
  گزارش

رونماييازثروتمسئوالنوآقازادهها
دهه دوم عمر انقاب اس��امي، اولي��ن مقطع ب��روز تغييرات در 
رويكردهاي عمومي مسئوالن و مديران جامعه بود و تأثيرات اين 
تغييرات مس��تقيماً بر جامعه و مردم نيز مشاهده مي شد. از جمله 
مهم ترين نش��انه هاي اين تغيير بروز خوي اشرافي گري و مسابقه 
ثروت اندوزي در ميان دولتمردان بود. با آنكه 10 سال پيش از آن با 
پيروزي انقاب، اشرافيت طاغوتي كنار زده شده بود و طبقه جديد 
مديران انقابي، روش س��اده زيس��تي و مردمي بودن را در سبك 

زندگي شخصي و اداري در پيش گرفتند. 
در دوره اي كه به »سازندگي« معروف شد، رسوخ تجمل گرايي از 
عالي ترين مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئوالن از رئيس جمهور 
وقت، توصيه ب��ه »مانور تجمل« ش��نيدند و پي��ش از آنكه عامه 
مردم بخواهن��د يا بتوانند به اين توصيه س��ردار س��ازندگي عمل 
كنند، دولتمردان وق��ت، اين توصيه را آويزه گ��وش خود كردند. 
س��وت مس��ابقه ثروت اندوزي و راحت طلبي ميان مديران دولتي 
و خانواده های آنها به ص��دا درآمد و ش��اهد جلوه هاي جديدي از 
»تاجرمدير« و »آقازاده«ها در فضاي مديريتي سياس��ي كش��ور 

شديم. 
الزمه پيشروي در اين مس��ابقه ثروت، روي آوردن مديران دولتي 
به فعاليت هاي جنبي اقتصادي بود كه اين فعاليت ها گاه مستقيماً 
از س��وي خود مديران و گاه از طريق همس��ر و فرزن��دان و ديگر 
نزديكان آنها دنبال مي ش��د. فرصت هايي كه در اختيار مديران و 
آقازاده های شان چه از لحاظ دسترس��ي به اطاعات سودآور و نيز 
اختيارات تصميم گيري و تصميم س��ازي سودس��از وجود داشت 
عمًا ميداني نابرابر ب��راي آنها ايجاد كرد كه بتوانن��د در رقابت با 
بخش خصوصي واقعي و اصحاب كسب وكار با شتابي خيره كننده 
حركت كنند. اينجا بود كه ش��اهد پديده »ثروت هاي بادآورده« و 
»گسترش فس��اد اقتصادي« بوديم.  نتيجه مستقيم ورود در اين 
ورطه در سبك زندگي مسئوالن نيز مشاهده ش��د و به تدريج در 
محل زندگي، خودروي شخصي، دارايي هاي مختلف و حتي اتاق 

كار آنها تجلي يافت. 
هرچند مسابقه كسب ثروت نجومي مس��ئوالن پايان نيافت، اما با 
روي كار آمدن دولت يازدهم، موج دوم اشرافي گري دولتي ظهور 
يافت. بخش��ي از مديراني كه براي مدتي از رأس مديريت اجرايي 
خارج ش��ده يا بازنشسته ش��ده بودند، به مس��ئوليت هاي دولتي 
بازگشتند، با اين تفاوت كه در اين سال ها در كسب وكار اقتصادي 
و تجاري خود ني��ز جاافتاده بودن��د و به هيچ روي ماي��ل به ترك 
فعاليت هاي شخصي اقتصادي خود نبودند. از سويي رئيس جمهور 
و مديران عال��ي دولت نيز، نيازي به حفظ ظاهر س��اده زيس��تي 
نمي ديدند و آش��كارا پاي دولت براي بار ديگر ب��ه كاخ هاي رژيم 
پهلوي در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به كارگيري مديران توانمند 
و كاربلد و به عبارت دقيق ت��ر »ژنرال ها« طبقه »تاجرمديران« بار 
ديگر بر كرسي قدرت رسيدند و هيچ ابايي از اذعان به داشتن ثروت 

1000 ميلياردي و فراتر از آن نداشتند. 
اكنون شش سال از آغاز موج دوم اش��رافي گري دولتي مي گذرد. 
اگر در موج اول مديران به تدريج به ثروت ان��دوزي روي آوردند و 
رحل اقامت در منازل اعيان نش��ين و مجلل گزيدند، اين بار طبقه 
تاجرمديران اش��رافي از ابتدا داراي ثروت ه��اي صدها ميلياردي 
هس��تند، در منازل دهها ميلياردي در ولنج��ك، الهيه، زعفرانيه، 
فرمانيه، نياوران و ... س��كونت دارند، همزمان ب��ا تصدي وزارت و 
رياست س��ازمان و ... مالك چندين ش��ركت خانوادگي به همراه 
فرزندان و همس��ران خود هس��تند و آنه��ا را اداره مي كنند و در 
بخش هاي گوناگون واردات، ساخت وساز، انحصارات و ... از جايگاه 

