هم به دنبال خود دارد 

و موجب حفظ انسان در برابر هواهای نفسانی می شود.
وی تصریــح کرد: گاهی اخالق عملی از هر خطابه و هر 
نوشته ای بیشتر اثرگذار است و ما با توجه به شرایط امروز، 
بایــد بیش از پیــش صبر، عدالــت ورزی و رعایت اخالق 

اسالمی را در سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با بیــان اینکه تمام اخالق در وجود 
مقدس پیامبر اعظم و ائمه اطهار تجلی یافته، تصریح کرد: 
اگر می خواهیم پیروان راســتین انبیاء و اولیاء باشیم باید 

رنگ خدا و رسول خدا را داشته باشیم.
محســنی اژه ای افزود: خیلی اوقات انســان به راحتی 

زبــان باز می کند و حرف های نادرســت می زند و مطالبی 
که نسبت به آن ها علم و یقین ندارد بیان می کند و توجیه 
هم می کند که دیگران چنین گفته اند و یا چنین شــایعه 

شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز باید از سرنوشت 
کسانی که در چهار دهه گذشته به دلیل غفلت دچار خطا 
و انحراف شــده اند عبرت گرفــت و از خدا، قرآن و نماز و 
پیامبر اعظم و خاندان او که وســیله تقرب الهی هســتند 
اســتمداد بجوییم تا خدا لحظه ای مــا را در برابر لغزش ها 

رها نکند.
بخــش دوم جلســه امروز شــورای عالی قــوه قضائیه 
به بررســی دســتورالعمل نظارت بر برگزاری آزمون های 
اســتخدامی و تخصصی دســتگاه قضا اختصاص داشت که 
تعدادی از اعضای شــورا دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را 

در این زمینه ارائه کردند.
رئیس قوه قضائیه پس از شنیدن نظرات اعضای شورای 
عالی قــوه قضائیه، دســتورات الزم را در این زمینه صادر 

کرد.

محسنی اژه ای: 

از عملکرد و لغزش یک قاضی دلم به درد آمد

مطالبات اهل سنت در ایران
ایــران بزرگترین و پرجمعیت ترین کشــور 
شــیعه اثنی عشری اســت و دیگر کشورهای 
شیعه نشــین در جهان اســالم نظیر جمهوری 
آذربایجان و عــراق و لبنان و بحرین و... نه به 
وسعت ایران هستند و نه تعداد شیعیان آنها به 
تعداد ایران اســت. در کنار اکثریت شــیعه در ایران، ادیان دیگری هم هستند که 
از نظر تعداد در اقلیت قرار دارند از جمله مســیحیان ارمنی و کلدانی و آشوری و 
کلیمی و زردشتی. بعد از انقالب از تعداد اقلیت های غیر مسلمان کاسته شد و به 
لحاظ تفاوت های فرهنگی که با مســلمانان دارنــد مهاجرت را برگزیدند و در این 
میان مســلمانان اهل تسنن به روایتی ۱۰ درصد جمعیت ایران و به روایتی دیگر 
نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کشــور را تشــکیل می دهند و اکثر قریب به اتفاق 
آنها در مناطق مرزی ساکنند و به عبارتی مرزداران کشور هستند و از آنجایی که 
تجانس فرهنگی بیشــتری با اکثریت شیعه کشور دارند و از اقشار متوسط و پائین 

دست جامعه هستند توان مهاجرت در آنان کمتر است.
اقلیت قابل توجه اهل تســنن از ابتدای انقــالب انتظاراتی خاص از جمهوری 
اســالمی داشت که ظاهرا برآورده نشد بطوریکه آقای جلیل رحیمی جهان آبادی 
عضو فراکســیون اهل ســنت مجلس شورای اســالمی و نماینده تربت جام، بعد 
از دیدار اعضای کمیســیون مزبور با ســید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس 
جمهور گفت: »با گذشت چهار دهه از عمر انقالب با انباشتی از مطالبات بی پاسخ 
اهل ســنت ایران مواجهیم«. ظاهرا اهل تســنن در بعد از انقــالب برای دریافت 
انباشــت مطالبات بی پاسخشان به هر دری کوبیدند تا جایگاهی مناسب و در شأن 
این جماعت قابل توجه کســب کنند ولیکن با در بســته روبرو شدند به طوریکه 
نماینده تربت جــام در ادامه اظهاراتش ابراز داشــت: »قبال مطرح بود چون اهل 
سنت رأیشان را به اصالح طلبان می دهند به همین علت به مطالباتشان پاسخ داده 
نمی شــود و این بار به اصولگرایان رای دادیم و حمایت کردیم تا بهانه ای نباشد.« 
شاهدی که می توان بر ادعای آقای رحیمی ذکر کرد، حمایت مولونا »عبدالحمید 
اسماعیل زهی« امام جماعت اهل تسنن زاهدان که شخصیتی پر نفوذ در بین اهل 
تســنن است از آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری است. اظهارات رحیمی 
جهان آبادی، استیصال جماعت اهل تسنن را نشان می دهد که جایگاه واقعی خود 
را نتوانستند کســب کنند و حاال از روی اجبار رو به اصولگرایان آوردند تا ببینند 
آبی از این جماعت گرم می شود یا همچون گذشته، باید در حسرت یک مقام برای 
سنی ها بسر ببرند بطوریکه نماینده اهل تسنن مجلس ابراز داشت: »اگر به سرمایه 
عظیم مردمی اعتقادی هســت باید در بین سفرا و اســتانداران و وزرا و معاونین 
رئیس جمهور از اهل ســنت انتخاب شــوند و اگر یکــی از معاونین رئیس جمهور 
اهل ســنت باشــد چه آسیبی به کشور وارد می شود؟« ســنی های ایران وقتی به 
کشــورهای همجوار چشم می دوزند و می بینند در کشوری نظیر عراق که اکثریت 
آن را شیعیان تشکیل می دهند رئیس جمهور از کردهای سنی و رئیس مجلس از 
اهل تسنن است و در ایران از کمترین جایگاه برخوردارند احساس غبن می کنند.

