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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

باید قوی شــویم تا جنگ نشــود
حضرت آیت اهلل خامنه ای، فرمانده کل قوا، صبح دیروز در دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش واقعه نوزدهم بهمن 
 سال ۱۳۵۷ را نتیجه اطمینان امام خمینی)ره( و مبارزان به وعده الهی دانستند و 
گفتند: »اگر تفکر تخلف ناپذیربودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئوالن 
هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم می تواند 

عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکالت شود.«
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار که در چهل ویکمین سالروز بیعت 
تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در نوزدهم بهمن ۵۷ برگزار 
شد، این واقعه را حادثه ای فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها و 
عبرت هایی خواندند و افزودند: »در دوران رژیم گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی 
از نزدیک ترین نیروها به مرکز قدرت و آمریکا بود اما رژیم طاغوت ضربه را از همین 

نیرو خورد که هیچ گاه تصور آن را نمی کرد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: »براساس آیات قرآنی، خداوند از 
جایی به دشمن ضربه می زند که هیچ گاه انتظار آن را ندارد و مومنین نیز از ناحیه ای 
تقویت و حمایت می شوند که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، »رزق ال 
ُیحَتَسب« یا همان رزقی که در محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده 
 از نصرت 

ً
می شود.« رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتا و موکدا

یاری کنندگان دین خدا یاد شده است، افزودند:   »باید به این وعده های الهی 
اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد.«

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: »اگر چنین تفکر و روحیه ای در هر 
مجموعه و جامعه ایمانی حاکم شود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهدیدها را 
به فرصت تبدیل خواهند کرد. همان گونه که نیروی هوایی به رغم تحریم های 
آمریکا، اکنون عالوه بر تعمیر و بازسازی جنگنده ها و هواپیماها، طراحی و ساخت 

جنگنده را نیز انجام داده است.«
ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل تهدید به فرصت، قطع 
امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: 
»این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است و می توان به رغم تحریم ها که یک 
حرکت جنایتکارانه است، برای کشور فرصت های زیادی را به  وجود آورد.« رهبر 
معظم انقالب اسالمی تأکید کردند: »اگر مسئوالن هوشیارانه عمل کنند می توان 
با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم 

بسیاری از مشکالت است، نجات داد.«حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: »البته 
برخی افراد باهوش در داخل هیأت حاکمه آمریکا متوجه این موضوع هستند و 
گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید 
مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی از پول نفت جدا نشود که مسئوالن 
به خصوص مسئوالن اقتصادی باید در این خصوص هوشیار باشند.« ایشان 
با اشاره به پیچیده ترشدن ابزارها و شیوه های دشمنان خاطرنشان کردند: »در 
مقابل شیوه ها و روش های جمهوری اسالمی نیز پیچیده تر از گذشته شده 
است به گونه ای که اکنون در بخش های گوناگون کشور، روش ها و کارهای کامال 
منطقی، پیچیده و پیش رونده ای در جریان است که تأمین کننده عمق راهبردی 

کشور است و دشمن را زمینگیر کرده است.«
ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات به ویژه در زمینه 
دفاعی گفتند: »ما به  دنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم؛ بلکه به دنبال 
حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.« رهبر معظم انقالب اسالمی 
با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: 

»برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای، نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی ارتش، 
نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع را به تالش برای تقویت بنیه دفاعی 
در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر استفاده از ظرفیت ها 
و استعدادها توصیه کردند و گفتند: »اگر روسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این 
جنگ افروزی،  انحراف،  امروز  می کردند،  دنبال  پوشش هایی  زیر  در  را  رژیم 
فتنه سازی و طمع آمریکایی ها به داشته های دیگران، علنی و بدون پوشش 
است و این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعا محکوم به شکست است.« 
پیش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی، امیر سرتیپ نصیرزاده، فرمانده 
نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از پیشرفت برنامه های این نیرو در ابعاد 
»ارتقای توان رزم«، »پشتیبانی، فنی و قطعه سازی« و »پویایی سازمان و ارتقای 
کیفیت نیروی انسانی« گفت: »طراحی و ساخت پهپاد، مهمات هوشمند و 
هواپیمای با سرنشین، تعمیرات موتور و قطعات هواپیما، کمک به مناطق 
سیل زده از طریق پرواز هواپیماهای ترابری و راه اندازی آمبوالنس هوایی کشور با 
تجهیز یک هواپیما به امکانات پیشرفته پزشکی ازجمله فعالیت های نیروی 

