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| یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی و عدم تحویل او به سياست

زندان خبر داد.فاطمه سعیدی اظهار کرد: نیروی انتظامی بازوی اجرایی قوه قضائیه است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند لذا سوالم از آقای رحمانی 
فضلی ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است. اینکه آیا اساسا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابالغ شده است یا خیر.

در سازمان بسیج مطالبات فراوانی است 
که محقق نشده اند

| فرمانده کل سپاه گفت: در سازمان 
بســیج مطالبات فراوانی است که محقق نشده 

و انتظارات زیادی از این سازمان وجود دارد.
ســردار محمدعلی جعفری طی سخنانی در 
مراسم تکریم و معارفه جانشین فرمانده سازمان 
بسیج مستضعفین با اشاره به سوابق سردار علی 
فضلی جانشین قبلی این سازمان، اظهار کرد: 
امیدواریم این ترکیب جدید برای سازمان بسیج مبارک باشد و این تحول 
مدیریتی مبنایی برای آن باشــد.وی افزود: در سازمان بسیج مطالبات 
فراوانی است که محقق نشــده و انتظارات زیادی از این سازمان وجود 
دارد. در واقع اگر بسیج نبود ســپاه هم نبود و وابستگی سپاه پاسداران 
بر نقش آفرینی در عرصه های مختلف متکی بر بســیج و مردم است و 
ویژگی مردمی بودن سپاه با بسیج تعریف می شود.جعفری با بیان اینکه 
کار سپاه به وسیله بســیج و مردم مومن و انقالبی انجام می شود، گفت: 
این نقش یک نقش اثبات شده و البته پیچیده است. همانطور که نقش 
بســیج در دوران دفاع مقدس بسیار برجسته است در عرصه های دیگر 
هم باید اینگونه باشد که البته در آن عرصه ها کار پیچیده تر است و ما 
باید مردم را در حل بحران های اجتماعی که گره امروز کار ماست و الزم 
است که مردم و بسیج در آن نقش آفرینی کنند باید بسیار کمک کند 

که به این امر و واقعیت توجه بیشتری شود.

 تجاوز نظامی به سوریه
ورشکستگی سیاسی آمریکا بود

| معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی، تجاوز نظامی اخیر آمریکا، انگلیس 
و فرانسه به سوریه را ورشکستگی سیاسی آمریکا 
توصیف کرد و گفت که این کشــورها مرتکب 
جنایت شــده اند.علی اکبر صالحی در حاشــیه 
مراســم رونمایی از کتاب »گذری در تاریخ« در 
جمع خبرنگاران با اشاره به تجاوز اخیر به سوریه، 
گفت: این حمله ورشکستگی سیاســی آمریکا را نشان می دهد. آمریکا و 
برخی کشورهای اروپایی که با آن همراهی کردند مرتکب جنایت شدند 
بدون اینکه دلیل متقنی برای این کار داشته باشند.وی افزود:  این حمله 
یادآور وقایع عراق بود. آن زمان بر اساس سند کالین پاور که در سازمان 
ملل ارائه شــد،  گفتند عراقی ها از نیجر اورانیوم خریداری کردند تا برای 
مقاصد غیرصلح آمیز استفاده کنند اما بعد از یکی دو سال که عراق را شخم 
زدند معلوم شد این ســند جعلی بوده و این تبدیل به فضیحت سیاسی 
شد.صالحی اضافه کرد: این حمله شکست آمریکا و سایر کشورها بود. آنها 
در بیان خود هم دچار تناقض هستند البته مردم بیدار شدند و حقیقت و 
هویت واقعی کشورهای مستکبر را شناختند. شاید پیش از این حوادث 
تبیین هویت واقعی آنها به دلیل اینکه برخودار از رسانه های قوی هستند 
و به راحتی می توانند صحنه را زیباسازی کنند قدری دشوار بود اما با این 
اتفاقات حقایق برای مردم روشن می شود.معاون رییس جمهور ادامه داد: 
برای مردم روشن است که دولتمردان آمریکا چه سیاست نابخردانه، ظالمانه 
و وحشیانه ای را به کار بستند البته سیاست غرب همین است، آنها ظاهر 
زیبا ارائه می دهند ولی پشــت آن پلشتی ها نهفته است اما با این حوادث 
مردم جهان عرب، دوست و دشمن واقعی خود را شناختند. پیش از این در 
تبلیغات ایران را دشمن عراق نشان می دادند و دشمن اصلی که سرزمین 
فلسطین را اشغال کرده کنار گذاشــته بودند و دست دوستی به آن دراز 
می کردند.رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری 
درباره واکنش ایران به همراهی اخیر بریتانیا و فرانسه با آمریکا در حمله 
به سوریه و همچنین تمدید تحریمهای ایران از سوی اتحادیه اروپا گفت: 
تصمیم ایران برای واکنش نســبت به اقدامات طرف مقابل توسط هیئت 
نظارت بر برجام، گرفته می شود آن هم به اقتضای گزارش ها و تحلیل هایی 
که ارائه می شود و نهایتا براساس منافع و مضار تصمیم گرفته می شود و 
تصمیم الزم اجرایی خواهد شد اما در بعد فنی ما اعالم کرده ایم که برای 