متاســفانه اســتفاده نکردن از پتانســیل قابل توجه اهل ســنت در کشور در 
چارچوب مســئولیت های سیاســی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... خالصه 
نمی شــود. رحیمی جهان آبادی نماینده اهل ســنت مجلس شــورای اسالمی در 
ادامه اظهاراتش به این موضوع اشــاره کرد و بیان داشــت: »صداوســیما از پول 
مالیــات و نفت و بودجه می گیرد امــا کدام بخش آن متعلق به ما بوده تا باورهای 
خــود را به فرزندانمان آموزش دهیم؟ بگذریــم از تخریب ها و توهین هائی که گاه 
و بیگاه در همین رســانه ملی رخ می دهد و ما مجبور به واکنش می شــویم حتی 
کتاب هائــی که در مدارس به نام اهل ســنت چاپ می شــود محتوایش ربطی به 
اعتقادات ما ندارد.« اگر جمهوری اســالمی ایران از حکام و دولتمردان اهل سنت 
کشــورهای اسالمی انتظار دارد به شیعیان کشورشان توجه کنند و آنها را منفعل 
و منزوی نکنند علی االصول، خودش باید پیشــقدم شــود و مسلمانان سنی را در 
مســئولیت های مختلف مشغول کند تا واگرائی نســبت به ایران در آنان به وجود 
نیاید. اکثریت اهل ســنت در مجاورت مرزهای کشــور زندگی می کنند و اگر در 
 مسئولیت ها هم در حاشیه قرار بگیرند نمیتوان نسبت به پیامدهای نارضایتی آنها

 بی تفاوت بود.

سرمقاله

سیف الرضا شهابی

سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در مراسم 
دریافت اســتوارنامه »کاری کاهیلوتو« سفیر 
جدیــد فنالند در ایران، گفــت: امیدواریم در 
دوره ماموریــت شــما شــاهد روابط خوب و 

درخشان دو کشور باشیم.
رئیس جمهــوری تأکید کــرد: امیدواریم 
اتحادیه اروپــا و کشــورهای اروپایی بتوانند 
در مسیر استقالل راهبردی پیشرفت کنند و 
خود را از سیاســت های توسعه طلبانه آمریکا 
جدا کنند، چرا کــه یکجانبه گرایی آمریکا به 

نفع جهان نیست.
وی ضمــن تاکید بر لزوم پایبندی اروپا به 
تعهدات خود در قبال ایران، خطاب به ســفیر 
جدید فنالند گفت: امیدواریم در آســتانه ۹۰ 
سالگی روابط دو کشــور و در دوره ماموریت 
شما شــاهد گســترش روابط ایران و فنالند 

باشیم.
»کاری کاهیلوتــو« ســفیر جدید فنالند 
در جمهوری اســالمی ایران هم در این دیدار 
گفت: روابط دیپلماتیک دو کشــور همیشــه 
روابط خوبی بوده است و در آذرماه امسال این 

روابط ۹۰ ساله می شود.
وی، ایــران را یکی از کنشــگران کلیدی 
منطقــه  توصیــف کرد و بــا ابــراز تمایل به 
همــکاری با ایران در حل مســائل منطقه ای 
همچون افغانســتان گفت: فنالند در گذشته 
ســرمایه گذاری های خوبی در ایران داشــته 
و تمایــل داریم اکنون به آن ســطح از روابط 

بازگردیم.

