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درسيكهنجفياز
جرائمكرباسچيگرفت!

45 ميليارد تومان بودجه  براي ش��هرداري تهران در سال 97 
درنظر گرفته شده تا براي آنچه »پاداش اتفاقي«! ناميده شده، 
هزينه شود. مشخص نيس��ت پاداش مديران شهرداري چند 
رقمي است كه 45 ميليارد تومان صرفاً براي پاداش هاي يك 
سال بايد در اختيار شهرداري باشد، يعني روزي 123 ميليون 
تومان! چقدر نجومي گرفتن ها عادي شده كه رسمي و صريح 
برايش رديف بودجه هم تعريف مي ش��ود! قرار است مديران 
شهرداري پايتخت چه كار ويژه اي كنند و تاكنون در اين چند 
ماه چه كار خارق العاده اي كرده اند كه شايسته چنين پاداشي 
باشند؟ هنوز دو هفته نشده كه وضعيت شهر را در يك بحران 
عادي و معمولي مثل بارش برف در تهران ديديم؛ پاداش هم 

 مي خواهند؟!
روزنامه آفتاب يزد در بخشي از س��رمقاله خود با اشاره به اين 
موضوع مي نويسد: »روزي 123 ميليون پاداش اتفاقي يعني 
خيانت به من و ش��ما. اينجا آنقدر س��وءمديريت، سوء رفتار، 
سوء استفاده و »سوء«هاي ديگر رخ مي دهد كه كسي شايستگي 
و لياقت پاداش گرفتن ندارد. بنابراين بهتر است اين بساط جمع 
شود. « سرمقاله آفتاب يزد كه   به قلم سردبير هم است، در ادامه 
يادداشتي كه عليه چنين رديف بودجه اي است، از اصولگرايان بد 
مي گويد و به شكل كودكانه اي صريحاً مي نويسد: »اصولگرايان 

و محافظه كاران دور برندارند! صرفا در جريان باشيد كه اصالح 
طلبان )البته از نوع واقعي آن( به درجه اي از عقالنيت رسيده اند 
كه هركس حتي اگر دكتر محمدعلي نجفي باشد پا كج گذاشت، 
نهيب بزنند. بنابراين »ما« فرسنگ ها جلوتر هستيم. « ادبيات 
سرمقاله در حد جدل دبستاني هاست وقتي فخر داشتن خوراكي 
خوشمزه تر را به هم مي فروشند و شايد زبان شان هم براي زبان 
درازي بيرون باشد و پز ما بهتريم و ما خوب تريم بدهند! و از اين 
رو جايي براي جوابگويي نمي گذارد؛ صرفاً يادآوري مي كنيم 
كه باشد، شما خوبيد، اما آنچه امروز به عنوان پاداش اتفاقي در 
شهرداري دوستان اصالح طلب تعيين شده، يادآور خاطرات 
دوران شهرداري غالمحسين كرباسچي، محكوم اقتصادي است 
كه بارها در دادگاه در مورد ارقامي كه بابت پرداخت غيرقانوني 
آنها متهم بود و محكوم شد، گفت كه به مديرانش پاداش داده 
و حاال محمدعلي نجفي با عبرت از دادگاهي و محكوم شدن 
كرباس��چي، ترجيح داده با يك رديف بودجه م��ن درآوردي! 
آن را قانوني كند تا ف��ردا روزي اگر صداي پاداش هاي نجومي 
شهرداري درآمد، او هم بتواند مثل نوبخت سخنگوي دولت در 
مورد حقوق هاي نجومي، بگويد تخلفي روي نداده است! روشن 
است اگر دست مجلس و دولت و شورا و شهرداري در يك كاسه 
باشد، دزدي ها هم مي تواند قانوني باشد. حاال شايد آفتاب يزد 
هم متوجه شده باشد كه بحث خوب تري آنها نيست، بحث آن 
است كه در دوران كرباسچي و بعد هم سال هاي متمادي حقوق 

نجومي گرفتن در دولت، اصالح طلبان و رفقاي كارگزاراني شان 
آنقدر كاربلد شده اند كه حاال همه مدل پرداختي را قانوني كنند؛ 

حتي اگر شرعي نباشد!


تيترتقلبيروزنامهاصالحطلب
عليهجمهورياسالمي

تيتر روزنامه بهار روي عكس بزرگي از راهپيمايي 22 بهمن و 
پرچم بزرگ ايران اين است كه »40 سال بس است، كينه را رها 
كنيد«! اين تيتر با توجه به تيترهاي ريز روي عكس كه نقل قول 
از رئيس جمهور در سخنراني راهپيمايي 22 بهمن است، به نظر 
مي رسد از قول حسن روحاني است، اما در متن سخنان روحاني 
اين جمله به اين شكل وجود ندارد و آنچه روحاني گفته اينگونه 
است كه »بياييد كينه ها را رها كنيم، چند سال كينه و سخن 
ناروا گفتن، همه برادر، مسلمان و ايراني هستيم. رها كنيد مسائل 
كوچك را. « تفاوت روشن است؛ روزنامه بهار كل عمر نظام را با 
» كينه« توصيف مي كند، اما جمله حسن روحاني چنين چيزي 
را نمي گويد. روزنامه بهار كه اكنون در آغاز چهل سالگي نظام 
به همه اين 4 دهه كه حداقل در 30 سال آن هم جناحي هاي 
روزنامه بهار در صدر امور كش��ور بوده اند، توهين مي كند. اين 
همان روزنامه اي است كه س��ال 92 همزمان با عيدغدير، در 
سرمقاله واليت اميرالمومنين و طرح آن در غدير خم را به طور 

