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شکوفایی امید
 در بستر اقتدار  و همبستگی ملی 

یک س��ال قبل در 17 مرداد ماه 1397 در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی 
خارج از کشور با رهبر معظم انقالب اسالمی، هنگامی که یکی از حاضران 
به دلیل تشدید فش��ار  ها و تحریم های امریکا و احتمال برهم خوردن ثبات 
و امنیت کشور، دغدغه و نگرانی عالقه مندان نسبت به سرنوشت انقالب در 
آن سوی مرز  ها را در محضر ایشان مطرح کردند، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)مدظله العالی( فرمودند »نسبت به اوضاع ما اصاًل نگران نباشید، هیچ کس 
هیچ غلطی نمی تواند بکند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، این را به 
همه بگویید« اکنون درست یک سال از آن زمان می گذرد،  در طول این یک 
سال رئیس جمهور امریکا تمامی شگردهای ممکن برای تشدید تحریم  ها و 
فشار  ها برای فشار حداکثری اقتصادی علیه مردم ایران با هدف ایجاد فاصله 
میان مردم با نظام و زمینه سازی براندازی درونی را به کار برده و افراطیون 
کاخ سفید همراه با برخی متحدان اروپایی و ضدانقالبیون فراری از کشور در 
رسیدن به آرزوی شان در فروپاشی نظام در تابستان داغ 1397 یا در زمستان 
همان سال ناکام مانده و مردم ایران قاطع   ترین پاسخ ممکن را در 22 بهمن 

سال 1397 به توهم فروپاشی دادند. 
در پنج ماهه آغاز س��ال 1398 نیز تیم افراطی حاکم بر کاخ سفید،  آنگاه 
که در براندازی نظام ناکام ماندند و در این سال در عین تشدید فشارهای 
اقتصادی، با معتبرسازی تهدید نظامی و ایجاد رعب در مردم ایران با اعزام 
ناو هواپیمابر و... ، آنگاه که به تس��لیم ایران و پیگیری ش��روط دوازده گانه 
پمپئو از طریق مذاکره امید بس��ته بود، به ناگاه کاخ آرزوهایش با اسقاط 
پیشرفته   ترین محصول نظامی امریکا فرو ریخت و اکنون در به در به دنبال 
میانجی است، تا بلکه بتواند کاخ سفید را از این باتالق و بحران خودساخته 
نجات دهد و از این طریق نمدی برای کاله ترامپ برای پیروزی در انتخابات 

2020 امریکا ببافد. 
در کنار فش��ار حداکثری اقتص��ادی و تهدید نظامی ط��ی ماه های اخیر 
دستگاه های رسانه ای و شبکه های مجازی وابسته به استکبار، گسترده   ترین 
جنگ نرم و عملیات روانی را علیه مردم ایران و با هدف القای ناکارآمدی نظام 
و تالش برای قطع امید آنها به آینده و ناامیدسازی جوانان به راه انداخته و 
امیدشان این بود که با دامن زدن به شکاف و گسست های داخلی، زمینه را 
برای فروپاشی و تسلیم فراهم کنند، اما اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و تحول 
در عرصه های مختلف در کشور که قطع امید مردم و مسئوالن از بیگانگان، 
توان دستگاه های اجرایی در مهار رش��د نرخ ارز و کنترل نسبی نرخ تورم، 
رونق تولید، تحول در دس��تگاه قضا، تثبیت اراده اقتدار و برتری ایران در 
میدان امنیتی نظامی که اسقاط پهپاد امریکا و توقیف کشتی انگلیسی و 
سرکوب قاطعانه تحرکات گروه های تجزیه طلب و...  از مصادیق آنهاست، 
در عین افزایش امید به آینده زمینه ساز تقویت همبستگی و انسجام ملی 
گردید که آثار آن را می توان در عرصه اجتماعی و سیاسی و شکست گام به 
گام سناریوهای دشمن مشاهده کرد که آخرین آن در تحریم وزیر خارجه 
ایران بود اما ادامه این مسیر در عین تالش دستگاه های اجرایی برای جبران 
ضعف   ها و ناکارآمدی   ها و حل مش��کالت معیشتی مردم نیازمند حفظ و 
تقویت روحیه امید و به صحنه آوردن ظرفیت های بالقوه کش��ور در این 
مواجهه چند بعدی است تا دش��منان را از ادامه فشار  ها و تهدید   ها ناامید 