هر نوع برگشتی آمادگی داریم.

| رئیس مجلس شورای اســالمی، گفت: هر جا که آمریکا دخالت نظامی کرده 
جریان های تروریستی از آن نقطه فعالیت خود را آغاز کرده است.

علی الریجانی در دیدار با خانم نوین وین تــی کیم؛ رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه 
مبارزات ویتنام در گذشــته همیشه برای ملت ایران آشنا بوده اســت، گفت: ملت ایران 
همیشه با افتخار از ویتنام یاد می کنند و در بازدیدی که از مقبره هوشی مین داشتم محل 
زندگی ایشان نشان می داد که وی رهبری مردمی بوده است و اگر در آینده نزدیک اعضای 
پارلمان ویتنام به ایران سفر کند و از ساختمان محل زندگی امام خمینی )ره( بازدید کند 

متوجه می شوند که ایشان نیز در ساختمانی بسیار ساده زندگی می کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه قرابت های رفتاری بین دو کشور سبب شده که عالیق دو کشور 

و پارلمان زیاد باشد، افزود: مجلس ایران عالقه مند است که روابط دو پارلمان در سطوح 
مختلف گسترش یابد که در این راستا زمینه های مختلفی برای همکاری ها وجود دارد.

رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه پارلمان دو کشور می توانند کمک کنند که هدف 
هایی که در دیدار روسای جمهور دو کشور در حوزه های مختلف برای گسترش همکاری 
ها تعریف شده تحقق یابد، ادامه داد: روابط تجاری بین ایران و ویتنام نسبتا خوب و مناسب 
اســت اما باید ســطح آن افزایش یابد که در این باره همانگونه که در گذشته روی سطح 
روابط تجاری دو میلیارد دالری تاکید شده باید با توجه به ظرفیت های مناسب موجود این 
حجم روابط تحقق یابد که با توجه به پتانسیل های مناسب دو کشور دست یافتنی است.

وی تاکید کرد: در حوزه نفت و گاز می توانیم زمینه هایی را برای سرمایه گذاری ویتنام 

فراهم کنیم.رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: ویتنام ظرفیت های خوبی دارد که می 
توان از این ظرفیت ها برای ارتقاء سطح روابط تجاری دو کشور استفاده کرد که کمیسیون 

مشترک دو کشور تفاهماتی در زمینه های مختلف داشته است.
وی با بیان اینکه ایران در زمینه داروســازی و تجهیزات پزشکی پیشرفت خوبی داشته 
که می تواند به ویتنام کمک کند، ادامه داد: ویتنام در زمینه کشاورزی گام خوبی برداشته 

که ایران می تواند از این پیشرفت ها استفاده کند.
الریجانی بر عالقمندی تجار ایرانی برای گســترش روابط تجاری با ویتنام تاکید کرد و 
اظهار داشت: همکاری های توریستی و فرهنگی یکی از حوزه هایی است که گسترش آن 

مورد توجه مجلس شورای اسالمی است.

