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سرمقاله

خبر
محسنرضایی:

امسال هم شرایط سختی خواهیم
داشت!
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه
در چند سال اخیر تورم  ۴۰درصدی را تجربه
کردیم و امسال هم شرایط سختی خواهیم
داشت ،گفت :باید با مردم صحبت شود که
دولت برنامه دارد و به دنبال این است که
با تحول در اقتصاد کشور معیشت مردم را
درست کند.
محسن رضایی در جریان سفر خود به
خوزستان در گردهمایی ائمه جمعه این استان
اظهار کرد :دولت به دنبال تحول است و
خوشبختانه رئیس جمهور چندین اندیشکده را
بسیج کرده تا برای تدوین و سند تحول کشور
همفکری و همکاری کنند .به گزارش انتخاب،
رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر
در اقتصاد و ایجاد مشکل در ایران شده اند
باید پاسخگو باشند گفت :از محورهای تحول
این است که در تولید تحول ایجاد شود،
تولید بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست
و اشتغال بدون تولید امکان ندارد .دوران
اشتغال دولتی تمام شده است و باید به فکر
تولید اشتغال بود.
وی افزود :باید برای صندوقهای بازنشستگی
فکری شود ،اگر با همین شرایط ادامه یابد
دولت تا سه سال آینده باید  ۸۰۰هزار میلیارد
تومان پرداخت کند تا این صندوق ها پا برجا
بمانند.رضایی از دیگر محورهای تحول در
سرمایه گذاری را تولید و اشتغال دانست و
اظهار کرد :محور دیگر تحول بحث تجارت
است ،متاسفانه در بخش تجارت از فرصت
های سرمایه گذاری به خوبی استفاده نشده
است.
وی با اشاره به اینکه اصالح نقدینگی و تورم
از دیگر محورهای این تحول است افزود :به
دنبال این هستیم یارانه به دست مردم برسد،
اگر گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این
اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد ،باید بین
نقدینگی کشور و تامین کاال توازن ایجاد شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان
اینکه در چند سال اخیر تورم  ۴۰درصدی
را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی
خواهیم داشت ادامه داد :در پنجاه سال اخیر
فروش دالرهای نفتی به بانک مرکزی مشکالت
زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد .دولت
جلوی این اقدام را گرفت و تصمیم گرفته شده
این دالرها به تمامی بانکها فروخته شود.

اخبار

« ابتکار» دستاوردهای سفر رئیسی به عمان را بررسی میکند

سقوط ماریوپل و پیامدهای جهانی
آن
ادامه از صفحه یک
پیشبینی اینکه در جنگ جاری در اوکراین
موفقیت نهایی با کدامیک از دو جبهه خواهد بود
مشکل است .آنچه از شواهد مشخص میشود،
علیرغم تبلیغات گسترده آمریکا و اروپا و بلوک
غرب مبنی بر ناکامی روسیه در دستیابی به
اهدافش ،مسکو اگر به تمامی اهدافش نرسیده
باشد (کمتر شخصی میداند استراتژی جنگی
پوتین و فرماندهان نظامی و سیاسی روسیه
چیست) حداقل به بخشی از اهدافش دست
پیدا کرد ،درصورت ادامه جنگ میتواند برای
بلوک غرب خطر آفرین باشد و بخشهای دیگر
از اروپا را در بر بگیرد.
از این رو ،بهتر آن است رهبران غربی جان
مردم را بیشتر مورد نظر قرار دهند و به جای
آنکه میلیاردها دالر جنگافزارهای نظامی به
سمت اوکراین سرازیر کنند تا شعلههای جنگ
را برافروخته نگه دارند ،به فکر چاره بیفتند و
نگذارند به خاطر قدرت طلبی ،مردم بیشتری
در جبههها و پشت جبهه کشته شوند و یا آواره
شوند و شهرها تخریب شود .به نظر میرسد
وقت آن رسیده غرب تدابیری اتخاذ کند ازجمله:
بیشتر از این از زلنسکی حمایت نکند از او
بخواهد محترمانه کنار برود ،در فاز بعدی اعالم
کند اوکراین به ناتو نخواهد پیوست و از عضویت
فنالند و سوئد در ناتو که حرکتی تحریکآمیز
است خودداری نماید تا آتش بس اعالم شود
و دوطرف وارد بشوند ،در غیر این صورت ،در
خوشبینانهترین حالت ،با فرسایشی شدن جنگ
فقط کارخانههای تولیدکننده جنگ افزارهای
نظامی در آمریکا به سودهای هنگفت دست
پیدا میکنند .با ادامه جنگ امکان دارد از یک
سو کشورهای اروپایی در بحران کمبود انرژی و
جنگی فراگیر گرفتار شوند و از دیگر سو ،قحطی
و گرسنگی بخشهای بزرگی از جهان و خصوصا
کشورهای محروم را فرا بگیرد و در آن صورت،
قابل پیشبینی نخواهد بود برای کره زمین و
ساکنانش چه وضعی پیش خواهد آمد.

