
      خبر اول

چرا باید دست مفسد اقتصادی  قطع شود؟
رهبر معظم انقالب روز گذشته در ارتباط تصویری با همایش سراسری 
قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در س��الروز شهادت شهید 
بهشتی که سمبل عدالت در دس��تگاه قضا بود، در اهمیت مبارزه با 
پدیده شوم فس��اد فرمودند : »مردم از مبارزه بدون مالحظه و بدون 
اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون 
ویروس کرونا، بس��یار خطرناک و به ش��دت واگیردار و مسری است. 
تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا 
با شست وشوی دست برطرف می ش��ود 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 دستگاه قضا نتواند با پدیده فساد 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 اس��ت که در رویکرد دستگاه قضا به ویژه در 
دوره جدید ، قرار است قدم موثر 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 شوم 
که مکرر رهبر معظم انقالب ، مسئوالن دستگاه قضا را در ادوار مختلف 

بدان انذار و هشدار داده اند ، چند نکته اساسی وجود دارد. 
1- پیچ تاریخی انقالب و ضرورت مبارزه با فساد

جمهوری اسالمی در فرآیند تحولی خود در پیچ تاریخی نقش آفرینی 
قرار گرفته اس��ت. پایان دهه چهارم و تبدیل نهال انقالب به ش��جره 
طیبه چهل ساله، نوید بخش افقی روش��ن و سرشار از موفقیت برای 
ملت ایران در دهه پنجم است. لذا هرگونه موانع و مشکالتی که مانع از 
تحقق همه جانبه آرمان  ها و اهداف یک ملت می شود  ، باید با قاطعیت 

و با سرعت و تدبیر برطرف گردد. 
این امر تا بدانجا اهمیت دارد که در میان توصیه های هفت گانه کلیدی 
رهبرانقالب به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص 
به »عدالت و مبارزه با فساد « دارد. مبتنی بر این بند: »این دو الزم و 
ملزوم یکدیگرند. فس��اد اقتصادی و اخالقی و سیاسی، توده  چرکین 
کشور ها و نظام  ها و اگر در بدنه  حکومت  ها عارض شود، زلزله  ویرانگر و 
ضربه زننده به مشروعیت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری 
اسالمی که نیازمند مش��روعیتی فراتر از مش��روعیت های مرسوم و 
مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی اس��ت، بس��یار جّدی تر و بنیانی تر از 
دیگر نظام  ها است.« لذا وقتی رهبر انقالب سخن از قطع دست مفسد 
می کنند و ویروس فساد را از جنس ویروس کرونا و چه بسا خطرناک 
تر از آن می دانند، بدان مفهوم اس��ت که تا زمانی که اقدام عاجلی در 
این خصوص انجام نشود نباید انتظار عبور سالم از پیچ تاریخی انقالب 

اسالمی را داشته باشیم. 
2-مبارزه با فساد، مطالبه عمومی مردم از نظام سیاسی

مالحظه دیگری که ضرورت مبارزه بی امان با فساد را در شرایط حاضر 
پراهمیت کرده است آن است که امروز با اقدامی که دستگاه قضا در 
پرونده افرادی همچون طبری که بس��تر ساز فس��اد در دستگاه قضا 
بودند ، مبارزه با فساد اقتصادی به مطالبه ای عمومی در جامعه تبدیل 
شده است. امروز فساد متعلق به یک قشر خاص با باور و نگرشی ویژه 
نیست، فساد همانگونه که در شهرام جزایری می تواند خود را نشان 
دهد همزمان می تواند در چهره برادر باال ترین مقام اجرایی کش��ور، 
دختر فالن وزیر و...  ظهور و بروز یابد. اگر تا دیروز پرده ها نیفتاده بود 
و منتسبین برخی آقایان در پشت صحنه خود را مخفی کرده بودند 
و از مصونیت برخوردار بودند ، امروز دیگر همت دس��تگاه قضا و اراده 
برخورد با همه مفس��دان در هر لباس و مسئولیتی بار دستگاه قضا را 
سنگین کرده و مطالبه قطع دست مفس��دان نه تنها مطالبه رهبری 
نظام ، بلکه عموم جامعه اس��ت . امروز مردم انتظار دارند دستگاه قضا 
به عنوان مدعی العموم و نماد وجدان جامعه یکه تاز این میدان باشد و 

