
      قضائی

به جاي مبارزه با فساد، فرافكني نكنيد
در حالي كه اين روزها مردم تحرك دستگاه قضايي را در مبارزه با فساد 
كه همچون موريانه، شيرازه نظام اسللامي را نشانه رفته است لمس 
مي كنند تا آنجا كه به دور از انتظار، برخي اصاح طلبان به تمجيد از 
اقدامات آقاي رئيسي و قوه قضائيه سخن گفته يا در رسانه هاي خود 
قلم مي زنند، بار ديگر شللاهد آن بوديم كه رئيللس جمهور بر خاف 
انتظار در سللخنراني خود در جمع مردم يزد، قوه قضائيه را در آماج 
حمات خويش قرار داد و اقدامات اين دسللتگاه را سياسللي قلمداد 
كرد. هر چند مردم اكنون بين هوچيگرها با كساني كه آستين همت 
باال زده تا اين غده سرطاني را ريشه كن كنند و طعم شيرين عدالت 
را بچشانند قادرند تشخيص دهند ولي افسوس آنجاست در حالي كه 
انتظار مي رود همه بخش هاي نظام و به طريق اولي دستگاه اجرايي به 
كمك قوه قضائيه آمده تا اين پديده شوم فساد از كشور ريشه كن شود، 
چرا باالترين مقام اجرايي آن در مقابل دستگاهي كه در خط مقدم اين 

مبارزه است، به جاي كمك، بايد گارد بگيرد. 
آنچه در روزهاي اخير از سوي دسللتگاه قضا به معرض آگاهي مردم 
عزيز كشللورمان مي رسللد حاكي از عدالت خواهي، رويكرد انقابي، 
مديريت جهادي و عزم قاطع اين قوه براي مقابله با فسللاد مي باشد 
كه توأم با عقانيت و فهم سياسللي و اجتماعللي و تدابير الزم، بروز و 

ظهور مي يابد. 
متأسفانه تحوالت اجتماعي و اقتصادي كشور بعد از سال 1368 كه 
همزمان با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي و پيشرفت كشور و رونق 
تجارت و فعاليت هاي اقتصادي بود، بسترهاي جديدي را براي رشد 
فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاكنون، مسئله مبارزه با 
فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئوالن و در رأس آن، مطالبه 

رهبر معظم انقاب از دست اندركاران اداره كشور بوده است. 
يك پاي مؤثر در عرصه فساد، قوه مجريه است. پول و ثروت و بودجه 
عمومي در اختيار دستگاه اجرايي اسللت و به همين خاطر، فاسدان 
چشم طمع بيش از قواي ديگر به اين مجموعه عريض و طويل دارند. 
در اين شللرايط، دولت بيش از ديگران در كانون توجه افكار عمومي 
براي مبارزه با فسللاد قرار دارد و ملت خواهان پاسخگويي مسئوالن 
قوه مجريه در اين عرصه هسللتند. طبيعي است كه اين مطالبه گري 
و درخواست ملت از دولت، درباره آنچه وعده داده و آنچه عمل كرده 
است، بيش از هر چيز و هر زمان ديگر كه قوه قضائيه تمام قد به ميدان 

آمده، بايد مورد توجه باشد. 
امروز برخورد با مفسدان اقتصادي به مطالبه اي فراگير از مسئوالن بدل 
شده است. طبيعي است كه بخشي از بار سنگين مبارزه با فساد بر دوش 
قوه قضائيه باشد. اما نكته اساسي آن است كه اين امر مهم پيش از آنكه 
با انجام وظيفه دستگاه قضايي آغاز شللود، با وظايف دستگاه اجرايي و 
تقنيني كشور گره خورده است. مجلس شوراي اسامي موظف است 
براي مقابله با فساد، اوالً ؛ قوانيني مناسب تدوين كند تا محدود كننده 
مفسدين باشد، وثانيا؛ با اعمال وظايف نظارتي خود به نحوي عمل كند 

كه فضايي براي فعاليت مفسدان وجود نداشته باشد. 
اما در عرصه عمللل، اين دولت و قوه مجريه اسللت كه بللا اختيارات 
مبسللوطي كه در همه حوزه هاي اقتصادي – اجتماعللي دارد، بايد 
تاش كند تا از ايجاد فسللاد در كشللور جلوگيري نمايد و با شناخت 
و اشراف اطاعاتي نسبت به زمينه ها و بسللترهاي فساد، مانع شكل 
گيري آن گردد. بخش عمده فساد از حياط خلوت هاي بوروكراسي اي 
بيرون مي آيد كه به دولت تعلللق دارد. پول و ثروت در اختيار دولت و 
دستگاه هاي ذي ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد، بايد از 
همان ابتدا نبايد اجازه داد كه فساد شكل بگيرد. اين امر با مراقبت هاي 
ويژه از دسللتگاه عريض و طويل دولت ممكن خواهد بود. دولت بايد 
شاهرگ هاي فسللاد در بدنه خود را قطع كرده و با قاطعيت به ميدان 
مبارزه با فساد وارد شود و گفتمان فسادستيزي به گفتمان قالب در 
ميان كابينه و وزرا بدل گردد، نه آنكه رئيس دولت، طلبكارانه بدون 
آنكه تاكنون شكايتي از فردي كه مدعي است 2 ميليارد و 700 ميليون 
دالر پول ملت را خورده كرده باشد، دستگاه قضايي را متهم به سياسي 
كاري كند. اتفاقا دستگاه قضايي در پرونده بابك زنجاني مصمم است 
كه اگر چنين نبود تاكنون ميليارد ها تومان پول اين ملت از اين پرونده 