ساخته و البته استحکام ساخت درونی قدرت را میسر سازد. 
رهبر معظم انقالب در دیدار هفته گذشته خود با جمعی ازجوانان نخبه و 
صاحب مدال در المپیادهای علمی و جهانی و همچنین اعضای تیم ملی 
والیبال جوانان کشور در بخشی از س��خنان خود با اشاره به صحبت های 
یکی از جوانان نخبه که از مشکالت بر سر راه نخبگان و عملکرد دستگاه   ها 
گالیه داشتند، خاطرنشان کردند که مشکالت نباید جوان را متوقف و ناامید 
کند زیرا ناامیدی سم است و اگر نسل های قبل متوقف و ناامید   می شدند 
ما باید همچنان در همان دوران فساد و طاغوت می ماندیم، ولی اکنون به 
برکت همان جوانان نسل قبل، در کشور ش��رایطی فراهم شده است که 
استعداد های جوان نخبه بروز و ظهور پیدا می کند و می تواند به صراحت 
بایستد و حرف های خود را بزند. در زمینه شاخصه مؤثر در ارتقای امید به 

نکاتی چند می توان اشاره کرد:
1- وقتی افراد جامعه امیدوار باش��ند همه ظرفیت های فردی و اجتماعی 
جامعه رشد می کند 2- جایی که امید هس��ت، خالقیت و نوآوری افزایش 
می یابد. 3- اف��راد زمانی خالقانه عمل می کنند که امید داش��ته باش��ند. 
4- در شرایطی که فرد احساس امید کند، احساس تعلق خاطر باالیی دارد. 
5- اعتماد به حاکمیت، پشتوانه ای است که بتواند کارهای بزرگ انجام دهد 
که در نهایت منتج به ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی، رفاه، امنیت و...  
می شود. رهبر معظم انقالب اگرچه با درنظر گرفتن این شاخصه   ها در زمینه 
ظرفیت   ها و فرصت های کشور برای رشد و بالندگی در بیانیه گام دوم به نکات 
مهمی اشاره و الزامات آن را بر شمرده اند، اما در همین دیدار هم ضمن تأکید 
بر تقویت روحیه امید و اینکه مش��کالت نباید جوانان را ناامید کند چرا که 
ناامیدی سم است، توصیه های چندی خطاب به جوانان و نخبگان در شرایط 

پیش رو داشتند:
1- تأکید بر ادامه راه موفقیت آمیز گذش��ته و جلو ب��ردن مرزهای دانش و 
فناوری. 2- ادامه حرکت و کار و تالش و تعالی جوهر نخبگی و قانع نشدن به 
شرایط فعلی. 3- تقویت تفکر انقالبی و اسالمی و بصیرت، چرا که بدون این 
نگاه، پیشرفتی به سود کشور ایجاد نخواهد شد. 4- ارتباط قلبی با خداوند و 

توکل و استمداد از او و اجتناب از گناه.

عباس حاجی نجاری

رئيس قوه قضائيه: 

قضات ناصالح را  اخراج کنید 
حتی به قیمت تأخیر پرونده ها

به همكاران خود در سراسر كشور گفته ام كه 
اگر اف�راد ناصالحي بودند كه نبودن ش�ان در 
دس�تگاه موجب خلل و تأخير در رس�يدگي 
ب�ه پرونده ها مي ش�ود، به مردم اع�ام كنيد 
كه ما ترجيح مي دهيم در كار ش�ما تأخير رخ 
دهد، اما كار را به دست افراد ناصالح نسپاريم. 
قطعًا م�ردم نيز ب�ه اين ام�ر رضاي�ت دارند. 
به گزارش اداره کل رواب��ط عمومي قوه قضائیه، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسي در نخستین همایش 
روز حفاظت و اطالعات، با بیان این مطلب، اولین 
ش��رط فعالیت به عنوان یک نیروي اطالعاتي را 
داش��تن ظرفیت باال عنوان کرد و اف��زود: فرد با 
ظرفیت، اطالعات را تحلی��ل مي کند و با تدبیر و 
اندیش��ه، آن را در جهت بهره وری صحیح به کار 

مي گیرد. 
آیت اهلل رئیسي ادامه داد: صیانت از دستگاه قضایي 
به عنوان خط مقدم برخورد با مفاسد و ناهنجاري ها 
نیازمند تدبیر، مهرباني و اقتدار است و هیچ یک از 

این سه عنصر با یکدیگر منافاتي ندارند. 

رئیس ق��وه قضائیه با بیان اینک��ه مرتبطان یک 
پرونده قضایي اعم از قاضي، وکیل، کارش��ناس، 
ضاب��ط و اصحاب دع��وا باید از ه��ر گونه لغزش 
و آس��یبي مصون بمانن��د، جای��گاه حفاظت و 
اطالعات در اعالم صالحیت اف��راد را جایگاهي 
خطیر دانس��ت و افزود: نبای��د بگویید ما قاضي 
نیستیم. ش��ما دقیقاً در جایگاه داوري و قضاوت 
در مورد افراد نشس��ته اید و بر این اساس باید از 
افراط، تفری��ط، غفلت و تغافل به ش��دت پرهیز 
کنید. رئیس ق��وه قضائیه در ادام��ه بر ضرورت 
ارزیابي گزارش هایي که منشأ اعالم نظر و داوري 
حفاظت و اطالعات مي شود تأکید کرد و یادآور 
شد: گزارش هاي واصله به حفاظت باید به دقت 
ارزیابي شود تا خداي ناکرده داوري در مورد افراد، 