اراده ملت را در عمل محقق نماید. 
3-تالش برای جبران کم کاری های گذشته

با وجود تالش هایی که در طول سالیان اخیر برای مبارزه با فساد و دانه 
درشت ها صورت گرفته اما هنوز باید به این نکته تأسف برانگیز اشاره 
کرد که برای مبارزه با فساد اهمال و کوتاهی های زیادی شده و شاهد 
کارهای بر زمین مانده بسیاری هستیم که در دوره جدید این انتظار 

از دستگاه قضا که برای انجام همت مضاعف نماید. 
4-دستگاه قضا و ضرورت عبور از چالش ناکارآمدی

ش��اید یکی از مهم  ترین چالش  های��ی که نظام های سیاس��ی با آن 
مواجه هستند و برای عبور از آن ، هزینه های فراوانی می کنند، چالش 
ناکارآمدی باشد. متأسفانه جمهوری اسالمی در بخش هایی از دستگاه 
عریض و طویل اجرایی خود با چالش ناکارآمدی دس��ت و پنجه نرم 
می کند. این ناکارآمدی محصول عوامل متعددی است که تشخیص 
آن خود نیازمند نظارت و تدبیر و برنامه ریزی اس��ت. اما آنچه مورد 
اجماع همه کارشناس��ان عرصه مدیریت و توسعه است آن است که 
فساد یکی از ش��اخص  ترین عوامل بازدارنده توسعه یافتگی و عاملی 
کلیدی در ناکارآمدی است. طبیعی است تا فس��اد در بستر اقتصاد 
کشور ریشه دوانده باشد ، نمی توان انتظار داشت که چالش ناکارآمدی 
مرتفع گردد. لذا برای مقابله با ناکارآمدی یک سیستم ، مبارزه بی امان 

با فساد امری ضروری است. 
5-ترس مفسدان از مبارزه فراگیر و دائمی دستگاه قضا 

مبارزه بی امان، یعنی فرد مفسد لحظه ای نباید تصور آرامش را داشته 
باشد و همواره باید درخوف آن باشد که چشمان تیز بینی از دستگاه 
قضا نظاره گر رفتار او است. دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این 
حقیقت را آش��کار می سازد که فسادس��تیزی باید مبارزه ای بی امان 
باش��د. برخوردهای مقطعی، گزینش��ی، فصلی، ش��اید در محدوده 
زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدن اقتصادی گردد، 
اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدان رونق خواهد یافت! تجربه 
گذش��ته به خوبی صدق این گفتار را تأیید می کند. لذا بدون ش��ک 
استقامت متولیان امر و تداوم و اس��تمرار نگهبانان عدالت به تدریج 
مفس��دان را از ادامه کار منصرف خواهد کرد و آنها را مجبور به تغییر 
رفتار خواهد نمود. یقین بدانیم اگر فالن مفسدی که با آرامش خاطر 
چندین هزار میلیاردرشوه می گیرد و با وقاحت تمام این رشوه را در 
دادگاه  » هبه « معنا می کند ، اگر می دانست چشمان پاک و تیز بینی 
او را نظاره می کند، حتما چنین ریس��کی را نمی کرد و هم جان خود 
را به خطر نمی انداخت هم حیثیت دس��تگاه عدالت نظام اسالمی را 

