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3 بازپرس تعلیق و 4 کارمند ثبت 
محکوم شدند 

   در تهران در خصوص قاچاق سازمان یافته و فعالیت های 
غیرمجاز ارزی 1۹۶ نفر دس��تگیر ش��دند که 1۳ نفر همین 
روزهای اخیر بود. همچنین در تهران 4۹ مورد کیفرخواست 
صادر شده که برخی چند متهم دارند و 1۰۰ نفر تعیین وقت 

شده اند |همينصفحه

ويژه هاي جوان  

 نمايندگاني كه هستند، اما نيستند!
صفحه2 زيباكالم عليه روحانی؟!

فراخوان رهبر انقالب براي ارتقاي الگوي پيشرفت 50 سال آينده ايران
در پي تدوین الگوي پایه اس��امي  ایران��ي پیشرفت، ک��ه در آن اهم   سياسي
مباني و آرمان هاي پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه 
آینده ترس��یم و تدابیر مؤثر براي دستیابي به آن طراحي شده 
اس��ت، حضرت آیت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي 
دستگاه ها، مراکز علمي، نخبگان و صاحب نظران را به بررسي 
عمیق ابعاد مختلف سند تدوین ش��ده و ارائه نظرات مشورتي 
جهت تكمیل و ارتقاي این سند باالدستي فراخواندند. ایشان 
همچنین مرکز الگوي اسامي ایراني پیشرفت را موظف کردند 
که با مشورت مراجع مندرج در اب��اغ، نظرات و پیشنهادهاي 
تكمیلي را دقیقاً بررسي و بهره برداري کند و نسخه  ارتقا یافته 
الگوي اسامي ایراني پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده 
براي تصویب و اباغ ارائه نماید، به طوري که از ابتداي قرن 15 
هجري شمسي اجراي این الگو با سرعت مطلوب آغاز شود و امور 

کشور بر مدار آن قرار گیرد. 
تاش براي ترسیم الگوي پیشرفت ایران در 5۰ سال آینده در 
شرایطي است که دشمنان نظام اسامي طي ماه هاي گذشته که 
همچنان هم ادامه دارد، با بهره گیری از ابزار رسانه و روش های 
عملیات رواني عاوه بر اینكه ت��اش مي کند، نظام جمهوري 
اسامي را الگویي ناموفق جا بیندازد، بلكه مي کوشد این گونه 
وانمود کند که نظام جمهوري اس��امي، 4۰ س��الگي خود را 
نخواهد دید. از این رو امید و اعتقاد راسخ به آینده روشن انقاب 

برخاف القائات ضد انقاب، نكته بسیار برجسته اي است که در 
الگوي ترسیم شده از 5۰ سال آینده دید. 

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم رهبري، متن 
اباغ رهبر انقاب اسامي به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوند جل و عا را س��پاس مي گزارم که ب��ا هدایت و توفیق 
او تاش نظام مند چند ه��زار تن از صاحب نظران و اس��تادان 
دانشگاهي و ح��وزوي و فرزانگان جوان ب��راي طراحي الگوي 
اسامي ایراني پیشرفت پس از هفت س��ال در چهلمین سال 
پیروزي انقاب اسامي به نتیجه رسید. این سند اهم مباني و 
آرمان هاي پیشرفت را تدوین ک��رده و افق مطلوب کشور را در 
پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر براي نیل به آن را طراحي 
کرده است که با تحقق آن که کاري عظیم و دشوار، اما ممكن 
و ش��یرین اس��ت کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه 
مبارك تمدن نوین اس��امي ایراني در زیست ب��وم ایران رخ 
خواهد نمود. ان شاءاهلل. اکنون با تقدیر از متفكران و استادان و 
صاحب نظرانی که طراحي این سند مهم و مدیریت تهیه آن را بر 

عهده داشته اند، مقرر مي دارد: 
1- مجمع تشخیص مصلحت نظام س��ند پیوست را به عنوان 
چارچوب باالدستي سیاست هاي کلي مورد ماحظه قرار دهد 
و پیشنهادهاي تكمیلي براي حصول اطمینان از کفایت آن را 
در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از اباغ نسخه نهایي الگوي 

اسامي ایراني پیشرفت، سیاست هاي کلي نظام را براي انطباق 
با الگو بازنگري نماید. 

