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مقاومت بدون اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقاومت بدون اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست. اگر در مسائل داخلی و خارجی می خواهیم مقاومت کنیم باید اقتصاد ایران مقاومتی شود. این یک انتخاب 
صرف نیست ، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است در کنار یک انتخاب حکیمانه. رضایی افزود: اقتصاد همان ایستگاهی است که غرب توانسته سایر انقالب ها را در آن متوقف کند. اقتصاد مقاومتی می گوید انقالب 
اســالمی می تواند و باید مقاومت کند و اهدافش را به ســر انجام برساند. عبور انقالب از ایســتگاه اقتصاد خودش یک انقالب و نهضت و تحول است که با چند بخشنامه و دستور العمل انجام نمی شود. یک انقالب به 

معنای کامل باید صورت بگیرد. اگر نتوانیم از اقتصاد عبور کنیم با یک شکســت سنگین روبرو می شویم. در این نهضت رسانه ها نقش بسیار به سزایی دارند.در شرایط امروز گفتمان انقالب گفتمان اقتصاد 
مقاومتی است. استاد دانشگاه امام حسین )ع( گفت: اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک گفتمان بشود و ربطی به چپ و راست و این و آن ندارد. یک مساله انقالبی است که با زندگی همه مردم ما سر و کار 
دارد. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به شــرایط پس از برجام گفت: در همین ماجرای برجام،آن طور که فضاسازی شد نه تولید به سرعت اضافه شد نه اشتغال گسترش یافت و نه جنس ها 

ارزان شد. این فردای وعده داده شده از طریق رسانه ها، هیچ گاه نرسید. این احاله به آینده و سراب سازی در موضوع برجام، به کاهش تولید و رکود منجر شده و به اقتصاد ما آسیب زد.

کاندیداتوری مطهری برای نائب رئیسی
علی مطهــری در مطلبی کــه در صفحه 
اینســتاگرام خــود منتشــر کــرده، آورده 
اســت: »ایــن روزهــا بســیاری از مردم 
و خبرنــگاران از مــن می پرســند کــه آیا 
تصمیمــی نداری برای ریاســت یــا نایب 
رییســی مجلس آینده در انتخابات هیات 

رییسه شرکت کنی؟ 
برای اینکه یک پاســخ عمومی داشــته باشــم عرض می کنــم که فعال 
تصمیــم دارم برای نایب رییســی مجلس دهم کاندیدا شــوم. امیدوارم 
 آنچه بــرای خــودم، کشــور و انقــالب اســالمی خیر و صالح اســت 

پیش بیاید«.

برجام با نظر رهبری انجام شد
حجت االســالم ســید ابوالحســن نواب، 
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با اشاره به 
تحرکات اخیر مخالفان دولت به بهانه برجام 
و توافق هســته ای، اظهار داشــت: برجام 
معجزه تاریخ نیست، اما خدمتی بود که آقای 
روحانی و دولت ایشان به مردم انجام دادند. 

او با بیان انتقاد از حمالت اخیــر روزهای اخیر به دولت تدبیر و امید به بهانه 
توافق هسته ای و برجام گفت: بی انصافی ها درست نیست؛ در حالی که خود 
رهبری این قدر از آقای ظریف تشکر کردند. عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز 
با تأکید بر این نکته که برجام با نظر رهبری انجام شد، خاطرنشان کرد:  برخی 
از مواردی که انتظار داشــتیم پس از اجرای برجام، اجرایی و حل شــود حل 

شده و برخی هم البته هنوز حل نشده که باید منتظر ماند.

جلوگیری از قرائت تفحص از بنیاد شهید
امیر خجســته بــا تاکید بــر این کــه برخی 
جریان ها از خــارج از مجلس قصــد دارند 
مانع از قرائت گزارش این تحقیق و تفحص 
شوند، گفت: دست هایی در پشت پرده سعی 
دارد، از قرائــت گزارش تحقیق و تفحص از 
بنیاد شــهید، جلوگیری شــود اما ما تا انتها 

ایســتاده ایم و کوتاه نخواهیم آمد.  رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی 
مجلس در توضیح آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، 
اظهار داشــت: هم اکنون چندین ماه اســت که گزارش تحقیق و تفحص 
بنیاد شهید تکمیل شــده و پس از آن که در این باره در صحن مجلس نطق 
کردم، آن را در اختیار رئیس مجلس شــورای اسالمی قرار دادم تا در باره آن 

تصمیم گیری شود.