به تاراج نمی برد. 
هرچند بخش زی��ادی از اعتماد عمومی و س��رمایه اجتماعی جامعه 
با کم کاری های��ی که تاکنون در مب��ارزه با فس��اد اقتصادی صورت 
گرفته، لطمه جدی خورده اس��ت ، اما تأکید رهب��ر انقالب مبنی بر 
ضرورت قطع دست مفسدان ، هم یک امر والیی از جنس دستور امیر 
المومنین علی)ع( به حاکم شرع برای برخورد قاطع با مفسدان  است 
هم اینکه امروز برخورد با کس��انی که اعتماد مردم و نظام اسالمی را 
نشانه رفته اند مطالبه جدی آحاد جامعه است و دستگاه قضا مطمئن 
باشد هر چه در این امر اصرار بیشتری داشته باشد از حمایت مردمی 
بیشتری برخوردار خواهد بود و در این راه مقدس به هیچ وجه تسلیم 
فشارهای سیاسی و توصیه های زید و عمرو نشود که در این صورت ، 

قطعا از صواب دور خواهند شد.

حسن رشوند

بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه  نباید مورد تعدی قرار بگیرند

 رهبر انقالب: بدون اغماض
با ویروس مسری فساد  مبارزه کنید 

ادامه از صفحه اول
  مردم�ی ب�ودن اص�ل ض�روری تحول 

قضایی
رهبر انقالب تعمیم تحول خواهی از مس��ئوالن 
دس��تگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دس��تگاه 
را ضروری خواندن��د و افزودند: »مردمی بودن« 
از دیگر ضروریات ایجاد تحول اس��ت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم را غیرقابل 
قبول دانس��تند و گفتن��د: همه ما مس��ئوالن 
نظام جزو مردمیم و خیلی از م��ردم از ما باالتر 
هس��تند، بنابراین هم��ه باید خ��ود را در عمل 
خدمتگزار مردم بدانیم.  »دسترسی آسان مردم 
به دس��تگاه قضا«، »تالش برای ارتقای آگاهی 
و اطالع��ات قضایی م��ردم«، »حضور مس��تمر 
و مواجهه مس��تقیم ب��ا م��ردم« و »بهره گیری 
از کمک و اطالع��ات مردمی در مس��ائلی نظیر 
مبارزه با فساد « از دیگر تأکیدات رهبر انقالب به 
مسئوالن قضایی بود. ایشان بیان گزارش زبانی 
و آماری به مردم را الزم اما ناکافی دانس��تند و با 
اشاره به ضرورت بهره گیری از هنر و ظرفیت های 
رس��انه ای در ارائه گ��زارش فعالیت    ه��ا گفتند: 
متأس��فانه با غفلت برخی مس��ئوالن مربوط در 
عرصه نظارت بر فیلم ها، شاهد نمایش فیلم    هایی 
هس��تیم که اس��اس و مبانی قضایی جمهوری 

اسالمی را زیر سؤال می برند. 
  جای خالی ظرفیت ه�ای هنری در ارائه 

واقعیات کشور
رهبر انقالب افزودند: غربی    ها بر خالف واقعیت، 
در فیلم ه��ای س��ینمایی ، دادگاه ه��ای خود را 
عرصه عدالت محض نش��ان می دهن��د ولی ما 
حتی در ارائ��ه واقعیات کش��ور از ظرفیت های 
هنری و رس��انه ای بهره نمی گیری��م و گاهی بر 
عکس نشان می دهیم. ایشان با اشاره به سخنان 
رئیس جمهور امریکا درباره 1۰ سال حبس برای 
کسانی که نمادهای برده داری و نژادپرستی را به 
پایین بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران 
از والدین شان گفتند: البته از این بی قانونی    ها در 
غالب فیلم های غربی خبری نیست. رهبر انقالب 
اس��المی در ادامه نکاتی را درخصوص مبارزه با 