سوال از وزیران دادگستری و کشور در مورد »مرتضوی«

خبرنامه

فعالیت های تروریستی 
منطقه با دخالت های 
نظامی آمریکایی آغاز 
شده است

اصل و اساس برنامه های بسیج خدمت به مردم 
و نظام است

| رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: اصل و اساس برنامه های ما 
خدمت به مردم و نظام است و آن دسته از اقداماتی که ماهیت آن خدمت به مردم 

است را می توانیم برنامه هایی برای اعتالی بسیج بدانیم.
سردار غالمحسین غیب پرور طی سخنانی در مراسم تکریم و معارفه جانشین 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تعیین اولویت و برنامه های بسیج 
اهمیت فراوانی دارد، گفت: اصل و اساس برنامه های ما خدمت به مردم و نظام است 
و آن دسته از اقداماتی که ماهیت آن خدمت به مردم است را می توانیم برنامه هایی 
برای اعتالی بســیج بدانیم که غیر از آن کیفیت بخشــی به جریان صالحین که 
چندین سال است در بسیج ریشه دارد را هم به عنوان سایر برنامه ها در نظر داریم.

وی افزود: ما باید بتوانیم در برنامه هایمان خوب نظارت کنیم و خوب آن را عملی 
کنیم چرا که بی تعارف بسیج یک دنیا کار است که باید بتوانیم آن را انجام دهیم.
غیب پرور تاکید کرد: البته با توجه به توجهاتی که از ســوی فرمانده سپاه به 
بسیج شده، هنوز جا دارد که از پتانسیل های موجود در معاونت های ستاد سپاه 
برای انجام برنامه هایمان حمایت به همراه داشــته باشیم و من از سردار فضلی و 
خدمات ایشان تشــکر می کنم و امیدوارم که در مسئولیت بعدی شان هم موفق 
باشند و برای سردار سپهر هم در مسئولیت فعلی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

غنی سازی 20 درصد مدیون صالحی است
| معاون و سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه غنی سازی 20 
درصد مدیون دکتر صالحی است، گفت که وی علم توسعه علوم کوانتوم در سازمان 
انرژی اتمی را برداشته که می تواند تحول عظیمی ایجاد کند.بهروز کمالوندی در 
آیین رونمایی از کتاب »گذری در تاریخ« نوشــته علی اکبر صالحی، اظهار کرد: 
امروز مساله هسته ای به هویت انقالب و افتخار ملی تبدیل شده و یک صنعت مهم 
قدرت زاست. به هر حال از جمله مقوله های قدرت، تکنولوژی است و امروز مسائل 
هسته ای بسیار اهمیت دارد و درون آن هم شقوقی است که مساله هسته ای فاخرتر 
از همه آنهاست.کمالوندی ادامه داد: آقای صالحی امروز علم توسعه علوم کوانتوم را 
در سازمان انرژی اتمی برداشته که می تواند تحول عظیمی ایجاد کند. ایشان نوید 
این را داده اند و اولین در هم تنیدگی را اعالم کردند. ما جزء معدود کشورهای دنیا 
خواهیم بود که در این زمینه صاحب تکنولوژی شده ایم.معاون سازمان انرژی اتمی 
با اشاره به حضور مستمر خود در کنار صالحی از سال 90، یادآور شد: من از نزدیک 
شخصیت آقای صالحی را می شناسم. اگر بخواهیم الگویی مثل ایشان بیاییم باید 
آن را در صدر اسالم جستجو کنیم.وی غنی سازی 20 درصد را اوج صنعت هسته ای 
عنوان و خاطرنشان کرد:  این موضوع مدیون دکتر صالحی و البته شهید شهریاری 
و همه شهدای هسته ای و خیل عظیم دانشمندان و متخصصین است. اگر توجه 

ایشان نبود چه بسا ما غنی سازی 20 درصد را نداشتیم.

