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گروه سیاسی: یک روز پس از به آتش کشیده شدن 
چادرهــای تجمع کنندگان در زاینــده رود اصفهان، روز 
جمعــه با برخورد پلیس، از برگزاری تجمع در زاینده رود 

جلوگیری به عمل آمد.
ســاعت 3 بامداد پنجشــنبه، چادرهایــی که تجمع 
کنندگان در بســتر خشــک زاینده رود برپا کرده بودند 
به آتش کشــیده شــد. برخی این موضوع را به نیروهای 
گارد ضدشــورش نســبت داده و برخی نیز از انجام این 
اقدام توســط افرادی با هویت نامشخص خبر دادند. اما از 
صبح جمعه جمعی از کشــاورزان و مردم اصفهان که در 
صدد برپایی تجمــع در زاینده رود بودند با مقابله نیروی 
انتظامی مواجه شده و بوسیله گاز اشک آور پراکنده شدند. 
خبرگــزاری فارس نوشــته: با توجه بــه فراخوان ضد 
انقالب در روز های اخیر و پایان اعتراض صنفی کشاورزان 
اصفهانــی پلیس به تجمع امروز پایان داد. این خبرگزاری 
اعالم کرده که بستر زاینده رود صبح جمعه شاهد تجمع 
کمتر از ۵۰۰ نفر بــود که عمده این افراد با توجه به نوع 
پوشــش و سن و سالشان شــباهتی با کشاورزان اصفهان 

نداشتند.
بنا به اعالم خبرگزاری فارس، کشــاورزان اصفهانی از 
صبح پنجشــنبه در توافق با مســووالن استانی به تجمع 
اعتراضی خود در بســتر خشــک زاینده رود پایان دادند. 
اما از آنجــا که در روز های اخیر فراخــوان تجمعات ضد 
انقالب در بستر زاینده رود به طور گسترده تبلیغ می شد، 
پلیس با حضور پرتعداد خــود به تجمع جمعه پایان داد. 
خبرگزاری فارس تایید کرده که »نیرو های انتظامی برای 
تامیــن امنیت و جلوگیری از خشــونت و تحرک فرصت 
طلبان، با اســتفاده از گاز اشــک آور تجمع کنندگان را 

متفرق کرد.«
ایــن خبرگزاری به نقل از حســین وحیدا عضو هیات 

مدیره صنف کشــاورزان اعالم کرده: »کشاورزان مطالبات 
خود را طبق قولی که استاندار داده و مصوبه هایی پیگیری 
خواهند کرد و این کشاورزان در حال حاضر هیچ تجمعی 

ندارند.«
برخی فیلمهای منتشرشــده در فضای مجازی نشــان 
می دهــد درگیری های پراکنــده ای در خیابانهای اطراف 
زاینده رود و پل خواجو بین نیروهای انتظامی  و معترضان 

رخ داده است.
خبرگــزاری فارس در گــزارش جداگانه ای نوشــت: 
»تجمعــات اصفهان بــدون حضور کشــاورزان و با آتش 
زدن موتور پلیس و شکســتن شیشــه های آمبوالنس به 
خشونت کشیده شد. نوع این اعتراضات متفاوت از تجمع 
آرام روزهای گذشــته بود به نحوی که در مواردی روشن 
کردن آتش در معابر اطراف، سنگ پرانی به پلیس و آتش 
زدن اموال عمومی توســط این افراد دیده می شود. نیروی 

انتظامی در مواجهه با این افراد اقدام به  شلیک گاز اشک 
آور کرده است و تالش می کند مانع از بی نظمی و ناامنی 
شــود. خبرها حاکی اســت در میدان بزرگمهر، خواجو و 
خیابان های اطراف برخی افراد با پرتاب ســنگ به سمت 
نیروی نظامی در حال تخریب اموال عمومی هستند. عده ای 
با حمله به یک آمبوالنس  شیشــه های آن را شکســتند. 
یک موتور پلیس را به آتش کشــیده شــد و با آتش زدن 
درختان در اطراف پل فردوسی و سی وسه پل فضای رعب 

و وحشت برای عابرین ایجاد شده است.«
در همین حال امام جمعه اصفهان در نمازجمعه با بیان 
اینکه عزیزان ما در جمعه قبل تجمع کردند و همه  متوجه 
کمبود آب شــدند، گفت: اما طبیعی است ادامه دادن کار 
برای منافقــان و ضدانقالب فرصت فراهم می کند و نباید 
ادامه پیدا می کرد، مشخص اســت که اتفاقات امروز کار 

کشاورز نیست.

