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حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ؤم ٌن إ ّ
الی ُ
أنَا َق ُ
ذک ُرنی ُم ِ
عب َر.
الع َب َر ِة َ
تیل َ
ال اس َت َ
من کشته اشکم؛ هر مؤمنی که مرا یاد کند ،اشکش روان می شود.
(بحار األنوار  ،ج  ، 44ص )284
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تازههای مطبوعات
••شهروند – این روزنامه در گزارشی دربــاره  ٣٠عضو
شورا و کارکنان شهرداریهای شهرهای مختلف که در
سال بازداشت یا سلب عضویت شدند ،نوشت :دست کم
چهار شهردار و  ۱۷کارمند شهرداری در یکسال گذشته
دستگیر و روانه زندان شدند .اتهامات جنسی ،اختالس،
تقلب علمی و ...از دالیل بازداشت اعضای شوراهای شهر
و شهرداریهاست.
••اعتماد -به نظر میرسد باتوجه به اجماع مثبتی كه میان
سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه به وجود آمده ،با همراهی
بیش از پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شــورای
نگهبانشاهدتصویبهرچهسریعترلوایحچهارگانهمربوط
به  FATFو درنتیجه خروج از فهرست سیاه  FATFباشیم.
••جــوان -مــوج ساز یهای کذایی اصال حطلبان بر سر
پالکاردی در حاشیه تجمع اعتراضی طالب فیضیه در
اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور ،سرانجام مدعیان
آزادی را به آن چه میخواستند ،رساند و پنج طلبه به
دلیل شکایت دولت توسط دادگاه ویژه روحانیت احضار
و بازداشت شدند.
••وطن امروز – محمدعلی بهمنی دلیل استعفای خود را از
ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی ارشاد ،چاوشی و
آلبومش نمیداند و بیان میکند« :مشکل نه چاوشی است
و نه صفا .مشکل ترانههای ضعیفی است که آبروی شعر و
ترانه و موسیقی را برده .اگرنه کار خوب و باارزش که بیاید
ما تشن ه خواندن و شنیدنش هستیم».
••آفتاب یزد  -این روزنامه در گزارشی با عنوان «دعوت
بودیم ،نمی رفتیم بی ادبی بود» نوشت :دوازدهم شهریور
هیئتی با عنوان هیئت روابط پارلمانی ایران با پارلمان
اروپا به ریاست جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس
به بلژیک و لوکزامبورگ سفر کرد .زهرا ساعی نماینده
فراکسیون امید در این باره می گوید :اگر ما دعوت طرف
اروپایی را قبول نمی کردیم یک بی ادبی تمام عیار از سوی
کشورمان بود.
••کیهان  -خبرنگار شبکه  ۴انگلیس برای تهیه گزارش
به اردوگــاه منافقین در آلبانی می رود و با برخورد خشن
محافظان مواجه میشود .وی حتی پس از ارائــه کارت
خبرنگاری خود اجازه ورود به داخل کمپ را پیدا نمی کند.
براساس تدابیر امنیتی منافقین ،غیر از اعضای سازمان،
دیگر افراد قادر به نزدیک شدن تا شعاع چند صد متری
اردوگاه نخواهند بود.
••ایران  -تارنمای روزنامه بوسنیایی«سارایوو تایمز» خبر
داده است تاکنون بیش از هزار و  600ایرانی از بوسنی و
هرزگوین تقاضای پناهندگی کردهاند .این آمار 100برابر
مجموع درخواستهای مشابه در سال  2017است.
••فرهیختگان  -اگرچه نوبخت توضیحی درباره چگونگی
و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است ،اما
برخی رسانهها در این زمینه نوشتهاند که احتماال حقوق
کارکنان دولت تا  5درصد افزایش خواهد یافت.

...

