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سرمقاله

یادداشت  ورزشی

چرا باید دست مفسد اقتصادی 
قطع شود؟

حسن رشوند

سعید احمدیان

رهبر معظم انقالب روز گذشته در ارتباط تصویری با همایش 
سراسری قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالروز 
شهادت شهید بهشتی که سمبل عدالت در دستگاه قضا بود، 
در اهمیت مبارزه با پدیده شوم فساد فرمودند : »مردم از مبارزه 
بدون مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا 
فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک 
و به شدت واگیردار و مسری اس��ت. تنها تفاوت ویروس کرونا 
با ویروس فساد این اس��ت که ویروس کرونا با شست وشوی 
دست برطرف می شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع 
دست مفسد است «. تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک 
سکه اند که گاه مبارزه با فساد تقدم بر تحقق عدالت دارد و در این 
مسیر ، نقش و جایگاه دستگاه قضایی نقشی کلیدی و اثرگذار 

است که باید برای تحقق آن تالش مضاعف صورت گیرد. 
اگر دس��تگاه قضا نتواند با پدیده فس��اد مقابله بی امان داشته 
باشد ، هم نمی توان انتظار داشت بقیه دستگاه های نظام کارکرد 
مثبتی در این خصوص از خود بروز دهند،  هم اینکه کم تحرکی یا 
خدای نکرده بی توجهی به آن، باعث سلب اعتماد مردم به نظام و 
موضوع مهم عدالت خواهد شد. این در حالی است که در رویکرد 
دستگاه قضا به ویژه در دوره جدید،  قرار است قدم مؤثر و بزرگی 
برای تحقق عدالت در دهه پنجم انقالب اسالمی برداشته شود. 
در چرایی اهمیت مبارزه با فساد و ضرورت قطع دست مفسدان 
اقتصادی و ریشه کنی این پدیده ش��وم که مکرر رهبر معظم 
انقالب ، مسئوالن دس��تگاه قضا را در ادوار مختلف بدان انذار و 

هشدار داده اند ، چند نکته اساسی وجود دارد. |صفحه2

    تحرکاتی ب��رای جدای��ی پورتلن��د، تازه     ترین صدای 
جدایی طلبی در امریکاست؛ اقدامی که در کنار موضع گیری 
صدراعظم آلمان درباره فراخواندن اتحادیه اروپا برای توجه 
به دنیایی بدون رهبری امریکا، بخشی از پیامدهای گسترده 
سیاست های مخرب رئیس جمهور این کشور در مخدوش 

کردن وجهه امریکا را آشکار می کند. 

    فرمانده کل سپاه: رابطه خوبي بین جهاد خودکفایي و 
هسته هاي رشد و دانش بنیان ایجاد شده است. این موضوع 
باعث شده تا در س��اخت هیچ یک از سیس��تم هاي سالح 
زمیني به خارج نیاز نداشته باشیم. این چیزي که بیگانگان 
در مورد تمدید تحریم هاي تسلیحاتي مطرح مي کنند، اثري 

در قدرت دفاعي ما ندارد.

    وضع نش��دن انواع مالیات بر بازار مسکن موجب شده 
است تا س��رمایه به جاي تمرکز روي ساخت مسکن روي 
احتکار مس��کن هاي ساخته ش��ده تمرکز کند، در نتیجه 
وضعیت براي اجازه نشین ها بسیار سخت و پیچیده شده 
است، زیرا حدود 3 الي 6میلیون مس��کن در بازار مسکن 
30میلیون واحدي کشور در قالب خانه هاي بالاستفاده و 
کم استفاده قرار گرفته است و جالب آنکه مرکز پژوهش هاي 
مجلس اعالم کرد ۴۲ درصد خانوارهاي تهراني اجاره نشین 

هستند

  در قانون مترو که مصوب مجلس اس��ت، دولت موظف 
شده است که کل هزینه هاي توسعه مترو و حتي بهره برداري 
را بپردازد، اما پس از آن در قانون حمایت از قطار شهري، به 
دولت اجازه داده شد   نیمي از هزینه هاي بلیت مترو و نصف 
یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت کند که عماًل بخش مربوط 

به یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است

  هیچ کدام از نخس��ت وزیران س��ابق عراق مجاهدان 
را هدف نگرفته اند ج��ز الکاظمی که برای هدف گرفتن 
حشدالشعبی تالش می کند. یک نصیحت به الکاظمی؛ 
در برابر مجاهدان حشدالشعبی نایست زیرا آنها نماینده 

ملت هستند

   تفاوت آش��کار ژانر دادگاهي در سینماي هالیوود با 
آثاري که در سینماي ایران به موضوع دادگاه و دادخواهي 
اشاره دارد، این است که در آنجا سیستم عدالت در نهایت 
به نفع مظلوم و احقاق حق رأي مي دهد و  حتي اگر قاضي 
فاسد باش��د، وکیل مدافعي هست که با پیگیري حق را 
محقق کند. سیس��تم قضایي در امریکا در اکثر فیلم ها 
پاک نشان داده شده و اگر ایرادي است به حضور برخي 
افراد فاسد ربط داده مي شود ولي در فیلم هاي ایراني به 
خصوص آنهایي که به موضوع قصاص یا دادگاه خانواده 
اشاره دارد، دستگاه قضایي به عنوان چالش پیش روي 
قهرمان قرار مي گیرد که باید با شکست دادن آن حق به 

حق دار برسد! 
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يك كيلومتر مترو هم 
نساختيم !

نصيحت می كنم الکاظمی
 مقابل حشدالشعبی قرار نگيرد

مرکل: اروپا به جهان 
بدون رهبری امریکا 

فکر کند
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ویژه    جوان

 عباس عبدی: حضور خیابانی 
در سال 88 را قبول نداشتم

 عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اصالح طلب در گفت وگو 
با روزنام��ه ایران، تلویحاً اردوکش��ی های خیابانی س��ال 88 را 
حرکت  هایی ضد اصالح طلبی دانس��ته اس��ت و می توان این 
نظر او را انتقادی به ش��یوه های اعتراضی اصالح طلبان در سال 

88 دانست.  
صفحه2

خسارت 14 هزار ميلياردي
 13 دستگاه دولتي به محيط زیست

وزارتخانههاینيرو،راهوشهرسازي،نفت،ارتباطات،سازمانمحيطزيستوسازمانهواشناسي
ازجملهخسارتزنندگانبهمنابعطبيعيكشورهستند

    اجتماعی

رهبرمعظمانقالباس�المیصبحديروزدرارتب�اطتصويریبارئيسو
مسئوالنعالیقضايیوهمچنينرؤس�ایكلدادگستریهایسراسر
كشورباابرازخرسندیازاقداماتانجامشدهدريکسالاخير،برلزوم
اس�تمرارحركتتحولیدرقوهقضائيهبهصورتمت�وازنوبامحوريت
مردمیبودنقوهتأكيدكردندوگفتند:مبارزهبافس�ادكهدرايندوره
بهاوجخودرس�يدهاس�تبايدبدوناغماضوبراس�اسحقوعدلو
قانونوهمچنينبدونتعدیوظلمبهافرادبيگن�اهباقدرتادامهيابد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهب��ری ، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای همچنین با تأکی��د بر اینکه ماجرای کرونا تمام نش��ده و همچنان 
ادامه دارد، همه مردم و مسئوالن را به جدی گرفتن رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند. 
   ازسندتحولقضايیگزارشدهيد،مردماميدوارمیشوند

رهبر انقالب اسالمی با گرامیداشت یاد شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی، شهید 
قدوسی، ش��هید الجوردی و دیگر شهیدان دس��تگاه قضا، »تدوین نسخه 
ارتقا یافته و پیشرفته تر س��ند تحول قضایی« را با استفاده از اندیشمندان 
حوزه و دانشگاه و تجربیات درون قوه ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: 
در زمان های الزم از اجرای این س��ند و برنامه ه��ای مترتب بر آن به مردم 

گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار 
است. ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت شده و توأم با دریافت های 
جدید و ابتکارات تازه خواندن��د و افزودند: این کار بای��د بر اصول و مبانی 
اس��المی و دینی مبتنی باش��د و گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج 
و مرج منجر می ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای ایج��اد تحول را در عمل 
بسیار دشوار خواندند و گفتند: البته برخی مقاومت    ها نه از روی سوء نیت 
بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته 
مخالفت های کس��انی که از وضع موجود منتفع هس��تند و کارشکنی    ها و 
فضاسازی های شبکه در هم تنیده مفس��دان و مجریان نیز ایجاد تحول را 
س��خت تر می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه دشمنان 
برای »خنثی کردن هر حرک��ت اصالحی و تحولی در نظ��ام « را از طریق 
جوس��ازی رس��انه ای و ایجاد وسوس��ه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر 
دشواری های ایجاد تحول خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله 
با همه عوامل و عناصر ضد تحول، »منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا 