مخدوش و نادرست نباشد. 
   حس�ن ظن بيجا و س�وء ظن بيجا آفت 

است
آیت اهلل رئیسي، سوء ظن بیجا و همچنین حسن 
ظن بیجا را آفت کار مجموعه هاي اطالعاتي دانست 

و در ادامه با بیان اینکه کوچک ترین فساد در قوه 
قضائیه، نیرو هاي مسلح و دستگاه هاي اطالعاتي 
یک آسیب براي نظام است، تصریح کرد: دستگاه 
قضایي، پیشاني عدالت اس��ت. بر این اساس باید 

منافذ فساد را شناسایي و مسدود کرد. 
رئیس قوه قضائی��ه با بیان اینکه اغل��ب افراد به 
آبروي خود بیش از هر چیزي حس��اس هستند، 
هشدار و تذکر را مانع بسیاري از لغزش ها دانست 
و تأکید کرد: نباید اجازه دهیم فساد منعقد شود، 
زیرا ایجاد فس��اد موجب از دس��ت دادن نیروي 
انساني مي ش��ود که س��ازمان براي تربیت آنان 
س��رمایه گذاری ک��رده و داراي تجرب��ه و دانش 

هستند.
 آیت اهلل رئیسي گفت: به همکاران خود در سراسر 
کش��ور گفته ام که اگر اف��راد ناصالحي بودند که 
نبودن شان در دس��تگاه موجب خلل و تأخیر در 
رسیدگي به پرونده ها مي ش��ود، به مردم اعالم 
کنید که ما ترجیح مي دهیم در کار ش��ما تأخیر 
رخ دهد، اما کار را به دست افراد ناصالح نسپاریم. 

قطعاً مردم نیز به این امر رضایت دارند. 
    افزايش سرمايه اجتماعي در گرو برخورد 

با فساد
رئیس ق��وه قضائیه، فس��اد اقتصادي را ریش��ه 
بس��یاري از فس��اد ها از جمله فس��اد اخالقي و 
سیاس��ي دانس��ت و با تأکید بر اینکه برخورد با 
قضات و یا کارکنان فاسد موجب تقویت دستگاه 
قضایي مي ش��ود، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم 
دس��تگاه قضایي به ذره اي فساد آلوده شود، زیرا 
اعتماد عمومي و س��رمایه اجتماعي را از دست 
مي دهی��م. افزایش س��رمایه اجتماع��ي در گرو 
برخورد با فساد است و این نیز به معناي افزایش 
دستگیري ها نیست بلکه باید در جهت پیش بینی 

و پیشگیري گام برداریم. 
آیت اهلل رئیس��ي بهره مندی از اطالعات مردم پایه 
را بنا به فرموده امام راحل بس��یار مفید دانس��ت و 
افزود: مشارکت مردم در اصالح امور کشور بسیار 
مهم اس��ت. باید به گونه اي عمل کنی��م که مردم 
احساس مس��ئولیت و همکاري کنند و نسبت به 
محیط پیراموني خود حس مسئولیت داشته باشند. 
در روایات آمده است که اگر امر به معروف و نهي از 
منکر در جامعه اي ترك شد، آن جامعه مرده است. 
اگر راهنمایي هاي مقتداي بصیرت آفرین ما مردم را 
حساس نمي کرد، امروز داعش در منطقه همچنان 
مشغول جنایت و خونریزي بود. بسیاري از مواقع، 
نوجوان ها و جوان هایي از نسل سوم و چهارم انقالب 
نزد من مي آمدند که براي حضورش��ان در سوریه 
و مقابله با داعش، واسطه ش��وم. این نشان دهنده 
احساس مسئولیتي است که از جانب رهبر معظم 

انقالب در وجود این جوان ها زنده شده است. 
    طعم شيرين عدالت را به مردم بچشانيد

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اگر این احس��اس 
مس��ئولیت در مردم به وجود بیاید، آحاد جامعه 
تبدیل به نیرو هاي غیررسمي حفاظت و اطالعات 
مي شوند و حتي یک زنداني اجازه نخواهد داد در 

زندان محل محکومیتش فساد باشد. 
آیت اهلل رئیس��ي ضمن قدردان��ي از تالش هاي 
مسئوالن سابق این مجموعه، براي حجت االسالم 
عبداللهي رئیس جدید مرکزحفاظت و اطالعات 
قوه قضائی��ه آرزوي موفقیت ک��رد و از نیرو هاي 
این مرکزخواس��ت که در تعام��ل و همکاري با 
دس��تگاه هاي امنیتي عمل کنند ت��ا مردم طعم 
شیرین عدالت را بچشند و به دستگاه قضایي به 

چشم یک ملجأ و پناهگاه بنگرند. 