سیاستروز
انتخابات هیات رئیسه الکترونیکی
برگزار میشود

گشایش افقهای اقتصادی

این سفر از دو جهت مورد اهمیت قرار دارد.
نخست اینکه روابط ایران و عمان در بخش سیاسی
همواره روابطی نزدیک و با ثبات بوده و سفر رئیس
دولت ایران به مسقط میتواند مبنای مناسبی برای
تحکیم مناسبات اقتصادی و تجاری در سایه روابط
نزدیک سیاسی باشد .از سوی دیگر از انجا عمان در
طول سالهای گذشته همواره نقش یک میانجی را
میان ایران و غرب بازی کرده ،به گفته کارشناسان
سفر ابراهیم رئیسی به مسقط که همزمان شد با
سفر امیر قطر به تهران ،گمانهزنیها را در خصوص
آب شدن یخ مذاکرات هستهای و به نتیجه رسیدن
برجام تقویت کرده است.
هانیزاده ،کارشناس

در همین رابطه ،حسن
مسائل غرب آسیا ،معتقد است :عمان رابطه
تنگاتنگی با آمریکا و کشورهای اروپایی دارد و در
گذشته همنقش مثبتی در شکلگیری برجام ایفا
کرد .به هرحال حلقه اتصال پادشاهی عمان ،بین
ایران و کشورهای اروپایی همواره پایدار بوده و در
سفر رئیس جمهوری ایران به پادشاهی عمان،
طبیعتا عمان این آمادگی را دارد که اختالفات ایران
با کشورهای اروپایی و آمریکا را کاهش دهد و این
میتواند به شکست بنبست مذاکرات وین کمک
کند.
اما در آخرین روز سفر ابراهیم رئیسی به عمان که
اتفاقا روز پر کاری نیز بود ۱۲ ،سند همکاری با حضور
مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان امضا شد.این
اسناد که در حوزه های انرژی ،سیاسی ،حمل و نقل،
همکاری های دیپلماتیک ،روابط تجاری و اقتصادی،
علمی ،محیط زیست و ورزشی بود توسط وزرای
امور خارجه ،صنعت ،معدن و تجارت ،نفت ،راه و
شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان
و همتایان عمانی آنها به امضا رسید.
در این خصوص رئیسی در دیدار با معاون نخست
وزیر عمان ،با بیان اینکه روابط ایران و عمان تنها
محدود به همسایگی نیست ،بلکه عالیق و اشتراکات
عمیق دینی و اعتقادی این دو ملت قرنها با یکدیگر
پیوند خورده است ،اعالم کرد :هر چند شاهد روابط
خوبی بین دو کشور هستیم ،اما این سطح از روابط
قانع کننده نیست.
رئیسی با تاکید بر اینکه باید ظرفیتهای متنوع
مغفول مانده میان ایران و عمان احیا شود،
خاطرنشان کرد :میزان تجارت ،حمل و نقل و
همکاریهای اقتصادی میان تهران و مسقط ،به ویژه
در حوزه انرژی و ترانزیت کاال حتما میتواند افزایش
یابد .رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از
صحبتهای خود تاکید کرد :در دکترین ایران ،سالح
هستهای مطلقا جایی ندارد ،اما ما از دانش صلح
آمیز هستهای برای مصارف کشاورزی ،پزشکی و
صنایع پتروشیمی بهره میبریم.
معاون نخست وزیر عمان نیز در این دیدار ،با بیان
اینکه روابط ایران و عمان محدود به روابط اقتصادی
و تجاری نخواهد بود و شامل بخشهای عمدهای،
چون تعامالت و همکاریهای سیاسی خواهد بود.
ایران کشوری کهن و تاریخی است و تازه به دوران
رسیده نیست .ما امروز در مالقاتمان روی فرش
ایرانی در حال گفتوگو هستیم .ایران با تولیدات
خود به نوعی در تمام دنیا نماینده دارد.
دیدار با فعاالن اقتصادی و تجاری
س جمهوری کشورمان در ادامه این سفر در
رئی 
دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی ،گفت :به نظر
میرسد تجار دو کشور شناخت کافی از ظرفیت