2- مجلس شوراي اس��امي با نگاه ملي به بررسي سند حاضر 
بپردازد و نكات ض��روري براي ارتق��اي آن را به عنوان س��ند 
باالدس��تي قوانین برنامه اي کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات 
الزم را براي تهیه و تصویب طرح ها و لوایح برنامه اي در چارچوب 

نسخه نهایي آن مقرر سازد. 
۳- دولت فارغ از ماحظات زودگذر، این سند را از جهت قابلیت 
اجرا و تحول آفرینی بررسي نماید و پیشنهادهاي عملي براي 
ارتقاي آن را ارائه دهد. از ذخیره مدیریتي و کارشناسي دولت 

در مرکز و استان ها براي این منظور استفاده شود. 
4- شوراي عالي امنیت ملي، ش��وراي عالي انقاب فرهنگي، 
شوراي عالي فضاي مجازي در حیطه وظایف خود به بررسي و 

ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از الگو بپردازند. 
5- دانشگاه ه��ا و حوزه هاي علمیه و صاحب نظران این س��ند 
را عمیقاً بررس��ي نمایند و با ارائه پیشنهادهاي مشخص براي 
ارتقاي آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور 

مشارکت جویند. 
۶- مرکز الگوي اس��امي ایراني پیشرفت ب��ا مشورت مراجع 
مخاطب در باال، برنامه زماني بررسي نسخه حاضر الگو از سوي 
آنها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهاي تكمیلي را دریافت و دقیقاً 
بررسي و بهره برداري کند. و ان شاءاهلل نسخه  ارتقا یافته الگوي 

اس��امي ایراني پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده براي 
تصویب و اباغ ارائه نماید. 

۷- پ��س از آن، براي آماده ش��دن همه  دس��تگاه هاي کشور و 
کمك عمومي مردم براي اجراي الگو، زماني اختصاص خواهد 
یافت، به طوری که ان شاءاهلل از ابتداي قرن 15 هجري شمسي 
اجراي الگوي پیشرفت اسامي ایراني با مقدمات کافي و سرعت 

مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد. 
۸- صدا و سیما و دس��تگاه هاي تبلیغي و اطاع رسانی رسمي 
کشور اخبار فعالیت هاي یاد شده را منتشر نمایند، البته بررسي 
و ارتقاي نسخه حاضر الگو در مراجع یاد شده متمرکز خواهد بود 

تا این کار مهم دستخوش مجادالت روزمره نگردد. 
پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نف��وس انساني و هنجارها و 
سازوکارهای اجتماعي است و بنابراین امري تدریجي و طوالني 
و وابسته به ایمان و عزم و تاش ملي و صبر و مداومت همگاني 
و از همه برتر، تفضات الهي است که به حول و قوه کبریایي اش 
ان شاءاهلل در تداوم انقاب اس��امي به این ملت عنایت خواهد 

فرمود. سید علي خامنه اي 22 مهر 1۳۹۷ 
در متن تفصیلي الگوي پایه اسامي ایراني پیشرفت که خطاب 
به دستگاه ها، مراکز علمي، نخبگان و صاحب نظران نوشته شده 
است به مواردي همچون مباني، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر 
این الگو اشاره شده که متن کامل آن فردا در صفحه پنج روزنامه 

جوان منتشر خواهد شد. 