عزم رئیس جمهور برای تحقق حقوق 
شهروندی جدی است

| دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه عزم رئیس 
جمهور برای تحقق حقوق شهروندی جدی است، گفت: با وزرای دولت صحبت کردیم 
تا چالش هایشان را در تحقق منشور حقوق شهروندی اعالم کنند.شهیندخت موالوردی 
در اولین نشست هم اندیشی دستیاران دستگاه ها و استان ها با اشاره به شعار سال ۱۳9۷ 
مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی، اظهار کرد: حمایت از کاالی ایرانی به حق و به درستی در 
ادامه شعارهای اقتصادی سال های پیشین مطرح شده است. با توجه به مولفه هایی که 
در پیام نوروزی مقام معظم رهبری داشتیم، امیدوار هستیم  بتوانیم ما هم از بعد حقوق 
شهروندی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهیم.وی در ادامه از بازرسین صیانت از 
حقوق گردشگران تشکر کرد و گفت: امیدواریم بیش از پیش این حساسیت را همه ما برای 
تحقق اهداف مهم و اساسی منشور حقوق شهروندی داشته باشیم.موالوردی گفت:  بعد 
از تشکیل  دولت دوازدهم و بعد از تغیرات و تصویب هایی که در سطح مدیران و مسئوالن 
داشتیم بالخره ما توانستیم فهرست دستیاران و مسئوالن حقوق شهروندی را در استان 
ها معرفی کنیم؛ البته ده استان هنوز دستیارانشان را مشخص نکرده اند.وی سپس گفت: 
امیدوارم همه کمک کنیم که گزارش ملی اقدامات که قرار شده تا هر ساله  در سالگرد 
رونمایی از منشور حقوق شهروندی به مردم گزارش شود، به موقع آماده شود؛ اما هنوز 

بعضا گزارشات برخی دستگاه ها ارسال نشده است.

میز خبر

| ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
مــورد حمالت اخیــر رژیم صهیونســیتی به 
تاسیسات نظامی در ســوریه و واکنش ایران، 
 اظهار کرد: در این زمینه ایران به هنگام مواضع 

الزم را اتخاذ کرده و بیان کرد.
بهرام قاســمی در نشســت خبــری خود با 
اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
طی هفته های گذشته اسرائیل علیه تاسیسات 
نظامی در سوریه حمالتی داشته که در پی آن 
تعدادی از نیروهای ما به شهادت رسیدند، به 
نظر می رســد تهران در مورد کشته شدن این 
افراد ســکوت کرده، آیا این موضوع نشانه این 
است که ایران اهداف بلندتری را دارد؟ گفت: 
فکر می کنم در خصوص تجاوز رژیم اشــغالگر 
قدس به ســوریه به هنگام جمهوری اسالمی 

ایران مواضع الزم را اتخاذ و بیان کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع هــر آنچه که باید 
گفته شود حق دولت و مردم سوریه است که در 
مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی تصمیمات 

الزم را اتخاذ کرده و عکس العمل نشان دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در 
مورد نتایج سفر اخیر ظریف به آفریقا و آمریکای 
جنوبی، اظهار کرد: بنده در جایگاهی نیستم که 
در مورد نتایج این سفرها اظهارنظر کنم اما این 
سفرها سودمند بوده و گام های رو به جلو برای 
ایران با کشــورهای در حال توسعه و آمریکای 

التین است.
قاســمی خاطرنشــان کرد: در مجموع سفر 
اخیر ســفر موفقی بود، بیش از 40 شــرکت 
وزیر امور خارجه کشــومان را همراهی کردند 
و تعدادی ســند به خصوص با کشور برزیل با 
توجه به تفاهمات قبلی منعقد شــده، به امضا 
رسید و با توجه به جایگاهی که برزیل دارد فکر 
می کنم ظرفیت های مشخصی را برای توسعه 

همکاری های فیمابین خواهیم داشت.
وی ابراز کرد: از زمــان تفاهم و عقد قرارداد 

بین کشــورها تا اجــرای مفاد ایــن تفاهمات 
زمانی طول می کشــد و حوزه های اقتصادی و 
بازرگانی آنچنان نیســت که بعــد از یک یا دو 
روز آنچه تفاهم شــده به مرحله اجرا گذاشته 
شود اما امیدوارم در طی این سفرها و رایزنی ها 
بتوانیم در آینده از سطح مناسب و متعادلی در 
همکاری های اقتصادی خود با قــاره آفریقا و 

آمریکای جنوبی بهره مند شویم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 
صبح روز دوشــنبه در اولین نشســت خبری 
خود در سال ۱۳9۷ در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه برخی 
از دالالن از خانواده زندانیــان ایرانی در کربال 
پولهایی را به ادعای آزاد کــردن زندانیان آنها 
اخذ کرده اند، اظهار کرد: اخباری در این مورد 