گروه سیاسی  -سیدابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری کشورمان در پنجمین سفر خارجی خود از زمان ریاستجمهوری ،روز دوشنبه گذشته به عمان سفر کرد
و مورد استقبال رسمی هیثم بن طارق ،سلطان عمان قرار است.

رئیسیگفت:
به نظر میرسد
تجار دو کشور
شناختکافی
از ظرفیت های
اقتصادی دو
کشور ندارند،
لذا الزم است
فعاالناقتصادی
دو طرف گام
هایی در مسیر
شناختظرفیت
هایمتقابل
بردارند
های اقتصادی دو کشور ندارند ،لذا الزم است فعاالن
اقتصادی دو طرف گام هایی در مسیر شناخت
ظرفیت های متقابل بردارند .وی تصریح کرد :اولین
گام ایجاد مرکز تجاری فعال ایران در کشور عمان
است .یکی از کارکردهای مرکز تجاری شناسایی
ظرفیتهای دو کشور بویژه ایران است.
رئیس جمهوری با اشاره به دیدار خود با سلطان
عمان گفت :رفع مشکل حمل و نقل و پرداختهای
پولی و بانکی در این دیدار مطرح و قرار شد این
مسائل حل شود.
وی با ضروری دانستن سرمایهگذاریهای مشترک
بین دو کشور گفت :یکی از سرمایهگذاریها میتواند
در حوزه انرژی باشد.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت تولید برای
صادرات به بازار اوراسیا اظهار کرد :تجهیزات پزشکی،
لوازم خانگی و محصوالت مرتبط با مصارف خانگی
ساخت ایران قابل رقابت با کاالهای مشابه خارجی
آن است.
رئیسی تصریح کرد :هرچه سریعتر مشکالت
گمرکی برای تبادالت تجاری بین ایران و عمان بر
طرف شود .وی تاکید کرد :مصمم هستیم روابط دو
کشور توسعه یابد و وزرای دو کشور با جدیت کارها
را دنبال کنند.
رئیس جمهوری اظهار کرد :سطح روابط تهران -
مسقط در ماه های گذشته بویژه در دو ماه ابتدایی
سال  ۱۴۰۱افزایش یافته است.
زمینه برای سرمایهگذاری امن فراهم است
سیدابراهیم رئیسی همچنین در دیدار با ایرانیان
مقیم عمان ،با ابراز خرسندی از حضور در این جمع

صهیونسیتها به دنبال زمین زدن توافق هستند

گفت :معتقدیم همانگونه که باید از حقوق ایرانیان
داخل کشور صیانت کنیم ،باید حقوق ایرانیان خارج
از کشور را هم پاس بداریم و از آنها حمایت کنیم.
رئیسی با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور از
جمله هموطنان مقیم عمان همواره مسائل داخلی
ایران را با حساسیت دنبال کردهاند ،اظهار داشت:
زمینه برای سرمایهگذاری امن با تضمین سرمایه
و سود در ایران فراهم است و بهترین کسانی که
میتوانند در ایران سرمایهگذاری کنند ،ایرانیان
خارج از کشور هستند .رئیسی با تاکید بر تسهیل
مراودات اقتصادی با ایران برای ایرانیان ساکن عمان
و نیز فعاالن اقتصادی عمانی ،خاطرنشان کرد:
امروز تصمیم گرفته شد که خانه تجارت ایران هر
چه سریعتر در عمان تاسیس شود .راه اندازی این
مرکز به شناخت متقابل ظرفیتهای ایران و عمان
کمک میکند.
رئیس جمهوری از ایرانیان مقیم عمان خواست
تا در تاسیس سریعتر خانه تجارت ایران در عمان
مشارکت داشته باشند و گفت :مسأله دیگر ،موضوع
مدرسه است .تاسیس مدرسه ایرانیان در اینجا و
آموزش فرزندان ما با فرهنگ و آموزشهای ایرانی ،با
توجه به جمعیت  ۱۰هزار نفری ایرانیان ،موضوعیت
دارد و آقای سفیر این کار را دنبال می کند.
رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل
بیمارستان نیمه ساخته ایران در عمان گفت :این
بیمارستان در اینجا میتواند همکاری دو کشور در
حوزه گردشگری سالمت را تسهیل کند ،کارهایی که
خودشان میتوانند ،در اینجا انجام دهند و کارهایی را
که نمیتوانند به داخل کشور ارجاع دهند.