خوبي برخوردارند.
 ش��رح اين قصه پرغصه فراتر از مجال محدود اين سطور است، اما 
با تلخي بايد بپذيريم كه تعداد معتنابهي از مديران دولتي به رغم 
ممنوعيت صريح در اصل 141 قانون اساسي همزمان به مديريت 

در بخش خصوصي مشغول اند. 
ناگفته پيداس��ت كه نمي توان از مديري كه خوش نشيني در خانه 
100 ميلياردي در ولنجك را برگزيده يا س��رگرم دلمشغولي هاي 
اقتصادي شخص خود و خانواده اش اس��ت، انتظار داشت كه درد 
حاشيه نشينان بي بضاعتي را بفهمد كه كل اميدشان به يارانه ناچيز 
ماهانه است، يا حال زن سرپرس��ت خانواري را درك كند كه براي 
خرجي خود و فرزندانش، خود را به مش��قت ف��راوان مي اندازد، يا 
حس پدري را بفهمد كه چند فرزند بيكار و فارغ التحصيل دانشگاه 
دارد يا مصائب مردم رنج ديده جنوب غرب كشور بر اثر ريزگردها 

را اندكي متوجه شود. 
تنها راه برون رفت از بحران اشرافي گري دولتي، صداقت و شفافيت 
مسئوالن با مردم اس��ت. بايد مديران و مسئوالن صادقانه و صريح 
از دارايي ها خود و خانواده ش��ان، خانه محل زندگي و ارزش آن و 
نيز فعاليت هاي جنبي اقتصادي خود، آگاه س��ازند تا مردم، خود 
در مورد آنها قض��اوت كنند. اصل 142 قانون اساس��ي جمهوري 
اسامي ايران تأكيد مي كند »دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان 
رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، 
توس��ط رئيس قوه قضائيه رس��يدگي مي ش��ود كه برخاف حق، 
افزايش نيافته باش��د.« اينك صرف رس��يدگي رئيس قوه قضائيه 

نمي تواند اقناع گر افكار عمومي باشد.
به نظر مي رسد فضايي براي اطاع رساني شفاف در خصوص دارايي 
و سبك زندگي مسئوالن و خانواده شان شكل گيرد و به اين منظور 
ضروري اس��ت س��امانه اي مش��خص براي اين منظور ايجاد و در 
دسترس عموم مردم قرار گيرد. از جمله اولين حقوق شهروندان آن 
است كه حاكمان خود را دقيق و واقعي بشناسند. مديران نبايد از 
مطلع شدن مردم از زندگي اقتصادي شان نگران باشند و اتفاقاً خود 

در اين راه پيش قدم باشند. 

محمدجواد اخوان

روحاني در ديدار رئیس اتحاديه بین المجالس جهاني: 

امريكادستبهتروريسماقتصاديعليهملتايرانزدهاست

 بس�یاري از مش�كالت منطق�ه اي و جهان�ي 
ب�ه دلی�ل ديكتات�وري و قلدرمآب�ي برخ�ي 
كش�ورها به ويژه امري�كا بوده كه ريش�ه آن 
زي�ر پ�ا گذاش�تن مق�ررات بین الملل�ي و 
حرك�ت در مس�یر يكجانبه گراي�ي اس�ت. 
به گزارش ايرنا، دكتر حسن روحاني روز گذشته 
در ديدار گابريا كوئواس بارون، رئيس اتحاديه 
بين المجال��س جهان��ي )IPU( اظهارداش��ت: 
اتحاديه بين المجالس جهاني همواره در هدايت و 
نزديكي پارلمان ها و افكار عمومي براي هماهنگي 
در مسائل مهم سياسي و اجتماعي نقش آفريني 

مثبتي داشته است. 
رئيس جمه��ور خاطرنش��ان كرد: تروريس��م، 
يكجانبه گرايي و مش��كات زيس��ت محيطي از 
مس��ائل و معضات دنياي امروز اس��ت كه براي 
رفع آنها نياز بيشتري به توس��عه همكاري هاي 
پارلماني و بين المللي داريم. روحاني با بيان اينكه 
جمهوري اسامي ايران همواره همكاري خوب 
و نزديكي با اتحاديه بين المجالس جهاني داشته 
است، افزود: بررسي موضوعات مهم بين المللي 
و اع��ام نظر اعض��اي پارلمان هاي كش��ورهاي 
مختلف در اجاس هاي گوناگ��ون اين اتحاديه 
و دس��تيابي به يك جمع بندي مشترك، بسيار 
حائز اهميت بوده و اين اجاس ها در موضوعات 
مهم بين المللي همواره با نشاط، پرتحرك و فعال 