امــام جمعــه اصفهان با بیــان اینکه مشــکل آب به 
گونه ای نیست که یک روزه حل شود، تصریح کرد: بعضی 
می گویند ۱۰۰ روز از دولت گذشــت و کاری نشــد، اوال 
که این دولت وعده ۱۰۰ روزه نداده بود، ثانیا چه کســی 
گفته کاری انجام نشد، ســوءمدیریت های قبل یک دفعه 

جمع نمی شود.
امام جمعه مشهد نیز با اشاره به کم آبی در استان های 
کشور گفت: این مشکل بخش عمده اش مربوط به کاهش 
نزوالت آسمانی در کشور است. وقتی نزوالت آسمانی کم 
است مشــکل با تجمع درست نمی شــود، در مقابل خدا 
تجمــع فایده ندارد بلکه تجمع بایــد در نماز باران انجام 

شود.
علم الهدی افزود: امروز در همه اســتانها مشــکل آب 
داریم و این مســاله فقط مربوط به چند استان اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری و یزد نیســت و این مشکل بخش 
عمده اش مربوط به کاهش نزوالت آســمانی در کشــور 
است البته فقط کشــور ما گرفتار این مشکل نیست بلکه 
این یک مســاله اقلیمی جهانی اســت و دیگر کشورها نیز 

گرفتار آن شده اند.
این درحالیســت که فیلمی از تخریب خط لوله انتقال 
آب به یزد در شــبکه های اجتماعی منتشرشده است. بر 
اســاس اعالم روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای یزد؛ 
حوضچه هــای 3۲۷ و 33۰ آب یزد با لودر تخریب شــده 
و حجم خســارات زیادی را ایجاد کرده است و آب انتقالی 
به یزد بر اثر این اتفاق قطع شــد. این خــط لوله انتقال 
آب در آبان ماه هم تخریب شــده بود که نشــانه اعتراض 
مردم اصفهان به انتقال آب به یزد اســت. مردم شهرکرد 
هم در هفته های گذشــته نسبت به کمبود آب در استان 
چهارمحــال و بختیاری و انتقال حجــم باالیی از آب به 

استان اصفهان اعتراض داشتند. 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
مذاکرات با گروسی شکست نخورده است

محمد اســالمی در حاشیه مراسم نخستین ســالگرد شهادت شهید محسن 
فخــری زاده در جمع خبرنگاران گفت: تاسیســات کرج مرتبط با موضوع برجام 
است و آن هایی که در برجام بی تعهدی کرده و از آن خارج شده اند حق اظهارنظر 
درباره آن را ندارند و نمی توانند مدعی باشند بنابراین چنین چیزی از نظر جمهوری 

اسالمی هرگز پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: آن ها به تعهدات خود به ویژه در دوره ترامپ عمل نکرده اند و 
این فضا در دوره جدید تغییر کرده است و نمی تواند تعهدات یک طرفه باشد چرا 

که ما به همه تعهداتمان براساس برجام عمل کرده ایم.
 وی تاکید کرد: مذاکرات در پیش روی وین نیز در خصوص مسائل هسته ای 
نیست بلکه درباره برجام و آن هم عمل کردن طرف مقابل به تعهدات خود است 
بنابراین دیگر اینکه یک طرفه به آن متعهد باشیم گذشته است بلکه این بار باید 
آن ها در عمل نشان دهند که متعهد هستند و پس از راستی آزمایی تعهدات آنها، 

ما هم به آنچه که متعهدیم عمل می کنیم.
وی همچنین درباره تناقض سخنان رافائل گروسی پس و بعد از سفر به ایران 
گفت: مدیر آژانس به فعالیت هســته ای ایران طبق روال قانونی اذعان کرد، اما به 
نظر می رسد در فضای رسانه ای غرب غوغاساالری صورت می گیرد مبنی بر اینکه 
مذاکره وی در تهران شکست خورده است. این درحالی است که آقای گروسی در 
فضای مجازی هم نوشــت که این مذاکرات سازنده، اما ناتمام بود. رئیس سازمان 
انرژی اتمی ادامه داد: مذاکرات ما با آژانس شــفاف و براســاس پادمان و ان پی 
تــی صورت می گیرد و این مذاکرات ادامه خواهد یافت و به علت اینکه باید وقت 
بیشتری برای برخی موضوعات قرار داده می شد تا بتوان آن ها را نهایی کرد زمان 
کم بود، اما هرگز مذاکره اخیر شکســت خورده نیست و آقای گروسی نیز چنین 
مطلبی نگفته است. وی گفت: ایران در خصوص فعالیت های هسته ای خود بسیار 
جدی است چرا که آن را در خصوص مصارفی همچون برق، صنعت، کشاورزی و 

پزشکی همچون رادیوداروها ضروری می داند.