كامل منكر شد و رد كرد. 

22 بهمن 96 تماشایی شد
 شادمانی دشمنان در پی بروز برخی ناآرامی  ها و اعتراضات در دی ماه 96، 
بيشتر از آن جهت بود كه پنداشتند اين حوادث در آستانه دهه فجر و سالروز 
پيروزی انقالب اسالمی، نشان از بی رونقی راهپيمايی 22 بهمن 96 و فاصله 
گرفتن مردم ايران از نظام جمهوری اسالمی دارد. اين شادمانی بيشتر از 
همه چيز، نشئت گرفته از توهم و اميد قريب 40 ساله آنان برای فروپاشی 
جمهوری اسالمی بود كه در اين سال ها، برای تحققش بسيار سرمايه گذاری 
كرده بودند. دشمنان تصور می كردند، تحريم های اقتصادی با جنگ نرم 
آنان هم افزا شده، و نتيجه اين جنگ تركيبی، مردم ايران را نسبت به اصل 
انقالب و نظام اس��المی بدبين ساخته است. تصور دش��منان در پی اين 
حوادث، آن بود كه مردم ايران خود به انقالب و نظام جمهوری اس��المی 
پايان داده، اين انقالب 40 سالگی اش را تجربه نخواهد كرد. از همين رو بود 
كه ترامپ به عنوان عالی   ترين مقام سياسی دولت اياالت متحده، در حالی 
كه چندی قبل ملت ايران را تروريست معرفی كرده بود، با بروز ناآرامی های 
دی ماه، طی 24 ساعت در توئيت خود چندين بار از اغتشاشگران با عنوان 

ملت و مردم ايران ياد كرده و از كار تخريبی آنان حمايت كرد. 
در آن روز  ها تمامی دشمنان و جريان ضدانقالب، رفتاری مشابه ترامپ 
داشتند و هركدام به نوعی خود را در كنار اغتشاشگران قرار دادند و تصور 
می كردند كه عمر جمهوری اسالمی پايان يافته است. كليپ ها، پيام ها، 
تحليل   ها و تفسيرها، همگی نشان می داد كه جبهه استكبار و صهيونيزم 
جهانی به همراه ضد انقالب و در رأس آنان منافقين كوردل، چگونه به اين 