انعکاس
•• تابناک نوشت  :در مسابقه نیروی هوایی عراق با تیم
الجزایر یک اتفاق عجیب رخ داد .در این دیدار که از سری
مسابقات جام باشگاههای کشورهای عربی برگزار شد،
هواداران تیم الجزایری که میزبان بودند ،شعار" ا ...اکبر،
صدام حسین" را سر دادند که این باعث شد تا تیم عراقی
زمین بازی را ترک کند .تا آن زمان بازی یک بر یک مساوی
بــود .وزارت خارجه عــراق در این بــاره به دولــت الجزایر
اعتراض کرده و این موجب بحران دیپلماسی بین دو کشور
شده است.
••جماران نوشت  :می گویند بازی ایران برابر آرژانتین
و کلمبیا درآمــدی  600هزار دالری را برای فدراسیون
فوتبال به دنبال خواهد داشت اما این موضوع فرسنگ ها
از واقعیت فاصله دارد.
••جام نیوز مدعی شد :ناآرامیهایروزهایاخیردربصره
باعثشدتابسیاریازکارشناسانوتحلیلگرانجهانعرب
در این خصوص به اظهار نظر بپردازند.نجاح محمدعلی
تحلیل گر مسائل خاورمیانه در این خصوص نوشت« :به
آتش کشیدن سازمان های دولتی و دفاتر احزاب و پایگاه
های مقاومت مردمی و کنسولگری ایران از سویی و دست
نخوردن دفاترصدری ها وپایگاه های سرایا السالم از سوی
دیگر یک پیام آمریکایی سعودی است؛ داعش موجود و در
حال گسترش است! داعش مثل چوبی در دست چوپان
آمریکایی است که با آن گله اش را جابه جا می کند».
••جهان نیوز مدعی شد  :حاال چند وقتی از این که دولت
نه وزیر اقتصاد دارد نه وزیر کار و نه سخنگو می گذرد و
در این حیطه حتی شاهد معرفی کردن فردی به عنوان
نامزد احتمالی در این حوزه نیستیم و تازه گمانه زنی های
رسانه ای در این حیطه آغاز شده است.با این شرایط به نظر
می رسد موضوعی که وزیر بهداشت درباره دولت با لفظ
«همینی که هست» مطرح کرد ،در حال اجراست.
••انصاف نیوز مدعی شد « :فرید مدرسی» ،روزنامهنگار،
خبر داده اســت کــه محمود واعــظــی سخنگوی دولــت
میشود؛ اگرچه جریانی در دولت از سخنگویی او نگران
است و «محسن حاجمیرزایی» دبیر هیئت دولت را نامزد
کرده است.
••تابناک نــوشــت  :حــجـتاالســام عبدالفتاح نــواب،
مسئول دبیرخانه شورای عالی و دبیر شورای گسترش
گفت :ما تقریب ًا بیش از  60مورد کارویژه روحانیت داریم؛
از مدیر ،مربی و مشاور مدرسه گرفته تا نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها و نهادهای نظامی و . ...اینها
مناصبی است که در مجموع ما در ۱۴۱۴باید بیش از۳۰۰
هزار طلبه برای آن ها داشته باشیم.
••اعتمادآنالین نوشت :نطق دو نماینده اصال حطلب
در روز سهشنبه هفته گذشته در مجلس انتقاد شدید
نمایندگان اصولگرا را به همراه داشت .این انتقادات بعد از
نطق آنها در چایخانه و راهروهای مجلس هم ادامه داشت.
پروانه سلحشوری در این خصوص گفت :یا به شوخی یا
جدی خیلی از نمایندگان به من میگویند «سلحشور!
کمپوت باید بیاوریم» ...من هم میگویم من دیابتی هستم
برایم نان خشک بیاورید .آقایان ذوالنوری و امیرآبادی بعد
ازنطقامبامنصحبتهایتندیداشتند.البتهنمایندگان
دیگری ازجمله محمداسماعیل سعیدی عضو کمیسیون
فرهنگی هم انتقاداتی داشتند .تعداد نمایندگانی که به
نطق من انتقاد داشتند زیاد بود اما حضور ذهن ندارم.