      سپاه نيوز: سردار سرلشکر باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، 
سردار سالمي فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمي و سرلشکر 
جعفري در پیام هاي جداگانه اي درگذش��ت خواهر محسن رضایي را 

تسلیت گفتند. 
     مهر: حسین امیرعبداللهیان، دس��تیار ویژه رئیس مجلس در امور 
بین الملل با انتشار پیامي در صفحه شخصي خود در توئیتر تأکید کرد: 
نگران جدي افزایش تنش در  کشمیر هستیم. از روش هاي مسالمت آمیز 
و گفت وگو در راستاي تأمین منافع مردم و اقوام منطقه جامو و کشمیر 
و حل بحران استقبال مي کنیم. کش��میر راه حل نظامي ندارد. اتخاذ 
رویکرد منطقه اي و بین المللی به ویژه در سطح سازمان همکاري هاي 

اسالمي ضروری است. 

مطهري: اختیارات رئیس جمهور 
در قانون کم نیست

اختي�ارات رئي�س جمه�ور در قان�ون اساس�ي ك�م نيس�ت، 
ام�ا بس�تگي ب�ه ش�خصيت ه�ر رئي�س جمه�وري دارد. 
علي مطهري، نماینده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي و عضو 
فراکسیون امید در گفت وگو با فارس افزود: به هر حال برخي از رؤساي 
جمهور مانند آقاي روحاني مالحظاتي دارند و از برخي اختیارات خود 
استفاده نمي کنند اما برخي از رؤساي جمهور مانند آقاي احمدي نژاد 
جسارت بیش��تري دارند و از اختیارات خود استفاده مي کنند و حتي 
ممکن اس��ت فراتر بروند. وي همچنین تصریح کرد: به نظر من بحث 
اختیارات یک رئیس جمهور بیشتر به روش رئیس جمهور بر مي گردد 
که چگونه رفتار کند. مطهري در ادامه خاطرنشان کرد: در بسیاري از 
موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخي نهادها و افراد غیرمسئول 
را بدهد اما آقاي روحاني این اجازه را مي دهد و طبعاً ممکن اس��ت از 

اختیارات او کم شود. 
این نماینده مجلس شوراي اس��المي در ادامه یادآور شد: در خیلي از 
جاها آقاي روحاني اختیار دارد و مي تواند وارد شود اما ورود نمي کند؛ 
مثاًل مي توانست همین شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را قبول نکند، 
اما قبول کرد؛ او مي توانست بگوید که مجلس و قوه قضائیه حق ورود 
به امور اجرایي را ندارند اما دیدیم که خود ایش��ان پذیرفت که شوراي 
عالي اقتصادي به وجود بیاید. وي در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور 
مي توانس��ت بگوید که اداره امور اقتصادي صرفاً وظیفه دولت اس��ت، 
عنوان کرد: به هر حال بنده معتقدم که اینها به ش��خصیت رؤس��اي 
جمهور بر مي گردد. مطهري در پاسخ به این سؤال که پس شما معتقدید 
طبق قانون اختیارات رئیس جمهور مش��خص است و بر اساس قانون 
رئیس جمهور باید از اختیارات مشخص خود استفاده کند گفت: بله؛ 
حتي در اصل 113 قانون اساسي آمده است که رئیس جمهور مسئول 
اجراي قانون اساسي است؛ یعني در جاهایي حتي مي تواند به قوه قضائیه 
و مجلس اخطار دهد که مواردي خالف قانون اساسي انجام شده است. 

  قضایی

هشدار خطيب جمعه تهران 
ایران به باتالق متجاوزان تبدیل خواهد شد

ام�ام جمع�ه موق�ت ته�ران هش�دار داد: اگ�ر اش�تباهي علي�ه 
اي�ران رخ ده�د، اين كش�ور ب�ه باتاقي علي�ه متج�اوزان تبديل 
مي ش�ود ك�ه تواناي�ي خ�ارج ش�دن از آن را نخواهن�د داش�ت. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل محمدعلي موحدي کرماني در خطبه هاي این هفته 
نماز جمعه تهران، امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوري این کشور را مصداق 
بارز استکبار عنوان کرد و اظهار داشت: خروج امریکا از پیمان هاي بین المللی 
 از جمله منع موشک هاي هسته اي میان برد نشان از بدعهدي این کشور دارد. 
وي با بیان اینکه امریکایي ها منطقي ج��ز زورگویی ندارند، افزود: رئیس 
جمهور امریکا از یک طرف به دنبال مذاکره با ایران است و از طرفي دیگر 
وزیر خارجه ایران را تحریم مي کند؛ اگر قرار باشد مذاکره اي انجام شود که 
این کار محقق نخواهد شد، شخص مذاکره کننده وزیر خارجه خواهد بود 

که زبان کشور محسوب مي شود. 
امام جمعه موقت تهران به صحبت هاي اخیر نخس��ت وزیر پاکس��تان 
در رابطه با ایران اشاره کرد و اظهار داش��ت: همان طور که عمران خان 
عنوان کرد، با توجه به روحیه ش��هادت طلبی مردم ایران اگر اشتباهي 
در مقابل ایران و یا افزایش تنش و حمله علیه این کش��ور انجام شود، 
باتالقي علیه متجاوزان ایجاد خواهد ش��د که نمي توانن��د از آن خارج 
شوند. موحدي کرماني با تأکید بر اینکه مقاومت ایران هیمنه امریکا در 
جهان را شکست، گفت: ایران موفق شد پهپاد پیشرفته امریکا را با اتکا 
به توان داخلي سرنگون کند؛ امروز قدرت پدافندي ایران در برابر قدرت 
موشکي آنان قرار دارد. موحدي کرماني تقویت جبهه مقاومت در منطقه 
و منصرف شدن امریکا و همپیمانان آن از حمله نظامي را از دیگر نتایج 

مقاومت مردم ایران دانست.
 وي به عقب نشینی عربستان و همپیمانانش از یمن اشاره کرد و افزود: 
عربستان در این گرداب دس��ت و پا مي زند و باالخره مي کوشد خود را 
نجات دهد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به سفرهاي اخیر هیئت هایي 
از امارات به ایران گفت: مواضع امارات هم در ارتباط با یمن تغییر کرده 
است. موحدي کرماني توضیح داد: رهبر انقالب چهار سال و نیم قبل در 
آغاز حمله عربستان به یمن با قاطعیت از شکست حتمي متجاوزان به این 
کشور خبر دادند. وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود بر ضرورت 
رونق تولید و مقابله با ربا تأکید کرد و گفت: همان طور که رهبري تأکید 
کردند، اگر پول هاي مردم در امر تولید صرف شود، وضعیت داخلي بهبود 

پیدا خواهد کرد. 

وزير دفاع در تماس تلفني با 3 همتاي منطقه اي  : 
امریکا عامل اصلي ناامني در منطقه است

 وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در تماس تلفني با سه همتاي 
خود در كش�ورهاي قطر، عمان و كويت تأكيد ك�رد: ائتاف نظامي 
كه امري�كا به بهانه تأمين امنيت كش�تيراني به دنبال تش�كيل آن 
اس�ت تنها موجب افزايش بيش�تر ناامني در منطقه خواهد ش�د. 
به گزارش مهر، امیر سرتیپ حاتمي با تبریک حلول ماه ذی الحجه و عید 
سعید قربان به وزراي دفاع کویت، قطر و عمان گفت: ما خود را متعهد به 
امنیت منطقه و به ویژه خلیج فارس مي دانیم. جمهوري اسالمي ایران 
از هیچ گونه اقدامي جهت حفظ امنیت دریانوردي در خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریاي عم��ان فروگذار نکرده و امنیت منطقه فصل مش��ترك 
ایران و سایر همسایگان در خلیج فارس است و بنابراین معتقدیم امنیت 
مي بایست توسط کشورهاي منطقه تأمین ش��ود و کشورهاي منطقه 
باید در این زمینه وارد گفت وگوهاي سازنده شوند. حاتمي با بیان اینکه 
توسعه روابط با همس��ایگان از اصول اساسي سیاست خارجي و دفاعي 
جمهوري اسالمي ایران است، گفت: در همین چارچوب همواره بر حفظ 
روابط با برادران مان در خلیج ف��ارس تأکید نموده ایم؛ هر چند در طول 
دهه هاي گذشته برخي عوامل خارجي تالش داشته اند میان همسایگان 

فاصله ایجاد شود. 
وي تصریح کرد: امریکا عامل اصلي ناامني در منطقه است و معتقدیم 
امنیت مي بایست براي همه کشورهاي منطقه باش��د و ناامني در هریک 
از کشورها و یا علی���ه یکي از کش����ورها را قابل قب��ول نمي دانیم و 
معتقدیم منطقه نباید جوالنگاه حضور بیگانگان ش��ود؛ ائتالف نظامي 
که امریکا به بهانه تأمین امنیت کشتیراني آن را دنبال مي کند موجب 
افزایش بیشتر ناامني خواهد ش��د. وزیر دفاع با اشاره به اخبار منتشره 
مبني بر ادعا و اظهار تمایل مقامات صهیونیس��تي براي پیوس��تن به 
ائتالف نظامي امریکا در منطقه، اظهار داش��ت: چنین اقدام احتمالي 
بس��یار تحریک کننده بوده و براي منطقه مي تواند عواقب فاجعه باري 

