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   ديپلماسي يعني حراج غيرت و عزت؟!
محمد ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي در كانال 

تلگرامي خود نوشت: 
قرار بود ديپلماسي در خدمت اقتدار و استقالل و عزت 
ملت ايران باشد اما مدتي است برخي سفارتخانه هاي 
خارجي در پوش��ش مهماني، اقدام به برگ��زاري پارتي هاي مختلط 
مي كنند و شئونات ملي و اسالمي را زير پا مي گذارند يا برخي فعاالن 
سياسي و فرهنگي را به خدمت مي گيرند، تابعيت مي دهند و براي نفوذ 

و اثرگذاري در ايران استفاده مي كنند. ق
باًل تصاوير نامناسبي از يك برنامه در خانه س��فير سوئد منتشر شده 
بود و اخيراً تصاوير زنان نيمه عريان در مهماني باغ س��فارت ايتاليا به 
نمايش درآمده است. اس��تراليا، انگليس، فرانسه و برخي كشورهاي 
ديگر اروپايي هم در پوشش مهماني و آشنايي و تقدير از هنرپيشگان 
و… فعالند و البته برخي كشورهاي آس��يايي. چند روز قبل در يك 
پارتي شبانه در ولنجك كه همراه با سرو مشروبات الكلي و مواد مخدر 
بود، دو ديپلمات سفارت هلند و انگليس دستگير شدند. در اين پارتي 
مختلط، چند بازيگر زن و مرد نيز حضور داشتند. ديپلمات انگليسي، 

فيبي ايوانز، رايزن اقتصادي سفارت است. 
آيا نظارتي بر اين مراودات افسارگس��يخته وجود ندارد؟ چرا شئونات 
اس��المي در برخي از اين مهماني ها زير پا گذاش��ته مي شود؟ چرا به 
غيرت برخي مديران و فعاالن رسانه اي برنمي خورد كه سفارتخانه ها تا 

مرز برگزاري پارتي هاي مستهجن پيش رفته اند؟!
........................................................................................................................

   توهين ژوله به مردم ايران 
اميرمهدي ژوله نويسنده و طنزپرداز پرحاشيه، در 
پست اينس��تاگرامي خود كه در حمايت از رامبد 
جوان ب��راي به دني��ا آوردن فرزن��دش در كانادا 
منتشر كرده اس��ت، صريحاً به ملت ايران توهين 

نموده و مردم ايران را »افسرده« و »گرفتار« ناميده است.
ژوله نوشته است:

»ميدونيد چرا يكي ميگه مردم ايران ما ش��ما رو خيلي دوست داريم 
شما خيلي خوبيد؟ چون رسالت برنامه ش اين تعريف شده كه به مردم 
غمگين و گرفتار و افسرده و »گريه بلد« س��رزمينش، شادي و عزت 
نفس و مجالي براي خنده بده. ميدونيد چرا يكي ميره بچه ش رو خارج 

از ايران به دنيا بياره؟
چون رس��الت پدريش اين تعريف ش��ده كه به بچه ش شادي و عزت 
نفس و مجالي براي خنده بده و نذاره اون غمگين و گرفتار و افس��رده 
و »گريه بلد« بار بي��اد. اگر از جايي كه به دني��ا اومديم ناراحتيم، يقه 

پدرمون رو بگيريم. 
اگر از جايي كه بچه مردم به دنيا مياد ناراحتيم، يقه روانپزش��ك مون 

رو بگيريم.«
........................................................................................................................