بر خالف احکام برخی دادگاه های آمریکا و بر اساس بررسی  ۶ساله و اسناد بن الدن
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با اشاره به پاسخ موشکی به اقدامات یک گروهک تروریستی

اندیشکده «آمریکای نو» :هیچ ارتباطی میان ایران و القاعده
وجود نداشته است

شمخانی :دوران بزن و در رو پایان
یافته است

خبرگزاری آمریکایی رویترز گزارش داد که براساس نتایج مطالعات
انجام شده توسط اندیشکده «آمریکای نو» (« )New Americaبرخالف
ادعاهای مقامات آمریکا ،هیچ مدرکی دال بر همکاری ایران و القاعده در
انجام حمالت تروریستی وجود ندارد»« .نلی الهود» نویسنده اندیشکده
«آمریکای نو» که مطالعات مربوط به ادعای ارتباط ایران و القاعده را طی
شش سال اخیر انجام داده و ازسال  2012در حال مطالعه اسناد بن
الدن و یافتن مدرکی دال بر ارتباط ایران و القاعده در اجرای حمالت
تروریستی بوده است ،به رویترز گفت« :من شاهد و مدرکی پیدا نکردم».
مطالعات اخیر او روی پوشه ای انجام شده که از پناهگاه بن الدن پس از
کشته شدنش به دست آمریکایی ها افتاده است .بن الدن در اردیبهشت
 1390توسط آمریکایی ها در منطقه ای در پاکستان کشته شد .پوشهای
که «نلی الهود» مطالعاتش را براساس آن انجام داده  ،حاوی سندی 19
صفحه ای است.خبرگزاری رویترز نوشته است که «نتایج این مطالعات
که بیانیه های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمینه
ارتباط نزدیک بین ایــران و القاعده را زیر سوال برده است ،بر مبنای
بررسی دقیق اسناد به دست آمده از پناهگاه «اسامه بن الدن» پس از
کشته شدن او در حمله نیروهای آمریکایی در سال  2011در پاکستان
است ».الهود تاکید کرده که برخالف ادعاهای آمریکا ،ایران به طرق
مختلف به مقابله با شبه نظامیان القاعده پرداخته از جمله این که تالش
کرده آن ها را پس از دستگیری به «کشوری ثالث منتقل کند» و در مرحله
بعد برخی اعضای خانواده بن الدن را دستگیر کرده است .چندی قبل
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفته بود« :در سالهای
اول حمله آمریکا به افغانستان و متواری شدن نیروهای القاعده و حضور
برخی از آنان در منطقه و کشور عربستان ،تعدادی از آن ها به صورت خود

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد :دوران بزن در رو در عرصه جهانی پایان
یافته و به هر اقدام خصمانه علیه کشور در هر عرصه ای پاسخی 10برابری می دهیم.
به گزارش ایسنا ،علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر ضرورت
پیگیری راهبرد مایوسسازی آمریکا از بدعهدی و اعمال تحریم های غیر قانونی علیه
ملت ایران گفت :مجموعه بخشهای سیاسی ،دفاعی ،اجتماعی و اقتصادی کشور
متناسب با این راهبرد باید توانمندیهای بالقوه و بالفعل خود را ارتقا دهند .دبیر
شورای عالی امنیت ملی افزود :دوران بزن در رو در عرصه جهانی پایان یافته و به هر
اقدام خصمانه علیه کشور در هر عرصه ای پاسخی  10برابری می دهیم .شمخانی
گفت  :پاسخ موشکی اخیر به اقدامات ناامن ساز یک گروهک تروریستی در منطقه
اقلیم کردستان عراق رویکردی است که در پاسخ به هرگونه تهدیدی اعمال خواهد
شد .وی هدف از اعمال تحریم ها را محدود کردن ابزارها و ظرفیت های قدرت ساز
و اقتدار آفرین ملت ایران توصیف و بیان کرد :ما قادریم همانند عرصه امنیت و دفاع،
اقتصاد خود را نیز مصون و قدرتمند سازیم .وی با اشاره به قرار گرفتن خودروسازی
در حلقه اول تحریم های ظالمانه آمریکا به دلیل اهمیت قابل توجه این صنعت و
تاثیرگذاری آن بر اشتغال و کاهش درآمد صادراتی کشور افزود :دشمن در کنار
جنگ اقتصادی به دنبال ضربه زدن به رضایت عمومی و تغییر ادراک اجتماعی در
کشور است بنابراین خودروسازی یکی از خطوط مقدم مقابله با این جنگ محسوب
می شود.وی همچنین در حاشیه بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو درباره تمرکز
فشار تحریمهای آمریکا بر زندگی روزمره مردم گفت :مجموعه غرب همانگونه که در
جریان جنگ تحمیلی با تجهیز متجاوزان به تسلیحات شیمیایی ،مردم را با خسارت
بزرگی مواجه کرد ،هرگز در به کارگیری سختترین فشارها برای تحمیل اراده خود
به مردم که همان تسلیم است ،تردید نمیکند .وی ادامه داد :ملت ما ثابت می کنند
همانگونه که امروز صدام در تکریت دفن و بغداد در اختیار نیروهای آزادی خواه
منطقه است ،راهبرد تحریمهای آمریکا نیز با اتکا به راهکارهای داخلی ،منطقه ای و
بینالمللی ،راه به جایی نخواهد برد.