و ادامه شجاعانه مسیر تحول« است. 
  دادستانیهامدعیحقوقعامهباشند

رهبر انقالب در بخش دیگری از س��خنان شان با اش��اره به وظایف مهم و 

بسیار گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه 
این وظایف را ضروری برشمردند. ایشان در همین زمینه موضوع »احیای 
حقوق عامه« را مهم خواندند و با ابراز خرس��ندی از فعالیت های اخیر قوه 
در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی    ها احساس کردند حقوق عامه در حال 
تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند.  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اش��اره به یکی دیگر از وظایف اساسی دس��تگاه قضا در قانون 
اساسی یعنی »پیشگیری از وقوع جرم « افزودند: اگر بسترهای شکل گیری 
و وقوع جرم به درستی شناخته شود، پیش��گیری علمی از وقوع جرم و در 
نتیجه کاهش فراوان هزینه های مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار 
نیازمند همراهی همه قوا به خصوص قوه مجریه است. رهبر انقالب گفتند: 
در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، 
دانِش صرفاً قضایی مشکل گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه  در 
علوم مختلف کمک گرفت. ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی 
مصادیق حقوق عامه از جمله محیط زیست و نیز واگذاری های غیردقیق 
بنگاه های تولیدی گفتند: اگر مراکز تولیدی به اش��خاص ناصالح یا ناتوان 
واگذار شود، تولید کشور ضربه می خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق 

عامه است. | بقيهدرصفحه2

صفحه3

بدون اغماض
با ویروس مسری فساد

مبارزه کنيد  
بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائيه

 نباید مورد تعدی قرار بگيرند 
قوهقضائيهزيرساخت

حمايتازگزارشگرانرافراهمكند

چندوچون»تحولخواهی«درگفتوگو
بادكترمحمدرضااخضريان،عضوهيئت

علمیدانشگاهتهران

توهم نجات فوتبال ایران 
با ارتباطات بین المللی 

علي کفاشیان یک هفته اي اس��ت که دوباره به فوتبال برگشته 
و این روزها با عن��وان نایب رئیس یکي از چهره هاي خبرس��از 
فدراسیون فوتبال شده است، مدیري که گویا ترک عادت نکرده 
و همچنان با شوخي، خنده و البته تمسخر سعي مي کند بازگشت 
غیرقانوني اش به فوتبال را توجیه کند و هش��دارهاي مجلس و 
سازمان بازرسي را درباره بازنشسته بودن و داشتن پرونده مالي 
جدي نگیرد. او بیشتر از هر مسئول دیگري از فدراسیون فوتبال 
و بیش��تر از هر زماني مقابل دوربین ها ظاهر مي شود تا به نوعي 
یک سال خانه نشیني را جبران کرده باشد و خودش را به عنوان 

همه کاره فدراسیون فوتبال مطرح کند.   |صفحه13

رهبرانقالب:

اعتراف وزیر خزانه داری: خطر 
تحریم ها برای امریکا بيشتر 

از تأثير بر ایران است!

ترجمه: محمدصادق عبد الهي

درصفح�ه330ازفصلدوازدهمكت�اب»اتاق
حوادث«جانبولتونروايتیازمخالفتاستيون
منوش�ين،وزيرخزانهداریامريکا،درخصوص
كاركردتحريمهامیخوانيم.بولتوننوشتهاست
كهترامپومنوشينهردوباابزارتحريممخالف
بودندچراكهاعتقادداشتندابزارتحريمسالها
توسطرؤسایجمهورامريکااستفادهشدهاست
وبهاينترتيبموجبش�دهنهتنهاكشورهادر
برابرآنقویشوندبلکهجايگاهدالرنيزتضعيف
شود.هرچندبولتونايناستداللهاراردمیكند
اماگذرزماننشاندادحرفهایمنوشينكاماًل

درستاست.| صفحه6

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون


