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      احزاب

قوه قضائيه 
در مسير تحقق انتظارات  مردم  و  نظام

درحالي كه تنها ش��ش ماه از دوره رياس��ت جديد قوه قضائيه مي گذرد، 
نش��انه هاي بارزي از عزم مديران اي��ن قوه در حركت در مس��ير تحقق 
مطالباتي كه رهبر معظم انقالب اسالمي در حكم انتصاب آيت اهلل رئيسي 
به رياست اين قوه مرقوم نمودند، به چشم مي خورد كه البته نشانه هاي 

اميدواركننده اي براي مردم نيز هست. 
تيرماه سال گذشته معظم له در ديدار مسئوالن اين قوه با اشاره به مسئله  
اعتمادسازي مردم فرمودند: »ما در مقابل دش��من و بدخواه و توطئه گر و 
دروغ گو و تهمت زن بايد با صالبت و قاطعيت عمل كنيم؛ ... يعني در مقابِل آدِم 
تهمت زن، در مقابِل آدم فاسد، در مقابِل آدم متخلّف بايد با قدرت وارد شد. 
در مقابِل افكار عمومي نمي شود اين جوري ظاهر شد. در مقابل افكار عمومي 
بايستي با تواضع، با دلسوزي، با محبت وارد شد و با افكار عمومي تفاهم كرد؛ 

اين خيلي چيز مهمی است، تا بتوانيم اعتماد افكار عمومي را جلب كنيم. «
توجه مس��ئوالن قوه قضائيه به امر مهم ارتقاي س��رمايه اجتماعي كه از 
طريق تصويرسازي مناسب اين قوه در نزد افكار عمومي تحقق مي يابد، 
توصيه مهمي است كه طي س��ال هاي اخير مكرراً مورد تأكيد معظم له 
قرارگرفته است. گفتني است اصالح ادراك عمومي نسبت به يك نهاد، 
هم به عملكرد و بروندادهاي آن و هم به بازنمايي رسانه اي آن بازمي گردد. 
همچنين در توصيه هاي رهبر معظم انقالب اسالمي پديدار شدن حكمت 
علمي و كارشناسانه در انتصابات، احكام، گفتار و رفتار قوه، برخورداري از 
گوش شنوا در همه مراحل قضايي و صبر و حوصله شنيدن از همه شاكيان 
و متهمان در عين برخورداري از قاطعيت و اقتدار، كاهش اطاله دادرسي، 
دقت در انتصابات قضايي، توجه به اخالق، صبر و مهرورزي در مواجهه با 
مردم و قضازدايي، برجسته گرديد.  در همين راستا به نظر مي رسد مهم ترين 
راهبرد ارتقاي سرمايه اجتماعي قوه قضائيه، »مردمي و انقالبي شدن« اين 
دستگاه است. مردمي بودن در قوه قضائيه زماني تجلي تام پيدا مي كند 
كه مردم حقيقتاً اين نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل س��تم ديگران 
بدانند. انقالبي بودن اين دستگاه زماني تحقق كامل خواهد يافت كه در 
هيچ پرونده اي، ريزودرش��ت بودن مجرم يا ارتباطات خانوادگي و قدرت 
و ثروت او مبناي تصميم گيري در نوع برخورد با او نباش��د. براي قاضي و 
دادگاه نبايد هيچ مصلحت و مالحظه اي فراتر از اجراي عدالت و حاكميت 
قانون وجود داشته باشد و در كليت دستگاه قضايي نيز به همين نسبت بايد 
اين مبنا حاكم و جاري باشد. بايد تالش كرد هيچ ذي نفوذي نتواند مافوق 
قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند و مانع رسيدگي به اتهاماتش شود 
يا آنكه به واسطه خوشايند و يا عدم خوشايند فالن صاحب قدرت و ثروت 
حقي پايمال نگردد.  به نظر مي رسد رويكرد جديد قوه قضائيه، چه در حوزه 
مبارزه قاطعانه با فساد، خصوصاً از درون قوه و به ويژه بهره برداري مطلوب از 
اختياراتي كه از رهبر معظم انقالب اسالمي اخذ گرديده و نيز رويكردهاي 
مثبت اين قوه در حوزه اقتصادي و اجتماعي كه به كمك هرچه بيش��تر 
اين قوه به حل مشكالت كشور و افزايش رضايتمندي عمومي انجاميده، 
گام هاي مثبت و اميدواركننده اي كه نشان از شروع خوب دوره جديد قوه 

قضائيه دارد و اميد است اين روند امتداد و بلكه تضاعف يابد. 
اما نكته مهم ديگري كه نبايد از آن غافل شد، پاسخ عملي و روشني بود كه 
رويكرد اخير قوه قضائيه به شبهه افكني هاي دشمنان و جريانات ضدانقالب 
عليه نظام داد. اتهام وجود فساد سيستمي به نظام –كه به مفهوم آلوده شدن 
نهادهاي نظارتي و پيوستن آنها به زنجيره فساد است- در حالي مطرح شده 
كه همواره اين خود نهادهاي نظارتي و قضايي كشور بوده اند كه فساد را 
كشف كرده اند و با آن برخورد نموده اند. رهبر معظم انقالب اسالمي سال 
1396 در ديدار دانشجويان فرمودند: »فساد در كشور سيستمي نشده. هر 
كس مي گويد سيستمي است بيخود مي گويد. فساد سيستمي يك چيز 
ديگر است. فساد سيستمي در زمان حكومت طاغوت بود؛ سيستم به طور 
طبيعي فسادآور و فسادپرور بود، يعني بايد آدم مي گشت تا آدم سالم در آن 
پيدا مي كرد؛ امروز اين جوري نيست؛ البّته فساد هست، فسادهاي بدي هم 
هست، ]اّما[ موردي است و بايد برخورد بشود. حاال اينكه شما مي گوييد 
بايستي شّفاف باشد، شّفاف سازي ]بشود[ كه من يادداشت كردم، نكته  
بسيار درست و خوبي است، اين به جاي خود محفوظ، منتها اين جور نيست 
كه فساد، سيستمي باشد؛ فساد موردي است و اين فسادهاي موردي را 
مي شود عالج كرد. « به واقع بايد گفت قاطعيت قوه قضائيه در امر فساد 
در ماه هاي اخير كه حتي به برخورد جدي با برخي خويشاوندان نزديك 
مسئوالن نيز انجاميد، در عمل بر شبهه وجود فساد سيستماتيك در كشور 
خط بطالن بزرگي كشيد و كوچك ترين شبهات در اين زمينه را برطرف 

كرد كه اين خود دستاورد مهم و درخور تقديري است. 

محمدجواد اخوان

اصالح طلب�ان باي�د بپذيرن�د اگ�ر ش�ركت در انتخاب�ات 
را مش�روط نكنن�د، ن�زد جامع�ه مدن�ي و م�ردم ب�ه عنوان 
نام�ردان و پفيوز ه�اي سياس�ي قلم�داد خواهن�د ش�د. 
عبداهلل ناصري، فعال سياس��ي اصالح طلب در گفت وگو با ايلنا در 
پاسخ به اين سؤال كه اصالح طلبان بايد با چه رويكردي در انتخابات 
شركت كنند؛ انتخابات مشروط يا شركت بدون شرط و رايزني براي 

تأييد صالحيت ها؟ گفت: اصالح طلبان بايد بپذيرند اگر شركت در 
انتخابات را مشروط نكنند، نزد جامعه مدني و مردم به عنوان نامردان 
و پفيوز هاي سياسي قلمداد خواهند شد. بنابراين شرايط تاريخي 
اينگونه اس��ت كه اصالح طلبان نبايد تنور انتخابات را براي جريان 

مقابل گرم كنند بلكه بايد شرايط معقول بگذارند. 
ناصري افزود: معتقدم اگر ياران اصلي و اصيل اصالحات بنشينند 

شرايطي را براي انتخابات تعريف كنند مي شود اميدوار بود كه در 
سرنوش��ت مجلس تعيين كننده خواهند بود اما اگر اينگونه نباشد 
حتماً بايد نسبت به پيروزي اصالح طلبان ترديد كرد. او ادعا كرده 
اس��ت: اين دفعه يك جريان س��ومي كه آقاي احمدي ن��ژاد آن را 
مديريت مي كند وارد عرصه انتخابات خواهد شد و در مجموع شرايط 

را براي اصالح طلبان و اصول گرايان سنتي سخت خواهد كرد. 

يك فعال سياسي اصالح طلب: 

اصالحطلباناگرشركتدرانتخاباترامشروطنكنند،نامردسیاسیاند!

ژه
وی

 تركان:بای��ددرهرقوهش��خصيمانند
رئيسيداشتهباشيم

اكبر تركان مشاور سابق رئيس جمهور در مصاحبه با روزنامه 
ايران گفت��ه: »در چند وقت اخي��ر و با ورود آقاي رئيس��ي به 
قوه قضائيه مقابله با فس��اد جان گرفته است و نقطه اميدواري 
اينجاست مقاماتي كه مرتكب فس��اد درون سيستم شده اند، 
درحال شناسايي هستند و من از اين موضوع كه آقاي رئيسي 
در برخورد با فساد جدي هستند بسيار خشنودم. ايشان مبارزه 
با فساد را از اليه هاي باالي قوه قضائيه آغاز كردند. با اين شيوه 
مي توان تا حدودي جلوي رانت خواري را گرفت. هر چند كه در 
حال حاضرفساد بسيار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه كرده 
اس��ت. بايد در هر قوه فردي مانند آقاي رئيسي حضور داشته 
باشد كه با فساد برخورد كند«.  وي تأكيد كرد: »رانت خواري 
يك موضوع است و تعبيه كردن رانت يك موضوع ديگر. همه 
مي دانيم كه رانت توسط دولت ها تعبيه مي شود. در بررسي اين 
موضوع نبايد انگشت اتهام را به سوي سرمايه داران گرفت چرا 
كه رانت جويي شغل سرمايه داران و جزو طبيعت آنهاست در 
واقع آنچه بايد مورد مراقبت و مواظبت باشد تعبيه كردن رانت 
توسط دولت هاست. آنهايي كه رانت را تعبيه مي كنند فساد را 
مي سازند«.  با حضور ابراهيم رئيسي در صدر دستگاه قضايي، 
چهره اي  منفي كه اصالح طلبان و حاميان حس��ن روحاني با 
دروغ و عمليات رواني از او در زمان انتخابات رياست جمهوري 
ساختند، كم كم رنگ مي بازد و مردم و حتي خود اصالح طلبان 