به خزانه دولت باز نگشته بود. 
مهم ترين اصل ايجاد سللامت در دولت و ممانعت از رشللد فسللاد، 
شفافيت است. دولت بايد همه مكانيسم هايی را كه موجب شفافيت 
عملكردش مي شود فراهم آورد تا بدين وسيله فساد از سيستم دولتي 
رخت بربندد. در نگاه رهبري »شفاف سازي، شرط اصلي فسادستيزي 
است« )92/12/20(. شفافيت اما از طرق مختلفي قابل دنبال كردن 

است: 
1. قانون گرايي خللود عامل مهمي در شللفافيت اسللت. هيچ اقدام 

غيرقانوني در دستگاه دولتي نبايد به رسميت شمرده شود. 
2. پذيرش نظارت هاي قانوني اعم از اعمال اختيارات سازمان بازرسي 
كل كشور، تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسامي، نظارت هاي پيدا 
و پنهان دستگاه هاي اطاعاتي – امنيتي، تاكيد بر اجراي اصول قانون 
اساسي همچون اصل 49 و اجراي قوانيني چون از كجا آورده ايد ... نيز 

راهكاري بسيار مؤثر بر شفافيت است. 
3. پايبندي و پذيرش اصل پاسخگويي در برابر ملت نيز عامل ديگري 
براي شفافيت به حساب مي آيد كه بايد به رويكردي جاري بر اعمال 
دولت بدل گردد. به تعبير رهبر معظم انقاب، معناي شللفافيت اين 
است كه »مسئول در جمهوري اسللامي عملكرد خودش را به طور 

واضح در اختيار مردم قرار بدهد. « )88/6/29(
4. پرهيز از انحصارگرايي، باالخص انحصار در اطاعات نيز عامل مؤثر 
ديگري در مبارزه با فساد اسللت. رهبر انقاب تاكيد دارند: »بايستي 
فعاالن بخش خصوصي بدانند فرصت هاي سرمايه گذاري كجاهاست، 
كدام هاست؛ همه مطلع باشللند، اسللتفاده های ويژه خوارانه نشود. 
محصور بودن اطاعات، محدود بودن اطاعات به بعضي از افراد، دون 
بعضي، موجب ويژه خواري هاي عجيبي مي شود كه گاهي ثروت هاي 
بادآورده  يك شبه را براي افرادي كه سوءاستفاده چي هستند، فراهم 
مي كند؛ به خاطر اينكه اطاع دارند كه بناست فان كاال بيايد، فان 
كاال توليد بشود، فان كاال جلويش گرفته بشود، قيمت فان كاال باال 
برود يا پايين بيايد، يا فان قانون تصويب بشود. اينهايي كه مطلعند، 
سوءاستفاده مي كنند. اطاعات بايد عمومي بشود. بايد شفاف سازي 

اطاعات صورت بگيرد. « )90/5/26(
رئيس جمهور محترم بايد اين را بدانندكه وظايف دولت در مبارزه با 
فساد، عرصه عمل اسللت، بيش از آنكه معطوف به نظر باشد! حقايق 
بسياري پيرامون چگونگي شكل گيري فساد باقي نمانده كه چندان 
به تامل و تفكر و نشست ها و سخنراني ها نيازمند آن باشيم. آنچه باقي 
مانده عمل جدي و ورود قدرتمند و قاطع دولت است كه همه منتظر 
تحقق آنند و اين با سللخنراني رئيس جمهور در يك جمع عمومي و 
تاختن به مجموعه اي كه در اين مسير گام های استواري را برداشته 

است، تحقق نمي يابد. 
برخورد جناحي با مسئله فساد، آن را تا سطح نازل بازي هاي سياسي 
تقليل داده و نوعي دلزدگي را نسللبت به اين مسئله حياتي در افكار 
عمومي جامعه به همراه داشللته اسللت. فرآيندي كلله حاصلي جز 
بي اعتمادي جامعه به دسللتگاه هاي نظام به همراه نداشللته است و 
اين در حالي اسللت كه يكي از مهم ترين منابع مشللروعيت بخشي و 
اعتمادسازي نظام سياسي، مبارزه با مفاسد اقتصادي است و براي گام 
نهادن در اين مسير، بيش از همه، دولت و در رأس آن رئيس جمهور 
سزاوارتر است. در يك كام بايد گفت دستگاه اجرايي و رئيس جمهور 
محترم به جاي وظيفه اساسي خود كه همانا كمك به دستگاه قضايي 

در مبارزه با پديده شوم فساد است، از فرافكني پرهيز كند. 