ناآرامی  ها دل بسته اند! 
آنان به اين حوادث دل بس��ته بودن��د، چون خود می دانس��تند برای 
پيداي��ی اش چقدر كار كرده بودند. تاريخ 40 س��اله ملت ايران نش��ان 
می دهد كه دش��منان همواره در ش��ناخت اين ملت دچار اشتباهات 
راهبردی ش��ده اند، اما مقام معظم رهبری با آن شناخت دقيقی كه از 
ملت ايران دارند، در روز 19 بهمن ماه و در آستانه يوم اهلل 22 بهمن، در 
ديدار فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش، ضمن تماشايی خواندن 
راهپيما يی 22 بهمن فرمودند: »امسال به دليل ياوه گويی های برخی از 
دولتمردان امريكا و غيرامريكا، مردم احس��اس می كنند كه دشمن در 
حال كمين گرفتن و در صدد دشمنی است و به همين علت، به حول و 
قوه الهی، حضور مردم در راهپيمايی 22 بهمن امسال از هميشه گرم تر 
و پرشور تر خواهد بود و همه خواهند آمد« بنابراين در آستانه 22 بهمن 
امسال، جهانيان منتظر بودند تا ببينند كدام پيش بينی   ها در خصوص 
رفتار مردم ايران درست خواهد بود. آيا مردم ايران در 22 بهمن، طبق 
پيش بينی های مبتنی بر آرزو  ها و توهم های امريكايی  ها و متحدينش در 
خانه  ها می مانند و به جشن پيروزی انقالب ديگر رونق نخواهند بخشيد، 
يا اينكه بر اساس پيش بينی  رهبر انقالب اس��المی، ملت ايران يك بار 
ديگر تمامی محاسبات دش��من را بر هم زده، بار ديگر حماسه خواهد 
آفريد و يك 22 بهمن تماشايی را رقم خواهد زد. آری خود اين نگاه های 
دوگانه، 22 بهمن امسال را از قبل، تماشايی كرده بود و همه منتظر بودند 
ببينند چه اتفاق خواهد افتاد. به هر حال 22 بهمن فرا رسيد و مردم ايران 
كاری كردند كارستان و با حضورشان در جشن 40  سالگی انقالب، نشان 
دادند كه با انقالب و نظام جمهوری اسالمی، پيوندی عميق و ناگسستنی 
دارند. مردم با حضور حماسی خود، نشان دادند كه نارضايتی آنان از وضع 
موجود به خاطر وجود مشكالتی چون فقر، فساد و تبعيض در كشور، نه 
تنها آنان را از انقالب و نظام جدا نخواهد كرد، بلكه آنان مصمم هستند 
در پرتو روحيه انقالبی و حمايت از نظام جمهوری اس��المی و رهبری 
حكيم و صادق آن، به اين مش��كالت كه هيچ ربطی به انقالب ندارند، 
پايان دهند. حضور مردم در 22 بهمن امسال، نشان از اوج بصيرت مردم 
دارد. بصيرتی كه نشان داد مردم ايران، حقيقت انقالب و حقيقت نظام 
جمهوری اسالمی را به درستی شناخته اند و می دانند، مشكالت موجود 
در كشور، نه تنها ريشه در اين حقيقت ندارد، بلكه فقط و فقط با توسل 
به حقيقت انقالب و ت��داوم انقالبی گری به ص��ورت حقيقی، می توان 
ريشه های فقر، محروميت، فساد، تبعيض و بی عدالتی را ريشه كن كرد. 
اين واقعيت ملت ايران كه حقيقتاً 40 سال است دنيا را شگفت زده كرده، 
در پيام مقام معظم رهبری در پی حماسه راهپيمايی 22 بهمن امسال، 
اينگونه وصف شده است: »ملت عزيز و سربلند ايران! امروز عزم و بصيرت 
شما حادثه بزرگ و خيره كننده ای آفريد. عظمت راهپيمايی امروز شما 
كه به نظر محاسبه گراِن دقيق، از سال های پيش پرجمعيت تر و پرشور تر 
بود، پاسخ قاطع و دندان شكنی به بيگانگان و دشمنان و سست عهدان 
داد. دشمن با تكيه بر تصور ناقص و باطل خود از ايران و ايرانی ، همه توان 
و تالش تبليغی خود را بر اين متمركز كرده بود كه 22 بهمن امسال را بی 
رونق و احياناً به ضدخود تبديل كند. شما عماًل زنده و پويا بودن انقالب 
را به رخ آنان كشيديد و پايبندی به آرمان های امام راحل را با شعارهای 

خود و باحضور گرم خود، با صدای بلند فرياد كرديد.«

 الریجانی: مسئوالن وقتشان را
 صرف حل مشكالت اقتصادي كنند

رئيس مجلس ش�وراي اس�امي با بيان اينك�ه بايد هم�ه قوا در 
جه�ت رف�ع مش�كات اقتص�ادي فعاالن�ه مش�اركت كنن�د، 
گف�ت: س�رعت در ح�ل مس�ائل ض�رورت حال كش�ور اس�ت. 
به گزارش فارس، علي الريجاني در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني 
ديروز مجلس با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22 بهمن امسال، 
گفت: الزم است از ملت بزرگ ايران كه روز گذشته با حضور خويش حركتي 
عظيم، پرصالبت و استثنايي را رقم زدند، سپاسگزاري كنيم. حركتي كه 
حكايت از هوشمندي، وقت شناسي و دقت نظر در شرايط انقالب داشت. 
وي ادامه داد: در ش��رايطي كه غوغاس��االران در تخريب انقالب اسالمي 
سرمايه گذاري داشتند تا ملت را از بازشناسي انقالب و دستاوردهاي آن 
منصرف سازند ملت بزرگوار، متمدن و ريشه دار ما يكباره آنها را غافلگير 
كرد و اصالت انقالب خود را مجدداً به رخ آنها كشيد و اين سرمايه بزرگي 