   آقاي وزير! آقازاده ها خوبند؟
كاربر فضاي مجازي به نام سجاد رائفي پور در توئيتر به 
اظهارات اخير وزير نيرو درب��اره الگوي مصرف مردم، 

واكنش نشان داد. 
وي نوشت: آقاي اردكانيان وزير عزيز نيرو در اينكه الگوي مصرف 
ما مردم، درس��ت نيست هيچ ش��كي نيس��ت. لطفاً به چند سؤال 

پاسخ دهيد
1- اگر الگوي مصرف درست بود، تحريم نمي شديم؟

2- الگوي مصرف را چه كسي ايجاد مي كند؟
3- خودروهاي ملي هم زيادي مي خورند؟

4- خودروهاي ملي از استثنائات اين صحبتند؟
5- آقازاده ها خوبند؟

........................................................................................................................
   درخت ترامپ و مكرون خشك شد

سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره كاشت درخت توسط ترامپ و مكرون در كاخ سفيد، نوشت:

درختي كه ترامپ و مكرون به عنوان نماد دوستي و همكاري دو كشور 
در كاخ سفيد كاشته بودند،  خشك شد. 

ان شاءاهلل همانگونه كه اين شجره خبيثه خش��كيد همه توطئه هاي 
قدرت هاي ش��يطاني عليه ملت ها به ويژه ملت مقاوم ايران به نتيجه 

نرسد و ره به جايي نبرد!

عضو فراكسيون روحانيت:
  مخالفان قانون رسيدگي 

به اموال مسئوالن ريگي به كفش دارند 
و  دارن�د  كف�ش   در  ريگ�ي  ك�ه  كس�اني  اس�ت  طبيع�ي 
اخب�ار مرب�وط ب�ه ويالهايش�ان منتش�ر ش�ده، ب�ا اج�راي 
قان�ون رس�يدگي ب�ه ام�وال مس�ئوالن مخالف�ت كنن�د. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم احمد س��الك، با اش��اره به تدوين 
آيين نامه اجرايي قانون رس��يدگي به اموال مس��ئوالن در قوه قضائيه 
گفت: اصل 4۹ قانون اساس��ي در رابطه با رسيدگي به اموال مسئوالن 
است كه بايد پياده و اجرايي شود و من تأسف مي خورم كه 4۰سال از 
پيروزي انقالب اسالمي گذشته و اين اصل قانون اساسي اجرايي نشده 
و روي زمين مانده است. وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : اكنون كه مجلس در رابطه با اجراي 
اين اصل قانون اساسي اقداماتي را انجام داد و قوه قضائيه نيز آيين نامه 
اجرايي آن را تدوين كرد و اين قانون وارد فاز اجرايي ش��ده است، مايه 
خرسندي و خوشحالي اس��ت كه يكي از اصول مهم قانون اساسي كه 

مربوط به كارگزاران است، اجرايي و عملياتي شود. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داش��ت: شفافيت در زندگي 
مسئوالن حكومت جمهوري اسالمي ايران موجب جلب اعتماد مردم 
و اطمينان به شخصيت هاي مسئول در نظام جمهوري اسالمي خواهد 
شد. سالك خاطرنش��ان كرد: به  رغم تبليغات سوء دشمنان كه تالش 
مي كنند با سياس��ت اعتبارزدايي از جمهوري اسالمي با رويكرد فساد 
و اعتمادزدايي از جمهوري اس��المي با رويكرد ناكارآمدي جمهوري 
اسالمي و مشروعيت زدايي از واليت فقيه را انجام دهند، يكي از عواملي 
كه مي تواند اين حركت پليد شيطان بزرگ را خنثي كند، شفافيت در 
زندگي مسئوالن ماست و ما از اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئوالن 

حمايت مي كنيم و معتقديم بايد اين قانون با قاطعيت اجرا شود. 
وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : كس��اني كه با اجراي قانون رس��يدگي به اموال مسئوالن 

مخالفت مي كنند، ريگي به كفش شان اس��ت. اين افراد مي بينند كه 
اگر در اين زمينه شفاف س��ازي صورت پذيرد، ممكن است زير سؤال 
بروند و همين طور هم است. مثل بعضي ها كه اخبار مربوط به باغ ها و 
ويالهايشان در لواسان و جاهاي ديگر در اين مدت كوتاه منتشر شده 
است. عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داشت: بايد با آغوش باز 
به اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئوالن رفت و ما مؤيد آن هستيم 
و از آقاي رئيسي در خصوص تدوين آيين نامه اجراي اين قانون تقدير 