س�خنگویق�وه

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
قضائيهروزگذشته  جامعه

خ�ود دفت�ر در
ميزبانخبرنگارانش�رکتکنندهدريکصدو
سیودوميننشستخبریاشبود.ویدراين
نشستازادامهنظارتهایدرونسازمانیدر
قوهقضائيهوتعليقسهبازپرسوتعقيبچند
وکيلوابستهبهاينقوهدرهمينراستاخبرداد.
در ش��رایط کنونی که م��ردم از همراهی برخی 
دس��تگاه  ها در جهت کاهش مسائل خود ناامید 
شده اند، گزارش پایش س��امت دستگاه قضا که 
باید ملجأ س��تمدیدگان باش��د، قوت قلبی برای 
آنه��ا خواهد بود. بر این اس��اس حجت االس��ام 
غامحسین محسنی اژه ای در نشست هفتگی با 
خبرنگاران و در پاسخ به سؤال برخی از آنها گزارش 
خاصه ای از روند سنجش سامت و نظارت های 
درون سازمانی ارائه کرد. وی که چندی پیش اعام 
کرده بود چند نفر از قضات به دلیل تخلفاتی مورد 
برخورد قرار گرفته اند، در پاس��خ به این سؤال که 
آیا در راستای نظارت درون سازمانی قوه قضائیه 
اخیراً کارمن��د و قضات دیگری ه��م هستند که 
دستگیر یا محكوم شده باشند گفت: چهار یا پنج 
نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و اماك کشور 
بودند که اعام کردم.  وی افزود: در هفته های اخیر 
هم رسیدگی   ها و مواردی داشتیم که اگر قطعی 
ش��ود اعام می کنی��م.  اژه ای خاطرنش��ان کرد: 
کارمندی با 1۰ س��ال حبس در دادگاه بدوی به 
جرم ارتشا داشتیم.  معاون اول قوه قضائیه تأکید 
کرد: همچنین س��ه بازپرس داش��تیم که تعلیق 
ش��ده اند که یك نفر آنها از کرج و دو نفر دیگر از 

تهران هستند.  وی گفت: چند وکیل که وابسته 
به قوه هستند تحت تعقیب هستند که احكام شان 
قطعی نشده است و پس از قطعیت اعام می کنم. 
بازداش�تيکنظامیمرتب�طباحمالت

تروريستیاهواز
محسنی اژه ای درباره ح��وادث تروریستی اهواز 
گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح از چند 
نفر درباره حادثه اهواز تحقیق شده است که هنوز 

چیزی قطعی نشده تا اعام شود. 
وی ادام��ه داد: 11 نف��ر احضار ش��دند و  یك نفر 
بازداشت شده  اس��ت که همه آنها نظامی بودند و 
پرونده به تهران آمده است.  اژه ای گفت: در تهران 
در خصوص قاچاق س��ازمان یافته و فعالیت های 
غیرمجاز ارزی 1۹۶ نفر دستگیر شدند که 1۳ نفر 
همین روزهای اخیر بود. همچنین در تهران 4۹ 
مورد کیفرخواست صادر شده که برخی چند متهم 

دارند و 1۰۰ نفر تعیین وقت شده اند. 
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درکرمانشاه
س��خنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در س��یستان 
و بلوچست��ان 1۷ نفر ک��ه از اس��ناد غیرواقعی و 
ورود در سیستم بانكی می خواستند ارز بگیرند و 
1۰۰میلیون هم گرفته بودند و می خواستند ۳۰۰ 
میلیون دیگر بگیرند دستگیر شدند و پرونده شان 
رسیدگی می شود.  اژه ای افزود: در خراسان رضوی 
چهار نفر و همدان هفت نفر دس��تگیر شدند و به 

پرونده شان رسیدگی شده است و برخی احكام هم 
قطعی شده است. 

وی ادامه داد: چند مورد صدور حكم در کرمانشاه 
داشتیم که عبارتند از نریمان بختیاری 15 سال 
حبس، وحید محمدی 15 س��ال حبس، صدیق 
ظاهری پنج س��ال حبس، حسین نیك روش 5 
س��ال حبس، هومن بهره من پنج س��ال حبس و 
مصادره اموال، حسن عزیزی پنج س��ال حبس، 
محمد مرادی پنج س��ال حبس، سردار محمدی 
فرزند احمد پنج سال حبس و ضبط اموال، خانم 