براي صيانت از امنيت و شتاب در آباداني كشور است. 
الريجاني اضافه كرد: اگر در اين امر ترديد نداريد كه دش��منان اين ملت 
استراتژي يأس عمومي را دنبال مي كنند و مي كردند پس، از اين همت عالي 
ملت در جهت وفاق ملي بهره جوييد. ماجراهاي غم انگيز اختالف افكني 
و بگومگوهاي ماليخوليايي روح و روان عمومي جهان را آزرده كرده پس، 
از اين واقعه ارزشمند استفاده درست و عملياتي داشته باشيم. وي افزود: 
حضور حماسي ملت در اين روز دستوراتي را براي مسئوالن صادر كرده 
است كه وقت خود را به نحو مطلوب صرف حل مشكالت اقتصادي كشور 
كنند كه آسيب اصلي كشور در اين حوزه است و از امور فرعي بگذرند و از 
فرصت ها براي خدمت صادقانه بهره جويند. استراتژي درست در اين شرايط 
گذشت از امور جانبي و نگاه مسئله محور است كه بايد همه قوا در اين جهت 
فعاالنه مشاركت كنند و نيز سرعت در حل مسائل ضرورت حال كشور است 
و واگذاري اين امور به آينده و يا رفتار گذر عادي در زمان غفلت از دريافت 
درست پيام حركت ملي مردم ماست. رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داشت: كميسيون هاي مختلف مجلس در اين جهت از دستگاه هاي اجرايي 
برنامه زمانبندي شده براي حل مسائل را مطالبه كنند و در هنگام بررسي 
بودجه نيز تا آنجا كه ممكن است به حل مشكالت اصلي با نگاه عميق تر 
توجه نمايند. الريجاني خاطرنشان كرد: امريكايي ها علي القاعده بايد معناي 
حضور فراگير مردم را درك كرده باشند كه ملت پيام روشني به رفتار سبك 
و سخنان ياوه آنان دادند. يعني اجازه دخالت در امور ايران را به هيچ كسي 
نمي دهند و اگر هم اختالف ومشكلي داريم در خانواده بزرگ و پرظرفيت 
ايران با اراده ملت آن را حل مي كنيم. چرا كه امريكايي ها بي آبروتر از آن 

هستند كه براي ملت ايران غمگساري شيادانه كنند. 

داستان قطار انقالب 
ادامه از صفحه يک 

- برخي مي خواهند بروند باالي پشت بام واگن و بزنند و برقصند اما از 
خطرات جدي آن آگاه نيستند.

- برخي با مخالفان لوكوموتيوران هماهنگ كرده اند كه ش��ب هنگام 
در ريل مس��ير موانعي ايجاد كنند تا حال وي را بگيرند و مهارت او را 

تنزل دهند.
- برخي مي  گويند هنگام حركت قطار خوابمان نمي برد بايد چند ساعتي 

توقف كنيد تا استراحت كنيم.
- برخي با بليت ديگران سوار شده اند و وسط راه لو مي روند اما سعي در 

تحريك مسافران دارند.
- برخي از كاركنان قطار پس از خراب شدن آن به جاي تعمير، وسط 

مسافران مي روند و عليه راه آهن شعار مي دهند.
و ....

اما قطار انقالب با رويش هاي جديد هميش��ه پر از مسافر بوده است و 
سوارشدگان چند برابر پياده شدگان هستند.  طبيعي است كه مسئوالن 
چنين قطاري نمي توانند به اين همه ناهمگوني توجه كنند و بايد دست 
به انتخاب قاطع بزنند. حضرت امام پاسخ پياده شدگان از قطار انقالب 
را قباًل داده ان��د و روحاني از ما بهتر مي داند اما »دين سياس��ي« حكم 
مي  كند كه نظام را در موضع بدهكار قرار دهند. كروبي را بنگريد! سال 
1384 مي گفت يك چرت زدم و بيدار شدم ديگري رئيس جمهور شد 
و تقلب شده است. سال 1388 مي گفت چطور 1384 حدود 5 ميليون 
رأي آوردم و اكنون 300 هزار؟ باز تقلب ش��ده است. واقعاً نظام با اين 

جماعت چه بايد بكند؟
با كساني كه هم مدعي مردم ساالري اند و هم مي خواهند هميشه باشند 
چه بايد كرد؟ با كساني كه دست رد مردم به سينه خود را دست رد مردم 
به سينه انقالب مي دانند و شرط مش��روعيت نظام، حضور آنان در هر 
صورت است،  چه بايد كرد؟ نبايد آنجا كه افراد با مردم ساالري از قطار 
پياده مي شوند را به حس��اب نظام نگذاريم. طبق سخن روحاني اولين 
پياده كننده از قطار انقالب، حضرت امام )ره( اس��ت ح��ال بايد ديد با 

معيارهاي امام )ره( خود روحاني در قطار است يا بيرون آن.
حضرت امام درباره پياده ش��دگان از قطار انقالب مي فرمايند: »امروز 
هيچ تأس��في نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند چراكه از اول هم 
نبوده اند. انق��الب به هيچ گروهي بدهكاري ن��دارد. ما هنوز هم چوب 
اعتماد هاي فراوان خود به گروه ها و ليبرال ها را مي خوريم.« و س��پس 
درباره كس��اني كه به بيرون از قطار رفته و سرد و گرمشان شده است، 
مي فرمايند: »آغوش كشور و انقالب هميشه براي پذيرفتن همه كساني 
كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به 
قيمت طلبكاري آنان از همه اصول كه چرا مرگ بر امريكا گفتيد؟ چرا 
جنگ كرديد؟ چرا نسبت به منافقين و ضدانقالبيون حكم خدا را جاري 
مي  كنيد؟ چرا شعار نه ش��رقي و نه غربي داده ايد؟ چرا النه جاسوسي 
را اشغال كرده ايد؟ و صدها چراي ديگر و نكته مهم ديگر در اين رابطه 
اين كه نبايد تحت تأثير ترحم هاي بيجا و بيهوده نس��بت به دشمنان 
خدا و مخالفان و متخلفان نظام به گونه اي تبليغ كنيم كه احكام خدا 
و حدود الهي زير س��ؤال رود. من بعضي از اين موارد را نه تنها به سود 
كش��ور نمي دانم كه معتقدم دش��منان از آن بهره مي برند.« )صحيفه 
امام، جل��د 21، ص 285(. نگارنده از مواضع ام��روز و دوران انتخابات 
رياس��ت جمهوري دكتر روحاني به اين باور رسيده است كه مخاطب 
برخي از اين عبارات امام )ره( خود روحاني است. جناب روحاني لطفاً 