به دنبال بیاورد. 
در ادامه این مذاکرات شیخ ناصر صباح االحمد الصباح، معاون اول نخست 
وزیر و وزیر دفاع دولت کویت نیز با اظهار تمایل به تقویت روابط دو کشور 
ایران و کویت گفت: ما به جایگاه تعیین کننده و مؤثر ایران در حفظ صلح 
و ثبات منطقه احترام مي گذاریم و ملت و دولت ایران نیز در دوران حمله 
صدام به کویت حسن همسایگي خود را به اثبات رساندند. خالد بن محمد 
بن عبداهلل العطیه معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعي دولت 
قطر نیز در گفت وگو با وزیر دفاع جمهوري اسالمي ایران تأکید کرد: هیچ 
تردیدي نداریم که امنیت منطقه باید توسط کشورهاي دو سوي خلیج 
فارس تأمین شود و جمهوري اسالمي ایران یک کشور بسیار مهم جهت 

حفظ و تأمین امنیت خلیج فارس است. 
بدر بن سعود البسیدي وزیر دفاع سلطنت عمان نیز در گفت وگو با وزیر 
دفاع جمهوري اسالمي ایران بر لزوم مشارکت کشورهاي منطقه در حفظ 
امنیت آب هاي منطقه و تداوم هماهنگ��ي و همکاري نزدیک جمهوري 
اسالمي ایران و عمان به ویژه نیروهاي دریایي دو کشور براي حفظ امنیت 

تنگه هرمز تأکید کرد. 

از سوي سخنگوي قوه قضائيه 
خبر بازداشت جعفري دولت آبادی 

تکذیب شد
سخنگوي قوه قضائيه خبر بازداشت دادستان سابق تهران را تكذيب 

كرد. 
غالمحسین اسماعیلي در گفت و گو با ایس��نا در رابطه با صحت خبر 
منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر بازداشت جعفري دولت آبادی، 
دادس��تان س��ابق تهران اظهار کرد: به هیچ عنوان خبر صحت ندارد.  
در روزهاي اخیر خبري در فضاي مجازي مبني بر بازداشت جعفري 
دولت آبادی، دادس��تان تهران و انتقال وي به بند دو الف زندان اوین 

منتشر شده بود. 

88498443سرويس  سياسي
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 پول و انتخابات قرار نبود در جمهوري اس��المي 
ایران پیوند نامعقول داش��ته باش��ند، چه رس��د 
که ای��ن پیون��د، نامش��روع و نمایش سیاس��ت 
کثیف یا پول ه��اي کثیف یا حتي هر دو باش��د. 
اما س��ال هایي اس��ت که زمزمه   حضور پول هاي 
کثیف در انتخابات هاي مختلف، از تلویح جمالت 
کوتاه در میانه گزارش ها ي تفصیلي و کنایه هاي 
مبهم وس��ط س��خنراني هاي طوالني به تصریح 
جمالت مفصل و طوالني رس��یده است که خود 
موض��وع اصل��ي گزارش ها و سخنراني هاس��ت. 
خوش��ایند نیس��ت اما نه تنها انتخابات در ایران 
پیوند عمیقي با پول پیدا کرده، نه تنها منابع مالي 
تبلیغات انتخاباتي شفاف نمي شود، نه تنها قانون 
کاندیداها را ملزم به چنین ش��فافیتي نمي کند، 
بلکه حتي شواهد و قرائن نشان مي دهد پول هاي 
کثیف هم به صندوق ها رسیده و در این مرحله، 
صندوق هاي رأي حتي مي تواند ایفاگر نقش  ابزار 
پولشویي هم باشد! باید دید سرمایه دارها سیاسي 
شده اند یا سیاسیون س��رمایه دار شده اند یا آنکه 
پیوند سرمایه داران و سیاسیون را شاهد هستیم؛ 
پیوندي نه برخاسته از تعقل و منطق دیني و ملي 
و الزام کار حزبي و سیاس��ي، بلکه بر محور منافع 

سیاسي. 
    بازي سياسي با پول هاي كثيف

بحث در مورد پول هاي کثی��ف هر از چندگاهي 
مطرح مي شود و بي نتیجه به بایگاني مباحثات و 
مشاجرات سیاسي مي پیوندد. در روزهاي اخیر، 
این طیبه سیاوش��ي، نماینده اصالح طلب تهران 

بود که این موضوع را مطرح کرد. 
او در بخش��ي از یک گفت وگ��و مي گوید: »ورود 
پول ه��اي کثی��ف ب��ه کمپین ه��اي انتخاباتي 
سال هاس��ت ک��ه مطرح مي ش��ود ولي ب��ه نظر 
مي رس��د که تالش ها براي نظارت بیشتر بر این 
مسئله جوابگوي خواست و مطالبات مردم نبوده 
اس��ت. حداقل من تا به حال موردي را ندیدم که 
دستگاه هاي نظارتي به چنین مسائلي رسیدگي 
کرده باشند. معموالً نماینده اي که براي ورود به 
مجلس پول هاي زیادي خرج کرده در مدت چهار 
سال نمایندگي خود از طرق مختلف تالش هاي 
زیادي ب��راي جب��ران هزینه کرده��اي پیش از 