 گزافه گویی 
از ویژگی های کری است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: برسر موضوع دفاعی، امنیتی 
و حفــظ تمامیــت ارضی کشــورمان بــا هیچکس 
مذاکــره و گفت وگــو نمی کنیم. علی اکبــر والیتی 
شــامگاه شــنبه در برنامــه زنــده »نگاه یــک« در 
خصوص بحث آزمایش موشکی کشورمان تصریح 
کرد: باید به حــدی در عرصه اقتصــادی و دفاعی 
به خودکفایی دســت یابیم که آســیب پذیری مان به 
حداقل برســد.  وی ادامه داد: مــا در حوزه دفاعی 

جزء کشورهای سرآمد هستیم.
رییس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک مجمع با بیان 
اینکه آمریکایی ها در جایی دور نشســته اند و برای 
دیگر کشــورها تعیین تکلیف می کنند، افزود:آنها 
حتی برای ما که مســتقل هســتیم تعییــن تکلیف 
می کنند که ما وســیله دفاعی داشــته باشیم یا نه، 
البته کشورها نیز به واســطه میزان اقتدارشان زیر 
این نفوذ نمی روند. کشــوری کــه می خواهد نقش 
منطقه ای داشــته باشد باید اســتقاللش را تقویت 
کند و اســتحکام خود را برای تمامیت ارضی خود 

تقویت بخشد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در بخش 
دیگری از ایــن برنامه تلویزیونی زنــده، در رابطه با 
صحبــت های جان کــری وزیر خارجــه آمریکا در 
دیدار با همتایان خود در برخی کشــورهای منطقه 
در رابطه با ایران ، خاطرنشــان کرد: یکی از ویژگی 
های کــری گزافه گویی اســت. او هــر از گاهی با 
مســئوالن منطقه ای می نشیند برخی حرف هایی 
را می زند اما او سخنانش کذب و فریبکاری است.
پرسش این است که چه کسی گروهک تروریستی 
داعش را به وجود آورده اســت مگر خانم کلینتون 
در کتابش به ایجاد داعش از جانب آمریکا اشــاره 
نمی کند؟ والیتی با اشاره به ســخنان وزیر خارجه 
آمریکا علیه ایران افزود: این فرد بی حیاســت و به 
صراحت وارونــه نمایی می کند، بــه عنوان نمونه، 
جریــان های مقاومــت در لبنان، ســوریه و عراق 
را که از تمامیت ارضی خودشــان دفــاع می کنند 
تروریســت و ایــران را نیز حامی تروریســت معرفی 
می کند اما بیشــترین تالش خود را نیز در حمایت 
از رژیم صهیونیستی که تروریست است به کار می 
برد. وزیر خارجه آمریکا آدم فریبکاری است و فکر 
می کند می تواند با کلمات بــه ظاهر زیبا که باطن 
شیطانی دارد مردم را فریب دهد در حالی که مردم 

گاهند. ایران بیدار و آ
والیتی در پاســخ بــه اینکه چه چیــزی آمریکایی ها 
را پای میز مذاکــره آورد افزود: اقتــدار و مقاومت و 
رهبری مقام معظم رهبری و ایستادگی ایشان و ملت 
در حفظ فناوری هســته ای، آمریکایی ها را مجبور 
به مذاکره کرد. وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه 
مبنی براینکه آیا مذاکراتی در پشــت پرده وجود دارد 
تاکید کرد: مســائل اساسی سیاســت های داخلی 
ایران در اختیار رهبری است و هیچ امری بدون اذن 
ایشان صورت نمی گیرد.موضع ایشان ایستادگی در 
برابر زیــاده خواهی های غربی هــا علی الخصوص 
آمریکایی هاست و هیچ مذاکره ای پشت پرده وجود 
ندارد. برخی در این میان هســتند کــه نقش دالل را 
بازی می کنند و از این طریق نان می خورند و شــایع 
می کنند کــه مذاکرات وجــود دارد اما این مســئله 

صحت ندارد.