بوده است. وي تأكيد كرد: رويكرد ثابت جمهوري 
اسامي ايران كاهش تنش، عدم هرگونه درگيري 
بين نيروي نظامي كشورها و توسعه صلح و ثبات 

در منطقه و سراسر جهان است. 
     امريكا دست به تروريسم اقتصادي علیه 

ملت ايران زده است
رئيس جمهوري با بيان اينكه در يك سال اخير با 
خروج امريكا از برجام به عنوان توافقي چندجانبه 
و نقض قطعنامه 22۳1 ش��وراي امنيت سازمان 
ملل مواج��ه بوديم، گفت: ش��ايد كمتر س��ابقه 
داشته كه اگر كشوري به قطعنامه شوراي امنيت 
عمل كند، تنبيه شود؛ اما امروز كشورهايي كه به 
قطعنامه 22۳1 عمل مي كنند، از س��وي امريكا 
مورد فشار و تحريم قرار مي گيرند. روحاني ادامه 
داد: امروز امريكا دست به تروريسم اقتصادي عليه 
ملت ايران زده و حتي در مواد دارويي و غذايي هم 

اعمال تحريم مي كند. 
روحاني تأكيد كرد: حضور نظامي مداخله جويانه 
امريكا ريشه مش��كات منطقه بوده و اخيراً نيز 
مشكل آفريني جديدي كرده است در سال هاي 
گذش��ته گاهي س��كوهاي نفتي و كش��تي هاي 
باربري و حتي هواپيماي مسافربري ايران مورد 
حمله ناو امريكايي قرار گرفته و اخيراً نيز آنها با 
پهپاد خود به حريم هوايي ايران تجاوز كرده اند 
و به خاطر ع��دم توجه به اخطاره��اي چندباره، 

نيروهاي دفاعي ايران آن را سرنگون كردند. وي با 
تأكيد بر اينكه اين تجاوز امريكا آغاز تنشي جديد 
از سوي آنها در منطقه اس��ت، افزود: اين منطقه 
بسيار حساس و امنيت آبراه خليج فارس و درياي 
عمان براي بسياري از كشورها حائز اهميت است، 
از اين رو از همه نهادهاي بين المللي انتظار داريم، 
تا عكس العمل مناسبي به اين اقدام تجاوزكارانه 

امريكا نشان دهند، 
     امنیت منطقه بايد توس�ط كش�ورهاي 

منطقه تأمین شود
رئيس جمهوري با بيان اينكه در 1۷ سال گذشته 
مداخات امريكا در افغانس��تان، عراق، سوريه و 
اخيراً در يمن، مش��كات و معضات فراواني را 
به دنبال داش��ته اس��ت، گفت: معتقديم امنيت 
همه مناط��ق جهان و خليج فارس بايد توس��ط 

كشورهاي منطقه تأمين شود. 
روحاني افزود: اتحادي��ه بين المجالس جهاني در 
اجاس هاي خود قاعدتاً به دنبال توس��عه صلح و 
ثبات در منطقه و جهان اس��ت و ما براي آن ارزش 
بسياري قايل هستيم. وي با بيان اينكه جمهوري 
اس��امي ايران عاقه مند به توس��عه مناسبات و 
همكاري هاي دوستانه با كشورهاي امريكاي التين 
است، گفت: مكزيك كشوري حائز اهميت در منطقه 
امريكاي التين است كه مطمئناً گسترش روابط و 

تعامات دو كشور به نفع دو ملت خواهد بود. 

      امیدواري�م اروپا به مس�ئولیت خود در 
برجام برگردد

گابري��ا كوئ��واس ب��ارون، رئي��س اتحادي��ه 
بين المجال��س جهاني نيز در اي��ن ديدار ضمن 
ابراز خرس��ندي از ماقات با رئي��س جمهوري 
ايران اظهار داشت: جمهوري اسامي ايران نقش 
مه��م و قدرتمندي در راس��تاي گفت وگو و حل 
مسالمت آميز مناقشه ها و ترويج چند جانبه گرايي 
در جهان ايفا كرده است. وي با بيان اينكه برجام 
ثابت كرد چندجانبه گرايي و تعامل براي برقراري 
صلح در منطق��ه و جهان، حائز اهميت اس��ت، 
افزود: اين توافق محتواي بسيار قدرتمندي دارد 
و امروز همه دنيا مي دانند كه گفت وگو و تعامل 
براي دستيابي به ثبات و صلح بسيار مهم است. 
كوئواس بارون اي��ران را كش��وري قدرتمند در 
منطقه دانس��ت و گفت: امروز دنيا بايد از تجربه 
موفق ايران در تعامل درس گرفته و به گفت وگو 