و تشكر مي كنيم. 
سالك در پايان با اشاره به احتمال برخي مانع تراشي ها در روند اجراي 
قانون رسيدگي به اموال مس��ئوالن، خاطرنشان كرد: يكي از كارها در 
روند اجراي قانون رفع موانع آن است و رفع موانع قانون با اجراي قاطع 
قانون محقق مي ش��ود و كس��اني كه مانع اجراي اين قانون هستند با 
اجراي صحيح قانون از سر راه برداشته مي شوند و دستگاه هاي تعزيراتي 

و… قوانين الزم را براي برخورد با اين موارد دارند.

الريجاني:ايرانيهامقابلفشارهايامريكامقاومتميكنند
ب�ه  مضاع�ف  تحريم ه�اي  اعم�ال  ب�ا  امريكايي ه�ا 
دنب�ال تح�ت فش�ار ق�رار دادن اي�ران هس�تند ام�ا 
ايراني ه�ا در براب�ر اي�ن فش�ارها مقاوم�ت مي كنن�د. 
به گزارش فارس، علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي روز 
گذشته با ژاركو ابرادوويچ رئيس كميسيون امور خارجي پارلمان 

صربستان ديدار و گفت وگو كرد. 
الريجاني در ابتداي اين نشس��ت با بيان اينكه روحيه اس��تقالل 
طلبي صربستان براي ايران جذاب اس��ت، گفت: كشورهايي كه 
تحت سيطره امريكا قرار گرفته اند، سرنوشت خوبي نداشته اند و در 

درازمدت هزينه زيادي پرداخت مي كنند. رئيس مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه ايران تحت فشارهاي امريكا قرار گرفته 
است، افزود: امريكايي ها حتي برجام را كه با توافق آنها امضا شده 
بود، زيرپا گذاشتند و با اعمال تحريم هاي مضاعف به دنبال تحت 
فش��ار قرار دادن ايران هس��تند، اما ايراني ها در برابر اين فشارها 
مقاومت مي كنند. وي با بيان اينكه روابط سياسي ايران و صربستان 
در سطح بااليي قرار دارد، ادامه داد: متأسفانه روابط اقتصادي بين 
دو كشور گسترده نيست و در سطح نازلي قرار دارد، در حالي كه 

مي توانيم از توان يكديگر در حوزه اقتصادي استفاده كنيم. 

   روحيه محافظه كاران صربستان 
در توسعه روابط اقتصادي به نفع امريكايي هاست

الريجاني با تأكي��د بر اينكه روحيه محافظه كاران صربس��تان در 
توسعه روابط اقتصادي به نفع امريكايي هاس��ت، تأكيد كرد: اگر 
پيوندهاي عميقي بين كشورهاي دوست برقرار شود، امريكايي ها 

ديگر نمي توانند اين كشورها را تحت فشار قرار دهند. 
رئيس قوه مقننه با بيان اينكه ايران و صربستان مي توانند در حوزه 
صنعت، كشاورزي و نفت و گاز با يكديگر همكاري كنند، افزود: ما 
مي توانيم در حوزه كشت فراسرزميني با صربستان همكاري داشته 

باشيم تا روابط اقتصادي دو كشور توسعه يابد. 
ژاركو ابرادوويچ نيز در اين ديدار با اشاره به توسعه روابط پارلماني بين 
دو كشور ايران و صربستان گفت: همكاري هاي پارلماني و سياسي دو 
كشور در سطح بااليي قرار دارد، اما در حوزه اقتصادي سطح همكاري ها 
باال نيست كه بايد توسعه يابد. رئيس كميسيون امور خارجي پارلمان 
صربس��تان با بيان اينكه امريكايي ها در س��ال 1۹۹۹ حدود 8۰ روز 
صربستان را به صورت شبانه روزي بمباران كردند، افزود: افراد زيادي 
در اين بمباران جان خود را از دس��ت دادند و اي��ن اقدام امريكايي ها 

حدود 4۰ تا 1۰۰ميليارد دالر به ما خسارت وارد كرد.