محمد اسماعيليحسن رشوند

رئيس قوه قضائيه: 

مبارزه با فساد را به حاشيه نمی بریم

رئيس ق�وه قضائيه با تأکي�د بر ادام�ه قاطعانه و 
مصمم رون�د مبارزه با فس�اد، گف�ت: هيچ گونه 
حاشيه س�ازی نمي تواند روند مبارزه دس�تگاه 
قضايي ب�ا فس�اد را کن�د ي�ا متوقف کن�د و ما 
مصمم تر از گذشته، اين مسير را ادامه مي دهيم. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رئيسللي در جلسه شللوراي عالي قوه 
قضائيه با تبريك ايام والدت با سللعادت پيامبر اكرم 
)ص( و امام جعفر صادق )ع(، وحدت در پرتو وجود 
مقدس نبي مكرم اسللام )ص( را وحدتي راهبردي 
دانست كه جمهوري اسامي از ابتدا بر آن تأكيد كرده 
است و تصريح كرد: اين وحدت نه تنها بين شيعه و 
سني بلكه بين همه اقوام، گويش ها، فرهنگ ها و ... 

مطرح است و امروز وحدت بين همه اقشار را امري 
ضروري مي دانيم. 

رئيس قللوه قضائيلله بللا بيللان اينكه دشللمنان و 
اسللتعمارگران همواره در طول تاريخ از تفرقه ميان 
امت اسامي سوءاستفاده كرده اند، ادامه داد: از جمله 
تاش هاي دشمنان در سال های اخير، ايجاد تفرقه در 
امت اسامي و سوءاستفاده از آن بوده است؛ بنابراين 
امروز بيش و پيش از گذشته، امت اسامي ضرورت 

وحدت را متوجه است. 
   پرچمداري وحدت توسط ايران، دشمنان را 

عصباني کرده است
آيت اهلل رئيسي با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري 
در خصوص تقريب و نزديكي بين دولت ها و ملت های 

مسلمان، اين امر را ضرورتي اجتناب ناپذير دانست و 
افزود: امروز هر كس دانسته يا نادانسته، خواسته يا 
ناخواسته، وحدت را مخدوش كند، در جهت راهبرد 

دشمن حركت كرده است. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه پرچمداري وحدت 
توسط جمهوري اسامي باعث عصبانيت دشمنان 
شده اسللت، اظهار كرد: امروز بسللياري از ملت ها و 
مردم مسلللمان متوجه ضرورت وحدت و شناخت 
دشمن شده اند. اميدواريم اين انسجام و وحدت، روز 
به روز افزايش يابد و ايجاد فرقه هاي دسللت ساخته 
دشللمن در جامعه اسامي به حاشلليه برود تا امت 
اسامي با وحدت و يكپارچگي در جهت اهداف بلند 

و آرمان های خود گام بردارد. 

   توقع م�ردم، خدمت بی ش�ائبه و مبارزه با 
فساد است

آيت اهلل رئيسللي در بخش ديگري از سخنان خود، 
مبارزه با فساد را نكته اي اساسي براي نظام اسامي 
دانست و خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد در ذات نظام 
وجود دارد و هيچ كس نمي تواند دغدغه مردم، نظام و 
كشور را داشته باشد اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته 
باشد.  رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه مبارزه با فساد 
يك اصل و ضرورت است، تصريح كرد: امروز به بركت 
خون شللهيدان و هدايت های مقام معظم رهبري، 
پرچم مبارزه با فسللاد برافراشته شده و يك موضوع 
كاما همگاني اسللت كه مربوط به همه بخش ها و 
آحاد مردم است. هر كس امروز به نام مدير به مردم 
خدمتگزاري مي كند بايد بدانللد توقع مردم از همه 
دستگاه ها، ادارات و سازمان ها، سامت نظام اداري و 

خدمت بدون شائبه و مبارزه با فساد است. 
   اسير حاشيه سازي نمي شويم

آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه مسئله فساد براي همه 
رنج آور شده است، تأكيد كرد: دستگاه قضا مصمم 
است اين روند را دنبال كند و هيچ گونه حاشيه سازي، 
ما را گرفتار نخواهد كرد، از مبارزه با فساد باز نخواهد 
داشت و روند كار دستگاه قضايي را كند نخواهد كرد. 
ما مصمم تر از هميشلله به صورت قاطعانه با فسللاد 
مبارزه مي كنيم و مردم را نيز در جريان اقدامات خود 
قرار خواهيم داد زيرا معتقديم مشاركت و احساس 
مسئوليت مردم در اين زمينه بسيار مهم است.  رئيس 
قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن 
قدرداني از برگزاركنندگان همايش دادسللتان های 
سراسر كشللور، اثر اين همايش را در اجراي مباحث 
آن دانست. آيت اهلل رئيسي همچنين دستور داد كه 
تغييرات مورد نياز در قانون مجازات اسامي يا آيين 
دادرسي كيفري، هر چه سريع تر و با يك كار انقابي، 

به مجلس شوراي اسامي اعام شود. 
براساس اين گزارش، حجت االسام صادقي، معاون 
فرهنگي قللوه قضائيه از اجراي طرح »هر مسللجد، 
يك حقوقدان« بللا محوريت بسلليج حقوقدانان و 
اعام آمادگي هزار مسجد در كرج براي اجراي اين 

طرح خبر داد. 