امام را محاكمه كنيد.

طبقه نوكيسه؛ منشأ اصلي اژدهاي هفت سر فساد
 اش�اره رهب�ر معظم 

 مهدي پورصفا
   تحليل

انق�اب اس�امي به 
بحث فساد و ضرورت 
مبارزه با آن بار ديگر بحث مقابله با اژدهاي هفت 
سري را كه مي تواند بنيان نظام را تهديد كند، در 

رأس اخبار قرار داد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در ديدار پرس��نل 
نيروي هوايي به مناسبت 19 بهمن ماه به نكاتي 
اشاره فرمودند كه مي توان از آن به عنوان آسيب 
شناس��ي مهم ترين معضالت انقالب اسالمي در 
آستانه 40 سالگي آن ياد كرد. ايشان در سخنراني 
خود با اشاره به توطئه هاي گوناگون دشمن عليه 
نظام جمهوري اسالمي در طول سال هاي گذشته 
بزرگ ترين تهديد عليه نظام جمهوري اس��المي 
ايران را ناكارآمد نش��ان دادن اي��ن نظام معرفي 
كردند. معظم له در بخشي از سخنان خود با اشاره 
به ضرورت گسترش عدالت تصريح كردند: عدالت 
الزم است؛ بايد با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه 
بشود، البته خيلي سخت است. فساد مثل اژدهاي 
هفت سر افسانه هاست، يك سرش را كه مي زني 
با شش س��ر ديگر حركت مي كند، از بين بردنش 
آسان نيست. برخورد با آن كس��اني كه منتفع از 
فساد هستند كار بسيار س��ختي است ولي از آن 
كارهايي است كه حتماً بايد انجام بگيرد. سخناني 
كه بيش از همه خطاب آن با مسئوالن ارشد نظام 

و دست اندركاران مبارزه با فساد بود. 

 اين اولين بار نيس��ت ك��ه رهبري اي��ن چنين 
قاطعانه در خصوص فس��اد و خط��رات آن براي 
نظام جمهوري اس��المي س��خن مي گويند. در 
گذش��ته نيز ايش��ان فرمان 8 ماده اي مبارزه با 
فس��اد را به منظور توجه هر چه بيشتر نهادهاي 
اجرايي و قضايي به فساد صادر كردند. فرماني كه 
متأسفانه آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار 
نگرفت و در صورت توجه به آن شايد هم اكنون 
شاهد شكايت گسترده مردم از فساد و تبعات آن 
نبوديم. اگر بخواهيم راهكاري قاطع براي مقابله 
با فس��اد ارائه دهيم بايد به س��ر منشأ اصلي آن 
نيز توجه كنيم. واقعيت اين است كه با توجه به 
وابستگي اقتصاد ايران به نفت، اصلي ترين راه هاي 
ميانبر براي رسيدن به منابع ثروت از مسير دولت 
مي گذرد. همين راه هاي ميان بر است كه موجب 
انباشت ثروت در دست عده اي خاص و سيستمي 
ش��دن فس��اد مي گردد. اين شبكه گس��ترده با 
پيوندهاي وس��يعي كه در درون ق��درت ايجاد 
مي كند بالفاصله به گسترده شدن هر چه بيشتر 
فساد در درون دس��تگاه هاي اجرايي مي انجامد. 
فرآيندي كه بارها از سوي صاحب نظران به عنوان 
اصلي ترين تهديد عليه جمهوري اسالمي ايران 

مطرح شده است. 
نگاهي به ابعاد مختلف اين شبكه به خوبي نشان 
مي دهد كه پايه هاي تشكيل اين شبكه به زماني 
باز مي گردد كه مسئوالن اولين دولت هاي پس از 

جنگ اولويت اصلي را به رشد اقتصادي همه جانبه 
و تامين منابع براي رشد اقتصادي صرف اختصاص 
دادند. رويكردي كه عدالت بين اقشار مختلف مردم 
را به حاشيه سوق داد و سبب شد طيف وسيعي از 
مديران تكنوكرات دولتي ب��ا اتكا به همين منابع 
بتوانند حجم عظيمي از ثروت هاي بادآورده را به 