وی با تاکید بر لزوم فعالتر شدن هرچه بیشتر
شورای ایرانیان خارج از کشور افزود :همه مسائل
ایرانیان خارج از کشور از احوال شخصی ،مسایل
ازدواج و طالق ،مسائل تحصیلی و کاری و غیره
باید از مسیر این شورا دنبال تا خدماتی که شایسته
هموطنانمان در خارج از کشور است به آنها ارائه
شود.
گشودن درهای جدید شراکت اقتصادی
الزم به ذکر است رئیس جمهوری هنگام ورود
به تهران در تشریح برنامههای این سفر گفت:
بررسیهایی که داشتیم دیدیم مواضع دو کشور با
همهمخوانی قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به نشست با تجار عمانی تاکید کرد:
فعاالن اقتصادی و تجار در این نشست مشکالتی را
مطرح کردند که با حضور وزیر صمت ایران و وزیر
تجارت عمان بررسی شد و قرار شد راه برای تجارت
اقتصادی هموار شود .در بررسیهایی که کردیم
دیدیم تجار و فعال اقتصادی عمان و ایران نسبت
به ظرفیتهایی که در دو کشور وجود دارد اطالعات
کاملی ندارند ،برای همین تاسیس دفتر تجاری ایران
در عمان احساس شد و تصویب شد این دفتر به
زودی در عمان تاسیس شود.
وی گفت :با ایرانیان مقیم عمان هم جلسه
داشتیم که آنها هم مشکالت خود را مطرح کردند
و تصمیماتی هم گرفتیم و برخی موارد هم باید در
تهران باید پیگیری شود .دولت همانگونه که نسبت
به ایرانیان داخل کشور وظیفه دارد درباره ایرانیان
مقیم عمان هم وظایفی دارد و نمی تواند نسبت به
آنها بی تفاوت باشد.

اقدام خالف قانون دولت در
پرداخت حقوق کارگران
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی
گفت که باید کارگران شاغل در دستگاههای دولتی
بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت
کنند که این انفاق نیفتاده و دولت قانون را نقض
کرده است.
علی بابایی کارنامی در جلسه علنی مجلس در
تذکری گفت :طبق مصوبه مجلس در بودجه
امسال ،باید کارگران شاغل در دستگاههای دولتی
بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت
کنند اما دولت اخیرا در مصوبهای حقوق این قشر
را برابر حقوق کارمندان دیده که این نقض صریح
قانون است.
وی ادامه داد :مجلس ناظر بر اجرای قانون است
و باید با دقت نظر اقدام کنیم تا قانون بر اساس
ماده  ۹۶قانون تأمین اجتماعی اجرا شود .نمی دانم
دولت چه می کند که  ۴میلیون و  ۴۰۰هزار خانواده
بزرگ بازنشستگان دو ماه است که حقوق نگرفتند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان با
بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کارگران و
بازنشستگان ضعیف ترین اقشار هستند ،گفت:
از مجلس و رئیس جمهوری میخواهیم تا پیگیر
اجرای قانون باشند ،همچنین سران قوا در جلسه
ویژه ای به این موضوع ورود کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این
تذکر گفت :مصوبه شورای عالی کار باید به تایید
هیات دولت برسد.