مشاور فرمانده کل سپاه: 
امروز بهترین وظیفه سپاه کمک به دولت است

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه جهادسازندگی و محرومیت زدایی سپاه کشور 
گفت: امروز مهمترین وظیفه سپاه و بسیج کمک به دولت، مردم و اقدام در جهت 
محرومیت زدایی اســت و باید اقدامات این نهاد ارزشی در همه ابعاد اطالع رسانی 
شود. سردار سید ضیاءالدین حزنی شامگاه  پنجشنبه در ویژه برنامه شهرستانی 
گرامیداشت هفته بسیج در مسجد ولی عصر )عج( شهر صومعه سرا اظهار داشت: 
نهال کاشته شده بسیج در دفاع مقدس امروز تبدیل به درخت تنومندی متشکل 

از کل ملت ایران و از تمامی اقشار شده است.
وی ادامه داد: افتخار ما ایرانیان  این است که در پس از جنگ شهدا را فراموش 

نکرده ایم زیرا به همت شهدا و والیت فقیه یک وجب از خاک ما کم نشد.
مشــاور فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی مهمترین جنگ ها 
در حال حاضر است افزود:  زمانی ایران اسالمی به تنهایی در مقابل 3۶ کشور در 
هشت سال ایستادگی کرد و با توان بسیج تمامی اقشار این مقاومت را تا پیروزی 
رساند. سردارحزنی با اشاره به اینکه جنگ ما قابل مقایسه با هیچ جنگی نیست 
اظهار داشــت:  جنگ ما جنگ عقیده و مبارزه با فقر و غنا بود و با آن توانســتیم 

شهدا و والیت را بشناسیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
توانسته ایم مرزهای کشور را 
دوهزار کیلومتر دورتر ببریم

فرمانده نیــروی دریایی ارتش تاکید کرد: امروز توانســته ایم با بهره گیری از 
دانشــمندان داخلی تجهیزات را به روز نگه داشــته و مرزهای کشور را دو هزار 
کیلومتر دورتر ببریم. به گزارش ایسنا، دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در ســخنان پیش خطبه امروز نماز جمعه تهران، 
ضمن تبریک هفته بسیج و سالگرد شهادت شهید محسن فخری زاده گفت: آنچه 

ما از امنیت و سربلندی داریم مرهون رشادت همین شهدا است.
وی در ادامــه با اشــاره بــه روز نیــروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت:  این روز را به همه هم رزمان عزیزم که در عمق دریاها پرچم 
جمهوری اســالمی ایران را به اهتزاز در می آورند به ویژه شهدای عملیات مروارید 
که با رشادت شــان باعث شدند نیروی دریایی رژیم بعث از عرصه ی جنگ حذف 
شود تبریک می گویم. دریادار ایرانی ادامه داد: امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در مســیری که انتخاب کرده علی رغم مثلث شوم دشمن که یک 
راســش توطئه، یک راسش تهدید و راس دیگر آن تحریم است، توانسته با بهره 
گیری از دانشمندان داخلی تجهیزات را به روز نگه دارد و مرزهای کشور را دو هزار 

کیلومتر دورتر ببرد و پرچم مان در عمق اقیانوس ها به اهتزاز درآورد.

اخبار کوتاه

همزمان با تخریب خط انتقال آب اصفهان به یزد رخ داد

برخوردپلیسباتجمعکنندگاندرزایندهرود
امام جمعه اصفهان: تجمعات امروز کار کشاورز نیست؛ کار ضدانقالب است
علم الهدی: مشکل آب با تجمع حل نمی شود؛ به جایش نماز باران بخوانید

رئیس جمهوری گفت: صنعت فضایی دیروز تنها مظهر 
اقتدار کشــورها بود اما امروز به عنوان یکی از پیشران های 
اقتصادی مطرح اســت و در آینده نزدیک به عنوان بخشی 
از زیرســاخت حکمرانی در حوزه هــای مختلف تجاری و 

اقتصادی و امنیتی خواهد بود.
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در اولین جلسه شورای 
عالی فضایی در دولت ســیزدهم که پس از یک دهه توقف 
برگزار شــده بود به نقش این شــورا در سیاست گذاری و 
ترسیم نقشه راه برای توســعه صنعت فضایی کشور اشاره 
کرد و گفت: اینکه بعد از نزدیک به ۱۱ ســال اولین جلسه 
شورای عالی فضایی تشکیل می شود، نشان دهنده عزم این 

دولت برای توسعه صنعت فضایی است.
رئیس جمهوری با تشکر از فعالیت های »وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات«، »وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح«، »سپاه« و »ارتش« در حوزه فضایی، تصریح کرد: 
با مجاهدت جوانان متخصص و باورمند کشــور تالش های 

خوبی در صنعت فضایی شده است اما برغم این تالش ها در 
این حوزه با جایگاه واقعی فاصله داریم.