چنگ بياورند. 
مهم ترين دليلي كه مي توان براي اتخاذ اين رويكرد 
ذكر كرد، حال و ه��واي آن زمان دنيا به خصوص 
پس از فروپاشي ش��وروي بود. از سوي ديگر رشد 
جهشي برخي از كش��ورهاي تحت زعامت بلوك 
غرب ك��ه روش��ن ترين نمونه آن در كش��ورهاي 
موسوم به ببرهاي آسيايي در ناحيه جنوب شرقي 
آسيا بود بس��ياري از رهبران جهان سوم را به اين 
تفكر سوق داد كه آزادسازي اقتصادي و گسترش 
فضاي سرمايه داري مي تواند سبب رشد و جبران 
عقب ماندگي هاي گذش��ته ش��ود.  فضاي ذهني 
مديران اجرايي نظام نيز در آن مقطع از اين فضاي 
بين المللي بي تاثير نبود و ما شاهد بوديم كه پس 
از پايان جنگ همين الزام��ات بين المللي و البته 
تقاض��اي داخلي براي ايجاد گش��ايش اقتصادي 
سبب اجراي سياست هايي شد كه از آن به عنوان 

دولت سازندگي نام برده مي شود. 
   جذب سرمايه با فساد

در طول اين دوران متوليان اصلي جذب سرمايه، 
به خصوص درمناصب دولتي توانستند از طريق 

دس��تيابي به همين رانت هاي عظي��م اقتصادي 
ارتباطات وس��يعي در بدنه دول��ت و همچنين با 
بخش خصوصي دست پيدا كنند. طبقه نوكيسه 
جديد ك��ه در حقيقت در دو ده��ه اخير به ثروت 
فوق العاده اي رسيده است از لحاظ بينش سياسي 
تعلقي به فرهن��گ بومي ايران ن��دارد. اين طبقه 
جديد كالن ثروتمندي اس��ت ك��ه از طريق يك 
بازار ناق��ص و دولتي به ثروتي انبوه دس��ت يافته 
است و منشأ انباشت و تكثر ثروت خود را از طريق 
رانت هاي دولت��ي مي بيند و از اين طريق رش��د 
و ارتزاق مي كن��د. اين طبقه جديد ن��ه به دنبال 
منافع ملي است و نه به دنبال فرهنگ سنتي و به 
وسيله زور و تزوير نفوذ خود در عمق دستگاه هاي 
حكومتي به پيش مي رود. اين طبقه جديد عالوه 
بر اس��تفاده از رانت هاي دولتي با ايجاد البي هاي 
گس��ترده با مراكز قدرت به دنب��ال جلوگيري از 
هرگونه تغييري اس��ت كه بتواند منافع آنها را به 

خطر بيندازد. 
    انتظار مردم مقابله با فساد است

با چنين ش��رايطي مي توان به خوبي به تش��بيه 
مقام معظم رهبري از اژدهاي هفت سر رسيد. در 
حقيقت براي مقابله با فساد و طبقه نوكيسه اي كه 
ارتباطات خود را تا عمق دستگاه هاي دولتي برده 
است، نياز به تالشي عظيم و همچنين هوشمندانه 
نياز است. انتظار مردم در 40 سالگي انقالب اتخاذ 

همين سياست هوشمندانه است. 

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل: 
ایران براي دفاع از مقاومت در سوریه مي ماند

مش�اور مقام معظ�م رهب�ري در امور 
بين المل�ل گف�ت: حض�ور اي�ران در 
س�وريه براي دف�اع از خ�ط مقاومت 
بر اس�اس تواف�ق جمهوري اس�امي 
ايران و س�وريه ادامه خواهد داش�ت. 
به گزارش مه��ر، علي اكب��ر واليتي روز 
گذش��ته در حاشيه نشس��ت كشورهاي 

اجالس جهاني محبان اهل بيت در جمع خبرنگاران، درباره اظهارات 
كشورهاي غربي مبني بر نگراني از ثبات حضور ايران در سوريه، با بيان 
اينكه منطقه متعلق به كشورهاي آن است، خاطرنشان كرد: ما كشور 
مهم غرب آسيا هستيم و حق داريم به نداي ملت هاي دوست خود پاسخ 
مثبت دهيم. اگر از ما درخواست مشورت يا كمكي براي تقويت محور 
مقاومت كردند، پاسخ مثبت مي دهيم. اگر ما در سوريه يا عراق هستيم 
به دعوت دولت هاي آنها اس��ت. واليتي ادام��ه داد: انگليس و امريكا و 
فرانسه در منطقه نيستند پس چطور به خود اجازه دخالت در منطقه را 