عصر ایران نوشت: دستور عملیاتی ساده دلواپسان در برابر دولت
با این بازی، فرار به جلو می کنند و خود را از پاسخگویی در قبال عملکرد 8 ساله و درآمد 700 میلیارد دالری کشور در آن سال ها معاف می 

کنند، کما این که تا کنون نیز حتی به مدت 8 دقیقه درباره آن 8 سال پاسخگو نبوده اند! 

 فرارو نوشت: اگر "احمدی نژاد" برگردد، چه می شود؟
به نظر می رسد فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد آغاز شده است. او اخیرا به سفرهای استانی رفته و به ایراد سخنرانی می پردازد. بازگشت 

احمدی نژاد به عرصه قدرت چه پیامدهایی دارد؟

 تدبیر 24 نوشت: فساد مالی در بنیاد شهید؛ اتهام یا واقعیت؟
بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، ستاد آزادگان در یک دستور مشترکی ادغام شد. از آنجا بود که در اداره بنیاد شهید و امور 

ایثارگران و مستتضعفان از نیروهای نظامی بیشتر استفاده شد.

 پارس نیوز نوشت: قیاس مع الفارق اختالس و بدحجابی
آقای علم الهدی در بی حجابی چه دیده اند که آن را موجب گناه دیگران دانسته اند )که البته این حرف درست است ولی مقایسه اش 

خطاست( ولی عینًا همان چیز را در اختالس و مال مردم خوری و... ندیده اند؟

 مهر نوشت: مدیران مشترک احمدی نژاد و روحانی را بشناسید
خیلی ها روحانی را اصلی ترین منتقد دولت قبل می دانند و برخی از احمدی نژاد به عنوان اصلی ترین رقیب روحانی برای سال ۹۶ یاد می 

کنند. اما جالب است بدانید مدیران مشترک زیادی میان آنها وجود دارد.

عکس روزسایت نگار

رهبر انقالب اسالمی: 
نظامی گری در 
جمهوری اسالمی ایران 
نه یک جایگاه تشریفاتی 
و زینتی است، 
و نه یک عملیات 
بی مهار، بی منطق، 
بی مالحظه و بی جهت.

خبرنامه

احضار موالوردی به دادسرا
رحیمی در ایام نوروز مرخصی بوده است

حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در نود و چهارمین 
نشست خبری ســخنگوی قوه قضاییه به سوال های اصحاب رسانه پاسخ داد. 
اژه ای در این نشســت خبری درخصوص شــکایت از موالوردی معاون رئیس 
جمهور، پرونده رضا ضراب، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، 
موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، پرونده متهمان نفتی و نیز پرونده حمله 

به سفارت عربستان سخن گفت. 

موالوردی رسما به دادسرا احضار شده است
اژ ه ای در پاســخ به این ســوال که آیا برای رضا ضراب در قوه قضاییه پرونده 
ای تشکیل شده است گفت: در رابطه با پرونده نفتی از افراد زیادی نام برده 
شده اســت. تعدادی آمده اند و از آنها تحقیقات شده اســت. برای برخی نیز 
پرونده تشــکیل شــده اســت. از رضا ضراب نیز در این پرونده نام برده شده 
اما هنوز قراری برای وی صادر نشــده اســت چون الزم اســت یا مستندات 
بیرونی پیدا شود یا به خود او دسترسی داشته باشیم تاکنون در این خصوص 
درخواســتی هم از قوه قضاییه نشــده اســت. وی درخصوص خبر استرداد 
ضراب به ایران گفــت: من در این رابطه خبر نــدارم و بعید می دانم این خبر 

صحت داشته باشد.
محســنی اژه ای در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره پرونده شــکایت از خانم 
موالوردی گفت: مسئوالن سیستان و بلوچستان برای ایشان پرونده ای تشکیل 

دادند و در تهران نیز رسما به دادسرا احضار شدند.
ســخنگوی دســتگاه قضا همچنین درباره مبادله ســیامک نمازی و پدرش با 
شــیخ زاده گفت: تا به حال به طور رســمی چیزی به قوه قضاییه ابالغ نشــده 
است اما من نیز به صورت پراکنده این پینشهاد آمریکایی ها را شنیده ام. اژه ای 
مرخصی محمدرضا رحیمی در ایام نوروز را تایید کرد و گفت: از تمدید شدن این 