تنها تصویر بن الدن پیش از مرگ در محل اختفایش در آبیت آباد پاکستان

خواستهوغیرقانونیازطریقبرخیمرزهایزمینیطوالنیایرانباکشور
افغانستان وارد ایران و دستگیر و متناسب با نوع مدارک و تابعیت شان
تحویل دولتهای خود شان شدند که از آن جمله تعدادی از خانواده بن
الدن بودند که به دلیل داشتن مدارک و تابعیت کشور عربستان سعودی،
موضوع به اطالع دولت عربستان رسید و با هماهنگی آن ها دختر بن
الدن تحویل سفارت عربستان در تهران شد و نظر مقامات سعودی این
بود که دیگر اعضای خانواده بن الدن از همان مرزی که از آن به صورت
غیر قانونی وارد ایران شده بودند ،اخراج شوند که طبق خواسته آنان به
همین شکل عمل شد ».به گزارش ایرنا ،نتایج این مطالعات حاکی است،
پس از حمله آمریکا به عراق درسال  ،2003سیاست های ایران در قبال
القاعده سختگیرانه تر شد .براساس گزارش رویترز همزمان تعداد دیگری
از کارشناسان آمریکایی ادعاهای ترامپ درباره ارتباط ایران و القاعده
را رد کردند و گفتند که ایران ارتباطی با القاعده ندارد وادعاهای رئیس
جمهوری آمریکا صحیح نیست.

فرا خبر

چرا نتایج مطالعات این اندیشکده آمریکایی مهم است؟
گزارش رویترز از نتایج مطالعات اندیشکده «آمریکای نو» درحالی منتشر می شود که پس از تالش های بسیار گسترده البی ضد ایرانی در آمریکا
و حمایت همه جانبه دولت این کشور ،مبنی بر انتساب عامالن حادثه  11سپتامبر به ایران ،سیلی از شکایات علیه ایران در دادگاه های آمریکا
مطرح شد و میلیاردها دالر رای علیه ایران صادر شده و ممکن است بازهم صادر شود .در یکی از موارد یک دادگاه آمریکایی ،اردیبهشت امسال،
در حکمی عجیب ایران را به اتهام «نقش داشتن در حمالت تروریستی  ۱۱سپتامبر» ،به پرداخت  6میلیارد دالر غرامت به بازماندگان این حمالت
محکوم کرد .به خصوص این که میلیاردها دالر از اموال مردم ایران به صورت نقد و حتی اشیای تاریخی در آمریکا نگهداری می شود و دادگاه
های این کشور بارها به بهانه ها و ادعاهای واهی از اموال مسلم مردم ایران سرقت کرده اند .این درحالی است که براساس گزارش های مستند
در آمریکا ،مقامات سعودی پشت پرده حمالت  11سپتامبر به آمریکا بوده اند .در یک سند  28صفحه ای که دو سال پیش توسط کمیته های
اطالعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمالت  ۱۱سپتامبر تهیه شد ،آمده است« :بسیاری از اطالعات شگفت انگیز اشاره شده در
 ۲۸صفحه ،در پانوشت ها و ضمایم گزارش  ۱۱سپتامبر مدفون شده» که عمدتا «برای مردم معمولی قابل فهم نیستند» .این گزارش ،همچنین
از برخی از این اطالعات رمزگشایی کرده که مربوط به ارتباط چند مقام رسمی عربستان سعودی با دو نفر از عامالن حمالت  ۱۱سپتامبر است.
براساس این مستند  28صفحه ای ،در سال  1395سنای آمریکا الیحهای را تصویب کرد که به خانوادههای قربانیان حادثه  11سپتامبر اجازه
می داد تا علیه دولت عربستان سعودی به خاطر خسارتهای وارد شده اقامه دعوی کنند .بر همین اساس ،گزارش اندیشکده «آمریکای نو» که
اثبات کرده القاعده ارتباطی با ایران نداشته است ،یک گزارش بسیار مهم و فوق العاده مستند به نفع ایران است که در آستانه  11سپتامبر هم
منتشر شده و با مدارک مستند ثابت می کند باوجود ادعاهای دولت آمریکا ،هیچ سندی مبنی بر ارتباط ایران با القاعده وجود خارجی ندارد.