دریافت کرده ایم و پیگیر این موضوع هستیم.
قاســمی افزود: اخباری دریافــت کرده ایم 
که برخی افراد ســودجو مافیــای کوچکی در 
این زمینه شــکل داده اند این موضوع توسط 
کنسولگری های ما و همچنین سفارت کشورمان 
در عــراق در حال پیگیری اســت و امیدواریم 
باهمکاری مقامات عراقی بتوانیم به زودی این 

مشکل را رفع کنیم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان همچنین در 
پاسخ به ســوالی در مورد زمان ســفر امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه به تهران اظهار 
کرد: بحث سفر ایشــان به تهران از گذشته و 
در چارچوب  روابط دو کشور مطرح بوده ولی 
باید در مورد زمان این سفر صبر کرد و تاحدی 
منتظر ماند و دید که نهایتا روند به چه شکلی 
پیش مــی رود چراکه همانطــور که می دانید 
انجام اینگونه سفرها نیازمند طی شدن مقدمات 

خاصی است و باید این روند انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
ســفر امروز ظریف به دوشــنبه تصریح کرد: 
هدف کلی این سفر حضور وزیرامورخارجه در 

نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو 
است. این نشست طی امروز و فردا در دوشنبه 
برگزار می شود و برای ما فرصت مغتنمی است 
که با توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته 
مذاکراتی را نیز با مقامات عالی تاجیکســتان 
پیرامون روابــط دو جانبه و چگونگی کمک به 
فرآیندی که می تواند روابط ایران و تاجیکستان 
را در وضعیــت بهتری قرار دهــد، گفت وگو و 

رایزنی کنیم.
قاسمی ادامه داد: در جریان این رایزنی ها با 
مقامات تاجیکســتانی در مورد مسائل منطقه 
و آخرین تحوالت  آســیای میانه نیز گفت وگو 

صورت خواهد گرفت.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در این 
نشست مطبوعاتی که بیش از 90 دقیقه به طول 
انجامید، در پاسخ به سوالی در مورد سفر اخیر 
نماینده ویژه پوتین در امور سوریه به تهران و 
اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه او در جریان 
این سفر دیدار محرمانه ای با دبیر شورای عالی 
امنیت ملی داشــته اظهار کرد: سفر ایشان به 
تهران موضوعی عجیب و غریب نیست. دو کشور 
ایران و روســیه در طی سالیان اخیر در جریان 
روابط راهبردی دو کشور و تالش های مشترک 
در بحث مبارزه با تروریسم در منطقه و سوریه 
هیئت هایی را با هم تبادل کرده اند و به صورت 
مکرر تماسها و رایزنی ها بین مقامات دو کشور 

برقرار بوده است.
بهرام قاسمی با اشاره به برگزاری نشست سه 
جانبه روســای جمهور ایران، روسیه و ترکیه 
حدود دو هفته پیش در آنکارا افزود: در جریان 
این نشست روسای جمهور ایران و روسیه توافق 
کردند که گفت وگوهــای دوجانبه ای بین دو 
کشور در مورد روند آستانه و جزئیات آن صورت 
بگیرد و این ســفر در همین چارچوب صورت 
گرفت.وی ادامــه داد: در جریان گفت وگوهای 
این مقام روس با مقامات ایران آخرین تحوالت 

سوریه، فرآیند مبارزه با تروریسم در این کشور 
و راهکارهای سیاســی که مــی تواند به حل 
بحران سوریه کمک کند، مورد بحث و رایزنی 

قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه تاکنون چندین دور 
مذاکره بیــن مقامات اروپایــی و آمریکایی در 
ارتباط با اصالح برجام صورت گرفته و نظر ایران 
در مورد این گفت وگوها و توافقات صورت گرفته 
در آن چیســت، اظهار کرد: مــن از تعداد این 
نشستها و یا آنچه که شما مطرح کردید اطالعی 
ندارم و نمی دانم چه موضوعاتی ممکن اســت 
مورد بررسی و گفت وگو قرار گرفته باشد.وی با 
بیان اینکه برجــام یک توافق بین ایران و گروه 
۱+5 است و موضوعی کامال روشن و مشخص 
است، ادامه داد: بقیه مطالبی که در این زمینه 
مطرح می شــود بیشــتر گمانه زنی رسانه ای 