رئیسی تاکید کرد: امروز شرکت های دانش بنیان، صنعت، 
تجارت، کشاورزی و گردشگری عبور از مشکالت اقلیمی از 
جمله کم آبی و دهها حوزه دیگر می توانند از خدمات فضایی 

برای توسعه و رشد خود استفاده کنند.  
وی بر ارزان و بومی ســازی صنعت فضایی تأکید کرد و 
گفت: همه بخش های فعال در این صنعت باید با هم پوشانی 
و هم گرایی و استفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای 
موازی دســت به دســت هم بدهند و خواسته مقام معظم 
رهبری را برای رسیدن به مدار 3۶ هزار کیلومتری محقق 

سازند.

رئیس جمهوری افزود: البته دستیابی به این هدف یک 
مسیر حداقل ۱۰  ساله است، اما مطمئن هستیم که به فضل 
خداوند با روحیه جهادی متخصصین کشور و با حمایتی که 
دولت سیزدهم خواهد کرد این مسیر کوتاه و کوتاه تر خواهد 
شــد. رئیســی با بیان اینکه با وجود تهدیدها و تحریم ها و 
فشــارهای هدفمند دشــمنان در صنایع فضایی و نظامی، 
دستاوردها و پیشرفت های بســیار بزرگی در این بخش ها 
داشــته ایم، اظهار کرد: استفاده از تجربه های دانشمندان و 
نیروهای کارآمــد در این بخش، می تواند در دیگر بخش ها 
از جمله صنعت خودروســازی مشــکالت را برطرف کند و 
آثــار کیفی آن در دیگر صنایع از جمله ارتباطات، مخابرات 
و لوازم خانگی و زندگی روزمره مردم دیده شود. وی تاکید 

کرد: اگر اراده کنیم حتمــا می توانیم در همه این حوزه ها 
هم به فناوری های پیشــرفته با مزیت اقتصادی دست پیدا 
کنیم. ما باید به ســرعت و با برنامه ریزی دقیق و منسجم، 
به فناوری تثبیت شــده برای مدارهای )LEO( برسیم و 
در گام بعــد باید با برنامه ریــزی دقیق و کار مجاهدانه، به 
سرعت به سمت مدار 3۶ هزار کیلومتری )GEO( حرکت 
کنیــم.   رئیس جمهوری گفت: اگــر در صنعت فضایی و 
فضای مجازی حضور نداشته باشیم مجبور خواهیم شد در 
اتوبان ســاخته شده توســط دیگران حرکت کنیم. صنعت 
فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور 
ایجاد می کند. وقتــی ماهواره ای پرتاب می شــود مردم و 
جوانان احســاس قدرت و غــرور می کنند. وی همچنین با 
گرامیداشت یاد شــهید تهرانی مقدم و سایر شهدای عرصه 
دفاع و توسعه فناوری های نوین کشور اظهار امیدواری کرد 
با همفکری و همگرایی و پشــتکار نیروهای فعال در عرصه 

فضا و حمایت های دولت امید را در جامعه تقویت کنیم.

صبح روز پنجشنبه چهارم آذرماه در تاالر سناتور تهران، 
هشــتاد و ششــمین همایش فصلی حزب مردم ساالری 
)پیش کنگره بیســتم( با حضور دبیرکل، اعضای شورای 
مرکزی و دفتر سیاسی، مســئوالن شاخه ها و کمیته ها و 

دبیران شعب استانی این حزب برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار مردم ساالری آنالین، در این همایش 
عالوه بر سخنرانی دکتر محسنی بندپی در زمینه وضعیت 
اجتماعی مردم ایران، چند نفر از اعضای شورای مرکزی و 
دفتر سیاسی در زمینه وضعیت اقتصادی، فرهنگی، روابط 
بین المللی و سیاســی و آخرین تحوالت مربوط به دولت 

سیزدهم سخن گفتند.
مسئوالن ســازمان جوانان و سازمان زنان و شاخه های 
مهندســان، پزشکان، ورزشــکاران و روحانیون حزب نیز 
گزارشــی از موضوعات صنفی خود ارائه کردند. در ادامه 
این همایش ۱۵ نفر از دبیران شــعب اســتانی از وضعیت 
اســتان های خویش مطالبی را بیان کردند. در پایان دکتر 
مصطفی کواکبیــان به تفصیل ضمــن جمع بندی نکات 
مطرح شــده در ایــن همایش به تشــریح مواضع حزب 

مردم ســاالری پرداخت. بخش هایی از ســخنان دبیرکل 
حزب به شرح زیر می باشد.