رئيس جمه�ور با بي�ان اينك�ه ظرفي�ت فش�ار تحريم هاي 
امري�كا به پاي�ان رس�يده اس�ت، گف�ت: ام�روز م�ردم ما 
از ش�ش م�اه و ي�ك س�ال پي�ش آرام�ش بهت�ري دارند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحاني در جلسه روز گذشته 
هيئت دولت با اشاره به اينكه امريكا بي سابقه ترين تحريم و فشار 
تاريخي را طي يك سال گذش��ته بر ملت ايران وارد كرده است، 
گفت: اينگونه فشارهاي امريكا در تاريخ بي سابقه است و حتي با 
فشارهايي كه از طريق سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور اين 
سازمان عليه كشورها اعمال شده، قابل مقايسه نيست. روحاني 
تأكيد ك��رد: به رغم همه اين فش��ارها و آنچ��ه بدخواهان تبليغ 
مي كنند، از شرايط بسيار خوبي برخورداريم، البته اين بدان معنا 
نيست كه سختي وجود ندارد و همه مشكالت برطرف شده است. 
رئيس جمهور گفت: بي ترديد كاري كه امري��كا عليه ملت ايران 
انجام داده از نمونه هاي بارز تروريس��م اقتصادي اس��ت و اين در 
تاريخ به عنوان جالداني ك��ه عليه ملت ايران ت��الش مي كنند، 
ثبت مي ش��ود، اما در عين حال و به رغم همه فشارها، ملت ايران 
به خوبي ايس��تادگي و مقاوم��ت كردند. روحاني اظهار داش��ت: 
اينكه وزير خارجه يك كش��ور اروپايي در جريان س��فر به تهران 
به صراحت اعالم مي كند كه امريكا در مسيري كه انتخاب كرده 
خطا و اشتباه مي كند و هر كس تاريخ ايران را بشناسد مي داند كه 
فشار حداكثري هيچ تأثيري بر مردم اين كشور نمي گذارد، بدين 
معناست كه ديگران به عظمت و قدرت ملت ايران اعتراف مي كنند 
و مي دانند كه راهي كه متحدشان انتخاب كرده غلط است و اين 

بسيار حائز اهميت است. 
رئيس جمهور افزود: همين وزير امور خارجه اعالم كرد كه تدبير 
دولت ايران در يك سال اخير در انتخاب راه عقلي، منطقي و حقوقي 
مايه شگفتي همه بوده است. در يك سال گذشته مسئوالن و ملت 
ايران دستپاچه نشدند و صبر و تدبير خود را در برابر فشار دشمنان 

نشان دادند. وي با تأكيد بر اينكه ش��رايط امروز كشور نسبت به 
گذشته بهتر شده است، اظهار داش��ت: امروز مردم ايران نسبت 
به شش ماه و يك سال گذشته آرامش بيشتري دارند و نسبت به 
آينده كشور خود اميدوارتر هستند و مسئوالن كشور نيز ديدگاه 
و نظر متحد و واحدي دارند و راه كالم و نظرات مسئوالن رده باال و 

همه مردم و فرهيختگان جامعه يكسان و واحد شده است. 
روحاني تصريح كرد: امروز همه به خوبي مي دانند كه مقصر اصلي 

همه مشكالت امريكاست و هيچ كس در آن ترديدي ندارد. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: امروز هيچ كس نمي تواند نسبت به راه 
دولت و نظام جمهوري اسالمي ايران ايراد بگيرد. آهنگ شرايط 
اقتصادي كشور به سمت مطلوب پيش مي رود و بازار بورس و ارز 
نسبت به ماه هاي اخير به مراتب شرايط بهتري پيدا كرده است و به 

فضل الهي در بازار مسكن نيز تا پايان سال شرايط بهتري خواهيم 
داش��ت، چنانچه همه وزارتخانه هاي مربوطه وارد صحنه شوند 