انتخابات مي کند. «
این آخرین مورد از اظهارنظ��ر در مورد پول هاي 
کثیف است. پیش از این بارها این بحث بي نتیجه 

مطرح ش��ده است. اس��فند 93، یک سال قبل از 
انتخابات مجلس دهم بود که وزیر کشور، عبدالرضا 
رحماني فضلي بحث استفاده از پول هاي کثیف در 
انتخابات را به میان آورد. او در همایش تخصصي 
رؤس��اي پلیس مبارزه با مواد مخ��در، از گردش 
مالي کثیفي ک��ه در قاچاق م��واد مخدر جریان 
دارد، پرده برداشت: »بخشي از این پول در حوزه 
سیاست وارد مي شود و افراد در قالب انتخابات و 
غیره به آن ورود مي کنند، از این رو حوزه قدرت 
آلوده مي شود و مردم در قالب دموکراسي، اختیار 
خود را به حاکمیتي تحت عنوان مجلس یا دولت 
مي دهن��د... وقتي از نامزد ش��وراي ش��هري که 
2میلیارد تومان خرج مي کند، پرسیده مي شود 
این پول را از کجا آوردي، مي گوید: دوستان کمک 
کرده اند، باید پرسید این پول هاي کثیف و قاچاق 
به همه جا نفوذ کرده و براین اس��اس مي گوییم 
این پول ها در همه جا نفوذ ک��رده و تأثیر خود را 
گذاشته اس��ت«. او یک روز بعد در گفت وگویي 
تلویزیوني هش��دار خود را تکرار کرد: »پول هاي 
کثیف قاچاق که ساالنه به 10 هزار میلیارد تومان 
مي رسد در عرصه هاي سیاس��ي و انتخابات وارد 

جریان خرید و فروش رأی مي شود. «
 او البت��ه ب��ه دلیل همین س��خنان ب��ه مجلس 
فراخوانده ش��د ت��ا توضیح دهد ک��ه منظورش 
دقیقاً چه بوده اس��ت اما در صحن علني مجلس 
عقب نشینی کرد و سخنانش را صرفاً یک هشدار 
براي روي ندادن چنین اتفاقي دانس��ت. موضوع 
پول هاي کثیف هم بسته شد تا شهریور 95 و چند 
ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم 
که باز هم رحماني فضلي موضع خود را تکرار کرد: 
» وقتي به این مسئله اشاره کردم بحث سیاسي 
درگرفت و جناح ها همدیگ��ر را متهم کردند. در 
حالي که من گفتم یک جریان مالي ناس��الم در 
کش��ور وجود دارد که دنبال ایج��اد کانوني امن 
براي خود بوده و سعي مي کند در همه حوزه ها از 
جمله حوزه سیاسي نفوذ کند... . بعد از انتخابات 
شکایات متعددي از سوي کاندیداها مطرح شد که 

پول هاي کثیف وارد انتخابات شده است. «
مصداق هایي روشن تر هم البته وجود دارد. الهه 
کوالیي، فعال سیاسي اصالح طلب و عضو شوراي 
هماهنگي مجمع زنان اصالح طلب در این مورد 
گفته بود »به هر حال افرادي ک��ه از امکان مالي 
و ارتباط��ات خوبي برخوردارند، نس��بت به بقیه 

افراد شانس بیشتر و بهتري براي حضور در همه 
لیس��ت هاي انتخابات��ي دارند... همیش��ه پول و 
قدرت در حوزه سیاست تأثیرگذار هستند. برخي 
کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و 
من این مسئله را تکذیب نمي کنم.« او هم البته 
سخنان خود را بعداً تکذیب کرد! اما واقعیت قابل 
تغییر نبود. فاطمه دانش��ور، عضو سابق شوراي 
شهر تهران گفته بود که افراد براي قرار گرفتن در 
لیست شوراي شهر اصالح طلبان باید 2 میلیارد 
تومان به غالمحسین کرباس��چي مي دادند، من 

ندادم و در لیست قرار نگرفتم. 
به نظر مي رس��د رس��یدگي به موضوع پول هاي 
آلوده و شفافیت منابع مالي کاندیداها در دعواها 
و رقابت هاي سیاسي گم مي شود و گاهي هم اگر 
طرح مي شود، بیشتر در حال و هواي زدن رقباي 
سیاسي است؛ زود هم به تکذیب مي رسد و نشاني 
از عزم جدي براي قانونمند شدن شفافیت منابع 