اســت و ما اطالع رســمی از این نشســتها و 
گفت وگوهایی که انجام شده، نداریم.سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا 
مشارکت انگلیس و فرانسه با آمریکا در جریان 
حمله به ســوریه می تواند ناشی از تحت فشار 
قرار دادن ایران در ارتباط با مســائل موشکی 
باشــد، گفت: اقدامی که در تجاوز به ســوریه 
صورت گرفت، یک اقدام تجاوزکارانه و خالف 
همه موازین بین المللی بود. این اقدام، اقدامی 
نابجا، غلط و جنگ افروزانه تلقی می شود وقطعا 
نمی تواند تاثیری در سیاســتهای ایران داشته 
باشد.قاســمی افزود: ایران همچون دهه های 
گذشــته با جدیت تمام و با پشــتوانه مردمی 
خود از اصول کالنی کــه دارد، پیروی کرده و 
سیاست های خود را دنبال می کند و هرگز این 
نوع اقدامات نمی تواند بر سیاســت های ایران 

تاثیری بگذارد.

ایجاد شکاف بین ایران،روسیه و ترکیه از اهداف حمله به سوریه بود

| رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت همه 
جانبه دستگاه قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول 
ملی گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز از مولفه های مهم 
اقتصاد کشور است و بر همین اساس قوه قضاییه نسبت 
به سیاست های اخیر دولت برای ساماندهی و مدیریت 
بازار ارز حمایت کامل خواهد داشــت.آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی، پیشاپیش 
حلول ماه معظم شــعبان و موالید مقدسه این ماه را 
تبریک گفت و تصریح کرد: از خداوند می خواهیم که 
در این ماه گرامی که ماه پیامبر اســت، به یمن اعیاد 
مبارکه این ماه، الطاف بی پایان خود را شامل حال همه 

ما بگرداند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به روایتی از پیامبر 
اکرم)ص( در خصوص شــأن ماه شعبان افزود: ایشان 
می فرمایند »شعبان شهری رحم اهلل من اعاننی علی 
شهری«. این روایت کوتاه هم دعوتی است برای اعانت 
پیامبر و تشــویق به انجام امور خیر و الهی که موجب 
تقرب به ساحت حق تعالی می شود و هم دعایی است 
از ناحیه پیامبر اعظم اسالم نســبت به هر کسی که 

ایشان را از طریق اعمال خیر اعانت نماید.
آملی الریجانی ادامه داد: دعای پیامبر)ص( همواره 
مستجاب است و باید تالش کنیم که به نحوی مشمول 
این دعا و مصداق اعانت رسول اهلل)ص( با انجام فرایض، 

نوافل و امور خیر شویم.رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
برکات ماه شعبان، مناجات شعبانیه را از مناجاتهای 
عظیم مروی از اهل بیت )علیهم السالم( توصیف کرد 
و افزود: حســب نقل برخی بزرگان، فقرات پایانی این 
مناجات عالوه بر دعوت به ســوی حق تعالی به نحو 
خاص، مشتمل بر اشاراتی به معرفت نفس است.آملی 
الریجانی در این باره توضیح داد: آنجایی که صحبت 
از شکافتن پرده های نورانی است، بعید نیست مقصود 
کنار زدن حجاب های نفس آدمی باشد. آنچه انسان 
مستقیماً می تواند بدون حجاب دریافت کند، مراتب 
باطنی نفس خود اوست. در این مناجات می خوانیم 

»َهْب لِی َکَماَل االنِْقَطاِع إِلَْیَک َو أَنِْر أَبَْصاَر ُقُلوبَِنا بِِضَیاِء 
نََظِرَها إِلَْیَک«. عبارت »ابصار قلوب« نشــان می دهد 
که قلب هــم دارای نگاه و بصر اســت. در ادامه آمده 
اســت»َحَتّی تَْخِرَق أَبَْصاُر الُْقُلوِب ُحُجَب الُنّوِر َفَتِصَل 
إِلَی َمْعِدِن الَْعَظَمة«. وصول به این معدن عظمت بدون 
رفتن به اعماق باطن ممکن نیست. در اینجا مقصود، 
وصول شهودی اســت که راه آن حرکت و سیر درون 
است. رئیس قوه قضاییه گفت: اگر انسان حجاب های 
درونی را کنار بزند به باطن خود دســت خواهد یافت 
و با فناء از این مراتب نظر بــه وجه الهی می کند؛ در 
واقع  انســان از طریق شــهود می تواند به وجه اهلل 