مي دهند و نگران دخالت ايران هستند. 
وي همچنين درباره اظه��ارت رئيس جمهور فرانس��ه درباره برجام، 
تصريح كرد: آنچه مسلم است جمهوري اسالمي ايران برجام را امضا و به 
تعهدات خود همواره عمل كرده است. به هيچ وجه برجام قابل بازبيني 
و بازنگري نيست و ما زير بار هيچ پيش شرطي نمي رويم. برجام چيزي 
است كه به صورت مكتوب به امضاي هفت كشور رسيده است و كمتر 

و بيشتر از آن نيست.
 دبيركل مجمع جهاني بيداري اسالمي درباره سقوط جنگنده اسرائيلي، 
عنوان كرد: اين اتفاق يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات فلسطيني بود. 
يكي از كشورهاي مهم خط مقاومت حق داشت از تماميت ارضي خود 
دفاع كند. اگر هواپيماهاي رژيم صهيونيس��تي تجاوز نمي كردند اين 

اتفاق نمي افتاد.
 اس��رائيل حس��اب كار خود را بكند، اگر باز چنين تجاوزي را داش��ته 
باشد، دولت ها حق دارند از حريم خود دفاع كنند؛ از اين رو سوريه هم 
حق داشت. وي درباره موضع جمهوري اسالمي ايران درباره  نشست 
آستانه گفت: ايران از نشست آستانه دفاع مي كند. كشورهاي تركيه، 
ايران، روسيه و س��وريه رويه مش��تركي دارند بنابراين اگر هم راه حل 
سياسي وجود داشته باشد از همين نشست آستانه خواهد بود. واليتي 
در پايان تصريح كرد: ايران در س��وريه براي كمك ب��ه دولت قانوني و 
مردم مظلوم اين كش��ور حضور دارد. اگر كمك ايران نبود معلوم نبود 
تكليف خط مقاومت چه بود. حضور ايران در سوريه براي دفاع از خط 
مقاومت ادامه خواهد داشت اما نه آنطور كه تعبير رژيم صهيونيستي 
است بلكه همانطور كه مورد توافق جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 

سوريه است. 

     رس�ا: جامعه مدرس��ين ح��وزه علميه قم ب��ا ص��دور بيانيه اي از 
حماس��ه آفريني ملت بزرگ و ش��ريف ايران در راهپيمايي 22 بهمن 

1396 تقدير كرد. 
     مهر: مراسم پنجمين سالگرد شهادت »حسن شاطري« پنج شنبه 
هفته جاري در تاالر انديش��ه حوزه هنري تهران برگزار مي شود. حاج 
حسن شاطري سال 91 در مسير دمشق به بيروت و در جريان رسيدگي 

به امور ستاد بازسازي به درجه رفيع شهادت نائل شد. 
     ايسنا: رئيس جمهور براي ديداري دو جانبه پنج شنبه هفته جاري 

به هند سفر مي كند. 
     فارس: ش��وراي هماهنگي تبليغات اسالمي در بيانيه اي از حضور 

پرشكوه مردم در راهپيمايي 22 بهمن تقدير و تشكر كرد. 

دکتر يداهلل جوانی

رئيس قوه قضائيه: 

مسئوالن  بصيرت  مردم  را  با كار جهادي پاسخ  دهند

رئيس ق�وه قضائيه حض�ور ميليون�ي مردم 
در راهپيماي�ي 22 بهمن را موج�ب افزايش 
اقت�دار مل�ي و خنث�ي س�اختن توطئه هاي 
دش�من دانس�ت و ب�ا بي�ان اينك�ه چني�ن 
حضور باش�كوهي پش�توانه عظيم قوا براي 
خدمت رس�اني هرچه بيش�تر اس�ت، از همه 
مسئوالن خواست كه قدردان بصيرت مردم به 
عنوان يكي از بزرگ ترين نعمات الهي باشند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، 
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مس��ئوالن 
عالي قضايي، با بيان اينكه حضور مردم موجب 
افزايش اقتدار ملي و خنثي ساختن دشمني ها 
است، تصريح كرد: دشمنان جمهوري اسالمي 
خصوصاً امريكا و اذناب آن در طول س��ال براي 
ايجاد ش��كاف ميان مردم ايران، ايجاد جو بي 
اعتمادي نس��بت به نظام و سمپاش��ي درباره 
اصل و بنيان هاي انقالب ميليون ها دالر هزينه 
مي كنند و هزاران رس��انه، سايت و شبكه براي 

رس��يدن به اين هدف ناصحي��ح، غيرعقالني و 
غيرانساني به راه مي اندازند؛ اما حضور هرساله 
مردم به صورت يكپارچه و منس��جم، تمام اين 
هزينه ه��ا را بي فاي��ده و توطئه ه��ا را نقش بر 
آب مي كن��د. رئيس ق��وه قضائيه اظه��ار كرد: 
دشمن شناسي در شرايطي كه مردم مشكالت 
معيش��تي دارند و دشمن هم با س��وء استفاده 
از اين ش��رايط اقدام به سمپاش��ي عليه نظام 
مي كند، كار دش��واري اس��ت اما مي بينيم كه 
ملت در اقصي نقاط اين س��رزمين از شهرهاي 
بزرگ گرفته تا روستاهاي كوچك با وجود همه 
مشكالت به اين تشخيص در شناسايي دوست 
از دشمن رسيده اند و با حضور خود در صحنه، 
اتحاد ملي را به رخ جهانيان مي كشند. آيت اهلل 
آملي الريجاني با بيان اينك��ه مردم عزيز ما در 
حفظ ارزش ها و دستاوردهاي انقالب طي قريب 
به چهار دهه سنگ تمام گذاشته اند، خاطرنشان 
كرد: مس��ئوالن بايد بنا به تعبي��ر مقام معظم 