دبیرکل حزب مردم ساالری در ابتدای سخنان خویش 
با اشاره به خدمات 4۰ ساله بسیج گفت: هفته بسیج را به 
همه بسیجیان مخلص و بی ادعا که در خدمت مردم و حل 
مشکالت جامعه به دور از هرگونه قدرت طلبی می کوشند 

تبریک عرض می کنم.
وی در ادامه با اشاره به یکدست شدن حاکمیت اظهار 
داشت: در هر کشــوری بدون نظام حزبی یکدست شدن 
قوای ســه گانه جز افزایش مشــکالت مردم نتیجه بخش 
نیســت. بی توجهی به مطالبات و معیشت مردم، دخالت 
نظامیان در سیاســت، فامیل ســاالری و باندبازی و دوری 
از شایسته ساالری، مهاجرت نخبگان، فساد سیستماتیک، 
تبعیض گســترده، فقــر و فالکت و غیرپاســخگو بودن 
صاحبــان قــدرت در تمامی کشــورهای غیردموکراتیک 
با یکدســت شــدن حکومت صورت می گیرد. مگر اینکه 
یکپارچگی قدرت با سیستم حزبی برآمده از آرای اکثریت 

مردم شکل بگیرد.

نماینده ادوار مختلف مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
بــه طرح هایی همچون طرح صیانــت از فضای مجازی و 
بی توجهی به شــفافیت آرای نماینــدگان و قانونی کردن 
طرح افزایش جمعیت بدون ایجاد اشــتغال برای جوانان 
و بدون هرگونه غربالگری در نظام ســالمت جامعه و... را 
نتیجه عملکرد مجلس حداقلی و غیبت ۶۰ درصد از مردم 

در انتخابات مجلس یازدهم دانست.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایی در ادامه 
با اشــاره به افزایش مشــکالت معیشــتی مــردم و تورم 
۵4 درصدی پس از روی کارآمدن دولت ســیزدهم گفت: 
بی برنامگی دولت در عرصه اقتصاد و ناهماهنگی بخش های 
مختلــف اقتصادی، امــروز حتــی صــدای اصولگرایان 
حامی دولت ســیزدهم را هم درآورده اســت. مشــکالت 
مربوط به وضعیت بورس، حذف ارز 4۲۰۰ تومانی، افزایش 
یارانه معیشتی، فروش اموال دولتی، حذف یارانه پنهان و 
 امثال آن قطعا حاصــل ندانم کاری و انفعال تصمیم گیران

 اقتصادی است.
رئیس فراکســیون دیپلماســی و منافــع ملی مجلس 

دهم با اشــاره به شروع مذاکرات وین در هشتم آذر گفت: 
هرچند موضع گیری رئیس آژانــس بین المللی اتمی پس 
از ســفر به ایران و مواضع سه کشــور اروپایی و مسئوالن 
آمریکایی موجب شــده که ما چندان به مذاکرات پیش رو 
خوشــبین نباشیم اما امیدوارم مذاکره کنندگان بدانند که 
هر تصمیم آنان با معیشــت مردم گره خورده و زمینه ساز 
وخیم تر شدن مشکالت عدیده مردم و یا برعکس رونق و 

گشایش اقتصادی کشور خواهد بود.
دبیرکل حزب مردم ســاالری با اشــاره به تقسیم بندی 
احزاب موجود در جبهه اصالحات اظهار داشت: ما نه تحت 
هر شــرایطی حاضریم تنور انتخابات را گرم کنیم و نه به 
کلــی با انتخابات قهریم. بلکه در هر انتخاباتی اگر کاندیدا 

داشته باشیم فعال خواهیم شد.
دکتر کواکبیان در پایان با اشــاره بــه نحوه برگزاری 
کنگره بیستم در پنج اسفند سال جاری گفت: ما همچنان 
به بازنگری قانون اساســی و تقویت حاکمیت مردم برای 
تحقق جمهوریت ســوم براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی 

می اندیشیم.

رئیس دستگاه قضا، رویکرد دولت مردمی و مجلس انقالبی 
و قوه قضائیه تحول خواه را از فرصت های موجود دانست و با 
اشاره به افزایش امید و اعتماد در جامعه، اظهار داشت: دولت 
ما دولتی انقالبی است و می خواهد واقعاً برای مردم کار کند و 

کشور را از جنبه های مختلف ارتقاء ببخشد.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای صبح دیروز جمعه )پنجم آذر( در 
نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن مرکز مقاومت 
بسیج قوه قضائیه با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، فرهنگ 
بسیج را استقالل طلبی و عزت خواهی و ایستادگی در برابر 
مســتکبران و زورگویان دانســت و تأکید کرد: اگر فرهنگ 
بسیجی توسعه یابد، دست تطاول اجانب و بدخواهان از کشور 

و سر مردم کوتاه می شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که بسیجی هم پیشرو، هم 
پیش رونده و هم پیش برنده اســت و در فرهنگ بســیجی 
توقف معنا ندارد، اظهار داشــت: بسیجی خود را محصور در 
زمان و مکان نمی بیند و می خواهد تمدن ناب اســالمی را در 