يك روز پ�س از آنكه رئيس جمه�ور از مي�دان اميرچخماق يزد، 
منتقدان خود را به توپ بس�ت و آنها را بي اخالق و بي ايمان ناميد 
و ش�عارهاي مطالبات اقتصادي )به زعم ايش�ان تع�داد معدودي 
ج�وان( را خواس�ت امري�كا توصيف ک�رد، ديروز به رفس�نجان 
رفت، همه را به اعت�دال دعوت کرد و گف�ت: » درس مهم آيت اهلل 
هاش�مي رفس�نجاني به هم�ه م�ا، ميان�ه روي و اعتدال ب�ود. «

روحاني كه گويللي بازخوردهاي مواضع تند خود در سللخنراني يزد را 
دريافته بود، كه حتي به مذاق متحدانش هم خوش نيامده بود، اين بار 
بر خطابه ميانه روي و اعتدال نشست و در اين زمينه از مرحوم هاشمي 
رفسنجاني به عنوان شخصيتي ياد كرد كه همواره به اعتدال دعوت كرده 
است. او در همين زمينه با بيان اينكه مرحوم رفسنجاني درس مهمي در 
مسير سياسي كشور به همه ياد داد و آن ميانه روي و اعتدال بود، افزود: 
» در جامعه ما افكار و سليقه هاي مختلف وجود دارد و همه مانند يكديگر 
نمي انديشند و اينكه چه راهي انتخاب كنيد و كدام مسير ما را زودتر به 
مقصد مي رساند، هميشه مورد اختاف بوده است. « روحاني با تاكيد 
بر اينكه در اين اختاف نظر افرادي در دو سو تندرو مي شوند كه ما را با 
وجود حسن نيت، با مشكاتي مواجه مي كنند، تاكيد كرد: » اما قرآن به 
ما دستور مي دهد كه شما را امت ميانه رو و الگو براي جهانيان قرار داديم 
و اعتدال، انصاف، ميانه روي، آينده نگري و عادالنه نگريستن و همچنين 
واقع گرايي در عين مقدس بودن آرمان ها، مسئله بسيار مهمي است.«

روحاني در يزد هم پس از اداي احترام به شخصيت هاي تأثيرگذار يزد، 
براي رئيس دولت اصاحات هم سام و درود فرستاد. 

   منافع ما ماندن در برجام است!
رئيس جمهور سپس به توافق هسته اي اشاره كرد و با تشريح سه شيوه 
مواجهه با برجام پسا امريكا، منافع كشور را در ماندن در برجام تعريف 
كرد! برجامي كه به عقيده خوش بين ترين مدافعان آن دستاوردي جز 

»تقريباً هيچ« نداشته و از آن جز يك نام نمانده است. روحاني با اشاره به 
توافق هسته اي با شش كشور و قدرت دنيا و خروج امريكا از برجام ادامه 
داد: » شيوه هاي مختلفي پيش رو داشتيم كه عده اي مي گفتند از توافق 
خارج شويد، برخي گفتند در توافق بمانيد و برخي نيز مسير ميانه اي 
را پيشنهاد كردند كه در تجربه متوجه شديم راه ميانه، به نفع ما است. 
« وي با اعام اينكه با ادامه برجام در سللال آينللده به يك هدف بزرگ 
سياسي، امنيتي و دفاعي دسللت مي يابيم، خاطرنشان كرد: »سال ها 
خريد ساح از سللوي ايران طبق قطعنامه سللازمان ملل ممنوع بود و 
همچنين نمي توانستيم ساحي بفروشيم و اگر طبق قطعنامه 2231 
برجام را حفظ نماييم، سللال آينده تحريم تسللليحاتي ايران برداشته 
خواهد شد و به راحتي مي توانيم سللاح الزم را بخريم و يا صادر كنيم 
كه اين از آثار مهم برجام است. « روحاني بدون اشاره به بدعهدي هاي 
طرف های غربي در عمل به تعهدات برجامي، با بيان اينكه اگر از برجام 
خارج شويم ثمرات آن در سال آينده پيش رو نخواهد بود و قطعنامه هاي 
شوراي امنيت باز خواهد گشت، تاكيد كرد: » ما بايد فكر كنيم و ببينيم 
منافع كشور در كجاسللت؟ حاال كه منافع ما در ماندن است آيا اينكه 
طرف های مقابل دست روي دست بگذارند و به اين توافق عمل نكنند 
و ما يكجانبه صد در صد عمل كنيم، آيا درسللت اسللت؟ قطعا درست 
نيست. پس ما يك راه بينابين را انتخاب كرديم. « روحاني تصريح كرد: 
جمهوري اسامي ايران مسير بينابيني را انتخاب كرد كه برجام را حفظ 
كند اما در عين حال ما نيز آنچه را در اين توافق قرار گذاشته بوديم پله 