مرخصی اطالعی ندارم.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگاری درباره ادعای برخــی نمایندگان مجلس 
مثل نماینده بناب مبنی بر پدیده شــدن ۳0 هــزار رای و نماینده اردبیل مبنی 
بر بازداشت ۱8 اکیپ خرید رای گفت: در سال ۹۴ چیزی حدود ۹00 پرونده 
درباره انتخابات تشــکیل شد که ممکن اســت برخی اشتباه باشد یا با رضایت 
طرفین تمام شــود یا ربطی به اصل انتخابات نداشته باشد. وی از افرادی که 
این ادعاها را مطرح می کنند درخواست کرد مدارک خود را به شورای ن گهبان 
و قــوه قضاییه ارائه دهنــد و تاکید کرد خرید رای جرم اســت و قوه قضاییه به 

آن ورود خواهد کرد.

صدور حکم دادگاه متهمان نفتی بدون توجه به مسائل بیرونی
قائم مقام قوه قضاییــه پرونده متهمان نفتی را از مهم ترین پرونده های ســال 
گذشته خواند و با اشــاره به پرونده نفتی و وجود هزاران صفحه و بیست و شش 
جلســه، گفت: دادگاه بدوی حکم را بــه همه متهمان ابالغ کــرد که فرصت 
اعتراض وجود دارد.  سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه عده ای می گویند متهم 
محکوم به اعدام شــده تا گروکشی شــود، افزود: عده ای اینگونه می گویند اما 
اصال اینطور نیست و رای دادگاه بدون مسائل بیرونی و صرفا بر اساس مستندات 
است؛ ضمن اینکه سعی می کنیم پول بیت المال بازگردانده شود. متهم می تواند 

به هر طریقی پول را برگرداند. او افزود: عده ای هم می گویند قوه قضاییه حکمی 
داده و قصد بر اجرای حکم نیســت بلکه چه در این پرونده و چه پرونده دیگر، بنا 

بر رسیدگی دقیق و اجرای احکام است.
قائم مقام دستگاه قضا، پرونده ارزی را یکی دیگر از پرونده های مهم سال ۹۴ نام 
برد و گفت: در این پرونده نیز ۱0 نفر به حبس و رد مال محکوم شدند که برخی 
بازداشت هستند و برخی فراری هستند و حکم غیابی برای آنها صادر شده است.
محســنی اژه ای درخصوص پرونده حمله به سفارت عربســتان افزود: پرونده 
حمله به سفارت عربستان در نیمه دوم ســال ۹۴ تشکیل شد و ۱۲۱ نفر متهم 
شدند که برخی با قرار وثیقه آزاد و بازداشت موقت شدند و ۲۴ نفر نیز احضار شدند 
که از این جمع برای ۴8 نفر کیفرخواست صادر شده و ۳ – ۴ نفر نیز در دادگاه ویژه 

روحانیت هستند که درباره لزوم کیفرخواست اطالعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا پرونده موسســه ثامن الحجج با ۲ میلیون و ۴00 هزار 
سپرده گذار را یکی دیگر از پرونده های دشوار دستگاه قضا در سال گذشته معرفی 
کرد که بــا کار چندجانبه پیش رفته و تکلیف 7۵0 هزار نفر از ســپرده گذاران با 

پرداخت ۱000 میلیارد تومان به آنها روشن شده است.

اعدام مجرمان مواد مخدر بر اساس قانون است
ســخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به پرونده های قاچاق موادمخدر یادآور شد: 
متاسفانه کشــور ما بخشــی از ترانزیت موادمخدر به اروپا و دیگر نقاط است. با 
حضور نیروهای ناتو در منطقه کشت موادمخدر و تبدیل آن در افغانستان چندین 
برابر شد. متاسفانه بار این مسئله روی دوش قوه قضاییه و نظام ما افتاده است و 
مجبوریم مسئولیتی را که دیگران انجام نداده اند، بر دوش بکشیم. نمی توانیم 

نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم.
او با بیان اینکه فقط در ســال ۹۴، ۱۲۴ تن موادمخدر طبق آمار دادگستری ها 
کشف و ضبط شده است گفت: تنها مقداری از این مواد می تواند چندین خانواده 
را به هم بریزد و در همین مورد میزان مجرمان زندان ها آن هم مجرمان مربوط 

به موادمخدر قابل توجه است.
اژه ای افزود: هیچگاه مجرمان موادمخدر ما از ۴۲ درصد کمتر نبوده اســت. 
متاسفانه بیشترین آمار مرگ و میر در زندان ها نیز مربوط به مصرف موادمخدر 
است. در سال ۹۴ تبلیغات سویی علیه نظام و قوه قضاییه درخصوص مجازات 
مجرمان قاچاق موادمخدر به عنوان نقض حقوق بشر صورت گرفت. در حالی 
که ما باید براساس قانون عمل کنیم. از سال 7۶ تاکنون با همه اصالحاتی که 
قانون داشــته این مجازات ها تعیین شده است. پس قوه قضاییه مطابق قانون 

عمل می کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اگر باالی ۱00 گرم شیشه و هروئین 
کشف و ضبط شــود قاضی نمی تواند غیر از حکم اعدام بدهد. گاهی در شرایط 
خاصی می توان تقاضای یک درجه تخفیف کرد که آن هم حبس ابد است. البته 
ما ادعا نداریم که نمی توان روش دیگری را در پیش گرفت که بهتر باشد اما تا پیدا 

کردن آن روش نمی توان مجازات متخلفان را رها کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت های 
مختلف جلسات کمی با حضور روسای جمهور برگزار کرده است، گفت: از زمان 

شروع به کار دولت یازدهم تاکنون در مجموع سه جلسه از این ستاد برگزار شده 

که تنها یک جلسه آن با حضور رئیس جمهور بوده است. ما معتقدیم اگر همه به 
وظایف خود عمل می کردند چه بسا می توانستیم اعدام ها را در این زمینه کمتر 
کنیم. با همه اینها احمد شهید و امثال آنها نباید فکر کنند ما به بهانه حقوق بشر 
از آرمان ها و ارزش های خود کوتاه می آییم. ما در ســال ۹۴ ســراغ قاچاقچیان 

اصلی رفتیم و این راه را در سال ۹۵ هم ادامه می دهیم.

بیش از 2 هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده های زمین خواری 
گفــت: یکی از مشــکالت در این رابطه این اســت که دســتگاه های مختلف 
مجوزهایی را صادر می کند بدون شــک کسانی که اقدام به ساخت و ساز بدون 
مجــوز کند مورد برخــورد قرار می گیرد امــا برخی از نهادهــای مختلف مجوز 
گرفته اند، با این حال باید به شکل موردی برخورد کرد. ما در استان تهران تاکنون 
بیش از ۲ هزار قلع و قمع ســاخت و سازهای غیرمجاز را داشتیم و بیش از 700 
هزار پرونده در تهران تشکیل شــده است. در همین راستا ۳۱ هکتار زمین رفع 

تصرف شده است
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست با اشاره به فعالیت های 
قوه قضاییه و تمرکز بر کارهای فرهنگی مددجویان گفت: کسانی که پشیمان 
بوده اند و ابراز ندامت کرده اند، با تشــخیص بازپرس و مسئوالن زندان تحقیق 
در این خصوص انجام شــد که بدین ترتیب در ســال ۹۴ چیزی حدود ۱۱ هزار 
نفر مشــمول عفو شــدند. البته نه به این معنی که ۱۱ هزار نفر آزاد شــدند بلکه 

مجازات آنها تخفیف یافت.
او بــا بیان اقدام دیگــر قوه قضاییه به آزادی مشــروط اشــاره و تصریح کرد: با 

ده تعهدهایی که گرفته شــد، به تعدادی از زندانیان آزادی  دا مشــروط 
شــد. با توجه به قانــون مجــازات جدید و 

استفاده از مجازات های جایگزین، به 
قضات توصیه شد از مجازات های 

جایگزین اســتفاده کنند که در 
مجمــوع حدود بیــش از ۲0 

درصــد کاهــش زندانی در 
ســال ۹۴ نســبت به سال 
۹۳ داشته ایم که این روند 
را در ســال ۹۵ نیز ادامه 

خواهیم داد.