هوایی بوده است.«

مصطفی کواکبیان، سهیال 
جلودارزاده، احمد مازنی، 
پروانه مافی، سید فرید 
موسوی، فریده اوالد قباد، 
ابوالفضل سروش، محسن 
علیجانی، علیرضا محجوب، 
داود محمدی، علیرضا 
رحیمی و محمدرضا نجفی 
دوازده نماینده تأییدشده 
تهران هستند که با توجه به 
دست خالی اصالح طلبان در 
انتخابات پیش رو ممکن 
 است در لیست نهایی 
قرار بگیرند

اگر روسای قبلی آمریکا 
مسیر شیطانی این رژیم را 
در زیر پوشش هایی دنبال 
می کردند، امروز انحراف، 
جنگ افروزی، فتنه سازی 
و طمع آمریکایی ها به 
داشته های دیگران، علنی 
و بدون پوشش است و 
این مسیر باطل دشمنان 
ملت ایران قطعا محکوم به 
شکست است

 تأکید جوزپ بورل بر عملگرایی اروپا 
در تالش برای حفظ توافق هسته ای

اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست   مسئول 
سیاست  در  عملگرایی  لزوم  به  یادداشتی  در 
اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای ایران اشاره 
مسئول  بورل،  جوزپ  ایسنا،  گزارش  به  کرد. 
از  بخشی  در  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست 
یادداشتی که درباره رویکردهای سیاسی اتحادیه 
اروپا در برابر کشورهای دیگر نوشته است، بر لزوم 
عملگرایی تأکید کرده و با اشاره به ایران نوشت:   
»دیپلماسی نمی تواند موفقیت آمیز باشد، مگر 
ادامه  در  بورل  شود.«  پشتیبانی  عمل  با  اینکه 
توافق هسته ای  که  »اگر ما می خواهیم  نوشت: 
ایران پابرجا بماند، باید اطمینان حاصل کنیم که اگر 
ایران به پایبندی کامل به تعهداتش بازگردد، ]از 
منافعی[ بهره مند می شود.« اظهارات بورل در این 
یادداشت در پی این مطرح می شود که با خروج 
یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای که میان ایران و 
پنج قدرت جهان انجام شده بود، ضمن اعمال 
دوباره تحریم های پیشین آمریکا بر ایران، دولت 
زمینه  در  نیز  جدیدی  تحریم های  آمریکا  فعلی 
ایران  بر  حداکثری«  »فشار  به  موسوم  سیاستی 
هسته ای  توافق  اروپایی  طرف های  کرد.  اعمال 
برای  عملی  راهکارهایی  که  بودند  شده  متعهد 
کاهش تأثیر تحریم های آمریکا انجام بدهند. یک  
سال پس از تعلل این کشورها در عمل به این 
تعهد، ایران اعالم کرد که در چند گام تعیین شده، 
هسته ای  توافق  در  را  داوطلبانه اش  تعهدات 
اظهار  کشورمان  البته مقامات  کاهش می دهد. 
داشته اند که این اقدامات بازگشت پذیر بوده و به 
محض عملی شدن تعهدات کشورهای اروپایی به 

حالت قبلی خود بازخواهند گشت.

 کاظم جاللی: شرایط منطقه
  ایجاب می کند ایران و روسیه

 به همکاری های خود ادامه دهند
با  مسکو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
سرگئی ورشنین، معاون وزیر خارجه روسیه، دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص 
روابط دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی 
قانون  کمیته  ادلب،  )وضعیت  سوریه  ازجمله 
اساسی و فرمت آستانه(، معامله قرن ترامپ و 
کردند.  نظر  تبادل   و  بحث  بشر  حقوق  مسائل 
سرگئی ورشنین در این دیدار ضمن ابراز تسلیت 
وسیله  به  سلیمانی  سردار  شهادت  بابت 
تروریست های آمریکایی و همچنین کشته شدن 
تعدادی از اتباع ایران در سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینی در تهران، اقدام آمریکای جنایتکار در به 
اقدامی  را  سلیمانی«  »سردار  شهادت رساندن 
کرد و  شنیع و نقض حقوق بین الملل توصیف 
افزود: »ما در تماس ها و دیدارهای خود با دیگران 
این عمل را به شدت محکوم کرده ایم.« معاون وزیر 
خارجه روسیه در این دیدار همچنین بر تمایل 
جدی مسکو بر تداوم  همکاری های بین تهران، 
مسکو و آنکارا در چارچوب فرمت آستانه تأکید کرد و 
در خصوص معامله قرن ترامپ افزود: »این طرح با 
است  حقوقی  قوانین  با  مغایر  اینکه  به  توجه 
را  اسراییل  فلسطین-  مشکل   نمی تواند 