پله كاهش دهيم. 
   نمي شود ما متعهد برجام باشيم و شما تماشا کنيد

روحاني بخش ديگري از سللخنان خللود را به انتقللاد از رفتارهاي ضد 
برجامي طرف های غربللي اختصللاص داد و با تاكيد بللر اينكه افتتاح 
طرح هاي بزرگ در كرمان به معناي اين اسللت كه امريكا و بدخواهان 

نمي توانند با تحريم و فشللار ملت بزرگ، غيور و دالور ايللران را به زانو 
دربياورند، تصريح كرد: » با همه توان در برابر دشمنان مي ايستيم، چرا 
كه ما اقدام خافي نكرديم، طبق قانون عمل كرديم و حاضر نيسللتيم 
در برابر دستورات شللما سللر فرود بياوريم. اعتراض مي كنيد كه چرا 
غني سازي هسته اي، فردو و آب سنگين اراك در ايران انجام مي شود 
اما آيا شللما به تعهدات خود عمل كرديد؟ هر زمان كه شما به تعهدات 
خود بازگشتيد ما نيز به تعهدات خود عمل مي كنيم چرا كه نمي شود ما 

يكجانبه به تعهد پايبند و شما تماشاچي باشيد. «
روحاني سپس با بيان به اينكه آن آقا در كاخ سفيد مي گويد در برجام بر 
سر ما كاه رفته است. آيا شما وزير خارجه و حقوقدان نداشتيد، ادامه 
داد: » اين چه سري اسللت كه هر لحظه كاه مي رود، به فكر سر خود 
باشيد چرا كه ما دو سللال مذاكره كرديم، چانه زديم، نوشتيم و حتي 
دوباره نوشتيم و در نهايت به توافق رسيديم. حال بعد دو سال از توافق 

اعام مي كنيد كه سر ما كاه رفته است؟«
   18 ميليون خانوار نيازمند مساعدتند

روحاني بخش پاياني سللخنان خود را به تأييد فشللار زندگي بر مردم 
اختصاص داد. همان فشاري كه روز گذشللته صداي جوانان يزد بود و 
از او خواسته بودند، به جاي حاشلليه، به اقتصاد مردم توجه كند. تورم، 
گراني، و بيكار ي رو دواكند. رئيس جمهور با اشللاره به اينكه مي دانيم 
مردم از لحاظ زندگي در سال 97 و امسللال در فشار هستند و درآمد و 
مخارج زندگي مردم به ويژه حقوق بگيران ثابت در سختي بوده است، 
ادامه داد: » در روزهاي آتللي طرحي براي خانواده هايی كه در فشللار 
اقتصادي هسللتند اعام مي كنيم و از 24 ميليللون و 600 هزار خانوار 
ايراني عده اي زندگي مناسبي دارند اما اكثريت 18 ميليون خانوار نياز 
به مساعدت و كمك دارند و اميدواريم از ماه آينده به هر خانوار حمايتي 

ماهانه داشته باشيم. «

ژه
وی

 برآشفتگيچنداصالحطلباز4تاشعار!
روز يك شنبه و در جريان سخنراني حسن روحاني در جمع مردم 
يزد، تعدادي از حاضران با شللعارهاي »تورم، گراني، جواب بده 
روحاني« و »شللعار نده، كار كن، تنظيم بازار كن« به او اعتراض 
كردند. روحاني آنها را جدا از مللردم و صدايي برآمده از حنجره 
عده اي معدود و خواست امريكا دانست. صرف نظر از دوقطبي ای 
كه روحاني ايجاد كرد و صرف نظر از عدم خويشتن داری رئيس 
جمهور مقابل اعتراضي معمولي كه مخالف شعارهاي انتخاباتي 
او براي احترام و شللنيدن نظر معترض بود، واكنش رسانه هاي 
اصاح طلب هم به اين اعتراض جالب توجه بود. آنها با خودسللر 
ناميدن معترضان و حتي درخواسللت برخورد قضايي با آنان، از 
شنيدن صداي معترض و منتقد اسللتقبال كردند! پروانه مافي، 
نماينده مجلس طي يادداشللتي در روزنامه آرمان، اين شعارها 
را توهين به رئيس جمهور دانسته و خواسللتار برخورد قضايي 
با مجرمان مي شللود: »متأسللفانه افراد و جريانللات مختلف با 
رويكردهاي متفاوت و خاص خودشان به خود اجازه مي دهند كه 
هر نوع اهانت و تهمتي را به رئيس جمهور نسبت دهند. اين مسئله 
چندي است كه تكرارپذير شللده و گويا به روندي براي تخريب 
رئيس جمهور تبديل شده اسللت... به نظر مي آيد كه قوه قضائيه 
بايد ورود كند و با اينگونه خودسري ها و توهين به رئيس جمهور 
برخورد الزم را صورت دهد و اجازه حرمت شللكني برخي افراد 
به رئيس جمهور را ندهد. اگر رئيس جمهللور در جايي صحبت 
يا اظهار نظري مي كند مجلس وجود دارد كه در آن نمايندگان 
همراه و مخالف دولت مي توانند صحبت هاي رئيس جمهور را نقد 
و بررسي كنند. اما در خارج از اين چارچوب اگر افراد يا جرياناتي 