▪جهانگیری :تالش آمریکا ترسیم آینده ای نامطمئن برای مردم ایران است

در همین باره اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور ،در نشست روسای
دانشگاهها با تاکید بر این که کشور در مقطع خاصی قرار گرفته و دست نیاز همه
جامعه به سمت دانشگاهها دراز است ،اظهار کرد :امروز کشور در شرایط خطیر و
دشواری قرار دارد البته این به معنای آن نیست که همه عوامل موجود تهدید هستند
بلکه به آن معناست که میتوان در همین شرایط سخت نیز فرصتهای خوبی ایجاد و
از آن ها استفاده کرد .وی با بیان این که بعد از هر مشکلی آسانی نیز به دنبال خواهد
آمد ،تأکید کرد :ما به وعدهای که خدای متعال در این زمینه داده ،اعتقاد داریم .این
شرایط نیز نیازمند حرکت کردن با دقت است .معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر
این که به همین دلیل است که میگوییم راهکار مسائل اقتصادی ،سیاسی است،
ادامه داد :این که میگوییم راهکار مشکالت کشور سیاسی است به معنای آن نیست
که یک گروه بروند و گروه دیگر بیایند بلکه منظورمان همانی است که در دوران جنگ
نیز تحقق یافت؛ در آن زمان همه راهکار پایان جنگ را سیاسی میدانستند .گرچه
در همان مقطع نیز انتخاباتها برگزار میشد و رقابتهای سیاسی وجود داشت اما
همه جناحها و مسئوالن مختلف سیاستشان این بود که موضوع جنگ از دستور
کار خارج نشود.
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گفت و گو
عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد:

انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس
از شهریور ماه

انـــوار  -عضو هیئت رئیسه
مجلس با اشاره به ایجاد سامانه
متمرکز فیش حقوق و دستمزد
کارکنان توسط سازمان امور
اداری و اســتــخــدامــی کشور
گفت :با تصویب هیئترئیسه
مجلس فیش حقوقی نمایندگان مجلس از شهریور ماه در
این سامانه منتشر می شود  .سید امیرحسین قاضی زاده
هاشمی در گفت وگو با خراسان با اشــاره قانون برنامه
ششم ماده 29گفت :پس از جنجال حقوق های نجومی و با
هدف شفاف سازی تاکید شد که سامانه ای توسط سازمان
امور اداری و استخدامی کشور ایجاد شود و همه دستگاه
ها حقوق و مجموعه دریافتی کارکنان خود را در آن قرار
بدهند  .وی افزود :البته در بدو امر شامل همه کارکنان بود
اما پس از اصالح فقط شامل مدیران شد .نماینده مشهد
ادامــه داد :به عبارت دیگر درایــن سامانه ،فیش حقوقی
همه کارکنان ثبت و ضبط می شود اما آن چه برای عموم
مردم قابل رویت است ،فیش حقوقی مدیران است .عضو
هیئت رئیسه مجلس گفت :با یک سال تاخیر سازمان
امور اداری و استخدامی با فراهم کردن زیر ساخت این
سامانه،آن را ایجاد و راه اندازی کرد.امیرحسین قاضی زاده
هاشمی اظهار کرد :با توجه به این موضوع ،هیئت رئیسه
مجلس قبل از تعطیالت تابستانی در نشستی مصوب
کرد که در راستای اجرای قانون ،مجلس نسبت به دیگر
دستگاه ها پیش تاز شده است و فیش حقوقی کارکنان و
نمایندگان مجلس را در سامانه میدهد .این کار در پایان
شهریور امسال محقق می شود.نماینده مشهد همچنین
تاکید کرد :از سوی دیگر ،مجلس به طور مستقل درحال
ایجاد سامانه متمرکزی است که از طریق این سامانه امکان
دسترسی عموم مردم به مباحث مختلف ازجمله طرح ها
و لوایح و فیش حقوقی نمایندگان وجود دارد .وی افزود:
در این سامانه امکان ارتباط مستقیم مردم با نمایندگان
نیز وجود دارد .عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد:
در این سامانه نزدیک به  30نوع اطالعات از نمایندگان
به مردم ارائه خواهد شد و فیش حقوقی فقط یکی از آن
هاست.قاضی زاده هاشمی با بیان این که راه اندازی این
سامانه کار لجستیکی گسترده ای طلب می کند ،افزود:
نرم افزاراین سامانه آماده و رونمایی شده و گزارش آن به
رئیس مجلس هم داده شده است که فقط باید بارگذاری
شود و این مقداری زمان بر خواهد بود.امیدواریم به زودی
وارد مرحله اجرایی شود.