مالي ندارد. 
   شيوه هاي حرفه اي هزينه پول هاي كثيف 

در انتخابات
علیرضا س��لیمي، نماینده مح��الت در مجلس 
هم با اشاره به گزارش��ي که از وضعیت پول هاي 
هزینه ش��ده در تبلیغات انتخاب��ات مجلس، چه 
در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم 
کمیسیون اصل 90 مجلس کرده اند، از شیوه هاي 
ورود پول ه��اي کثیف ب��ه انتخاب��ات مي گوید: 
»به عنوان مث��ال، یک محصول ک��ه پنج تومان 
ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کرده اند 
و از طرفي قرار گذاش��ته اند که ما به التفاوت آن را 
به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت 
گرفته اس��ت یا در نمونه دیگ��ري، 12 میلیارد 
تومان ارزش محصولي بود ک��ه 5 میلیارد تومان 
آن را وارد عرص��ه انتخابات کرده اند، مش��خص 
است که به کجا کمک ش��ده و حتي سهم کمک 
به ستاد نماینده مجلسي که این پول را دریافت 
کرده نیز مشخص است... طوري کمک شده که 
حتي سند و ردپایي نیز از خودشان نمي گذارند، 
سبک پیچیده اي است که در پول هاي کثیف براي 
انتخابات باب شده است و مانند گذشته نیست. « 
او شیوه  دیگري را هم بیان مي کند: »بسیاري از 
هلدینگ هاي بزرگ پیمان��کار مي گیرند و طرح 
عظیمي را در اختیار او قرار مي دهند و مش��روط 
مي کنند که مقداري از رقم قرارداد باید به فردي 

که در انتخابات فعالیت مي کند، پرداخت شود. «
روشن است که این هلدینگ ها یا مدیران عامل و 
سرمایه گذاران محض رضاي خدا موش نمي گیرند 
و نماینده مجلس شدن آن فرد مي تواند آن قدری 
براي شان سودمند باشد که از قبل چنین هزینه اي 
کنند یا آنکه آن کاندیدا و چهره خاص از قبل براي 
آنها چه کاري انجام داده که چنین مطالبه اي دارد. 
در هر حال این بده و بس��تان هاي مالي و رانتي و 
سیاسي فضاي ناسالمي را به ذهن مي آورد که از 
درون آن مجلس انقالبي به وجود نمي آورد. هم 
از آن رو است که تأکید مي شود مردم به کساني 
رأی دهند که همسفره اهل قدرت و وامدار اهل 

ثروت نیستند. 
   شفافيت منابع مالي، اصلی ترين راه حل

زماني که وزیر کش��ور از پول ه��اي کثیف حرف 
زد، واکنش عل��ي الریجان��ي را برانگیخت: »ا گر 
اطالعي از چنین انتقال پول��ي در انتخابات اخیر 
دارند که آنه��ا را به قدرت رس��انده اعالم کنند؛ 
مگر مملکت قانون ندارد، اگر کس��ي از این گونه 
اقدامات اطالعي دارد باید در اختیار قوه قضائیه 
قرار دهد تا رسیدگي ش��ود. « تاکنون اما به رغم 
گزارش مجلس در این زمینه، برخورد قضایي را 
شاهد نبوده ایم. از س��ویي نبود مدرك و سند در 
این زمینه و پیچیدگي کار نشان مي دهد موضوع 
جز با ورود دستگاه هاي امنیتي قابل حل و فصل و 

رسیدگي قضایي نیست. 
مهم تر از همه آنچه ذکر ش��د، اصل پیش��گیري 
اس��ت. آنچه مي تواند راه بر ورود پول هاي آلوده 
به انتخابات ببندد، ال��زام قانوني احزاب و افراد به 
شفاف کردن منابع مالي تبلیغات انتخاباتي شان 
است. اگر منبع کوچک ترین هزینه یک کاندیداي 
انتخابات��ي یا ی��ک ح��زب در انتخابات ش��فاف 
ش��ود، دیگر کاندیدا نمي تواند از هر جیبي براي 
تبلیغاتش هزینه کند. فرض کنید کاندیدایي براي 
تبلیغ انتخاباتي به سفر استاني رفته و همان روز 
و در واقع به صورت آنالین، قانون او را ملزم کند 
که بگوید هزینه رفت و آمد و اسکان و همراهان 
و ... چقدر ش��ده و از کجا آمده و ضمانت اجرایي 
آن هم »حذف از چرخ��ه انتخابات« باش��د. در 
این صورت راهي براي استفاده از پول هاي آلوده 
باقي مي ماند؟! قانون انتخابات در مس��یر اصالح 
است و باید امیدوار بود این شفافیت در آن قالب، 

قانوني شود. 

تاش های سياسی برای مقابله با پيوند نامشروع قدرت و ثروت در انتخابات

سیاست ورزی در سایه پول های کثیف!

احمد معيني جم|ايرنا 