اسرائیل هزینه سنگینی میپردازد

پشت پرده یک ترور

اندیشکده کوئینسی در گزارشی ،ضمن پرداختن به ترور شهید
گ سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
حسن صیاد خدایی سرهن ِ
تهران و معرفی رژیم اسرائیل به عنوان مظنون اصلی این اقدام
تروریستی ،به طور خاص استدالل میکند که الگوی این ترور ،با
ترورهای پیشین که توسط اسرائیلیها در خاک ایران انجام شدهاند
و در قالب آنها ،دانشمندان هستهای این کشور هدف قرار گرفتهاند،
مطابقت دارد.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه مینویسد« :در شرایطی که
گ ایرانی
هنوز هیچ کس به طور رسمی مسئولیت ترور اخیر سرهن ِ
عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تهران را برعهده نگرفته
است ،بسیاری از رسانهها و تحلیلگران ،اسرائیل را مسئول این
اقدام میدانند .اگر این فرض صحیح باشد ،باید بپرسیم که اهداف
و انگیزههای اسرائیل از انجام یکچین اقدامی چه میتواند باشد؟ ما
میدانیم که کشورها و کنشگران ِ بسیار کم و معدودی از انگیزه و
توانایی انجام یکچنین اقدامات مخرب و تروریستی در خاک ایران
برخوردارند .از سویی ،اسرائیل با همکاری گروهک منافقین ،پیشتر
نیز اقدام به ترور شماری از دانشمندان ایرانی ،به طریقی مشابه
کرده است.
ترور رژیم اسرائیل در ایران
عملیات
متاخرترین
ارو،
ر
ف
ارش
به گز
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شده
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محسن فخری زاده ،دانشمند هستهای سرشناس ایران در نوامبر

نایب رئیس فراکسیون انقالب اسالمی
مجلس گفت :طبق تصمیمگیری مجمع عمومی
فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی ،کل
رأیگیری انتخابات هیئت رئیسه در صحن علنی
مجلس و به صورت الکترونیکی انجام میشود.
نشست مجمع عمومی فراکسیون انقالب مجلس
شورای اسالمی با دستورکار بررسی گزینههای این
فراکسیون برای حضور در انتخابات هیئت رئیسه
مجلس در سومین سال مجلس یازدهم ،برگزار
شد .محمدرضا میرتاجالدینی در گفت و گو با مهر،
درباره مفاد این جلسه ،گفت :در این جلسه بحث
و تبادل نظر شد که قبل از برگزاری انتخابات در
صحن علنی مجلس آیا در فراکسیون هم در این
باره رأیگیری انجام شود یا خیر .وی بیان کرد:
طبق تصمیمگیری مجمع عمومی فراکسیون انقالب
مجلس شورای اسالمی کل رأیگیری انتخابات
در صحن علنی مجلس و به صورت الکترونیکی
انجام میشود .میرتاج الدینی تاکید کرد :فراکسیون
انقالب اسالمی مجلس لیست  ۱۲نفره برای
انتخابات هیئت رئیسه مجلس ارائه نمیکند.
وی اظهار کرد :همه افرادی که برای انتخابات
هیئت رئیسه در فراکسیون انقالب اسالمی مجلس
ثبت نام کرده بودند ،امروز میتوانند در انتخابات
هیئت رئیسه مجلس حضور یابند.

سال  ۲۰۲۰است .تروری که تنها دو ماه قبل از برگزاری مراسم
تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا انجام شد .همان رئیس
جمهوری که در کارزارهای انتخاباتی خود مدام وعده بازگشت آمریکا
به برجام و تبعیت این کشور از توافق را میداد .اگر این ترورها را با
ف عقب راندن پیشرفتها در روند برنامه هستهای ایران در نظر
هد ِ
گیریم ،تاریخ به ما نشان داده که آثار و تبعات یکچنین اقداماتی به
شدت منفی و غیرسازنده بوده است .پس از هر ترور هم ،تهران
عمال برنامه هستهای خود را بیش از گذشته سرعت بخشیده است..
در حالی که به نظر میرسد این ترورها باید به کُند شدن روند
پیشرفتهای هستهای ایران ختم شوند ،با این حال ،عمال معکوس
عمل کردند .باید توجه داشت که این ترورها در زمانهایی نیز اتفاق
افتاده اند که ظاهرا ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به یک پیشرفت
دیپلماتیک مخصوصا در حوزه مسئله هستهای ایران بوده اند.
با این همه ،هویت آخرین فرد ترور شده ایرانی میتواند به ما
سرنخهایی در مورد نیات احتمالی بانیان این ترور ارائه کند .سرهنگ
حسن صیاد خدایی عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود .همان
نهادی که توسط دولت ترامپ و وزارت خارجه آن ،در فهرست
سازمانهای تروریستی آمریکا گنجانده شده بود و اکنون نیز مساله
ضرورت خارج کردن ِ آن از فهرست مذکور ،به یکی از موانع عمده و
اصلی در روند مذاکرات وین و احیای توافق برجام تبدیل شده است.
با این همه ،در روزهای اخیر اخبار مثبتی از احتمال دستیابی به