با اشاره به شایعات اخیر درباره زائران عراقی

آملی الریجانی :در مقابل دشمنی که به آبروی زوار امام رضا(ع)
هم رحم نمی کند ،هوشیار باشیم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شایعات منتشر شده درباره
زائــران عراقی تأکید کــرد :ممکن اســت چند نفری در
گوشهایتخلفکردهباشندکهبایددرجایخودرسیدگی
شود ،اما برجسته کردن موضوع و تعمیم آن به زوار عراقی
حضرت امام رضا (ع) توسط برخی رسانهها مستلزم اعالم
جرم دادستانی است .به گزارش میزان ،آیت ا ...آملی
الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تاکید بر
ضرورت خنثی سازی توطئههای رسانهای دشمن در حد
مقدورات ،به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح
کرد :در ایام اخیر ،با هدف تحریک مردم عزیزمان شایعه
کردند که زائران عراقی در مشهد مقدس به برخی اعمال
خالف و دون شأن اقدام میکنند .از سوی دیگر شاهد
راه افتادن فتنههایی در بصره بودیم .آنها به وضوح در
پی ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق و به ویژه در میان
شیعیان هستند .مسئول حشد الشعبی عراق میگوید
اسناد معتبری وجود دارد مبنی بر این که کنسولگری
آمریکادربصره،درموضوعحملهبهکنسولگریایران
در این شهر دخیل بوده است .رئیس قوه قضاییه
تاکید کرد :ما باید در مقابل دشمنی که به آبروی
زوارامامرضا(ع)همرحمنمیکند،هوشیارباشیم.
همین چند هفته پیش که چنین مسائلی مطرح
شد،بندهبهدادستانمحترمتهرانگفتماین
شروع یک فتنه است و باید با رسانههایی
که این موضوع را برجسته میکنند و
از این طریق به ایجاد تقابل میان

مردم ایران و عراق میپردازند ،برخورد شود .البته ممکن
استچندنفریهمدرگوشهایتخلفکردهباشندکهباید
در جای خود رسیدگی شود ،اما برجسته کردن موضوع و
تعمیم آن به زوار عراقی حضرت امام رضا (ع) توسط برخی
رسانهها مستلزم اعــام جرم دادستانی اســت .انسان
متاسف میشود ،گویی اینان متوجه نمیشوند که خط
فتنهدشمنچیست.
▪انسجام همه مردم و مسئوالن یک فریضه است

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشــاره به برخی مسائل
سیاسی و اجتماعی دیگر از جمله بیانیههای مختلفی که
به نام برخی افراد منتشر میشود ،تصریح کرد :متاسفانه
افرادی نیز در این میان آب به آسیاب دشمن میریزند.
خواصی که باطن امور را میفهمند باید توجه کنند که
انسجام همه مردم و مسئوالن ،امروز یک فریضه است و ما
در مقابل دشمنی قرار داریم که تمام ابزار خود را برای
تحقق اهدافش به میدان آورده است .البته
مــردم و مسئوالن ما تاکنون با سربلندی
ایستاده اند و به حول و قـ ّوه الهی تا آخر
غدار را مجبور به
خواهند ایستاد و دشمن ّ
عقب نشینی خواهند کرد ،اما باید بصیر
بــود .ممکن اســت سالیق افــراد و
گروههادرداخلکشورمختلف
باشد ،اما در مقابل دشمن
باید ید واحده باشیم.
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