مي توان شرايط مسكن را بهبود بخشيد. 
روحاني با اش��اره به توجه دولت به مسائل عمراني، گفت: اگر چه 
دولت از شرايط سختي برخوردار است اما در زمينه مسائل مالي بر 
اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه 2۷هزار ميليارد تومان براي 
طرح هاي عمراني كشور از ابتداي امسال تخصيص يافته است كه 

آثار آن در ماه هاي آينده آشكار خواهد شد. 
رئيس جمهور اضافه كرد: همچنين در هفته جاري مباني جديد 
بودجه سال ۹8 را كه قباًل در ستاد اقتصادي دولت و هيئت وزيران 
و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بررسي شده بود، تصويب كرديم 
و براساس اين مصوبه حقوق، عيدي و مستمري تمامي كاركنان و 

كارگران به طور كامل و صد درصدي پرداخت خواهد شد و اينگونه 
اقدامات به معناي آن است كه دولت قدرتمند و توانمند است. 

روحاني تأكيد كرد: با وحدت و همدلي مي توانيم از مشكالت عبور 
كرده و بدخواهان خود را مجبور كنيم كه پاي ميز منطق، مذاكره 
و عدل بنشينند و اشتباه خود را بپذيرند كه البته اخيراً مقداري از 
حرف هاي بي حسابي كه مي زدند را معتدل كرده اند و بي ترديد باز 
هم از مسير اشتباه خود باز مي گردند و مي فهمند راهشان درست 
نيست. رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اينكه امسال شرايط مناسبي براي ايجاد تحول اقتصادي در كشور 
مهيا مي باشد، گفت: امسال مي توانيم از نعمت ها و ظرفيت هاي 
بزرگي كه در كشورمان وجود دارد، براي ايجاد تحول در بخش هاي 

مختلف به ويژه اقتصادي استفاده كنيم. 
    انتصاب استانداران 2   استان

همچنين در اين جلسه استانداران منتخب استان هاي گلستان 
و كهگيلوي��ه و بويراحم��د رأي اعتماد گرفتند. در اين جلس��ه 
آقايان هادي حق شناس و حسين كالنتري به ترتيب به عنوان 
اس��تانداران گلس��تان و كهگيلويه و بويراحمد منصوب شدند. 
دولت در ادامه، يكي از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال 
13۹8 كل كشور را به تصويب رساند. به موجب آيين نامه مذكور، 
دس��تگاه هاي اجرايي موظفند براي بازخريدي و بازنشس��تگي 
كاركنان مطابق قوانين و مقررات مربوط و همچنين بازخريدي 
كاركنان مازاد موضوع اين آيين نامه و پرداخت وجوه بازخريدي، 
پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي، از محل بودجه مصوب سال 
جاري و در سقف تخصيص اعتبار اقدام نمايند. در كنار اين هيئت 
وزيران به منظور پيش��گيري و مقابله با تقلب علمي در سطوح 
مختلف و برخورد قاطع با م��واردي از قبيل ف��روش پايان نامه، 
مقاالت علمي و امثال آنها، آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و 

مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را تصويب كرد.

روحاني در جلسه هيئت دولت: 

ظرفيتفشارهايامريكابهپايانرسيدهاست

گزارش  2 

گفت وگو با عضو مجلس خبرگان در مورد نظارت بر رهبري و زيرمجموعه هاي نهاد رهبری

آقا گفتند راه بازرسي از همه بخش هاي زيرمجموعه من باز است
مجلس خبرگان چگونه بر عملكرد رهبري و بر 
نهادهاي زيرمجموعه   نهاد رهبري نظارت مي كند؟ 
نوع تعامل اين مجلس ب�ه لحاظ كاركرد نظارتي 
خود بر رهبري با شخص ايش�ان چگونه است؟ 
رهبري را چگونه نقد مي كنن�د؟ ميان رهبري و 
دفتر ايشان تا چه اندازه تطابق وجود دارد؟ اينها 
سؤاالتي است كه در گفت وگوي آيت اهلل محسن 
اراكي با فارس به آنها پرداخته شد، موضوعاتي كه 
كمتر در مورد آن در رسانه ها صحبت شده است. 
   بررسي ش�كايات از رهبري در كميسيون 