یک توافق میان ایران و غرب در مورد معادله اتمی ایران منتشر شده
بود .در این رابطه“ ،انریکه مورا” معاون مسوول هماهنگ کننده
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و “امیر قطر” نیز در سفرهای خود
به تهران و رایزنیهایشان با مقامهای ایرانی ،نسبت به روند احیای
مذاکرات وین و دستیابی به یک توافق با ایران ،ابراز خوشبینی کرده
بودند.
در این میان باید پرسید که اگر اسرائیل در پس ِ ترور سرهنگ
حسن صیاد خدایی باشد ،چرا این رژیم به جای هدف قرار دادن
یک دانشمند اتمی ایران (رویههایی که تاکنون در چندین نوبت به
انجام آن اقدام کرده) ،اقدام به ترور یک افسر سپاه کرده است؟ آیا
این رژیم این محاسبه را انجام داده که ترور یک افسر سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،نخبگان سیاسی ایران را تحریک خواهد کرد تا هر
چه بیشتر از دستیابی به یک توافق اتمی با غرب فاصله بگیرند؟
البته که این طرز فکر و محاسبه ،تا حد زیادی با الگوهای پیشین
که در قالب آنها اقدامات تروریستی اسرائیل در زمانهایی خاص
و با هدف خرابکاری در روند تعامالت دیپلماتیک با تهران انجام
میگرفتند ،همخوانی دارد .این مساله ،موضوعی مهم است ،زیرا
پیشتر نیز ایران استدالل کرده که ماندن ِ سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا ،ترور اعضای این
نهاد نظامی ایرانی را بر اساس قوانین آمریکا ،به یک امر قانونی و
کامال مشروع تبدیل میکند.

محمد جواد الریجانی ،دبیر سابق ستاد حقوق
بشر قوه قضاییه و قائم مقام اسبق وزارت خارجه،
با تاکید بر اینکه باید هزینه اقداماتی مانند
ترور را بسیار باال ببریم ،گفت :بدون شک رژیم
صهیونیستی و نوکران منافقین در این قضیه
دخیل هستند و رژیم اسرائیل قطعا ًهزینه سنگینی
میپردازد همانطور که کل هستی آنها در حال
تزلزل است.
وی با اشاره به ترور و شهادت شهید صیادخدایی
اظهار کرد :ما باید داستان را درست بخوانیم،
ترورهایی که علیه دانشمندان و سرداران ما در
دستگاههای نظامی انجام میشود ناشی از این
است که پروژههای آمریکا ،غرب و صهیونیسم علیه
جمهوری اسالمی ناکام مانده است.
وی تصریح کرد :من تردید ندارم که این ترور
پاسخ خواهد گرفت ،ضمن اینکه پاسخهای ما
بچهگانه نیست و دشمن این را میداند که ما
بهاندازه ،قوی و بجا این کار را انجام میدهیم.
الریجانی افزود :ما باید مانند دهههای گذشته
که ریشه تروریسم را در کشور به نحو عظیمی
خشکاندیم و هزینه آن را باال بردیم اکنون هم همین
کار را انجام دهیم و یادمان باشد چیزی که غرب و
رژیم صهیونیستی از آن در هراس هستند ماندن
در جای خود و بر سر مبنا ایستادن است.