و توافقات بين المللي احترام بگذارد. 
رئيس اتحاديه بين المجال��س جهاني با تجليل 
از تاش ه��اي نماين��دگان اي��ران در اتحاديه 
بين المجالس جهاني براي تروي��ج گفت و گو، 
تعامل و چن��د چانبه گرايي، خاطرنش��ان كرد: 
اتحادي��ه بين المجال��س جهاني با ن��گاه ايران 
به مس��ائل بين المللي اش��تراك نظر داش��ته و 
معتقدي��م، يكجانبه گرايي هي��چ راه حلي براي 
حل مش��كات جهاني ارائه نمي دهد. كوئواس 
بارون با بيان اينكه تغييرات آب و هوايي، مشكل 
مهاج��رت و پناهندگان و مش��كات اقتصادي 
و بس��ياري از مش��كات ديگر تنها توسط يك 
كشور نمي تواند حل ش��ود، افزود: نياز به بهبود 
و تغيير س��اختار نهادهاي بين المللي و توسعه 
چند جانبه گرايي در جهان داري��م. وي برجام 
را نمونه اي بس��يار خوب از چندجانبه گرايي در 
نظام بين الملل دانست و گفت: اميدواريم اروپا 
هر چه سريع تر مس��ئوليت خودش را در مورد 
برجام انجام دهد، چرا كه معتقديم مردم نبايد 

هزينه اشتباه ديگران را پرداخت كنند. 
رئيس اتحاديه بين المجالس جهاني همچنين 
روز گذش��ته با علي الريجان��ي رئيس مجلس 
ش��وراي اس��امي و كاظم جالي رئيس مركز 
پژوهش هاي مجل��س و عضو كميت��ه اجرايي 
بين المجال��س جهاني به ط��ور جداگانه ديدار 
كرد. وي همچني��ن دي��روز در صحن مجلس 
حضور يافت و در جريان رون��د قانونگذاري در 
ايران قرار گرفت. حضور در جلس��اتي جداگانه 
با اعضاي فراكس��يون زنان مجلس و همچنين 
ديدار و گفت و گ��و با اعضاي ش��وراي اجرايي 
گروه پارلماني اي��ران در اتحاديه بين المجالس 
جهاني)IPU( از ديگر برنامه هاي سفر كوئواس 

بارون به ايران است. 

ژه
وی

 شرق:ازلطفترامپفرصتبسازیم! 
روزنامه اصاح طلب ش��رق در يادداش��تي با عنوان »ماشه 
تهديد، ماشه فرصت« بدون اش��اره به ماهيت تجاوزكارانه 
پهپاد امريكايي نوش��ت: رويداد س��رنگوني پهپاد امريكا و 
پيامدها و پس لرزه ه��اي آن را بايد نقط��ه عطفي در روابط 
به شدت متشنج ايران و امريكا بدانيم كه مي تواند از خاكستر 
آن ققنوس طايي فرصتي طايي بس��ازد و در جهت رفع 

تشنج از روابط آن دو، كارسازي كند«. 
سايت خبري مشرق در مطلبي انتقادي به رويكرد منفعانه 
اين روزنامه نوش��ت: اينكه، اين روزنام��ه اصاح طلب از به 
كاربردن كليدواژه »پهپاد جاسوس��ي« امتناع كرده است و 
به جاي آن از تعابيري همچون »پهپاد نظامي فوق مدرن« 
و »پهپاِد قيمت طايي« اس��تفاده كرده اس��ت. اين ميزان 
حقارت در طيف اصاح طلب در مقاب��ل امريكا در نوع خود 
شاهكار است. نويسنده يادداشت شرق با ادبياتي حقارت آميز 
نوشته است كه »اگر ترامپ ماشه تهديد را نچكاند؛ ما بايد 
ماشه فرصت را بچكانيم«. اين روزنامه اصاح طلب، استيصال 
و ناتواني امريكا در مواجهه با اقتدار ايران را لطِف ترامپ جا 
زده و مدعي شده است حاال كه ترامپ لطف كرد و به ايران 

حمله نكرد، از فرصت مذاكره استفاده كنيم!
اين س��ايت خبري در ادامه انتقاد خود آورده اس��ت: طيف 
اصاح طلب به »اصالت دستاورد« هيچ اهميتي نمي دهد و 

حرفش اين است كه در هر شرايطي بايد به »اصالت مذاكره« 
اهميت دهيم. ما در موضوع هسته اي با امريكا مذاكره كرده 
و به توافق رسيديم، در نهايت »هسته اي رفت ولي تحريم ها 
ماند« اما اين نتيجه خس��ارت بار هيچ اهميتي براي طيف 

اصاح طلب ندارد.
 نويسنده يادداش��ت روزنامه شرق به س��خن پندآموز يك 
سياس��تمدار انگليس��ي اش��اره كرده كه مي گويد: »چوبي 
   ً )مؤلفه قدرت( در دست بگير و آرام صحبت كن«. اما ظاهرا
طيف اصاح طلب مي گويد، چوب )هس��ته اي، موش��كي، 

منطقه اي و…( را )به امريكا( بده و دهانت را هم ببند!
دعوت و تشويق به مذاكره با دولت امريكا در شرايط كنوني 
در حالي است كه اكنون بسياري از صاحبنظران سياسي از 
دو طيف سياسي اصولگرا و اصاح طلب، آن را معادل تسليم 

مقابل امريكا ارزيابي مي كنند. 


 اروپایيهابروند،ایرانخردميشود!
در حالي كه اتحاديه اروپا پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام، 
به رغم وعده های كاغذي كمترين همكاري با ايران در اجراي 
تعهدات برجامي خود نداشته و سازوكار مالي آنها هم عمًا در 
حد شعار باقي مانده است، روزنامه آفتاب يزد مدعي شد اگر 
اروپا را از دس��ت بدهيم، ايران تحت فشار خردكننده اي قرار 
خواهد گرفت. در گفت وگويي كه علي بيگدلي فعال سياسي 

اصاح طلب به بهانه عدم تصويب FATF با آفتاب يزد داشته 
آمده اس��ت: »عدم تصويب FATF به مفهوم از دست دادن 
اروپاست. از اين رو نبايد اتحاديه اروپا را از دست داد. از دست 
دادن اروپا منجر مي شود كه ايران تحت فشار خردكننده اي 
قرار بگي��رد... اگر اتحادي��ه اروپا خواهان پيوس��تن ايران به 
لوايح چهارگانه اس��ت به دليل تمايل اين كشور براي حفظ 
ارتباط است. از سويي الحاق ايران به FATF از مسدودشدن 
شبكه هاي بانكي جلوگيري مي كند و عدم الحاق، باب نقل و 

انتقاالت بانكي و مالي را مي بندد«. 
مواضع منفعان��ه اين فعال سياس��ي اصاح طلب در حالي 
است كه روحاني در س��ال ۹4 و در آس��تانه امضاي برجام 
تأكيد كرد كه »اي��ران هيچ توافقي را امض��ا نمي كند، مگر 
اينكه تمام تحريم هاي اقتصادي در همان روز لغو ش��وند«. 
اكنون نه تنها تحريم ها لغو نشده بلكه با تحريم هايي جديدتر 
دامنه گسترده تري پيدا كرده است. عاوه بر اين ظريف سال 
گذش��ته تأكيد كرد كه »نه بنده و نه آق��اي رئيس جمهور 
نمي توانيم تضمين بدهيم با پيوستن به كنوانسيون پالرمو 
)از لوايح مرتبط با FATF( مش��كات حل خواهد شد«. با 
اين توصيف منجي تراشي از اروپاي بدعهد و سياه نمايي از 
 FATF وضعيت كشور، در صورت نپذيرفتن لوايح استعماري
موضوعي است كه اصاح طلبان به اش��كال مختلف دنبال 

مي كنند و براي تأييد آن در پي جاده صاف كنی هستند. 

خبرگزاري دولت:
جهانگيريازدولتقهرنكردهاست

مع�اون ارتباطات دفت�ر مع�اون اول رئیس جمهوري ش�ايعه 
اختالف رئیس جمهوري با اس�حاق جهانگیري را تكذيب كرد. 
به گزارش ايرنا، محمود نادري، مع��اون ارتباطات دفتر معاون اول 
رئيس جمهور، عصر ديروز با تكذيب شايعه قهر جهانگيري از دولت 
اظهار داشت: اسحاق جهانگيري در جلسه هيئت دولت حضور دارد.  
روز گذشته سايت خبري انتخاب نزديك به دولت در خبري مدعي 
شد: در پي بروز مباحثه اي در جلسه  اي در روز شنبه ، روحاني خطاب 
به جهانگيري گفته است» ش��ما و اصاح طلبان به دنبال سرنگوني 

دولت هستيد.« 
اين سايت خبری نوش��ت:» جهانگيري، در واكنش به اين سخنان 
روحاني، تصميم به ترك جلسه مي گيرد، اما الريجاني از او مي خواهد 
جلس��ه را ترك نكند.  جهانگيري پس از پايان جلس��ه، راهي منزل 