فساد بیان کردند. 
  مردم از مبارزه بدون مالحظه با مفس�د 

امیدوار می شوند
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بی��ان اینکه مبارزه 
با فس��اد از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز ش��ده 
بود و اکنون به اوج خود رس��یده است، گفتند: 
مردم از مبارزه بدون مالحظ��ه و بدون اغماض 
با مفس��د امیدوار می ش��وند زیرا فس��اد مالی و 
اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک 
و به شدت واگیردار و مسری است. ایشان افزودند: 
تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فس��اد این 
اس��ت که ویروس کرونا با شست وشوی دست 
برطرف می ش��ود اما تنها راه مقابل��ه با ویروس 
فساد، قطع دس��ت مفسد اس��ت.  رهبر انقالب 
اس��المی ، وظیفه قوه قضائیه را برخورد متوازن 
با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین 
حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه 
اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی 
انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه 

قضائیه بسیار سنگین خواهد بود. 
  درمبارزه با فساد نباید هیچ مالحظه ای 

درکار باشد
حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر لزوم نگاه 
کارشناسی برای شناخت بس��ترهای فسادزا و 
مقابله با آن، افزودند: مالک در مبارزه با فس��اد 

باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه 
دیگری در کار نباش��د. ایش��ان گفتن��د: البته 
همانطور که در برخورد با فس��اد نباید اغماض 
وجود داش��ته باش��د اما افراد بی گناه هم نباید 
مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی    ها باید کاماًل 
بر اساس قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام 
شود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گسترش 
فضای مج��ازی و قضاوت اف��راد مختلف درباره 
رویداد   ها و مس��ائل، خاطرنش��ان کردند: عموم 
مردم و فعاالن فض��ای مجازی مراقب باش��ند 
تا نس��بت به افراد بی گناه تع��دی و ظلمی واقع 

نشود. 
  ب�زرگان پاکدس�ت قبلی ق�وه قضائیه 

مورد تعدی قرار بگیرند نباید 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با گالی��ه از اهانت 
و ظلم به برخ��ی بزرگان پاکدس��ت قبلی قوه 
قضائیه در جریان قضاوت   ها و اظهارنظر   هایی 
که در خص��وص دادگاه اخیر ش��ده افزودند: 
خطاب من در ای��ن موضوع م��ردم و جوانان 
مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به 
افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع 
انقالبی و محکم قاطع فالن شخصیت هستند، 
کاری ن��دارم. ایش��ان تأکید کردن��د: حرکت 
مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضائیه به خوبی 
مشاهده می شود و خود را نشان داده است، از 
دوره آقای آملی الریجانی آغاز شد و ایشان هم 
در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن 
بودند و اینها نباید از نظر دور باشد. رهبر انقالب 
اس��المی یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه در 
مبارزه با فساد را »حمایت از تولید و جلوگیری 
از تعطیلی واحده��ای تولیدی« دانس��تند و 
گفتند: در ش��رایط کنونی که م��ردم از لحاظ 
معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی 
که بتواند به اقتصاد کش��ور کم��ک کند، باید 
این کار را انجام دهد و این اق��دام قوه قضائیه 
در واقع کمک به اقتصاد کشور است.  حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه ابالغیه اخیر 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه برخی بانک   ها 

حق مص��ادره و تعطیلی واحده��ای تولیدی 
را ندارند، خاطرنش��ان کردند: این کار، بسیار 
درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که 
با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و 
فروش تجهیزات، کاربری این واحد   ها را تغییر 
می دهند زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد 