ويژه خبرگان
از سؤاالت و كنجكاوي هاي معمول مردم نوع تعامل 
و ارتباط مجلس خبرگان با رهب��ر معظم انقالب 
اس��ت و اينكه مجلس خبرگان با چه مكانيسمي 
استمرار صالحيت و كفايت رهبري را تأييد مي كند. 
آيت اهلل اراكي اينگونه پاس��خ مي دهد: نمايندگان 
مردم در مجلس خبرگان با مردم ارتباط دارند، با 
خود دستگاه مقام معظم رهبري و دفتر آقا ارتباط 
دارند و از نزديك شاهد جريان ها هستند و هر جا 
به نظرشان برسد تذكر يا سؤالي الزم است، به طور 
مس��تقيم اين كار را انجام مي دهند. اين شيوه در 
چارچوب ساز و كار قانوني مجلس خبرگان نيست 

اما انجام مي گيرد. 
اما در چارچوب سازوكار نظارتي مجلس خبرگان 
اين است كه كميسيوني ويژه در مجلس خبرگان 
وج��ود دارد ك��ه كار آن بررس��ي ش��كايت ها و 
گزارش هايي است كه در رابطه با موضع گيري ها، 
نحوه عملكرد مقام معظم رهبري يا دستگاه هاي 
زير نظر ايش��ان به مجلس خبرگان ي��ا به هيئت 
رئيس��ه مي رس��د، حتي گزارش هايي كه به افراد 
مي رس��د در مجلس خبرگان به اين كميس��يون 
ارجاع داده مي ش��ود. اگر صالح ديد برود و از يك 
نهادي از نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري و زير 
نظر دفتر مقام معظم رهبري تحقيق و تفحص كند، 
اين كار را مي كند و اگر نياز بود، با خود مقام معظم 
رهبري هم مي نش��ينند و جزئيات امر را از ايشان 

جويا مي شوند و پاسخ  هاي ايشان را مي شنوند.
   جلسات رو در روي خبرگان با رهبري

اراكي در ادام��ه از جلس��ات رو در روي خبرگان با 
رهبري مي گويد: تقريباً در هر دوره، الاقل يك بار 
اين گروه بعد از جمع آوري گزارش ها، شكايت ها و 
هر چه هست، خدمت مقام معظم رهبري مي رسند 
و از خود ايشان سؤال مي كنند يا احياناً از نهادهاي 
وابس��ته به مقام معظم رهبري تحقي��ق به  عمل 
مي آيد. اگر پاسخ ها قانع كننده بود و نشان دهنده 
اين بود كه هيچ مشكلي در جريان امور وجود ندارد 
و مقام معظم رهبري همچنان شرايط رهبري را دارا 
هس��تند و دارند وظايف رهبري را انجام مي دهند، 
اين را به مجلس خبرگان گزارش مي دهند كه ما بعد 

بررسي  ها به اين نتيجه رسيديم كه شرايط رهبري 
همچنان در وجود مقام معظم رهبري فراهم است 
و مشكلي از اين ناحيه نيست. اين گزارش تقريباً  در 
هر دوره به مجلس خبرگان داده مي شود، به وسيله 

كميسيون ويژه اين كار.
   اگر خبرگان قانع نشوند... 

آيت اهلل اراكي در مورد وضعيتي كه خبرگان در مورد 
عملكرد زيرمجموعه رهبري قانع نش��وند، توضيح 
مي دهد كه: اگر قانع نش��وند، از خ��ود مقام معظم 
رهبري جويا خواهند ش��د. اگر توضيحات آن نهاد 
كفايت نكن��د، گزارش به خود مق��ام معظم رهبري 
مي دهند و اگر ايش��ان توضيحي داش��تند فبها و اال 
خب از مقام معظم رهبري درخواس��ت مي كنند كه 
اقدام الزم را انجام دهند. اين روِش كاري اس��ت كه 
به طور منظم انجام مي ش��ود و تقريباً مي شود گفت 
كه مجلس خبرگان دم به دم در جريان رفتار و كردار 
و موضع گيري ها و اقدامات مقام معظم رهبري قرار 
دارد. چارچوب مجلس خبرگان اين نيست كه بيايد 
در هر تك موضع گيري آقا دخال��ت كند. اين حق او 
نيست؛ چيزي كه حق اين مجلس است اين است كه 
ببيند آيا رهبري به وظايف خودش عمل كرده يا نه و 
آيا توانايي انجام وظيفه را دارد يا نه؛ هم در بُعد دانش، 