فرصت يافته اند كه با حقيقت آشنا شوند. 

 آقايحجاریان!  
شمامثلبازرگانزندانينيستيد!

در روزهاي اخير فاطمه سلحشوري، نماينده تهران در مجلس 
براي اعتراض به موضوع خودسوزي  سحر خداياری ، آن را به 
ماجراي قيام در تونس عليه حكومت كه از خودس��وزي يك 
جوان معترض شروع شد، تشبيه كرد. اين موضع او با اعتراض 
بسيار روبه رو شد، اما غيراز او، كسان ديگري هم از طيف سياسي 
او هستند كه از قياس ايران با كش��وري بي ثبات و در معرض 
شورش هاي جدي اجتماعي ابايي ندارند. اخيراً سعيد حجاريان، 
تئوريسين معروف جريان اصالحات در يادداشتي با تيتر »امكان 
و امتناع سياست ورزي در ايران« نوشته: »در سده اخير، در ايران 
با كيفيتي از ستيز و سازش ميان حافظان وضع موجود، رقبا و 
چالشگران مواجه بوده ايم كه هر يك به طريقي از يكديگر تأثير 
مي پذيرفتند و بر هم تأثير مي گذاشتند اما از دوره اي اين تأثير و 

تأثر با اختالل مواجه شد. «
بخش پاياني يادداشت او بس��يار قابل توجه است. او در انتهاي 
يادداش��ت خود مي نويسد: »اين يادداش��ت را با تكرار عبارت 
مشهور مهندس بازرگان در دادگاه نظامي به پايان مي برم. وي 
گفت، ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان قانون با شما صحبت 
مي كنيم. اين عبارت او در واقع، ناظر به پيدايش شرايط امتناع 
سياست در ايران بود. چنانكه شاهد بوديم از آن مقطع به بعد، 
زبان گلوله و انقالب جايگزين زبان سياست شد و كارويژه رقبا 

)contenders( به كلي خالي از معنا شد. مع الوصف، با توجه 
به تجربه تاريخي و شرايط اكنون الزم است هر كنشگر سياسي 
سه پرسش اساسي را پاس��خ گويد؛ الف( آيا انتخابات در ايران 
ممكن است؟ ب( آيا اصالح طلبي در ايران ممكن است؟ ج( آيا 
سياست ورزي در ايران ممكن است؟ كه في الواقع بايد پرسش ها 

را از انتها به ابتدا پاسخ گفت. «
حجاريان در واقع مي��ان جمهوري اس��المي و رژيم پهلوي و 
ميان مخالفان پهلوي و مخالفان جمهوري اسالمي شباهت و 
اين هماني ايجاد كرده تا برسد به همانجا كه هم اكنون هم راهي 
جز انقالب پيش روي ما نيست و امكان اصالح و انتخابات وجود 
ندارد. راهبردي كه البته سايريني مثل تاجيك، باقي، تاجزاده، 
صفايي فراهاني و ديگران از ستاد اصالحات نيز همواره با ادبياتي 
ديگر مطرح كرده اند و با بن بست نشان دادن اوضاع كشور، بر 
اين گزاره تأكيد كردند كه دليلي براي صبر مردم وجود ندارد! 
حجاريان البته فتنه هاي 78 و 88 و 96 را و مسير شكست مقابل 
نظام و اراده ملت را به خوبي به ياد دارد و عجيب است كه مجدد 
از تكرار يك راه پيموده و شكست خورده مي گويد. كاش البته 
به يك تفاوت بزرگ خود و مهندس بازرگان هم فكر كند و آن 
اينكه حجاريان در حالي از بن بست در سياست ورزي مي گويد 
كه آزادانه در رسانه هاي رسمي كشور فعاليت مي كند و جناح 
او دولت و بخش قابل توجهي از مجلس و شوراها و شهرداري ها 
و استانداري ها را در دس��ت دارد و مهدي بازرگان در حالي آن 
جمالت را مي گفت كه در دادگاه رژيم طاغوت بود و زنداني شد و 

قبل و بعد آن هم امكان فعاليت و نگارش آزادانه را نداشت. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 
شرايط اقتصادي كشور رو به بهبود است

رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: با اطالع بيان مي كنم كه شرايط اقتصادي كشور رو به 
بهبود است و آينده بهتري در حوزه مسائل اقتصادي پيش رو داريم. 
حجت االسالم ذوالنوري روز گذشته در شوراي اداري استان قم بيان كرد: 
با مقاومت فعال ملت ايران در برابر فش��ار و تحريم هاي دشمنان، شرايط 

اقتصادي كشور رو به بهبود است. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون موضوع مذاكرات و گفت وگو 
با اروپايي ها، اف��زود:  اروپايي ها دارند مي پذيرند ك��ه 1۵ ميليارد دالر در 
اينس��تكس فعال كنند، با توجه به اينكه زمينه فروش نفت فراهم نشده 
است اين مبلغ را در قالب تنخواه واريز مي كنند، طي سه نوبت و در هر نوبت 

۵ ميليارد دالر، مثل اين است كه نفت را پيش فروش كرده باشيم. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي ادامه داد: البته جمهوري اسالمي اين را 
قبول ندارد، قرار نبود وضعيت اين گونه باشد، بنا بود تمام روابط اقتصادي 
عادي سازي و تحريم ها برداشته ش��ود، اگر اين را بپذيريم حق خود را در 
همين حد پذيرفتيم. ذوالنوري با اشاره به اينكه تالش اروپايي ها پيرامون 
اين موضوع در نتيجه كاهش تعهدات برجامي رخ داد، گفت: مقدمات اين 
كار به بركت مقاومت فعالي است كه رخ داد و اكنون نيز در حال انجام است. 
وي بابيان اينكه پس از خروج ترامپ از برجام، ايران مذاكره با اروپايي ها را 
ادامه داد، افزود: اروپايي ها ح��دود يك هزار ميليارد دالر با امريكا تجارت 
دارند، درحالي كه ميزان تجارت آنان با ايران ۲۰ ميليارد دالر است، به همين 
خاطر نمي خواهند هزينه برجام را بدهند اما مي خواهند آن را حفظ كنند. 
ذوالنوري با اشاره به اينكه اروپايي ها نقش پليس خوب و بد را بازي مي كنند، 
ادامه داد: كشورهاي اروپايي به امريكا مي گويند هر بحراني كه در اثر از بين 
رفتن برجام در منطقه ايجاد ش��ود ما را دچار مشكل مي كند، همچنين 
موضوع مهاجرت زياد به اروپا در اثر ناامني در منطقه آنان را نگران مي كند، 

بنابراين اروپايي ها سعي مي كنند برجام بي هزينه را حفظ كنند. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: بعدازآنكه ايران پهپاد 
امريكا را ساقط كرد، امريكايي ها و ترامپ نشست گذاشتند كه جواب ايران 
را بدهند يا ندهند، سه نقطه را براي زدن تعيين كردند، برآورد آنان اين بود 
كه در اين حمالت 1۵۰ تن كشته خواهند شد، بعد بررسي كردند كه در اثر 
اين حمله ايران جواب آنها را مي دهد كه پاسخ مثبت بود. وي افزود: سپس 
بررسي كردند كه ايران چه نقاطي را خواهد زد و تلفات امريكايي ها از اين 
حمله چقدر خواهد بود كه برآورد آنان 1۵ هزار تن تعيين شد، همچنين 
دانستند كه اين يك جنگ زودگذر نيست و جنگي فرسايشي خواهد شد.  
رئيس كميسيون امنيت ملي ادامه داد: اينكه آقاي ترامپ در توئيت خود 
بيان كرد جلوي حمله را گرفتم چون نمي خواستم كسي كشته شود، دليل 
ديگري داشت، اين حمله نكردن به خاطر پيش بيني از رفتار و عكس العمل 

ايران بود. 

 آسمان شرق كشور 
در پوشش كامل سايت راداری » نظير«

فرمان�ده ني�روي پدافن�د هوايي ارت�ش با بي�ان اينكه س�ايت 
راداري نظي�ر در شناس�ايي اه�داف در ش�رق كش�ور نق�ش 
مؤث�ری دارد، گفت: با اس�تقرار س�ايت راداري نظي�ر در طبس، 
آسمان ش�رق كش�ور در پوش�ش كامل پدافند هوايي قرار دارد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، س��رتيپ »عليرضا صباحي فرد« روز 
گذشته با حضور در س��ايت راداري نظير طبس در جمع كاركنان اين 
س��ايت راداري، اظهار داشت: س��ايت راداري نظير طبس، يك سايت 
راداري بي نظير اس��ت كه نماد عزم و اراده جوانان اي��ن مرزوبوم براي 
خوداتكايي است. وي افزود: اين سايت امروز نقش مؤثری در پوشش 
راداري، كش��ف و شناسايي اهداف در منطقه ش��رق كشور را بر عهده 

دارد. 
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش، تصريح كرد: تمام مراحل ساخت 
سايت راداري نظير، از مكان يابي تا س��اخت رادار قدرتمند و متناسب 
با اين منطقه، توسط كاركنان جوان پدافند هوايي ارتش انجام شده و 

نمايانگر اقتدار كشور در حوزه دفاع هوايي است. 

نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه ها: 
دشمن مي خواهد

 از فضاي پرشور دانشگاه  آشوب درو كند
خ�ط  دانش�گاه ها  در  رهب�ري  معظ�م  مق�ام  نماين�ده 
خس�ته  و  نظ�ام  اجتماع�ي  س�رمايه  كاه�ش  را  دش�من 
ك�ردن م�ردم دانس�ت و گف�ت: دانش�گاه ها ب�ا هوش�مندي 
مي كنن�د.  حرك�ت  دش�منان  خواس�ته هاي  خ�الف 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم مصطفي رستمي در نشست رؤساي 
دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي سراسر كشور كه 
در دانشگاه عالمه طباطبايي درحال برگزاري است، گفت: امروزه اگر 
بخواهيم مراكز مورد توجه به امام حسين عليه السالم و عزاداري ها را 
از نظر محتوا، جمعيت و س��طع علمي معرفتي شركت كنندگان نگاه 
كنيم بي ترديد از بين تمامي مراكز، دانش��گاه هاي ما جزو عالی ترين 
اين مراكز هستند. رستمي با اشاره به بحث محدوديت هاي بودجه اي 
براي دانشگاه ها ادامه داد: محدوديت هاي بودجه اي و معيشتي فعلي به 
واسطه ظلم نظام سلطه به وجود آمده است و عماًل اين كسر بودجه به 
بخش هاي مختلفي در كشور صدمه مي زند. وي اظهار داشت: همان طور 
كه مورد نظر رؤساي دانشگاه ها هم است صرفه جويی و محدوديت هاي 
بودجه اي نبايد به بخش علم و پژوهش و دانشگاهي اعمال شود و اين 

امر روا نيست. 
نماينده مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها بيان كرد: خط دشمن 
خس��ته كردن مردم و كاهش س��رمايه اجتماعي نظام است و ادعا 
كرده اند كه اگر بتوانيم ۲ تا ۵ ميليون ايراني را به خيابان ها بكشانيم 
به مرحله زائ��ل كردن س��رمايه اجتماعي قدم گذاش��ته ايم، اما به 
فضل خدا آنچه درحال رخ دادن اس��ت خالف اين موضوع را نشان 
مي دهد. رستمي با اش��اره به نشاط سياس��ي و فرهنگي در فضاي 
دانشگاهي عنوان كرد: با وجود آنكه دشمنان فكر می كنند مي توانند 
از اين فضاي پرشور آش��وب و فتنه را درو كنند اما دانشگاه ها بسيار 
هوشمندانه خالف اين روند حركت كردند و براي چنين مسئله اي 
از مس��ئوالن دانش��گاهي سپاس��گزاريم. وي با بيان اينكه رؤساي 
دانشگاه ها بايد براي تسهيل كار دانشجويان كه قرار است زاير امام 
حسين عليه السالم در مراسم اربعين باشند، تدابير الزم را بينديشند، 
گفت: رؤساي دانشگاه ها بايد بدانند كه مي توانند از شكاف هايي كه 
دش��منان به دنبال ايجاد آن هس��تند، جلوگيري كنند و اين امر با 
ارتباط منظم، برنامه ريزی و شنيدن تمام دغدعه هاي دغدغه مندان 

و غيره امكان پذير است. 
نماينده مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها درب��اره مطالبه رهبري 
براي توجه ويژه به جوانان و دانشجويان تصريح كرد: مطابق خواسته 
رهبري شوراهاي فرهنگي دانشگاه ها بايد به مجموعه جوان توجه 
ويژه داش��ته باش��ند و كارهاي روزمره آنها را از اين كار غافل نكند. 
خواهش ما اين است كه شوراهاي فرهنگي جلساتي را با برنامه ريزی 
و هدفمندي كامل برگزار كنند و به اجرايي كردن مطالبات رهبري 
بپردازند.  وي با اش��اره به راهبرد اخالق و معنويت از مطالبات مقام 
معظم رهبري ادامه داد: موضوع توجه به اخالق و معنويت را از اينجا 
مي توان برداشت كرد رهبري مي فرمايند امامي كه پيشتاز انقالب 

بود خود مخاطب اخالق و معنويت بوده است. 
رس��تمي تصريح كرد: حماي��ت از گروه ه��اي خودج��وش فضاهاي 
دانشگاهي و س��تيز معقول، منطقي و مدبرانه با عوامل مخل اخالق و 
معنويت)به خصوص بحث فضاي مجازي كه كامال ميدان را تغيير داده 
است( از ديگر مطالبات مقام معظم رهبري است كه بايد براي اجرايي 

كردن آنها بيش از پيش بكوشيم. 