کشور است. 
  ق�وه قضائی�ه زیرس�اخت حمای�ت از 

گزارشگران را فراهم کند
ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد 
را »نظارت   ها و گزارش های مردمی « خواندند و 
افزودند: باید برای این موضوع زیرس��اخت های 
حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی 
و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به  معروف و 
ناهی از منکر دلگرم باش��د که دس��تگاه قضایی 
پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت زنی 
نیز فراهم نشود.  رهبر انقالب اسالمی در بخش 
پایانی سخنان ش��ان به یک موضوع غیرقضایی 
اما مهم یعنی مس��ئله کرونا نیز اشاره کردند و با 
انتقاد از برخی افراد که مسئله کرونا را تمام شده 
می دانند، گفتن��د: در اثر فداکاری دس��تگاه   ها 
و کادره��ای درمان��ی و بهداش��تی و همچنین 
مجاهدت داوطلبانه گروه های مردمی و همکاری 
عموم مردم، ایران به عنوان یک کشور موفق در 
دنیا معرفی ش��د اما این مربوط ب��ه ابتدای کار 
بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از 
جانب بعضی مردم و مسئوالن سست شده است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تش��کر از خدمات 
طاقت فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری 
را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند 
و افزودند: اینکه گفته می شود باید کاری کرد که 
مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاید، 
حرف درستی اس��ت اما در صورت بی توجهی و 
شیوع گسترده بیماری، مشکالت اقتصادی هم 

بیشتر خواهد شد. 
  دش�منان در هرکاری سرشان به سنگ 

می خورد، اگر...  
رهبر معظم انقالب ب��ا تأکید بر ل��زوم مراقبت 

از کش��ور در همه جه��ات از جمل��ه در مقابل 
دشمنی های امریکای خبیث و انگلیس خبیث و 
همچنین در مواجهه با اقدامات دولتهای اروپایی، 
خاطرنش��ان کردند: اگر ما به وظایف خود عمل 
کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به 
سنگ خورده و نمی توانند مقاصدشان را عملی 
کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری 
برای به زانودرآوردن مردم، نشستن مشت ملت 
ایران بر س��ینه آنها و به عقب راندن شان خواهد 
بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان از زحمات 
همه مسئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه در 
سراسر کش��ور و همچنین از خانواده های آنان 

تشکر کردند. 
  گزارش یک س�اله رئیسی از برنامه های 

تحولی دستگاه قضا
در این نشست، پیش از س��خنان رهبر انقالب 
اس��المی، رئیس قوه قضائیه با بیان گزارشی از 
رویکرد   ها و برنامه ه��ای تحولی این قوه در یک 
س��ال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گسترش 
دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف 
برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، رویکرد 
فعال در برخورد با مس��ائل از جمله جلوگیری 
از تعطیل��ی 12۰۰ واحد تولی��دی با همکاری 
دول��ت، تقویت بُع��د نظارت��ی و فعال تر کردن 
سازمان بازرسی کل کش��ور، افزایش اتقان آرا، 
س��امان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی از 
پرونده های معوق، مردمی شدن قوه و افزایش 
نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری از 
وقوع جرم، از جمله رویکرد   ها و برنامه های قوه 
در سال گذشته بود. آیت اهلل رئیسی، مبارزه با 
فساد را اولویت جدی قوه قضائیه خواند و افزود: 
بیش از ه��زار حکم در محاکم علیه مفس��دین 
اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال 
خواهد شد، همچنین ارتقای سالمت دستگاه 
قضایی و مبارزه ب��ا هر گونه فس��اد و کژی در 
درون این قوه جزو اولویت   ه��ا و مطالبات همه 
قضات متدین و سالم دس��تگاه قضایی و عموم 

مردم است. 

شن
رو
يه
عباس عب��دی، روزنامه ن��گار و تحلیلگر اص��الح طلب در سا

گفت وگو با روزنامه ایران، تلویحاً اردوکش��ی های خیابانی 
س��ال 88 را حرکت  هایی ضد اصالح طلبی دانسته است و 
می توان این نظر او را انتقادی به شیوه های اعتراضی اصالح 
طلبان در سال 88 دانست. او در این گفت وگو می گوید که 
»میان اصالحات و انقالب تفاوتی هس��ت. در مقایسه میان 
اصالحات و انقالب، می توان گفت که روند اصالحات کند، 
آرام و تدریجی اس��ت، اما از آن طرف انق��الب و براندازی، 
سریع اس��ت و جذابیت های خود را دارد. در جریان 88 به 
هیچ وجه در خیابان نرفتم، نه به این خاطر که می ترسیدم، 
بلکه وقتی چیزی را قبول ندارم انج��ام نمی دهم. بعضی از 
همسن و س��ال های من یا بزرگ تر  ها را که می دیدم، حس 
می کردم به سال 57 برگش��ته اند و آن حس را دارند. هنوز 
هم وقتی از جریان 88 صحبت می کنند، آن حس ش��عف 
را دارند. درب��اره انقالب هم همین ح��س را دارند. این یک 
حس عجیب و غریب است که شاید به لحاظ شخصی خوب 
باشد و چه بس��ا در مقاطعی برای نوعی پوست اندازی برای 
کشور ها الزم هم هست، کما اینکه فکر می کنم انقالب 57 
این پوست اندازی را موجب شد، اما در اصالحات این حس 
شکل نمی گیرد و بیشتر باید با عقل و تدبیر کار کرد، ضمن 
اینکه فرآیند آن هم بسیار طوالنی تر است. « عبدی در واقع 

تلویحاً مدل اعتراضی سال 88 را که همفکرانش رقم زده اند، 
به دور از عقل و تدبیر می خواند. با قضاوت او در مورد انقالب 
اس��المی کاری نداریم، اما اذعان اف��راد در مورد خودهای 
شان و اقدامات جناح خودی شان مس��موع و قابل پذیرش 
اس��ت.  او در این گفت وگو از عدم مسئولیت پذیری محمد 
خاتمی هم انتقاد می کند: »به طور مش��خص آقای خاتمی 
از سیاست های اصلی اصالح طلبی عدول کردند...  مثل تن 
ندادن به ش��کاف قدرت و مس��ئولیت. می توانیم بپذیریم 
عده ای قدرت داشته باشند، هیچ ایرادی ندارد و چه بسا همه 
قدرت را داشته باشند. اما وقتی بخشی از قدرت را در اختیار 
گرفتید یا بخشی از قدرت به شما داده شد، باید مسئولیت 
آن هم متوجه شما باشد. نمی شود که قدرت جای دیگری و 

مسئولیت جای دیگری باشد. این نخستین اشتباهی بود که 
آقای خاتمی انجام داد. « او در توضیح همین بخش سخنانش 
می گوید: »آقای خاتمی جا هایی قدرت کافی را داشت، اما 
مسئولیت پذیری کافی نداش��ت. نمونه اش بحران 78 در 
کوی دانشگاه. کوی دانشگاه به اصالح طلبان چه چیزی یاد 
می داد؟ چرا مرحوم سحابی آمد به دانشگاه، گریه کرد و از 
دانشجویان خواهش کرد به خانه های خود بازگردند؟ چرا 
کسی به حرف او گوش نکرد؟ او که در حکومت نبود، محبوب 
هم بود. به خاطر اینکه جریان اصالح طلب باید می فهمید آن 
کار، کار آقای س��حابی نبود، کار آقای خاتمی بود؛ نه اینکه 
بیاید خواهش و تمنا کند که دانشجویان بروند، بلکه یک پیام 
بدهد که دو س��اعت وقت دارید آنجا را تخلیه کنید و بعد از 
دو ساعت، من می دانم و شما. سیاست که شوخی ندارد. باید 
می گفت من از مردم خواهم خواست تا شما را بیرون کنند...  
درباره بحران سال 78، یک واقعیت تاریخی وجود داشت که 
آقا! این کار ها نتیجه نمی دهد، ش��ما )آقای خاتمی( قدرت 
داری، باید مسئولیت بپذیری و بروی رسیدگی کنی. تعلل 
کردند، کار کشیده شد به دوش��نبه، سه  شنبه و چهار شنبه 
و آن وضعیتی شد که دیدیم. این امر نشان می دهد چندان 
نمی خواستند مسئولیت پذیری داشته باشند، درحالی که 