حل کند.«

رئیس قوه قضاییه:  
 بازنگری در مجازات حبس 

در دستور کار جدی قوه قضائیه است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه »قانون«، ابزار 
قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس 
بازنگاه جدی شود،  گفت: »به دنبال ایجاد تعادل 
در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در 
به  است.«  گرفته  قرار  قضائیه  قوه  کار  دستور 
قضائیه،  قوه  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش 
اعضای »کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان 
دوشنبه  شامگاه  ادوار«  حقوقی  و   پارلمانی 
چهاردهم بهمن با آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
دیدار کردند. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر 
بر روی »محوریت قانون« توافق نکنیم کار سخت 
می شود، تأکید کرد: »باید همه جریانات توافق 
کنند که کشور در همه حوزه ها براساس »قانون« 
پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این 
به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل 
است بلکه منظور این است که »قانون ناقص« 
است.«  سلیقه ای«  »رفتار  و  بی قانونی  از  بهتر 
رئیس قوه قضائیه یکی از دستور کارهای ضروری 
آیین  برخی مواد  در  بازنگری  را  یازدهم  مجلس 
دادرسی عنوان کرده و افزود: »در بازنگری قوانین، 
حبس  باید مربوط به جرایمی باشد که واقعا به 
این مجازات نیاز است؛ در غیر این صورت الزم 
از  غیر  دیگری  بازدارنده  مجازات های  از  است 
دیدار  این  ابتدای  در  کنیم.«  استفاده  حبس 
درباره  خود  نظرات  بیان  به  کمیسیون  اعضای 
دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از 
حاکمیت  و  »قانون گرایی  بر  قضائیه  قوه  تأکید 
نگاه حقوقی« نسبت به تحوالت قوه قضائیه در 

دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.

در جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران 
قــوا انجــام شــد

بررسی روند اصالحات ساختاری بودجه
عالی  شورای  جلسه  چهل وششمین 
حضور  با  گذشته  روز  اقتصادی  هماهنگی 
سران قوا، معاون اول رئیس جمهوری، وزرای 
ذی ربط، دادستان کل کشور و معاون اول قوه 
قضائیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، در بخشی 
از این جلسه روند اصالحات ساختاری بودجه 
ادامه جلسه درباره چگونگی  بررسی شد. در 
امر  بهینه  انجام  برای  قوا  بین  هماهنگی 
نظارت به نحوی که موجب افزایش کارآمدی و 
سرعت جریان امور دستگاه های اجرایی شود، 
تصمیم گیری و مقرر شد در ظرف سه ماه آتی 
شورای  تصویب  به  و  تهیه  پیشنهادی  ح  طر

عالی رسانده شود.
روند  از  گزارشی  جلسه  این  در  همچنین 
واگذاری های بنگاه های متعلق به صندوق های 
مشکالت  و  اجتماعی  تأمین  و  بازنشستگی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  وسیله  به  آن  اجرایی 
اجتماعی به جلسه ارایه شد. اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی بر ادامه روند واگذاری ها با 
رعایت کامل منافع ذی نفعان و بکارگیری بهینه 
و  اهداف  جهت  در  موجود  منابع  و  سرمایه ها 
در  کردند.  تأکید  صندوق ها  این  مأموریت های 
دهه  تبریک  ضمن  اعضا  جلسه  این  ابتدای 
مبارک فجر به ملت ایران خواستار حضور همه 
آحاد ملت و ایرانیان در مراسم راهپیمایی روز 22 
بهمن ماه به عنوان نماد وحدت و انسجام ملی و 
تحمیلی  جنگ  با  مقابله  در  عمومی  مشارکت 

اقتصادی از سوی دولت آمریکا شدند.

50 درصد در انتخابات شرکت می کنند
نماینده دماوند در مجلس گفت: »قطعا 
روش های  با  می توانند  سیاسی  جناح  دو 
رأی  صندوق های  پای  به  را  مردم  مختلف 
بیاورند و انتخابات پرشوری را در تراز انقالب 
نیکو،  میرزایی  قاسم  کنیم.«  برگزار  اسالمی 
شورای  مجلس  در  دماوند  مردم  نماینده 
به  اشاره  با  تسنیم،  با  گفت وگو  در  اسالمی 
دوم  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور 
به  توجه  با  می رسد  نظر  »به  گفت:  اسفند 
حضور  شاهد  داده  خ  ر کشور  در  که  اتفاقاتی 
رأی  صندوق های  پای  در  مردم  ۵0 درصدی 

باشیم.«
او با بیان اینکه در کالن شهرها نوعی یخ زدگی 
حضور مردم را در پای صندوق های رأی شاهد 
هستیم، ادامه داد: »البته با اعالم اسامی نهایی 
تأیید صالحیت شدگان ممکن است مشارکت 
البته در  از ۵0 درصد باشد؛  انتخابات بیش  در 
می رسد  نظر  به  روستاها  و  کوچک  شهرهای 