همه دنیا توسعه دهد.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای با اشاره به 
حرکت بزرگ امام خمینی )ره( در ایجاد یک انقالب جهانی 
در عصر حاضر، تصریح کرد: امام خمینی )ره( با همه وجود 
به میدان آمد و بدون داشتن منابع مالی و حزب و تشکیالت 
به معنای مصطلح آن توده مردم به خصوص کسانی که مورد 
ظلم و ستم قرار داشــتند را به میدان آورد و مقابل شیطان 

بزرگ و دست پرورده اش ایستاد.
وی ادامه داد: خلف صالح حضرت امام هم امروز با همان 
عــزم و اراده و با همان روحیه و بصیرت و با توکل به خدا در 
برابر مستکبران شرق و غرب ایستاده و بزرگ بسیجی مصلح 
عالم که همه منتظر او هســتیم نیز می خواهد بساط ظلم و 

فساد را برچیند و دنیا را پر از عدل و داد کند.
رئیس دستگاه قضا جنگ امروز دشمن علیه نظام اسالمی و 
ملت ایران را جنگی تلفیقی توصیف کرد و گفت: دشمن بعد 
از شکســت در جنگ نظامی به تحریم و تحریف امید بسته 
و تالش می کند با فشــار اقتصادی و عملیات روانی و دروغ 

پردازی و شبهه افکنی، مردم و جوانان را مأیوس کند.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای مقابله با 
توطئه های دشــمن را نیازمند نگاه، اراده و روحیه بسیجی 
دانست و تأکید کرد: بسیج با اتکا و اتصال به خداوند کارهای 

بــزرگ انجام می دهد. رئیس قوه قضائیه خاطر نشــان کرد: 
امروز ما در معرض تهدیدات قرار داریم، اما فرصت هایی هم 
داریم که بسیج می تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل و از این 

فرصت ها به خوبی استفاده کند.
رئیس دستگاه قضا، رویکرد دولت مردمی و مجلس انقالبی 
و قوه قضائیه تحول خواه را از فرصت های موجود دانست و با 
اشاره به افزایش امید و اعتماد در جامعه، اظهار داشت: دولت 
ما دولتی انقالبی است و می خواهد واقعاً برای مردم کار کند و 

کشور را از جنبه های مختلف ارتقاء ببخشد.
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای افزود: دولت 
ما بحمداهلل همه همت خود را برای خیرخواهی گذاشــته و 
اراده خدایــی و انگیزه الهی برای خدمــت به مردم دارد و از 
دشمن نمی هراسد و در راستای اجرای منویات امام و راهبر 
و، ولی خود با همه وجود به میدان آمده است و امیدواریم که 

انشاءاهلل هر روز پیروز و پیروزتر شود.
وی خاطر نشــان کرد »مجلس هم امروز همین انگیزه را 
دارد و می خواهــد انقالبی عمل کنــد« و ادامه داد: »در قوه 
قضائیه هم همکاران عزیز ما می خواهند اصالح کنند و یک 
قوه قضائیه در تراز نظام اسالمی شــکل بدهند که به دنبال 

اجرای بهتر عدالت و خدمت بهتر به مردم است«.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از ســخنانش به ذکر 
توصیه هایی به همکاران بســیجی دســتگاه قضا پرداخت و 
پیشرو بودن را اولین ویژگی برای انجام مسئولیت و پیشبرد 

کارها دانست.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این که 
برای خدمت و انجام کار نباید منتظر فرمان یا بسترسازی بود 
و نیروهای بسیجی باید با خط شکنی وارد میدان شوند، افزود: 
مگر حاج قاسم به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ بسیجی که 
دنیا به او افتخار می کند، منتظر بود تا به او میدان دهند که 

کاری را انجام بدهد؟
وی متذکر شد: حاج قاسم که منشاء بسیاری از توفیقات 
در منطقه بود، خودش پیشــگام می شد و بقیه را هم با خود 
همــراه می کرد و کارها را پیش می برد و رفتار او باید الگویی 

برای همه باشد.

رئیس عدلیه با اشــاره به وسوسه های شیطان و شیطان 
صفتان برای گمراهی و انحراف انسان ها، صیانت از همکاران 
و پیشگیری از خطا و لغزش همکاران قضایی را از موضوعاتی 
دانست که همکاران بســیجی دستگاه قضا می توانند به آن 

اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در ادامــه تاکید کرد: بــرای از بین بردن لغزش ها در 
عدلیه نیاز به جلوگیری، آســیب شناسی و پیشگیری داریم 

شما هم راه حل ارائه کنید.
رئیس قوه قضائیه کار در دســتگاه قضایی را ســنگین و 
خطیر خواند و با بیــان این که فرایندهای پیچیده، طوالنی 
و پر هزینه قضایی و اداری بعضاً زمینه ساز فساد و نارضایتی 
مردم اســت، از نیروهای بسیجی قوه قضائیه خواست که به 