هم كفايت هم عدالت. 

   راه بازرسي از زيرمجموعه من باز است
او در مورد نحوه مواجهه رهبري مي گويد: مواجهه 
رهبري بسيار مثبت اس��ت، يعني حتي يك وقت 
ايشان خودشان تأكيد كردند كه شما از هر بخش از 
بخش هاي دفتر يا نهادهاي زير نظر رهبري برويد 
جويا شويد و از داخل اطالع پيدا كنيد، راه باز و زمينه 
فراهم است و هر معلوماتي را كه نياز داشته باشيد و 
هر تحقيقي را بخواهيد انجام دهيد. كاماًل همكاري 
انجام مي گيرد و تاكنون هم گزارشي كه به مجلس 
خبرگان داده شده اين است كه اين همكاري، كامل 
بوده است. آنهايي كه به هر حال حرفي داشته باشند 
براي گفتن و نظري داشته باشند، ولو مخالف باشد 
با مقام معظم رهبري، آمده اند و گفته اند، منتها در 
مجلس خبرگان صالح ديده نش��ده كه سخنراني 
پيش از دس��تور، مثل س��خنراني مجلس شوراي 

اسالمي به طور مستقيم از رسانه ها پخش شود. 
   رهبر انقالب در جريان جزئي ترين نقدها 

به خود هستند
آيت اهلل اراكي در مورد انتقاد به رهبري مي گويد: اگر 
بخواهد يك نقدي در رسانه ها قرار بگيرد، بايد رعايت 
بشود شرايط انتقال اين نقد. نبايد طوري بشود كه 
اين نقد موجب تضعيف رهبري ش��ود. به هر حال، 
رهبري ركن نظام است، ركن اصلي نظام است. نبايد 

زبان دشمن را باز كرد كه به اصل نظام صدمه وارد 
كند. شايد در هيچ نهادي در جمهوري اسالمي مثل 
نهاد رهبري، به روي حرف ها باز نيست در اين رابطه. 
دفتر مقام معظم رهبري ش��ايد روزانه ده ها نامه و 
ده ها تماس را تحويل مي گيرد. اينها به مقام معظم 
رهبري منعكس مي شود. من ديده ام كه مقام معظم 
رهبري به جزئيات اين مطالب هم رسيدگي مي كنند 
و براي خود ما گاهي فوق حد انتظار بوده است، مثاًل 
گاهي كه خدمت شان مي رسيم مي بينيم در جريان 
جزئيات مسائلي كه عليه ايشان گفته مي شود يا نقد 
بر سياست هاي ايشان انجام مي شود هستند، چون 

نامه هايش مي رسد خدمت ايشان و مي بينند. 
   برخي تغيير نظرات رهبر انقالب

از انتقادات نشئت مي گيرد
در ادامه، او از تغيير نظر رهبري به واس��طه رسيدن 
نظرات منتقد يا مخالف مي گويد: ما احساس كرديم 
گاهي مطلبي گفته ش��ده به مق��ام معظم رهبري و 
ايش��ان بر مبناي آن مطلبي كه گفته شده، تصميم 
گرفته اند يا اگ��ر تصميمي خواس��تند بگيرند بعضاً 
تعديل كرده اند. ايش��ان كراراً در صحبت هايشان و 
ديدارهاي خصوصي شان از مردم مي خواهند و از همه 
افرادي كه دسترسي دارند كه نظراتشان را بگويند، ما 
مي بينيم كه نظرات مردم در رفتارها و گفتارهاي مقام 