رئیسی همچنین پس از دریافت استوارنامه 
»کریستین دوسی« سفیر جدید سوییس در 
تهران با بیان اینکه روابط دو کشــور همواره 
دوستانه بوده اســت، گفت: سوییس همواره 
نقش مثبتی در حفظ و گسترش صلح داشته 
و انتظــار مــی رود در دوران جدید نیز بتواند 
نقش مســتقل خود را در برابر سیاســت های 

یکجانبه گرایانه آمریکا حفظ کند.
کریستین دوسی سفیر جدید سوییس در 
تهــران نیز در این دیدار بــا بیان اینکه ایران 
کشوری برخوردار از تمدنی کهن و درخشان 
است، گفت: ایران و سوییس بیش از صد سال 
است که روابط خوبی در عرصه های سیاسی، 
فرهنگی، اقتصــادی و علمی دارند. وی اظهار 
امیدواری کــرد فعالیت  شــرکت ها و فعاالن 

اقتصادی سوییس در ایران فراهم شود.
رئیسی پس از دریافت استوارنامه جیانمار 
کوریتزو ســفیر جدید بلژیک نیز با اشاره به 
سوابق روابط دوســتانه دو کشور گفت: ایران 
عالقه مند به گســترش همکاری ها با بلژیک و 
اروپا در عرصه های اقتصادی و تجاری اســت 
اما نباید اجازه دهیــم بیگانگان بر این روابط 

تاثیر بگذارند.
رئیس جمهوری با بیــان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران همواره به تعهدات خود پایبند 
بوده اســت، افزود: با وجود این، کشــورهای 
اروپایــی به تعهــدات خــود در برجام عمل 
نکردنــد. کشــورهای اروپایی چــه در توافق 
برجام و چه در مســائل دیگر نباید به نحوی 

عمل کنند که آمریکا احساس کند اروپا حوزه 
نفوذ اوست.

رئیسی خاطرنشــان کرد: آمریکا به دنبال 
توســعه و تحمیل اراده ظالمانه خود در دنیا 
است، اما کشــورهای دیگر نباید اجازه دهند 
یکجانبه گرایی و دســت اندازی آمریکایی ها به 

مناطق مختلف در دنیا ادامه یابد.
جیانمار کوریتزو ســفیر جدید بلژیک در 
تهران نیز در این دیدار با اشــاره به ســوابق 
دوستانه روابط بین دو کشور، گفت: امیدواریم 
با گسترش روابط اقتصادی، روابط بین تهران 

و بروکسل بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنیــن ضمن دریافت اســتوارنامه 
»آندریــاس کوزوپیس« ســفیر جدید قبرس 
خطاب به وی گفت: امیــدوارم با تجربیات و 
دانش شــما روابط دو کشــور در پایان دوره 

مأموریت توسعه پیدا کند.
رئیس جمهوری افزود: روابط بین دو کشور 
در مرحله ای اســت که می تواند در حوزه های 
اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم این 

روابط به سطح قابل قبولی برسد.
آندریاس کوزوپیس سفیر جدید قبرس نیز 
در این دیدار با اشاره به اینکه پیش از این نیز 
در دوره ای ســفیر قبرس در ایران بوده است، 
گفت: ظرفیت زیادی برای افزایش روابط بین 
دو کشــور در حوزه های اقتصــادی و تجاری 
وجود دارد که می توانــد باعث تقویت روابط 

شود.
رئیسی همچنین پس از دریافت استوارنامه 

»تورداقون صدیقف« سفیر جدید قرقیزستان 
در تهران گفت: با توجه به عضویت دو کشور 
در سازمان های متعدد منطقه ای از جمله اکو 
و شانگهای، زمینه های مناسبی برای همکاری 
دوجانبــه در زمینه های تجــاری و ترانزیت 

وجود دارد.
رئیس جمهوری تاکید کرد: ســطح کنونی 
روابط تجاری و اقتصادی دو کشــور مطلوب 
نیست و باید با استفاده از ظرفیت های موجود، 

سطح همکاری های دوجانبه را ارتقا داد.
رئیســی با بیان اینکه دو کشور می توانند 
برنامــه  جدیدی برای ارتقــای روابط طراحی 
کنند، گفــت: همکاری های ســازنده ایران و 
قرقیزستان می تواند به ارتقای سطح تعامالت 
بین المللــی  و  منطقــه ای  در ســازمان های 

بینجامد.
»تورداقــون صدیقــف« ســفیر جدیــد 
قرقیزســتان در تهــران نیز در ایــن دیدار با 
تبریــک آغاز پروســه عضویــت دائمی ایران 
در سازمان شــانگهای گفت: حضور ایران به 
عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان همکاری 
شــانگهای می تواند زمینه گســترش بیش از 

پیش روابط تهران و بیشکک را فراهم کند.
وی روابط تجاری و بازرگانی، سرمایه گذاری 
مشترک و ترانزیت را از مهم ترین ظرفیت های 
موجود برای گســترش تعامالت دو کشــور 
دانســت و گفت: فرارسیدن سی امین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک فرصت مناســبی 
برای طراحی راهکارهای گســترش روابط دو 

کشور در عرصه های مختلف است.