نظر کند. 
آملی الریجانی در همین زمینه ادامه داد: انسان غالباً 
از حقیقت خود فقط بدنش را می شناسد در حالیکه 
حقیقت روح آدمی، اقوی از بدن او است. انسان ممکن 
است نســبت به بدن خود اطالع و استحضار کاملی 
نداشته باشد اما نسبت به نفس خود حضور دارد و البته 
باید هنر دیدِن خود را تحصیل کند.رئیس قوه قضاییه 
مناجات شعبانیه و ســایر مناجات ها را از نعم بزرگ 
الهی برای تقرب به ساحت حق تعالی توصیف کرد و 
گفت: حسب تعابیر بزرگان اهل معنا، ما در مناجات 
ها به معارف و علومی دســت می یابیــم که از طرق 
دیگر به دســت نمی آید. امیدواریم خداوند چشمان 
ما را بصیرتی ببخشد که بتوانیم آنچه مطلوب اوست 
انجام دهیم.آملی الریجانی در ادامه ســخنان خود با 
اشاره به در پیش بودن 29 فروردین روز ارتش و سوم 
شعبان روز بزرگداشت مقام پاسدار، این دو روز را به 
نیروهای مســلح و مردم ایران تبریک گفت و تصریح 
کرد: امروز نیروهای مســلح جمهوری اسالمی اعم از 
سپاه و ارتش موجب افتخار ملت بزرگ ایران هستند و 
از مرزهای اقتدار داخلی و خارجی کشور حراست می 
کنند. وحدت نیروهای مسلح و افتخاراتی که در طول 
سالهای پس از پیروزی انقالب به دست آورده اند در 
منطقه و جهان مثال زدنی است. زمانی در این کشور 
نیروهای مسلح تحت ســیطره مستشاران آمریکایی 
بودند اما امروز به برکت انقالب و رهنمودهای داهیانه 
امام راحل)قدس اهلل نفســه الزکیــه( و مقام معظم 
رهبری)مدظلــه العالی(، نیروهای مســلح در کمال 
عزت و اســتقالل راه خود را در کنــار مردم طی می 
کنند و دوست و دشــمن به این موضوع اذعان دارند.

رئیس قوه قضاییه، یکی از علل هجمه های روزافزون 
کشورهای سلطه و اذناب منطقه ای آنها به کشورمان 

را اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی دانست و 
اظهار کرد: این اقتدار، آنها را به هراس افکنده و موجب 
شده که مدام در جهت ایران هراسی گام بردارند اما به 
خوبی می دانند که جمهوری اسالمی در مقام دفاع از 
خود به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.آملی الریجانی 
افزود: شاخصه مهم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
ایمان، تعهد و پایبندی به ارزشهای الهی است. در کجا 
می توان نیروی مسلحی پیدا کرد که شهادت را برای 
خود افتخار بداند و زمانی که استغاثه مظلومی را می 
شــنود در دفاع از او سر از پا نشناسد. نیروهای مسلح 
ما به دعوت برادران عراقی و سوری خود به کمک آنها 
شتافتند و با جان فشــانی و ایثار، بساط تروریست ها 
را از عراق و بخش عمده ای از سوریه برچیدند. چنین 
افتخارآفرینی هایی بدون شهادت طلبی و ایثار ممکن 
نیست.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای آمریکا در 
زمینه مقابله با داعش نیز گفت: امروز آمریکایی های 
فریبکار و حیله گر که خود، داعش را ایجاد، تسلیح و 
تشــویق کرده اند ادعای مقابله با آن را دارند. دروغ و 
فریبی بزرگ تر از این در روزگار معاصر ما وجود ندارد. 
ترامــپ در کارزار رقابت هــای انتخاباتی به صراحت 
اذعان کرد که دولت آمریکا داعش را به وجود آورده و 
با مسلح ساختن آن، این گروه تروریستی را به منطقه 
ما گسیل داشته است.آملی الریجانی در ادامه، نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی را بزرگ ترین افتخار ملل 
مسلمان در عصر حاضر دانست و گفت: امیدواریم حق 
تعالی بیش از پیش بر کمال، سالمت، ایثار و پایبندی 
نیروهای مسلح به ارزش ها بیافزاید و ما بتوانیم قدردان 
ایثارگری ها و جانبازی های این عزیزان و خانواده های 
بزرگوارشان باشیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان 
خود با اشاره به حمله اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به 
مناطقی از سوریه، خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر 
شــاهد هجمه جنایتکارانه محور شرارت و جنایت در 
منطقه علیه سوریه بودیم. آمریکا با همدستی انگلیس 
و فرانســه بر خالف تمام موازین بین المللی، اخالقی 
و انسانی بیش از ۱00 موشک به سوریه شلیک کرد. 
چنین اقدامی را نه ســازمان ملــل تجویز کرده بود و 
نه موازین حقوق بین الملل چنیــن اجازه ای را می 
داد اما آمریکا و متحدانش موازیــن بین المللی را به 
ســخره گرفتند و با طرح دروغ تکراری اســتفاده از 
سالح های شیمیایی به این منطقه حمله کردند.آملی 
الریجانی با ابراز تاسف شدید از اقدام برخی حاکمان 
خودفروخته جهان اســالم که در شب مبعث پیامبر، 