مي شود و در محل كار خود حاضر نمي شود.«
اين سايت نزديك به دولت همچنين نوش��ت: »چندين تن از وزرا، 
طي ديروز و امروز با جهانگيري در منزلش ديدار كرده اند و خواستار 
بازگشت او به سركارش شده اند، امري كه هنوز محقق نشده است. 
محمدجواد ظريف از جمله وزرايي است كه براي وساطت، به منزل 

جهانگيري رفته است.« 

حجت االسالم رئیسي 
در گفت وگويي به مناسبت هفته قوه قضائیه: 

مامدعيحقوقعامههستيم
ادامه از صفحه يک

 رئيسي درپاسخ به س��ؤال ديگري درباره رئوس برنامه هاي قوه قضائيه 
در قالب منشور گام دوم گفته است: يكي از برنامه هاي ما در قوه قضائيه، 
مسئله كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي با فعال كردن پيشگيري از 
وقوع جرم است. ما بايد با كمك دستگاه هاي اداري كشور تاش كنيم كه 
ورودي پرونده به دستگاه قضايي كاهش يابد. الزمه آن نيز بررسي اقدامات 
پيشگيرانه در ارتباط با برخورد با جرائم است. صيانت و پيشگيري مقدم بر 
برخورد است. حتماً  بايد بخش پيشگيري به  طور عملياتي با حضور همه 
دس��تگاه ها فعال گردد. بنابراين از برنامه هاي ما مسئله كاهش ورودي 

پرونده و پيشگيري از تشكيل پرونده يا وقوع جرم است. 
نكته دوم، مسئله اطاله دادرسي است. از مسائل مورد گله مردم از دستگاه 
قضا، مقوله طوالني شدن رس��يدگي ها اس��ت. ما اطاله دادرسي را امر 
ناپسندي مي دانيم و معتقديم چه آن عللي كه مربوط به درون سازمان 
قضايي كشور است و چه آن عللي كه مربوط به بيرون از دستگاه قضا است، 

بايد پيگيري و اصاح شود. اين از ديگر برنامه هاي ما در سازمان است. 
   مدعي حقوق عامه هستیم

موضوع سوم كه مهم هم هست، مسئله حقوق عامه است. حقوق عمومي 
بايد دقيقاً رعايت شود. ما مدعي حقوق عامه هستيم. دستگاه هاي اداري 
كشور و دستگاه هاي مس��ئول و همگان بايد خودشان را موظف بدانند 
كه حقوق عمومي را پاس بدارند. ما معتقديم همه دس��تگاه ها در رابطه 
با آب، خاك، هوا و فضا وظايفي بر عهده دارند. مش��كاتي كه امروزه ما 
درباره جنگل يا سيل در بعضي مناطق كش��ورمان شاهد هستيم، اگر 
درست ريشه يابي ش��ود، بخش جدي اش  به تضييع حقوق عامه يا عدم 
توجه به حقوق عامه برمي گردد. ما مصمم هستيم كه حقوق عمومي در 
كشور ضايع نشود. البته حقوق خصوصي هم همين طور است و حق افراد 
هم نبايد ضايع گردد، اما حقوق عامه بسيار مهم است و بايد نسبت به آن 
تأكيد داشت. از نكات مهم و مورد تأكيد ديگر ما، مبارزه با فساد است؛ چه 
فساد درون قوه اي و چه فساد برون قوه اي. اين از موارد اولويت دار ماست. 
ما بر اين قضيه تأكيد داريم كه حتماً  مبارزه با فساد به  عنوان يك موضوع 
بسيار مهم در دس��تور كار قوه قضائيه قرار گيرد. البته قبًا هم كارهايي 
ش��ده، اما كافي نبوده. در اين راه هم بايد همه دس��تگاه ها مساعدت و 

همكاري داشته باشند. 
رئيس قوه قضائيه درباره برنامه هاي اين قوه براي برخورد با قاضي متخلف 
گفت: اولويت ما برخورد با تخلفات قضات و كاركنان دستگاه قضا است. 
به تعبير رهبر انقاب با دستمال كثيف نمي شود شيشه را پاك كرد. بايد 
اول دس��تمال را تميز كرد تا بتوان آلودگي ها را پاك كرد. براي مبارزه با 
آلودگي ها، سامت دستگاه قضايي بسيار مهم و ضروري است و برنامه 
ما مبارزه با هرگونه روابط ناسالم است. هر رابطه ناسالمي براي دستگاه 
قضايي مضر است. كارمند يا قاضي هم براي ما تفاوتي نمي كند. اگر روابط 
ناسالم موجب تضييع حقوق مردم باش��د و زمينه ظلم را فراهم كند يا 
باعث اجحاف به مردم باشد، براي دس��تگاه قضا مضر است. بنابراين ما 
سازمان هاي صيانتي، مراقبتي و نظارتي را در دستگاه قضا فعال كرده ايم 