بخواهند تحت عنوان انتقاد بلله تخريب، هتك حرمت و توهين 
به رئيس جمهور بپردازند طبيعتا مجرم شناخته خواهند شد و 

دستگاه قضايي بايد هشدارهاي الزم را به اين افراد بدهد. «
موضع پروانه مافي به اين معناست كه براي آن عده از مردم كه به 
وضعيت معيشتي و اقتصادي معترض بوده و در سخنراني رئيس 
جمهور شعار داده اند، بايد پرونده قضايي تشكيل شده و آنها به 
دادگاه فرستاده شوند! چرا؟ چون خواستار پاسخگويي روحاني در 
مورد گراني شده اند! روزنامه آفتاب يزد هم اين شعاردهندگان را 
اخالگر و خودسر ناميد و اين چند شعار را نشانه سختي روزهاي 
روحاني دانست و نوشت: »حسللن روحاني اين روزها، روزهاي 
سللختي را تحمل مي كند و ديروز نيز در شعارهايي كه گروهي 
خودسر و معدود در يزد عليه او دادند اين سختي به عينه نمايان 
بود. در ميدان اميرچخماق يزد عده اي از شركت كنندگان با در 
دست داشتن پاكاردهايي اعتراض هايي را نسبت به دولت مطرح 
كردند. اين افراد كه صداي شعارهاي شان در جمعيت حاضر گم 
شده بود، تأكيد داشتند كه مشللكات موجود با سخنراني قابل 
حل شدن نيست. اما رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود نيز 
در واكنش به بخش ديگري از معترضان گفت: اختاف و فاصله 
خواست امريكا است؛ نگذاريم خواست امريكا از حنجره عده اي 
معدود وچند جوان بلند شود. « هياهوي اصاح طلبان براي چند 
شعار ساده، نشللان مي دهد آنها اندك تحمل و خويشتن داري 
هم ندارند و ترجيللح مي دهند كمترين صللداي اعتراض را هم 

خاموش كنند. 

زیباكالم:روحاني240هزاررأیهمندارد
دكتر صادق زيباكام كه همواره از او به عنوان يكي از سينه چاكان 

روحاني نام برده مي شود، روز گذشته با انتشار مطلبي به مواضع 
رئيس جمهور در يزد واكنللش تندي نشللان داد و گفت: آقای 
روحاني اگر برادر شما به زندان نيفتاده بود، باز هم اين حرف ها 

را مي زدي؟
وي سقوط اجتماعي روحاني را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه 
از 24 ميليون رأی سال 96، االن روحاني 240 هزار رأی هم ندارد، 
گفت: اين فقط روحاني نبوده كه سقوط كرده، اصاح طلبان هم 
دچار بحران شدند. زيبا كام همچنين گفت: االن روحاني بيايد 
و از خاتمي اسم ببرد، كسللي آن را باور نمي كند، اين رفتار فقط 
يك فرصت طلبي سياسي است.  زيباكام سال گذشته هم در 
واكنش به سخنان تلويزيوني روحاني به سايت انتخاب گفته بود: 
نمي دانم آيا آقای روحاني فكر مي كنند مخاطبان شان بچه هاي 
مهدكودك يا دبستاني هستند؟ چه فكر مي كنند كه اين گونه با 
مردم صحبت مي كنند؛ مردم ناراضی اند، اما ايشان مي گويد بايد 
دست به دست هم بدهيم و افكار جديد بياوريم. واقعا نمي دانم 
ايشان يا مشاوران شان چه فكر مي كنند؟ يعني كسي نيست به 
ايشللان بگويد خيلي از اين مردم آدم هاي بالغ و تحصيلكرده اي 
هسللتند؛ چرا فكر مي كنيد اينها اينقدر سللاده اند كه اگر شما 
حرف هاي قشللنگ بزنيد اميدوار مي شللوند و از فردا مي گويند 

خدا رو شكر؟
بايد ديللد مرزبندي و انتقللاد اصاح طلبللان از روحاني رويكرد 
انتخاباتي براي فرافكنللي از ناتواني دولت برآمللده از اصاحات 
است، يا تقسيم كاري است بين آنها تا اذهان جامعه را با حاشيه 
پردازي از توجه به مسائل كان منحرف سازند؛ چرا كه در اردوگاه 
اصاح طلبي برخي صداها همچنان در حمايت از روحاني بلند 

است. 

لطفًا در صندلي پاسخگویی بنشينيد!
به عقيده بسياري از سياستمداران و انديشمندان »كاهش اعتماد عمومي« 
به يك حكومت مي تواند آثار و نتايج غيرقابل جبراني را به دنبال داشته باشد 
و مانع جدي بر سر راه پيشرفت و توسعه يك كشور شود و به همين دليل از 

بحران هاي رايج جهان امروز همين مسئله است. 
چرا كه اعتماد عمومي منبللع اصلي توليد قدرت نللرم و از عوامل مؤثر در 
ضريب نفوذ قدرت سخت اسللت كه توليد نظم اجتماعي و ثبات سياسي 

را به دنبال دارد.
 اعتماد عمومي به عنوان يك مؤلفه اساسللي موجللب حفظ يكپارچگي و 
وحدت روابط اجتماعي در كشور می شللود و افت اين شاخص، مشاركت 
عموم مردم در فرايندهاي سياسي را به طور محسوسي كاهش خواهد داد. 
اثر عيني چنين آفتي آن خواهد شد كه عامه مردم به تصميمات نهادهاي 
دولتي و حاكميتي اعتماد نداشته باشللند و حتي مخالفت هاي خود را به 

سطح تخاصم سياسي و شورش هاي اجتماعي تبديل كنند. 
كمااينكه از محوري ترين برنامه غربي ها براي تضعيف ايران ايجاد ترديد 
و شبهه نسبت به كاركرد حاكميت سياسللي در افكار عمومي بوده است و 
اتهام افكني عليه مقامات كشور توسط دونالد ترامپ و مايك پمپئو و ساير 

مقامات ارشد كاخ سفيد يكي از مصاديق چنين راهبردي است. 
عاوه بر دستورالعمل هايی كه توسللط غرب و يك جريان سياسي داخلي 
براي بي اعتماد كردن مردم دنبال می كنند، مؤثرترين راهكار براي سلب 
اعتماد از مردم نسبت به حكومت اسامي، »ناتواني و ناكارآمدي« مسئوالن 
و مديران ارشللد كشللور در حوزه هاي مختلف تقنيني و اجرايي است كه 
امروز به عنوان نقطه اميد غرب براي ايجاد شكاف ميان حاكميت و مردم 
مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه بر اساس آن تاش می شود ناتواني و 
ناكارآمدي هاي برآمده از ضعف افراد و جريانات خاص سياسللي در سبد 
حاكميت تعبيه شللود و مسللئوليت- اختيارات دولت و مجلس كه با رأی 
مستقيم مردم و بعد از فعاليت هاي انتخاباتي- تبليغاتي نامزدها  تشكيل 

می شود مورد غفلت قرار بگيرد. 
ناكارآمدي آنجايي به صورت عملياتي شللكل بيروني به خود می گيرد كه 
ما »جابه جايي نقش ها« را شاهد باشيم، بدين معنا كه رئيس قوه اجرايي 
يا معاون رئيس جمهور كه در فرايند انتخابات رياست جمهوري شعارهاي 
دامنه داري براي ريشه كن كردن فقر و تك رقمي كردن نرخ بيكاري سر 
مي دهند و دولت را مكلف و ملزم بلله تحقق چنين اهدافي مي دانند بعد از 
گذشت شش سال از دولت، رئيس جمهور در جلسه شوراي اداري استان 
يزد مدعي می شود كه »بعضي ها فكر مي كنند اشتغال را دولت بايد درست 

كند، اينطوري نيست كارآفرينان ما امروز اشتغال ايجاد مي كنند... «. 
يا معاون اول رئيس جمهور در جلسه سللتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
می گويد: »اقتصاد ايران به شللدت نيازمند ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري 
در بخش توليد اسللت اما به داليل متعدد، از جمله وجللود برخي موانع در 
محيط كسللب وكار، بخش خصوصي انگيزه كافي را براي سرمايه گذاري و 

اشتغال زايي ندارد. «
جا به جايي نقش ها آنجايي اتفاق افتاده اسللت كه به جاي تاش مستمر 
براي تحقق شعارهاي انتخاباتي و تبليغاتي و بازگرداندن آرامش به فضاي 
عمومي جامعه، تاش شود با سخنراني هاي جهت دار گايه هاي مردمي 
تبديل به اعتراضات عمومي شود آنجايي كه گفته می شود: »ما تمام اين ايام 
به نقطه اي رسيديم كه دشمن را مأيوس كنيم. آمار و ارقام اقتصادي   به ما 
مي گويد كه از ماه ارديبهشت امسال در هر ماه شرايط  بهتر و بهتر شده است 

و اين روند در ماه هاي گذشته همچنان پيِش روي ما بوده است.«
فرافكني توأم با آدرس غلط دادن به جامعه براي حل مشكات اقتصادي و 
معيشتي در حالي يكي از وجوه جابه جايي نقش ها در جهت تبديل كردن 
تضادهاي عام اجتماعي به شللورش اجتماعي اسللت كه در شرايط فعلي، 
استفاده صحيح از اختيارات و وظايفي كه قانون اساسي براي رئيس جمهور 