حمله جنایتکارانه به سوریه را مورد حمایت قرار دادند، 
اظهار کرد: خوشــبختانه این اقدامات موجب بصیرت 
افزایی و نزدیکی هرچه بیشتر ملت های مسلمان می 
شود و آنها به خوبی متوجه می شوند که امثال آمریکا 
و متحدانش به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.رئیس 
قوه قضاییه با اشاره به برخی زیاده خواهی های آمریکا 
مبنی بر مذاکره با ایران در خصوص توانمندی موشکی 
نیز گفت: در چنین فضایــی بحث مذاکرات در حوزه 
موشــکی را مطرح می کنند. باید از آنها پرســید که 
چگونه گمان می برید ملت های مسلمان و کشورها به 
شما اعتماد کنند. با رفتاری که در قبال برجام داشتید 
و اخیراً نیز این حمالت جنایتکارانه، آیا توقع مذاکره با 
جمهوری اسالمی دارید؟ آملی الریجانی گفت: آمریکا 
و متحدان بین المللی و منطقه ای آن به محض آنکه 
می بینند تروریســت ها در معرض زوال قرار دارند و 
ارتش سوریه پیشــروی هایی در مبارزه با تروریست 
ها داشته اســت فوراً با اتخاذ سیاست هایی خبیثانه، 
نیروهای مسلح سوریه را تحت فشار قرار می دهند و 
همین مسئله به خوبی مشخص می کند که چه کسانی 
در پس پرده فعالیت های تروریست ها در منطقه قرار 
دارند.رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه چنین اقداماتی 
موجب منسجم تر شدن هرچه بیشتر ملت های منطقه 
در مبارزه با آمریکا و متحدانش می شود، تصریح کرد: 
امروز حاکمان ســعودی و برخی همدستان آنها برای 
اقــدام علیه برادران عرب و مســلمان خود و حمایت 
از کشــورهای استعمارگر و ســلطه جو چه توجیهی 
دارند؟ما مطمئنیم که پیروزی نهایی متعلق به محور 
مقاومت است . آمریکا نیز اذعان کرده که هفت تریلیون 
دالر در منطقه هزینه کرده اما چیزی به دست نیاورده 
اســت. بنا به فرموده رهبر معظم انقالب آمریکایی ها 
مطمئن باشند که بعد از این هم چیزی در منطقه به 

دست نخواهند آورد.

ما مطمئنیم که پیروزی 
نهایی متعلــق به محور 
مقاومت است . آمریکا 
نیز اذعان کرده که هفت 
تریلیون دالر در منطقه 
هزینه کرده اما چیزی به 
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انقالب آمریکایی ها مطمئن باشــند که بعد از 
این هم چیزی در منطقه به دست نخواهند آورد
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دستگاه قضایی از دولت در صیانت از 
ارزش پول ملی حمایت همه جانبه می کند
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