تا با همه قدرت در مقابل فساد بايستند و با موارد فساد برخورد كنند. 
   بناي ما بر كمک به دولت است

حجت االسام رئيسي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه در موضوع 
مبارزه با معضات و مفاسد اجتماعي و اخاقي مثل حاشيه نشيني 
يا فضاي مجازي، ق��وه قضائي��ه در دوره جديد مديري��ت خود چه 
رويكرد و برنامه اي دارد، گفت: ما بنا داريم در حل معضات كش��ور 
به دولت كمك كنيم. رويكرد دستگاه قضايي حمايت از دولتمرداني 
است كه در ميدان مبارزه با مش��كات و در ميدان خدمت رساني به 
مردم و »رونق توليد« هستند. سمت  و س��وي قوه قضائيه و رويكرد 
ما حمايت از اين بخش هاي مختلف اس��ت. تعامل بين قوا كه به آن 
اشاره كردم، در اين راستا يك ضرورت است و ا ن شاءاللهّ اين ضرورت 

را دنبال مي كنيم. 

خرازي پس از ديدار با وزير مشاور انگلیس: 
انگليسيهادربارهبرجام
حرفهايتكراريميزنند

رئیس ش�وراي راهبردي روابط خارجي گفت: معاون وزير خارجه 
انگلیس اعالم كرد به زودي اينس�تكس اجرايي مي ش�ود و لندن 
از برج�ام حماي�ت مي كند ام�ا اينها حرف ه�اي تكراري اس�ت. 
به گزارش مهر، كمال خرازي، رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي پيش 
از ظهر ديروز در حاشيه ديدار وزير مش��اور انگليس در امور خاورميانه در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين نخستين سفر وزير مشاور و معاون وزير 
خارجه انگليس به تهران بود كه براي پيگيري روابط دو كشور انجام شد. وي 
گفت: انگليس در ذهن مردم ايران از سابقه بسيار منفي برخوردار است، از 
جنگ جهاني اول كه انگليسي ها با ورود به خاك ايران باعث قحطي بزرگ 
شدند و پس از آن در قرارداد دارسي، موضوع تنباكو پيش از جنگ جهاني 
اول و دوم، كودتا عليه مصدق و حماي��ت از صدام در جنگ عراق از داليل 
اين سابقه منفي است كه در اين ديدار به عنوان داليل اين سابقه منفي آنها 

را به وي توضيح دادم. 
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در خصوص اقدامات ايران پس از 
پايان مهلت ۶0 روزه تصريح كرد: براي رفع اين سابقه گام هاي جدي بايد 
از سوي دولت انگليس برداشته ش��ود ولي در برجام سه كشور اروپايي و 
انگليس اقدام جدي انجام ندادند، بنابراين، ايران هم براساس متن برجام 
برخي از تعهدات خود را كاهش مي دهد. خرازي با بيان اينكه پس از ۶0 
روز گام هاي بعدي برداشته مي شود، گفت: مسئوالن ايراني در تصميم خود 
جدي هس��تند. وي ادامه داد: معاون وزير خارجه انگليس در ديدار امروز 
اعام كرد كه به زودي اينستكس اجرايي مي شود و لندن از برجام حمايت 
مي كند اما ما مشكات خود را با امريكا داريم. اينها حرف هاي تكراري است. 
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي در خصوص تعهدات برجامي اروپا 
و آينده اين توافق گفت: بايد ديد در دو هفته آينده اروپا چه اقداماتي انجام 
مي دهد. آنها بايد منابعي را در اينستكس قرار دهند كه امكان داد و ستد 
بين ايران و اروپا ايجاد شود. خرازي در پايان خاطرنشان كرد: بايد ديد آيا 
اروپا صرفاً وعده مي دهد يا گام هاي عملي خود را طي دو هفته باقي مانده تا 

مهلت تعيين شده برمي دارد. 