بادامچيان: برخي حاشيه سازي ها 
كوبيدن مطالبات مردم به طاق نسيان است

دبي�ركل ح�زب مؤتلف�ه اس�المي ضم�ن تبيي�ن مطالب�ات 
س�ازي  حاش�يه  ب�ا  برخ�ي  گف�ت:  دول�ت،  از  م�ردم 
مي خواهن�د اي�ن مطالب�ات را ب�ه ط�اق نس�يان بكوبن�د. 
به گزارش مهر، اس��داهلل بادامچيان در بي��ان مواضع هفتگي حزب 
مؤتلفه اس��المي با رد هرگونه مذاكره با امريكا گف��ت: امريكايي ها 
با افزايش تحريم هاي اقتصادي در انديش��ه آس��يب زدن به انقالب 
اسالمي هستند. آنها با هر امتيازي در توافق و مذاكره حاضر نيستند 
زيرساخت هاي تحريمي كه براي تحكيم آن 3۰ سال تالش كردند، 
ازبين ببرند مگر به اين نتيجه برس��ند كه ديگ��ر تحريم ها هيچ اثر 
مؤثري بر ايران ندارد. تجربه امريكا و چين و ويتنام، سرشار از اثبات 

اين نگرش است. 
دبيركل حزب مؤتلفه ب��ا بيان اينكه آنها بايد قب��ل از هر مذاكره به 
تعهدات خود در 1+۵ عمل كنند و با رفع تحريم ها زمينه را مساعد 
كنند، تأكيد كرد: با افزودن تحريم ها و دش��مني هاي كينه توزانه، 
درخواس��ت مذاكره معنايي ندارد. بادامچيان با اشاره به اينكه آخر 
ش��هريور رئيس جمهور براي ش��ركت در نشس��ت مجمع عمومي 
سازمان ملل به امريكا  مي رود، افزود: امريكايي ها مثل هميشه نقشه 
كشيده اند كه اميدواريم رياس��ت محترم جمهوري اسالمي ايران با 
هوشياري و اقتدار آن نقشه ها را خنثي كند. وي درباره تغييرات در 
دولت امريكا اظهار داش��ت: بركناري بولتون شكست سياست هاي 
غلط اوست و دليل سياست هاي خطا و غلط ترامپ، آنها حتي ممكن 
است پس از چندي پمپئو را هم از كاخ سفيد اخراج كنند. زيرا ترامپ 
در برابر هوشياري و مقاومت ارزش��ي و اتخاذ سياست هاي صحيح 

ايران، دچار سرگرداني در مديريت سياسي شده است. 
دبيركل حزب مؤتلفه ادامه داد: در چنين وضعي، هيچ مسئول ايراني 
نيازي به مذاكره يا ديدار با مقامات امريكا ندارد. كمترين تماس با آنها 
دولت را به سمت عدم مشروعيت و صالحيت مي برد و قطعاً با فشار 
افكار عمومي روبه رو خواهد ش��د. بادامچيان در خصوص مطالبات 
مردم از دولت نيز اظهار داش��ت: مطالبات زنان و دختران جامعه ما 
اشتغال، بيمه زنان سرپرس��ت خانوار، مرخصي زايمان زنان شاغل، 
تسهيل شرايط ازدواج، تسهيل فرزندآوري و ايجاد زيرساخت هاي 
س��الم براي ورود زنان به فعاليت هاي اجتماعي ب��ا الگوي ايراني و 
اسالمي است. برخي با حاشيه سازي مي خواهند اين مطالبات را به 

طاق نسيان بكوبند. 
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س�ي و نهمين جلس�ه ش�وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كه روز ش�نبه به رياست دكتر روحاني 
و با حضور س�ران قوا برگزار ش�د، يك دس�تور 
جلس�ه اصلي داش�ت كه عبارت ب�ود از تمديد 
اختي�ارات بانك مرك�زي درباره مديري�ت بازار 
ارز، اما حاشيه اي نيز داشت كه از متن پررنگ تر 
ش�د. اعت�راض روحان�ي ب�ه رون�د دادگاه هاي 
مفاس�د اقتصادي! انتق�ادي كه البته ب�ا واكنش 
رئيس قوه قضائي�ه و معاون اول وي مواجه ش�د. 
اين خبر از شامگاه ش��نبه در فضاي مجازي دست 
به دس��ت مي ش��د، تا اينكه خبرگزاري ف��ارس روز 
گذش��ته جزئياتي از اين بگو مگو را منتش��ر كرد و 
احمد اميرآبادی، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اس��المي در توئيتي بر وجود اين مشاجرات لفظي 
صحه گذاشت. فارس نوشت: »در جلسه ديروز شوراي 
هماهنگي اقتصادي برخي افراد از جمله رئيس جمهور 
نسبت به روند دادگاه هاي مفاسد اقتصادي به آيت اهلل 
رئيسي انتقاد كردند كه با واكنش رئيس قوه قضائيه و 