اصالح و کوتاه شدن فرایندها کمک کنند.
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای از مردم به 
عنوان سرمایه اصلی نظام و از کارکنان دستگاه قضا به عنوان 
ســرمایه اصلی این نهاد یاد کرد و با تأکید بر لزوم توجه به 
انضباط اداری گفت: انضباط اداری در پیشــرفت کارها سهم 

زیادی دارد و کم انضباطی به حسن انجام کار لطمه می زند.
وی بر همین اســاس از نیروهای بســیج در قوه قضائیه 
کمک خواست تا نقش خود را در »حاکمیت انضباط اداری و 

سازمانی در عدلیه« به درستی ایفا کنند.
رئیس قوه قضائیه، خیرخواهی و دلسوزی برای مردم را از 
شاخصه های فرهنگ بسیج عنوان کرد و از نیروهای بسیجی 
در دستگاه قضا خواســت که ضمن تقویت رابطه خود با او، 
نقدها و نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را منعکس کنند و 
این نکته را نیز متذکر شد که اگر برخی نظرات و پیشنهادات 
آن ها به دالیلی عملیاتی نشــد، خســته و مأیوس نشوند و 
مطمئن باشــند به نظرات شان توجه و در حد مقدورات نیز 

اجرایی می شود.
پیش از ســخنان رئیس دستگاه قضا، »عمرانی« فرمانده 
مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه با اشاره به آمار ۱۵ هزار نفری 
بسیجیان دستگاه قضا در سراسر کشو افزود: قوه قضائیه در 

تهران ۹ حوزه، ۸۷ پایگاه و ۱۵ پایگاه مستقل بسیج دارد.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه اظهار داشت: ما 

اگر بتوانیم از طریق اخالق مداری در میان مردم تاثیر مثبت 
بگذاریم، منش، روش و کار بسیجی را به صورت واقعی تبلیغ 

کرده ایم.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه با بیان اینکه نباید 
شرایط به گونه ای باشد که همکار اداری یا قضایی ما جواب 
سالم ارباب رجوع را ندهد، عنوان کرد: ما به عنوان بسیج قوه 
قضائیه در زمینه ارتقاء و افزایش تکریم ارباب رجوع در مراجع 

و محاکم قضایی، مسئولیت و وظیفه داریم.
وی با اشــاره به برنامه مالقات مردمی روز گذشته حجت 
االسالم والمسلمین محسنی اژه ای که جمعی از خانواده های 
محکومان حوادث آبان ۹۸ نیز در آن حضور داشتند، گفت: 
این قبیل برنامه های رئیس قوه قضائیه تاثیر مثبتی در جامعه 

دارد و امید را در دل مردم بیش از گذشته زنده می کند.
»صارمی« رئیس حوزه ریاست دســتگاه قضا و فرمانده 
پیشین مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه با اشاره به پتانسیل 
باالیــی که در ایــن مرکز وجود دارد گفت: تــا امروز از این 
پتانسیل بالقوه کمتر استفاده شده و امیدواریم با تدابیر رئیس 
قوه قضائیه به بهترین شکل ممکن از ظرفیت بسیج دستگاه 

قضا بهره برداری شود.
حجت االســالم والمســلمین »بابایی« مســئول دفتر 
نمایندگی، ولی فقیه در قوه قضائیه با بیان اینکه شجره طیبه 
بســیج برای آنکه هر روز تنومندتر شود و مردم از ثمرات آن 
بیشتر اســتفاده کنند نیازمند بروزرسانی است، گفت: امروز 
نقش بسیج قوه قضائیه در تقویت معنویت و اخالق در بدنه 
دســتگاه قضایی که آثار مثبتی از جمله ارتقاء تکریم ارباب 

رجوع و مردم را در پی دارد، بسیار موثر است.
حجت االسالم والسملمین بابایی نظارت مستمر بر ُحسن 
جریان امور در بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری، تقویت 
روحیه معنویــت و اخالق و همچنین مقابلــه با تهدیدات 
عقیدتی و سیاســی در بدنه بسیج دستگاه قضا را به عنوان 
بخشــی از وظایف دفتر نمایندگی، ولی فقیه در قوه قضائیه 

عنوان کرد.
»مهدوی« رئیس شورای حل اختالف تهران در سخنانی 
به ایجاد پایگاه های بسیج در تمامی مجتمع های این شورا در 
تهران و ورود بســیج به موضوع حل اختالف و سازش اشاره 
کرد و گفت: آمار صلح و سازش پرونده های ارجاعی در استان 
تهران که تا مدتی قبل زیر ۱۰ درصد بود طی ۶ ماهه نخست 

امسال به 44 درصد رسیده است.