بهیه اسین چیله پنج سال حبس. 
سخنگوی دستگاه قضایی کشور گفت: در شیراز 
عبدالبصیر کاظمی به 12 س��ال حبس و جزای 
نقدی معادل ارزش کاالی کشف شده محكوم شد.  
اژه ای گفت: در بندر عباس قاچاق سازمان یافته ای 
داشتیم که به موجب آن علیرضا جهانی 15 سال 
حبس و ۳۰ ضربه شاق، علی نسرین، محمدنفر 
سفیردش��تی، حمیده احمدی دو س��ال حبس، 
آرش حسینی ش��ش ماه حبس 1۰ ضربه شاق، 
احمد پوریوسفی دو س��ال حبس، جزای نقدی و 
محرومیت، مزدك پورهادی پنج سال محرومیت، 
کوبك نرسیسیان دو سال حبس، رسول شاهرخی 
دو س��ال حبس، حسین نادری یك سال، عقیل 
احمدی پور، عبدی کوه شش ماه حبس، علیرضا 
عسگری شش ماه، صابر خداداد شش ماه حبس 

محكوم شدند. 

40سالحبسبرایمتهمانپروندهارتشا
درسازمانثبتاستانفارس

 حجت االسام غامحسین محسنی اژه ای اظهار 
کرد: در پرونده ارتشای سازمان ثبت استان فارس، 
مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت استان فارس به 
1۰ سال حبس، سه س��ال انفصال و معادل رشوه 

برگرداندن مال محكوم ش��د، حمیدرضا فرخی 
1۰ سال حبس به جرم رش��وه و ۷4 ضربه شاق 
هردو، علی اورنگی نژاد ارتشا به 1۰ س��ال حبس، 
عبدالرس��ول ارمی به 1۰ س��ال حب��س محكوم 

شدند. 
وی ادام��ه داد: همچنین حجت اهلل خورش��یدی 
پیمانكاری که رش��وه پرداخت کرده به حبس و 
ضبط اموال محكوم شده است و محمدباقر علیزاده 
و محمدهادی کوشش به اتهام پرداخت رشوه به 

شاق و ضبط اموال محكوم شدند.  

احمد منتظري مي خواهد چه مشكلي را حل كند؟
احمد منتظري فرزند مرحوم آیت اهلل منتظري اصرار دارد که حرف 

عبداهلل گنجي
بزند و دیده شود. یك روز اسناد حاکمیتي را منتشر مي کند، یك روز   يادداشت

درصدد خراب کردن مرحوم سیداحمد خمیني برمي آید و یك روز 
مرحوم هاشمي را متهم مي کند و... چرا؟ از صحبت ها و نقل هاي دیگر ایشان مي توان فهمید که 
آنچه بر آیت اهلل منتظري رفته است را دستپخت سیداحمد خمیني و مرحوم هاشمي مي داند. 
اگر این فرض درست باشد ایشان نه به دنبال شفاف سازي تاریخ است و نه به دنبال اطاع رساني 
صحیح از پدیده  ها، بلكه درصدد انتقام اس��ت. بدبختانه زماني هم وارد این گود ش��ده است که 
گوش هایي که معموالً باید به ایشان متوجه شوند، هاشمي و سیداحمد خمیني را مصادره کرده اند 
و دیگر نمي توانند شنونده خوبي براي ایشان باشند. ممكن است ایشان به عنوان فرزند احساس 
کند ظلمي در حق آیت اهلل منتظري صورت گرفته است و درصدد دفاع از پدر باشد، اما آنچه باید 
متوجه باشد اینكه آرایش صحنه مواجهه با آیت اهلل منتظري در هیبت امام متجلي است و اسناد 
غیرقابل تردید امام )ره( را نمي شود با حمله به این و آن محو نمود و با تفسیر موسع نیز نمي توان 
رویارویي آیت اهلل منتظري با امام را )از باب تحریك پذیري مفرط و س��اده لوحي( توجیه نمود. 
آیت اهلل منتظري حمایت از خشن ترین افراد آدم کش تا پناه دادن به لیبرال ها را در کارنامه خود 
دارد و این دوگانه براي تحلیل شناخت از ایشان کافي است. حاال که تاش هاي احمد منتظري 
مشكلي از پدر حل نمي کند الاقل براي نسل  هاي متأخر چهره ایشان را خراب تر نكنید. از سوي 
دیگر همه مي دانند که هاشمي مخالف عزل آیت اهلل منتظري بود و خاطره سماجت ایشان با امام 
در تاریخ ثبت است اما اکنون که هر دو – پدر و هاشمي- از دنیا رفته اند، دنبال چه هستید؟ مگر 
عمده فرزندان هاش��مي به صراط امام و انقاب اصرار دارند که شما درصدد هجو آنان به عنوان 