رئیسی: 
اتحادیه اروپا خود را از سیاست های توسعه طلبانه آمریکا جدا کند

محمدباقر قالیباف در مراســم آغــاز پنجمین اجالس 
سراسری استادان شبکه تربیتی صالحین بسیج در مشهد 
گفت: جهاد تبیین، مهم اســت چون مردم، مهم هستند 
و آنهــا باید دین را حفظ کنند و در برابر حزب شــیطان 
بایستند و هر کجا که اســالم آسیب دیده است به خاطر 

این بوده است که مردم حضور نداشتند. 
وی ادامــه داد: دشــمن در دوران دفاع مقدس فهمید 

که نمی تواند از راه نظامی با ما وارد جنگ و موفق شود به 
همین خاطر تحریف و تحریم و به عبارتی جنگ رسانه ای 
و اقتصادی را ســازماندهی و پیاده ســازی کرد و در حال 
تغییر باور جوان هاست و ضعف های ما را به سرعت بزرگ  
می کند و اینجاست که مجاهدت و جهاد تبیین، مهمترین 

کار است. 
رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: امروز در فتنه 
رســانه اگر دقیق و هوشــمندانه و بــا عقالنیت انقالبی و 
اخالق بجنگیم، پاداش آن کمتــر از عملیات  دوران دفاع 
مقدس نیســت. در دوران دفاع مقدس جنگ و تکلیف ما 
روشــن بود ولی امروز، دشــمن با سبک دیگری به جنگ 

ما آمده است. 
قالیباف افزود: وقتی قدرت در دســت ماست در مقابل 
تک تک مردم از همه اقشــار، نگاه هــا، طایفه ها، مذاهب و 
قومیت ها مســوول هســتیم چرا که مردم در سایه نظام 

اسالمی هستند که به نام دین در قدرت است. 

قالیباف افزود:بســیج، باید نماد تبلور متشــکل مردم 
باشــد و برای هر کاری که مردم نیاز دارند باید به بسیج 
نگاه کنیم، یک الگــوی دفاع مقدس داریم که برای بقای 
جمهوری اسالمی جواب داده است و نشان داده که الگوی 
موفقی اســت.  وی ادامه داد:هر کســی به خود نیندیشد 
بســیجی است ما خودمان اشــتباه کردیم که بسیج را به 
سمت اداری شدن بردیم و نه به سمت مردمی شدن و  این 
ساختار، باعث شد روحیه بسیج را بشکنیم مثال در همین 

بحث جهاد تبیین، روحیه بسیجی می خواهیم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت:فلسفه جمهوری 
اســالمی این اســت که به مردم آگاهی و شناخت بدهیم 
 و ایــن جاســت کــه صالحیــن و تبیین، نقــش مهمی

 ایفا می کنند. 
قالیبــاف افزود: در اداره جمهوری اســالمی و کشــور، 
مــردم را از عرصه های مختلف یا حذف کردیم یا دســته 
بنــدی کردیم و امروز برخی جوانــان گمان می کنند اگر 

دوســت از جنس مخالف نداشــته باشــند اُُمل هستند و 
هویت آنها زیر ســوال است آیا نباید با اینها حرف بزنیم؟ 
اینهــا فرزنــدان ما نیســتند؟ کارگری کــه ۲ نوبت کار 
می کنــد و در مــاه چهار میلیون تومــان حقوق می گیرد 
و مســتاجر هم هســت آیا می تواند زندگــی کند؟ نباید 
حرف بزنیم؟ مــردم تا کجا به خاطر محرم و صفر و خون 
امام حســین)ع(  بایســتند ؟ هرچند که مردم ایستادگی 
 می کنند ولــی در تبیین و در اصالح کار و کمک هم باید

 اقدام کنیم.
وی ادامه داد: با ۸۰ درصــد اقتصاد دولتی و این همه 
مشــکالت در حوزه تبیین هم به درســتی نتوانستیم کار 
کنیم مثال برای هفت قلم کاالی اساســی طی ســه سال 
گذشــته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبســید دادیم اما نه 
کاالی ارزان دســت مردم رســاندیم و نه قیمت ها را نگه 
داشتیم و پول ها هم خرج شد پس در اداره کشور کارنامه 

قابل قبولی نداریم.

قالیباف: 

اشتباه کردیم که بسیج را به سمت اداری شدن بردیم
امروز برخی جوانان گمان می کنند اگر دوست از جنس مخالف نداشته باشند اُُمل هستند