رهبري )مدظله العالي( با روحيه انقالبي و كار 
جهادي ب��ه بصيرت مردم پاس��خ دهند و براي 
خدمت هرچه بيشتر تالش كنند. آيت اهلل آملي 
الريجاني در ادامه با اشاره به تالش براي ايجاد 
جو بي اعتمادي در كش��ور از س��وي دشمنان 
تصريح كرد: ما نبايد در اين زمينه به دش��من 
كمك كنيم. دش��من سال هاس��ت در پي اين 
است كه بگويد فس��اد گسترده در كشور وجود 
دارد. ما براي مقابله با چنين توطئه اي، به دور از 
هرگونه افراط و تفريط بايد برخورد جزمي مؤثر 
با فساد داشته باشيم و بدانيم كه برخورد با فساد 

نيازمند عمل است. 
 رئيس ق��وه قضائيه ادام��ه داد: از س��وي ديگر 
بايد خدمات انق��الب به مردم تبيين ش��ود. در 
طول س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
دولت هايي با گرايش هاي گوناگون و اشتباهات 
مختلف سكان اجرايي كشور را در دست داشته اند 
كه با وجود انتقاداتي كه به سياست ها يا عملكرد 

هركدام از آنها وجود داش��ته اس��ت اما خدمات 
عظيمي هم داشته اند. رئيس قوه قضائيه با بيان 
اينكه برخي تبعيض ها همچنان در خدمات رساني 
به مردم وجود دارد، خاطرنش��ان كرد: ما وجود 
فساد يا مش��كالت معيش��تي را انكار نمي كنيم 
اما قياس منصفانه با بس��ياري از كشورها نشان 
مي دهد كه وضع كش��ور ما آنچنان نيس��ت كه 
دش��منان وانمود مي كنند گرچ��ه بايد »وجود 
مشكالت« همواره در مقابل چشمان مسئوالن 

باشد و به آنان گوشزد شود. 
   نبايد اجازه داد فساد شكل بگيرد

آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه نبايد واقعيات 
را بپوشانيم، بر لزوم قضاوت هاي منصفانه تأكيد 
كرد و گفت: نه ادعاي وضع اي��ده آل و نه ادعاي 
نفي خدمات هيچ كدام صحيح نيست. اين شيوه 
قضاوت منصفانه نيس��ت. مش��كالت و خدمات 
بايد در كنار يكديگر ديده شوند و از سوي ديگر 
ضمن مبارزه منطقي با فساد بايد در مقابل تالش 
ب��راي ايجاد جو بي اعتمادي از س��وي دش��من 
ايستادگي كرد. مبارزه با فس��اد نيز وظيفه همه 
قوا و دستگاه هاس��ت و نبايد اجازه داد كه فساد 
ش��كل بگيرد. رس��يدگي به پرونده هاي مفاسد 
وظيفه ذاتي دس��تگاه قضايي است اما مي بينيم 
كه گاه وقتي قوه قضائيه ب��ه اين قبيل پرونده ها 
ورود مي كند، ان��گ سياس��ي كاري مي خورد، 
در حالي كه وظيفه ما رس��يدگي و صدور حكم 
است. رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود با 
تأكيد بر لزوم جديت هرچه بيشتر دادستان ها در 
احياي حقوق عامه اظهار كرد: اين موضوع در نص 
قانون اساسي و قوانين عادي وجود دارد و گرچه 
ممكن اس��ت مفهوم حقوق عامه واجد ابهاماتي 
باشد اما مصاديق مشخصي مي توان ذكر كرد كه 
دادستان ها بايد براي احياي اين مصاديق تالش 
كنند. رئيس قوه قضائيه در بخش پاياني سخنان 
خود اشاره كوتاهي هم به تحركات جديد دولت 
امريكا و به ويژه شخص ترامپ عليه ايران كرد و 
افزود: امري��كا باز هم با بهانه تراش��ي و ادعاهاي 
مضحك مبني بر ارسال موشك توسط ايران به 
يمن سعي دارد اقدامات ايذايي انجام دهد. اين 
در حالي است كه يمن در محاصره است و حتي 
اج��ازه ورود دارو به آن نمي دهن��د پس چگونه 
جمهوري اسالمي مي تواند به اين كشور موشك 

ارسال كند؟