سخنگوی جدید قوه قضائیه تاکید کرد

با مسببان حادثه آبادان قاطعانه برخورد میکنیم
سخنگوی جدید قوه قضائیه ضمن ابراز همدردی با مردم آبادان قول داد :با
هر کسی که در این فرایند مرتکب جرم شده است با قاطعیت برخورد میشود تا
شاهد چنین حوادثی نباشیم.
مسعود ستایشی در اولین نشست خبری در سمت سخنگویی قوه قضائیه با
اشاره به حادثه متروپل آبادان و ریزش یک ساختمان چند طبقه اظهار کرد:
تعداد  ۱۰نفر از عزیزان ما از ساکنین شهرستان مقاوم آبادان در این حادثه فوت
کردند و تعدادی هم زخمی شدند.
این حادثه را خدمت همه شهروندان آبادانی و عزیزانی که در آن خطه استمرار
دارند از طرف ریاست قوه قضاییه تسلیت عرض میکنیم .با شما آبادانی های
عزیز همدردیم و قول می دهیم هر کسی در این فرایند مرتکب جرم شده است با
قاطعیت برخورد میشود و فرایند پیشگیرانه برای دستگاه های اجرایی یک اصل
است تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.
ستایشی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود :در این یکی دو
روز ما غصه دار شدیم و شهید بزرگواری را از دست دادیم و شاهد بودیم که
دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسالمی ذات شرارت بارشان را
دوباره نمایان کردند و موجب شد که عزیزی را در راستای خدمتگذاری از دست
دادیم .ان شالله ما بتوانیم کسانی که این ترور را انجام دادند را با قاطعیت به
سزای اعمالشان برسانیم.

موضوع مبادله جاللی با نوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره زمان اجرای
حکم اعدام احمدرضا جاللی یا احتمال مبادله وی با حمید نوری مطرح گفت:
فرایند رسیدگی به اتهامات احمدرضا جاللی به پایان رسیده و حکم شرعی در
خصوص ایشان صادر شده و پرونده در مرحله اجرای رای است و مساله مبادله
نیست؛ لذا بحث اجرا را داریم و در اختیار دادستان مربوطه است.
منا حیدری؛ اولیای دم فعال مطالبه قصاص نکردند
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل منا حیدری؛ زن
جوانی که در خوزستان بدست همسرش به قتل رسید ،گفت :اولیای دم فعال
مطالبه قصاص نکردند و پرونده در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است و
انشاالله رای شرعی و قانونی صادر خواهد شد.
با تخلفات قضات قاطعانه برخورد می شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات قضات گفت :در
مجموع  ۴۲سال خدمت خود آنچه دیدم و تجربه دارم ،میتوانم شهادت دهم
مجموعه اقدامات قضائی مبین وارستگی ،شرافت و آزادگی است و ما نیروهای
متدین و آگاه و باتجربه داریم و اقداماتی که در مجموعه قضائی انجام میشود
برآیند تالشهای همه همکاران قضائی است اما اگر کسی مرتکب خالف شود
همه زحمات مخدوش میشود و البته هرکس کوچکترین تخلفی داشته باشد

در مراجع قضائی و انتظامی با قاطعیت کامل برخورد قانونی میشود.
پرونده کرسنت در حال رسیدگی است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و بیژن
زنگنه وزیر سابق نفت گفت :این پرونده در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی
است و فرد مورد نظر در دادگاه حضور یافته و پرونده در حال رسیدگی است.
در حوزه اراذل و اوباش و سارقین رأفتی نداریم
ستایشی درباره برخورد نیروی انتظامی با جرایم خشن گفت :ما از زحمات
وخدمات سربازان و خدمتگزاران در حوزه نیروی انتظامی و ضابطین تشکر
ن مشخص است و در حوزه اراذل و
میکنیم .خط قرمز ما در برخورد با جرایمخش 
اوباش و سارقین رأفتی نداریم .البته قوانینی است از جمله قانون کاهش مجازات
حبس که با گذشت شاکی ،نمیتوان فرد را در زندان نگه داشت.
با حضور مردم جایی برای هنجارشکنان نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ناآرامیهای بعد از اصالح
هدفمندسازی یارانهها گفت :هر طرحی ممکن است اصالح و نیز اعتراضهایی
در پی داشته باشد .با حضور مردم جایی برای هنجارشکنان نیست .هر آنچه
بوده منطبق با قانون بوده و انتظار است که پیشگیری داشته باشیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره مزایده اجرای احکام و اجراییات ثبت که
باید در سامانه دولت ثبت شود ،گفت :این قانون سنواتی است و برای امسال

است چون در قانون بودجه آمده است .آگهیهای اجرای احکام و اجراییات ثبت
از طریق سامانههای دولت انجام میشود اما ممکن است فرایند مزایده به صورت
فیزیکی انجام شود .این تکلیف در این قانون بودجه است و در سازمان ثبت در
حال انجام است و مرکز فناوری قوه هم همکاریهایی در این زمینه دارد و با ایجاد
بستر مناسب به زودی این مهم محقق خواهد شد.