و ساير اعضاي هيئت دولت گذاشته مؤثرترين راه است. 
دولت بعد از آنكه شش سال صدارت امور كامل كشور را در اختيار داشته 
امروز بايد پاسخگوي اختيارات گسترده اي كه در اختيار داشته،  باشد و به 
جاي آنكه در مورد »بايدها« سخن بگويد بايد در مورد »شدن ها« توضيح 
دهد و بگويد بر اسللاس شللعارهاي متراكمي كه در دو انتخابات رياست 
جمهوري سال هاي 92 و 96 سللر داده چه اقدامات مؤثری در حوزه هاي 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي و معيشتي برداشته است؛ 
چرا كه دولت و دولتمرد بر اسللاس فرهنگ اسللامي و حتي اصول ساده 
دموكراسللي غربي بايد دائما در مقام »پاسللخ دهي« و نه »پرسشگري« 
قرار داشته باشللد و »تهاجم هيجاني« عليه ساير مسئوالن و قوا و »هجوم 
مديريت شده« به اصول مبنايي حاكميت سياسي شايد در مقطعي كوتاه 
به توليد محدود رأی بينجامللد اما توليد كارنامه نمی كنللد و تنها اعتماد 

عمومي را سلب می كند. 

رئيس ستادکل نيروهاي مسلح: 
 مبارزه با فساد

 به مذاق برخي  خوش نيامده است
رئي�س س�تادکل نيروه�اي مس�لح ب�ا بي�ان اينك�ه مب�ارزه ب�ا 
فس�اد در ايام اخي�ر، هر چند ب�ه مذاق برخ�ي  خوش نيام�ده اما در 
پي�ش گرفت�ه ش�ده اس�ت، گف�ت: نس�ل هاي جدي�د بايد ب�ا فراز 
و  نش�يب ها که با زحمت فراوان حاصل ش�ده اس�ت، آش�نا ش�وند. 
به گزارش فارس، سرلشللكر محمد باقري صبح ديللروز در اولين همايش 
حكمراني اسامي، با بيان اينكه كشور ما از نظر موقعيت در حساس ترين 
منطقه جهان واقع شللده است، خاطرنشللان كرد: پيش از انقاب آمايش 
و چينش نيروهاي مسلللح و دكترين نحوه نبرد با دشللمن و در كل تمام 
ابعاد نيروهاي مسلح از خارج به ما ديكته مي شللد، كه وقتي آن را بررسي 
مي كنيم به اين پاسخ مي رسيم كه ايران نقش جهاني اش مقابله با شوروي 
در قالب عضو پيمان سللنتو و در نقش منطقه اي براي مقابله با عراق بوده 
كه اين نيروي مسلح توسط 50 هزار مستشار خارجي اداره شده است. وي 
با تاكيد بر اينكه با پيروزي انقاب انبوهي از تهديدات و توطئه ها عليه آن 
به كار گرفته شد، عنوان كرد: با همه اين تهديدات، نيروهاي مسلح كه از 
روز اول تحت شديدترين تحريم ها بودند، اين تهديدات را با پيروزي رفع 
كردند. صنعت دفاعي پيشرفته اي را كه قبل از پيروزي انقاب تقريبا در حد 
صفر بود سازماندهي كرد كه امروز در موشكي، پهپاد، رادار، مخابرات و ... 

حرف هاي اساسي در سطح جهاني براي گفتن دارند. 
رئيس ستادكل نيروهاي مسلح گفت: ابداع روش هاي بومي  نبرد به طوري 
كه از يك تك تيرانداز ما در يك جدول، مشخص است چگونه بايد عمليات 
انجام دهد تا واحدهللاي عملياتي و كان همه چيز توسللط فرزندان اين 
كشور طراحي شده اسللت. سرلشللكر باقري خلق يك قدرت اطاعاتي و 
امنيتي را كه بتواند با جاسوسي ها و تهديدات مقابله كند ديگر ثمره انقاب 
اسامي برشمرد. وي در تشريح علل موفقيت نيروهاي مسلح گفت: تبعيت 
از واليت و امامين انقاب، تاش براي طراحي مللدل بومي براي مقابله با 
تهديد خارجي، دل بريدن از بيگانگان و خارج، حركت جهادي و انقابي، 
دوري از ياس و نا اميدي، درس گرفتن از شكست ها، توسعه بازوان انقاب 
براي مشغول كردن دشمن و تبديل تجربيات ذهني به عيني از جمله علل 

توفيقات نيروهاي مسلح است. 
رئيس ستادكل نيروهاي مسلح ادامه داد: البته در سللاير ابعاد هم تجربه 
كرده ايم در سياست داخلي، خارجي، اقتصاد، تعليم و تربيت و ... نيز داراي 
تجربه هستيم كه به همراه خود موفقيت و ناكامي داشته كه بايد بررسي 
و ارزيابي شللوند. سرلشللكر باقري با بيان اينكه در بيانيه گام دوم انقاب، 
رهبر معظم انقاب حكمراني متعالي را مطرح كرده اند، خاطرنشان كرد: 
ما مي توانيم نظام انقابي داشته باشلليم كه مجري آن هم جوانان برومند 

انقابي براي ايجاد تمدن نوين اسامي هستند. 
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  گزارش

رئيس جمهور پس از سخنان تند و خارج از اعتدال در يزد، به کرمان رفت و در آنجا از همه خواست ميانه روی و اعتدال داشته باشند!
روحاني همه را به میانه روی و اعتدال دعوت كرد!