معظم رهبري منعكس مي شود. 
   دفتر رهبر انقالب، شديدترين نظارت را بر 

زيرمجموعه هاي رهبري دارد
اراكی در مورد دفتر و زيرمجموعه بيت توضيح مي دهد: 
نظارت دقيقي كه از سوي تشكيالت دفتر رهبري روي 
نهادهاي تحت اشراف دفتر مقام معظم رهبري وجود 
دارد، م��ن فكر نمي كن��م در هيچ ج��اي دنيا چنين 
چيزي وجود داشته باش��د، نه اينكه در مملكت ما و 
در نهادهاي ديگر به اين شكل نيست، در دنيا نيست، 
چون باالخره من با دنيا آشنا هس��تم و ديده ام. اينجا 
خيلي نظارت قوي اس��ت. مخصوصاً در مسائل مالي 
كه بررسي هاي دقيقي انجام مي شود؛ هم مسائل مالي 
هم مسائل صالحيت افراد. خيلي اش��راف و نظارت، 
دقيق است، منتها ما بشر هستيم ديگر، به رغم تمام 
نظارت هايي كه انجام مي ش��ود، ديگر نظ��ارت ما از 
نظارت اميرالمؤمنين)ع( بر دس��تگاه تحت مديريت 
آن حضرت كه نمي تواند قوي تر باشد يا دستگاه رسول 
اكرم)ص( با همه آن دقت ها و قدرت ها، افرادي بوده اند 
در تشكيالت رسول اكرم)ص( كه خيانت مي كردند يا 
اشتباه مي كردند، قصور بوده يا تقصير، چون مجموعه، 

مجموعه بشري است، مجموعه معصوم نيست. 
   نهادي را به پاكي دفتر رهبر انقالب 

سراغ ندارم
اراكی در مورد اين س��ؤال كه چقدر مي ش��ود بيت 
رهبري را از خ��ود آقا جدا ك��رد؟ مي گويد: ببينيد! 
در تجربه بيش از 5۰ سالي كه دارم، در بيوت علما، 
دستگاه ها و نهادها، من نهادي را پاك تر از مجموعه 
دفتر مقام معظم رهبري واقعاً نمي شناسم. مجموعه 
دفتر آقا، يك نهادي اس��ت كه اينها اف��رادش واقعاً 
پاك هس��تند از لحاظ تقوا، دقت در امور بيت المال 
و از لحاظ رعاي��ت موازين، لكن به هر حال، ش��يوه 
مديريت هاي الهي كاًل اينطور اس��ت كه به ش��كل 
استبدادي كه مستبدان و طاغوت ها اعمال مي كنند، 
رفتار نمي شود. ش��يوه، ش��يوه حكيمانه است. در 
دستگاه رس��ول اكرم)ص( گاهي نزديكان حضرت، 
رفتاري برخالف نظر حضرت انجام مي دادند، با اينكه 
زير نظر خ��ود حضرت بودند. در دفت��ر مقام معظم 

رهبري هم همين اتفاق ممكن است رخ دهد.
به هر حال ممكن است افرادي در دفتر مقام معظم 
رهبري وجود داشته باش��ند كه ذوق و سليقه هايي 
داش��ته باش��ند و به ذوق و س��ليقه خودشان عمل 
كنند. گاه��ي خيال مي كنند ذوق و س��ليقه اي كه 
دارند، همان اس��ت كه آقا گفته،يعني اش��تباه در 
تطبيق مي كنند، آقا آنچنان كه آنها خيال مي كنند 
نفرموده اند. گاهي هم با اينكه مي دانند كه آقا برخالف 
آنها گفته اند، اما مصلحت آقا را در چيزي مي دانند كه 
خود آقا نفرموده )خنده( و طبق آنچه خودشان براي 
آقا مصلحت مي دانند عمل مي كنند، اين وجود دارد 

در مجموعه دفتر مقام معظم رهبري.

   گزارش  یک

حسين واليتي    |    فارس

   خبر