اژه اي معاون اول مواجه شدند. «
   رئيسي: برخوردهاي جناحي را گزارش كنيد 

تا برخورد كنيم
بر اساس آنچه در اين جلسه گذشته، روحاني برخورد 
با مفاسد را جناحي دانسته و معتقد است كه با مفاسد 
اقتصادي برخورد جناحي شده است. آيت اهلل رئيسي 
اما ضمن توضيحاتي در رد اي��ن ادعا از دولتمردان و 
آقاي روحاني خواسته است » هر پرونده اي كه دولت 
مدعي است با آن برخورد جناحي شده، اعالم نمايد تا 
مورد رسيدگي قرار گيرد و در انتها نتيجه نيز به اطالع 

مردم برسد. «
برخي تحليلگران معتقدند نزديك شدن به زمان اعالم 
پرونده برخي چهره هاي نزديك به دولت در روزهاي 
آتي از داليل مقاومت دول��ت در برابر اقدامات اخير 
قوه قضائيه در برخورد با فساد است. در همين رابطه 

يك منبع خبري مطلع به فارس گفته است: عده اي 
از مسئوالن به رغم ادعاي مبارزه با فساد و شفافيت 
تالش مي كنند دادگاه هاي مفاسد را كه از شفاف ترين 
دادگاه ها است و كاماًل علني برگزار مي شود و باعث 
اميد و بازگشت اموال غارت شده به بيت المال شده، 

متوقف نمايند. 
روايت مشاجره كالمي روحاني و رئيسي به خبرگزاري 
فارس محدود نشد و احمد اميرآبادی، عضو هيئت 
رئيسه مجلس نيز در توئيتي از اتمام حجت رئيس قوه 
قضائيه در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي درباره 
مبارزه با فساد خبر داد. اميرآبادی نوشت: » شنيده ام 
آقاي رئيسي در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي 
اتمام حجت كرده هركس در هر كجا هر فسادي سراغ 
داره مصداقي گزارش بده رسيدگي كرده و نتيجه را 
هم به مردم اعالم مي كنيم و ديگر از اين پس ادعاي 
جناحي و سياسي برخورد كردن را هم نمي پذيريم. « 
اميرآبادی توئيت خود را با هشتك هاي »شفافيت«، 
»مبارزه فراجناحي با فساد« و »پايان بگم بگم«، به 

پايان برده است. 
   حرف مردم غيراز آن است كه رئيس جمهور 

مي گويد
عضو هيئت رئيس��ه مجلس با قدردان��ي از برخورد 
قاطع قوه قضائيه با مفاسد اقتصادي، گفت: اعتقاد 
مردم درباره عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد 

اقتصادي برخالف نظر رئيس جمهور است. 
اكبر رنجبرزاده، نماينده مردم اس��دآباد در مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اظهارات اخير رئيس جمهور درب��اره نحوه برخورد 
قوه قضائيه با مفاسد در نشست سران سه قوه گفت: 
»ما كه در ميان مردم هستيم، مي شنويم كه حرف 
مردم چيزي غيراز آن است كه آقاي رئيس جمهور 
مي گويد و واقعيت اين است كه مردم از نحوه برخورد 
قوه قضائيه با مفسدان اميدوار شده اند. كار قوه قضائيه 

در برخورد با مفاسد كار بزرگ و ارزشمندي است و 
نبايد به آن آس��يب زد و بايد از آن پشتيباني كنيم. 
ارزيابي ها از عملكرد قوه قضائيه نش��ان مي دهد كه 
اين گونه نيست كه اين دستگاه در برخورد با مفاسد 
سياسی كاری مي كند.«  عضو هيئت رئيسه مجلس 
اظهار داشت: » ما آقاي رئيسي را اين گونه مي بينيم 
كه در برخورد با مفاسد بسيار مصمم و جدي است و 
كار را به صورت مداوم و مستمر پيگيري خواهد كرد 
و از سوي ديگر راه نجات كشور در اين مقطع حساس 
تاريخي كه در جنگ اقتصادي به سر مي بريم، همين 
شيوه فعلي قوه قضائيه است.« رنجبرزاده خاطرنشان 
كرد: »اگر فشارهاي بيروني به مردم با اخالل ها در بازار 
همراه باشد و هيچ برخوردي با اين اخالل ها صورت 
نگيرد، مردم نااميد مي شوند. من فكر مي كنم ديوار 
اعتماد مردم نسبت به نظام و انقالب دچار ريزش هايي 
شده بود و االن آقاي رئيسي دقيقا دارد آن را بازسازي 
مي كند، بنابراين نبايد كسي از اين برخوردها ناخشنود 
شود«. وي ادامه داد: »چه حقوقي در برخوردهاي قوه 
قضائيه با مفاسد از شهروندان ضايع شده؟ آيا اگر با 
اخاللگران در بازار كه مخل اقتصاد كش��ور هستند 
برخورد شود مش��كلي براي كسي ايجاد مي كند؟ و 
سياسي كاري تلقي مي ش��ود؟  كه طبيعتاً اينگونه 
نيس��ت. همه قوا حامي حقوق شهروندي هستند و 