میراث داران پدرشان هستید؟
سكوت شما براي روح مرحوم پدر شایسته تر مي نماید، زیرا زد و خورد سیاسي ممكن است موجب 
ظلم به ایشان بشود که شما عامل آن هستید. اما عجالتاً آنچه شما نمي توانید پاك کنید و ورودتان 

به مسئله را همانند کوبیدن آب در هاون نشان مي دهد، مسائل زیر است.
1- نگارنده ابتدا بر این باور بودم که ش��اید قدرت اغفال گري مهدي هاشمي باعث فریب مرحوم 
آیت اهلل منتظري شده است، زیرا ایشان هیچ اقدام خاف و سلبي را از مهدي هاشمي در مقابل امام 
نمي پذیرفتند و کوتاه نمي آمدند، اما وقتي خاطرات ایشان منتشر شد  بسیار متعجب شدم که وي از 
قتل مرحوم شمس آبادي اطاع داشته ، اما آن را کتمان مي کرده است. در خاطرات خود مي نویسد 

قصد داشتند ایشان را گوشمالي بدهند، اما تندروي کردند )کتاب پاسداشت حقیقت(.
2- دهها قتل توسط مهدي هاشمي، درگیر کردن سپاه و کمیته، جعل مدرك علیه وزارت خارجه 
به نام افغاني ها و... امروز به همراه حمایت همه جانبه پدر شما از ایشان ثبت است؛ حمایتي که 
از مرز رویارویي با امام تا از حیز انتفاع ساقط شدن ایشان پیش رفت. فكر نمي کنید میدان داري 

رسانه اي شما این دوگانه را مجدداً زنده مي کند و روح آن مرحوم را مي آزارد؟
۳- فراموش نكنید همان امامي ک��ه ایشان را حاصل عمر خود مي دانس��ت عبارات: »تاریخ 
اسام پر از خیانت  علماي اسام به اسام«، »خدا مرگ برساند که بیش از این شاهد خیانت 
دوستانم نباشم« و »خون دل پدر پیرتان...« در نسبت با پدر شما گفته اند و چه دقیق گفت 
مرحوم احمد خمیني به پدرتان که : »برخورد شما با امام مانند برخورد شیشه و سنگ است 
و شما خرد مي شوید« آیا به روزرساني شما موجب دیده شدن مجدد این عبارات دردناك و 

جانسوز امام نمي شود؟
4- شما مي دانید که حضرت امام حدود 11 بار از کلمه لیبرال ها استفاده کردند که چهار بار آن 
یكجا آوردن »لیبرال ها و منافقین « است و هر چهار بار را خطاب به پدر شما نوشتند. مطرودین 
امام که اسناد همكاري شان از النه جاسوس��ي بیرون آمد و امام تا لحظه فوت از تعقیب آنان در 
محاورات و مكتوبات خویش غفلت نكرد بخشي از نفوذ در بیت پدر شما و تقابل با امام و انقاب 
بود. شما که نمي توانید این اسناد را کتمان کنید. لذا بگذارید روح آن مرحوم آرام باشد. دگردیسي 
بخشي از صحابه امام امري بدیهي است و اصرار بر اثبات آن دمیدن در امري بدیهي است و وقت 