رئیسی در اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم تاکید کرد

ارزان و بومی سازی صنعت فضایی کشور 

دبیرکل حزب مردم ساالری در پیش کنگره بیستم این حزب:

یکدست شدن حاکمیت در هر کشوری بدون نظام حزبی بر مشکالت مردم خواهد افزود

رئیس قوه قضائیه:

برای از بین بردن لغزش ها نیاز به پیشگیری داریم

درباره بازگشت ایرانیان به وطن
آقای حســین امیــر عبداللهیــان، وزیر 
امور خارجه در اولین جلســه روســای کار 
گروه های شــورای عالي امور ایرانیان خارج 
از کشــور در محل وزارت خارجه مسئله دو 
تابعیتی ها را مطرح کرد و از مجلس شورای 
اسالمی خواســت به این موضوع توجه خاص کنــد. وی همچنین اعالم کرد 

سامانه ای در وزارتخانه متبوعش در حال راه اندازی است.
اقــدام وزارت خارجــه  اگر بطور مجرد و بدون ارتباط با ســایر مســائل و 
چالش های موجود در داخل و خارج که کشــور با آنها روبروست مورد ارزیابی 
قرار گیرد قابل تقدیر اســت و اگر در ارتباط با شرایط داخلی و خارجی کشور 
بررســی شــود باید گفت این دعوت مورد توجه ایرانیان خارج از کشور قرار 

نخواهد گرفت. 
همه واقفند برای هر دعوتی الزم اســت اسباب آن فراهم گردد. به عبارتی، 
امنیت و آرامش و آســایش برقرار باشــد و دغدغه و نگرانی از زمان ورود در 
فرودگاه وجود نداشته باشد و اگر چنین شود قطعا خیلی از هموطنان عالقمند 
ممکن است به دعوت پاســخ مثبت بدهند و بطور دائم یا موقت و هرازگاهی 

به کشور باز گردند.
متاســفانه وضعیت زندگی و معیشــت و رفاه و آسایش عمومی و امنیت در 
داخل کشــور طوری شــده که خیلی از هموطنان در داخل، در سر، سودای 
رفتــن به خارج و زندگی در دیــار غربت دارند و آن را بــر زندگی در داخل 
ترجیح می دهند. نگارنده این یادداشت، هر زمان برای دیدار نزدیکان به خارج 
می رود و بعد از مدتی مراجعت می کند اکثر قریب به اتفاق اشــخاص، به جای 
این که بگویند خوب کاری کردی برگشــتی می گویند چرا برگشــتی؟! تفکر 
چرا برگشــتی، در جای خود یک ضایعه و آسیب اجتماعی برای کشور است. 
البته باید تا حدودی آنان را محق دانست و طبیعی است انتقال این تفکر چرا 

برگشتی؟ به ایرانیان خارج از کشور مانع از مراجعت آنان به کشور می شود.
 آن هایی که ســال ها در خارج از کشور زندگی می کنند را می توان به چند 

دسته تقسیم کرد:
۱- دسته اول آن هایی که در دهه های اول انقالب در داخل فعالیت سیاسی 
داشتند و بطور رسمی و یا غیر رسمی از کشور خارج شدند ولی اکنون فعالیتی 

ندارند. آیا تضمینی برای تامین امنیت آنان در هنگام بازگشت وجود دارد؟ 
۲- دسته دوم شامل افرادی است که در سال های اخیر در خارج کشور علیه 
جمهوری اســالمی فعالیت کردند و اکنون هرگونه فعالیت را کنار گذاشته اند. 

چه تضمینی برای این ها مثل دسته اول وجود دارد؟
3- یکی از معضالت موضوع »دو تابعیتی ها« هســتند بطوریکه وزیر امور 
خارجه در جلســه فوق الذکر به آن اشــاره کرده است. بعضا مالحظه می شود 
تعدادی از دو تابعیتی ها به خاطر اختالفات مالی و سیاســی بازداشــت و در 
دادگاه ها محکوم می شــوند و بعد از مدتی براســاس مبادالت مالی و سیاسی 
آزاد می شــوند. قطعا بازداشت این دسته از دو تابعیتی ها سبب بی اعتمادی در 

ایرانیان خارج کشور برای ورود خواهد شد.
قبل از چنین دعوت هایی، باید اوضاع نابسامان داخلی را ساماندهی کرد تا 
ایرانیان خارج کشور به میل و رغبت خودشان به کشورشان باز گردند. زیرا بعد 
از فراخوان، اگر هیچ شــخصی حاضر نشود بازگردد عوارض حیثیتی آن برای 
دعوت کننده خیلی زیاد خواهد بود. عشق به وطن در تعداد زیادی از ایرانیان 
خارج کشــور، به حدی قوی است که حاضرند بعضی محدودیت ها را بپذیرند 
و به کشور بازگردند ولی مسائلی نظیر حس عدم امنیت مانع بزرگ و اساسی 

است و باید فکری بنیانی برای آن کرد.

سرمقاله

سیف الرضا شهابی