ذوالنور
رئيسكميسيونامنيتمليمجلسشد

اعضاي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در جريان 
برگ�زاري انتخابات هیئت رئیس�ه س�ال چه�ارم اين كمیس�یون، 
مجتب�ي ذوالن�ور را به رياس�ت اي�ن كمیس�یون انتخ�اب كردند. 
به گزارش مهر، در جلسه ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��امي، انتخابات هيئت رئيسه اين كميسيون برگزار 
شد كه در نتيجه آن، مجتبي ذوالنور با رأي اعضا به رياست كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي انتخاب شد. همچنين سيدحسين نقوي 
حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس به عنوان سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي انتخاب ش��د. محمدمهدي برومندي به 
عنوان نايب رئيس اول، محمدجواد جمالي ب��ه عنوان نايب رئيس دوم 
و همچنين سيدقاس��م جاس��مي و هاجر چناراني به عنوان دبيران اين 

كميسيون انتخاب شدند. 
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        بسیج

دفاع نیازمند قدرت است. اين درحالي است 
كه برخي ها در انقالب اسالمي اعتقاد داشتند 
ك�ه مانیازي ب�ه موش�ک نداريم ام�ا اكنون 
همین موشک ها باعث قدرت و اقتدار ما شده 
اس�ت و  اي كاش برخ�ي از خودفروخت�گان 
داخل�ي با س�رنگوني پهپاد به خ�ود بیايند. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، س��ردار سرتيپ 
پاس��دار غامحس��ين غيب پرور طي سخناني 
در جلس��ه راهيان نور غرب كش��ور با اشاره به 
رفت��ار عزتمندانه رهب��ر انقاب در قب��ال نامه 
ترامپ گفت: اينكه كش��ور مهم��ي مثل ژاپن 
پيامي از غرب مي آورد و رهب��ر ما با اقتدار پيام 
را دريافت نمي كند، نش��ان از عزت اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه پادش��اه ذليل عربستان كه 
خود را خادم حرمين مي داند، دس��تان همسر 
رئيس جمهور امريكا را مي بوس��د. وي با اشاره 
به حادثه س��رنگوني پهپ��اد امريكاي��ي بر فراز 

آسمان ايران تصريح كرد: همانطور كه مي دانيد 
بزرگ ترين و پيشرفته ترين پهپاد جهان وقتي 
توس��ط مجاهدان س��بزپوش منهدم مي شود، 
شبيه يك معجزه است و با اين كار تمام ساختار 
اردوگاه دشمن به هم مي ريزد و اين نشانه قدرت 

جمهوري اسامي ايران است. 
رئيس سازمان بس��يج مستضعفين عنوان كرد: 
بزرگ ترين قدرت نظام اسامي »مردم« هستند 
و اقتدار اين نظام مديون حمايت مردم اس��ت و 
به همين خاطر ما در بس��يج اولويت اصلی مان 
خدمت رس��اني به مردم و محرومان است. وي 
در ادامه افزود: كس��اني كه در دني��ا اهل علوم 
نظامي هس��تند، مي دانند كه انه��دام پهپاد در 
ارتف��اع ۷0 هزار پاي��ي كاري بی نظير اس��ت و 
اينك��ه رئيس جمهور رژيم امري��كا مي گويد ما 
به سه نقطه مي خواس��تيم حمله كنيم، حرفي 
دروغ است و حتماً از ترس جرئت چنين كاري 

را نداش��تند. س��ردار غيب پرور ادامه داد: دفاع 
نيازمن��د قدرت اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
برخي ه��ا در انقاب اس��امي اعتقاد داش��تند 
كه ما نيازي به موشك نداريم اما اكنون همين 
موش��ك ها باعث قدرت و اقتدار ما ش��ده است 
و  اي كاش برخي از خودفروخت��گان داخلي با 
س��رنگوني پهپاد به خود بيايند ك��ه البته بعيد 

مي دانم. 
وي با اشاره به لزوم بهره مندی از بيانيه گام دوم 
انقاب براي نقش��ه راه راهيان نور خاطرنشان 
كرد: ما در راهيان نور نقشه راه مي خواهيم و با 
توجه به بياني��ه گام دوم و كام حضرت آقا بايد 
نقش��ه راهي نوشته ش��ود و خود من در همين 
راستا 5۷ مورد را آماده كرده ام. بنابراين راهيان 
نور بايد نيروهايي را تربيت كن��د كه بتواند در 
جامعه نقش آفرين باشد و در نهايت بتواند كادر 
طراز انقاب اسامي را تربيت كند و بايد بيانيه 

گام دوم انق��اب به تش��كيل حكومت حضرت 
مهدي)عج( منجر شود. 

سردار غيب پرور در پايان ضمن بررسي مشكات 
راهيان ن��ور و ش��نيدن نظرات و پيش��نهادات 
حاضران در جلس��ه افزود: مشكات و بازسازي 
يادمان ها و زيارتگاه ها امري مهم است كه بايد 
بدان توجه ش��ود و اميدوارم هر چه بيش��تر به 

سمت راهيان نور مردمي پيش برويم. 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 

اقتدار نظام اسالمی مدیون حمایت مردم است 

رياست جمهوری