تلف کردن و درجا زدن است. همین کروبي تاریخچه اي دوگانه در برخورد با پدرتان ندارد؟
ایشان با افراط گرایي و بي تدبیري حج خونین 1۳۶۶ را س��امان نداد؟ ام��ا اکنون به عنوان یك 
مصلح اجتماعي طلبكار از زمین و زمان و خود را یك اصاح طلب متساهل نشان نمي دهد؟ این 
پروژه، پروژه اي نیست که شما بتوانید در آن از انقاب امام انتقام بگیرید زیرا اکثر آنان که شما دل 
پرخوني  ازشان دارید یا فوت شده اند یا از مدار انقاب خارج شده اند و نمره قبولي ندارند که شما 
بخواهید درصدد مردود کردن آنان برآیید. چون شما با هویت پدر و در کانتكس  ایشان معنادهي 
مي شوید و هر سخنتان نسبت با وضع آن مرحوم تفسیر مي شود، به ایشان ظلم مضاعف نكنید. 
توصیه این است که ابعاد علمي و فقهي ایشان را منتشر کنید و گرامي بدارید و به تأسي از امام که 
ایشان را از سیاست برحذر داشت شما نیز جسم و روحش را از سیاست دور نگه دارید امید است 

رحمت الهي شامل شود. ان شاءاهلل.

استاد گرانقدر 
جناب آقاي دکتر افشار امیري

 کســب رتبه پنجــم منطقه یــک کنکور تجربــی ســال 1397
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــته پزش ــی در رش و قبول
تهــران توســط فرزنــد برومندتــان آقــاي محمــد امیــري را 
بــه شــما و خانواده محتــرم تبریک عــرض می نمایــم و آرزوي 

ــزون را دارم.                                                                           ــق روز اف    اردتمند دکتر ایرج نادريتوفی
   

سخنگویقوهقضائيهاعالمکرد

3 بازپرس تعليق و 4 كارمند ثبت محكوم شدند 

مشتري جديد نفتي داريم

رهبر انقاب: نسخه  ارتقا یافته الگوي اسامي ایراني پیشرفت حداکثر ظرف دو سال آینده براي تصویب و اباغ ارائه شود
تا از ابتداي قرن 15 هجري شمسي اجراي این الگو آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد

معاون اول رئیس جمهور: برخي کشورها خرید نفت ایران را متوقف کرده اند، اما ما مشتري هاي جدیدي پیدا کرده ایم

فراخوان رهبر انقالب براي ارتقاي الگوي پيشرفت 50 سال آينده ايران
   سياسي
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دام دفاتر  سرمايه گذاری ترک ها 
برای دالرهای ايرانيان

ترکیه نه تنها دفاتر س��رمایه گذاري را در استانبول و آنكارا فعال کرده، 
بلكه رایزن هاي اقتصادي سفارتخانه هاي این کشور در ایران مشغول 
ماقات با سرمایه داران کشورمان هستند تا بتوانند آنان را براي انتقال 

سرمایه شان به ترکیه ترغیب کنند|صفحه12
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 همه زور امريکا همین بود
 نگران نباشید

بهجايگفتاردرمانیبايداميددرمانيکنيم،نيازامروزجامعهمااميدبهفردا
است.نميخواهمبگويممردمامروزمشکليندارند.بهعنوانرئيسجمهوري
هرروزليستقيمتاجناسراميبينمومشاهدهميکنموضعزندگيمردم
چگونهاس�تمخصوصاًآنهاييکهحقوقثابتدارند.چهخوشحاليانااميد
ياغصهدارباشيمازاينمسيرعبورميکنيم.اگربهانتظارروزبهترواميدبه

شرايطخوبباشيماينراهکمهزينهترميشود

امريکاهرکاريخواستهعليهماانجامدادهوبرايروزتحريمهاي
جديدچيزيباقينماندهاستکهمردمنگرانباشند

دولت سعودي در بیانیه اي و مدیر العربیه در یادداشتي، امریكا را تهدید کردند که 
هرگونه تحریم علیه عربستان به معني معلق شدن خریدهاي تسلیحاتي از امریكا و 

نفت 2۰۰ دالري و نزدیك شدن عربستان به روسیه و ایران است

تهديد سعودي ها عليه  نقطه ضعف ترامپ 

همينصفحه
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جروزالم پست فاش كرد

امريکا با سوئيفت  از تراکنش های 
مالی ايران جاسوسی می کند
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