مشارکت در حد باالیی صورت گیرد.«

کمتر از دو هفته به انتخابات مجلس یازدهم 
باقی مانده و دو گروه سیاسی رسمی بزرگ برای 
شرکت در این انتخابات تالش می کنند. در این 
صالحیت ها  رد  وضع  به  اصالح طلبان  میان، 
عالی  شورای  که  آن گونه  و  دارند  اعتراض 
سیاست گذاری اصالح طلبان می گوید در انتخابات 
تهران لیستی ارایه نخواهند کرد. هر چند شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان دست احزاب را 
برای دادن لیست تهران باز گذاشته و همین امر 
باعث شده تا برخی از احزاب اصالح طلب فعالیت 
خود را برای بستن لیست های ائتالفی آغاز کنند. در 
استان ها هم شورای عالی سیاست گذاری معرفی 
استان ها  آن  اصالح طلبان  شورای  به  را  نامزدها 
واگذار کرده است که تا کنون برخی از این استان ها با 
توجه به نداشتن نامزد اصالح طلب از دادن لیست 
انتخاباتی منصرف شده اند. در تهران حزب ندای 
ایرانیان قصد شرکت در انتخابات را دارد و سعی 
می کند تا چند حزب دیگر وارد ائتالف شود. حزب 
کارگزاران سازندگی هم پس از جلسه اخیر شورای 
مرکزی خود اعالم کرد پس از بررسی اسامی تأیید 
کمیته  جمع بندی  تهران،  در  صالحیت شدگان 
شورای  فوق العاده  جلسه  دستور  در  انتخابات 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران قرار می گیرد. 

تصمیم گیری  اصالح طلب  حزب  این  همچنین 
درباره حمایت یا حمایت نکردن لیست انتخاباتی 
در استان ها را به هر کدام از آن استان ها واگذار کرده 
است. حزب مردم ساالری و خانه کارگر هم ازجمله 
برای  دارند  قصد  که  هستند  اصالح طلبی  احزاب 
تهران لیست منتشر کنند. اصولگرایان با وجود 
تعدد کاندیدا ها و مدعیان مختلف، در رسیدن به 
آنها  برعکس  و  دارند  مشکل  واحد  لیستی 
اصالح طلبان در نبود کاندیدا های شاخص خود در 
رسیدن به لیست سی نفره تهران هم با مشکل 
که  می رسد  نظر  به  چند  هر  شده اند.  مواجه 
اصالح طلبان برای پرکردن لیست تهران در تالش 
هستند تا از نمایندگان فعلی که تأیید صالحیت 
شده اند، استفاده کنند. مصطفی کواکبیان، سهیال 
جلودارزاده، احمد مازنی، پروانه مافی، سید فرید 
سروش،  ابوالفضل  قباد،  اوالد  فریده  موسوی، 
محسن علیجانی، علیرضا محجوب، داود محمدی، 
علیرضا رحیمی و محمدرضا نجفی دوازده نماینده 
تأییدشده تهران هستند که با توجه به دست خالی 
اصالح طلبان در انتخابات پیش رو  ممکن است در 
لیست نهایی قرار بگیرند. به این اسامی نام مجید 
سرلیست  که  کرد  اضافه  باید  نیز  را  انصاری 
در  بود.  انتخابات خواهد  در  تهران  اصالح طلبان 

مقابل اصولگرایان این بار با دستی پر برای انتخابات 
مجلس تالش می کنند. تقریبا تمامی نامزدهای 
اصولگرا برای شرکت در انتخابات مجلس تأیید 
صالحیت شده اند و همین مسأله هم به پاشنه 
آشیلی برای آنها تبدیل شده است. الیاس نادران 
نیز چند روز پیش در صفحه توییتر خود نسبت به 
داده  هشدار  اصولگرایان  میان  وحدت نداشتن 
بود. چهره های دیگر همچون محمدرضا باهنر نیز 
از این سخن گفته اند که احتمال دو لیست اصولگرا 
وجود دارد. در این شرایط بیانیه ای از یک انشعاب 
عدالتخواهان!  انشعاب  شد.  منتشر  جدید 
انشعابی که چند چهره مشهور، چند فعال سابق 
دانشجویی اصولگرا و چند نامزد بیرون مانده از 
حجت االسالم  می دهند.  تشکیل  را  آن  لیست 
حجت االسالم  نصیری،  مهدی  زائری،  محمدرضا 
سیدمهدی صدرالساداتی، محمدصادق شهبازی، 
مجید  سید  صالحی،  سیدمیعاد  اشتری،  وحید 
بسیج  اسبق  رئیس  کیا  مرتضی  حسینی، 
مهرپور  مهدی  تهران،  دانشگاه  دانشجویی 
سردبیر نود اقتصادی، سعید شعرباف تبریزی، هر 
چند اصولگرایان سعی کرده اند با سیستم ائتالفی 
خود در قالب ائتالف نیروهای انقالب اختالف ها را 

کم کنند. 
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