مصمم هستند حقي از كسي ضايع نشود. «
عضو هيئت رئيسه مجلس اظهار داشت: »ما خدا 
قوت مي گوييم به كس��اني كه آستين شان را باال 
زدند كه اعتم��اد عمومي را بازگردانن��د و اميدوار 
هس��تيم دولت هم تالشش اين باش��د كه اعتماد 
عمومي جامعه بازگردد.« رنجبرزاده خاطرنش��ان 
كرد: »از زبان فعاالن اقتص��ادي بخش خصوصي 
ش��نيده ام كه مي گفتند، ما از برخورد قوه قضائيه 
با مفاسد احساس آرامش مي كنيم. ما پيش از اين 
براي پيشبرد كارهای مان بايد رشوه مي داديم و االن 

ديگر از ما رشوه درخواست نمي شود و كارهاي ما 
روان تر پيش مي رود.« 

   بخشنامه اي براي بستن باب بهانه جويی
پيش تر رئيس قوه قضائيه در اجراي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تسهيل رقابت، منع 
انحصار و جلوگيري از اخالل در رقابت، به مراجع 
قضايي و سازمان بازرسي كل كش��ور ابالغ كرده 
بود: در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
ابالغيه مورخ ۲9 بهمن سال 9۲ مقام معظم رهبري 
و با هدف تسهيل رقابت، منع انحصار و جلوگيري 
از اخالل در رقاب��ت، موضوع بن��د ۲۰ ماده يك و 
مواد 44 تا 47 قانون نحوه اج��راي آراي صادره از 
شوراي رقابت، موضوع مواد 6۲ و 7۰ قانون مذكور 
و با توجه به وظايف دستگاه قضايي مقتضي است: 
1- دادس��تان ها ضمن بررس��ي موارد فوق الذكر، 
چنانچه به م��واردي از اخ��الل در رقابت در حوزه 
كسب و كار توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي از 
جمله بنگاه هاي اقتصادي برخ��ورد كنند، پس از 
انجام تحقيقات الزم و تهيه مس��تندات نسبت به 
اعالم شكايت به شوراي رقابت اقدام و مراتب را به 
دادستان كل كشور نيز براي پيگيري اعالم كنند. 
۲- رؤساي كل دادگستري  استان ها ترتيبي اتخاذ 
كنند كه در مراكز استان  و شهرهاي مهم، شعبي از 
دادگاه ها به عنوان ش��عبه تخصصي جهت اجراي 
آراي شوراي رقابت تعيين تا نسبت به اجراي آراي 
مذكور اقدام و نتيجه اقدامات را به شوراي رقابت 
اعالم كن��د. 3- ديوان عدال��ت اداري با تخصيص 
شعبه اي از شعب ديوان به شكايات مربوط به آرا و 
تصميمات شوراي رقابت رسيدگي و اتخاذ تصميم 
كند. 4- سازمان بازرسي كل كش��ور در مواجهه 
با تخلفات موضوع صالحيت رس��يدگي ش��وراي 
رقابت، ضمن بررسي در صورت احراز تخلف يا سوء 
جريان مراتب را براي رس��يدگي به شوراي رقابت 
اعالم و نسبت به اتخاذ تدابير الزم براي جلوگيري 
از سوء جريان اقدام مقتضي معمول كند. ۵- نظارت 
و پيگيري بر اجراي صحيح اين بخشنامه بر عهده 

دادستان كل كشور است. 
گفته مي شود اين بخشنامه پس از آن صادر شده است 
كه برخي مقام هاي ارشد اجرايي، مدعي شده بودند: 
احضار، جلب و دس��تگيري برخي مديران حقيقي 
و حقوقي متهم به مفاسد اقتصادي بدون اطالع به 
دس��تگاه هاي مربوطه نوعي اخ��الل در روند كاري 
مجموعه هاي آنها است. اكنون كه با بخشنامه رئيس 
قوه قضائيه راه هرگونه بهانه جويي در مسير مبارزه 
با اخاللگران اقتصادي بسته شده است، اعتراضات به 
روند اجراي دادگاه ها علنی تر شده تا جايي كه رئيس 
جمهور در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
كه فلس��فه وجودي آن تدبي��ر درب��اره: 1- اوضاع 
بانكي؛ ۲- اشتغال و سرمايه گذاري؛ 3-رسيدگي به 
وضع محرومان و مستضعفان؛ 4-بودجه و انضباط 
مالي؛ ۵-حماي��ت از توليد مل��ي و كاالي ايراني و 
6- چاره انديش��ی براي هرگونه احتم��ال در برجام 
است، ترجيح مي دهد به جاي پرداختن به مسائل 
اساسي دولت و حتي استقبال از روند اعتمادآفرين 
قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي، متعرض 

روند دادگاه هاي مبارزه با فساد شود!

 رئيسی: دولت مصداق برخورد جناحی 
با مفاسد اقتصادی را  بگويد

رئيس دستگاه قضا در پاسخ به ادعای رئيس جمهور درباره برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی  
گفته است مصداق بياوريد تا رسيدگی كنيم 

president