قدرتش را داشتند. «

 قالیباف: زمینه و فرصت جوان گرایی
 باید فراهم شود

رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در مدیریت کشور، 
گفت: زمینه و فرصت جوان گرایی باید فراهم شود البته به معنای آن 
نیست که به نیروهای باتجربه در محیطی مانند مجلس نیازی نداریم. 
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، محمدباقر قالیباف روز گذش��ته 
با حضور در جلس��ه برگزاری آزمون انتخابی دبیران کمیس��یون های 
تخصصی مجلس شورای اس��المی، رکن رشد و تحول در هر مجموعه 
را نیروی انس��انی برش��مرد و گفت: اگرچه در بحث توسعه همواره بر 
منابع مادی و انسانی اشاره می شود، اما منابع انسانی تنها رکن توسعه 
اس��ت، زیرا منابع مادی هم با توان و ظرفیت انسانی فراهم می شود به 
این معنا که افراد با تدبیر، خالقیت و مدیری��ت، منابع مادی را با خود 

همراه می کنند. 
رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، وجود فساد، تبعیض و 
مؤثر بودن تحریم  ها را ریشه در ناکارآمدی و ضعف در مدیریت دانست و 
گفت: مدیریت برای حل و فصل چنین مشکالتی باید به نیروی انسانی 
توجه ویژه داشته باشد؛ اساس کار در مدیریت است به طوری که وجود 
مدیران به همراه منابع و ظرفیت های انسانی، خالقیت ها، وقت گذاری  ها 
و علم و دانش می تواند مؤثر واقع شود. قالیباف با تأکید بر اینکه مشکل 
کشور امکانات و منابع نبوده بلکه مدیریت است افزود: قانون اساسی دو 
رکن صحن و کمیسیون برای مجلس شورای اسالمی تعریف می کند به 
طوری که تمامی پشتوانه فنی و محتوایی صحن در اختیار کمیسیون  ها 
اس��ت که محتوا و کار کارشناسی دقیق و خداپس��ندانه را تنظیم و به 
صحن ارسال می کنند، همین جاس��ت که به نقش مهم دبیران و تیم 

کارشناسی پی می بریم. 
رئیس مجلس نقش تیم دبیران و کارشناسان کمیسیون  ها را در انجام 
کار محتوایی پراهمیت و اساسی برشمرد و تأکید کرد: بار سنگینی بر 
دوش دبیران کمیسیون  ها است، همانگونه که بنده در پیشگاه خداوند 
مسئول هستم شما دبیران نیز مسئول هس��تید که آیا وظایف خود را 
تحت نفوذ و با بده بستان انجام می دهید یا براساس قوانین، با تخصص و 
بر اساس انصاف و تشخیص درست عمل می کنید؟ قالیباف با یادآوری 
جایگاه مجلس، ادامه داد: مجلس باید در رأس امور باشد، اما هم اکنون 
نیس��ت و باید در رأس امور قرار گیرد. وی با یادآوری اختیارات رئیس 
مجلس در انتخاب دبیران کمیسیون  ها مطابق آئین نامه داخلی مجلس 
تأکید کرد: هرگز چنین اختیاری را قبول ندارم که با سلیقه شخصی و 
بدون ضابطه دست به گزینش بزنم و بر این باورم که باید شایسته گزینی 
اتفاق بیفتد، شایسته گزینی به معنی ایجاد فرصت برای شرکت 2۰۰ 
نفر در آزمون به طوری که فرصت برای همه فراهم شود و این طور نباشد 
که با دایره بسته چند نفری که می شناس��یم یا چند نفری که توصیه 
می کنند حجت بر ما تمام شود که فردی را برداریم یا بگذاریم. رئیس 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر باور جوان گرایی افزود: زمینه و فرصت 
جوان گرایی باید فراهم شود البته به معنای آن نیست که به نیروهای 
باتجربه در محیطی مانند مجلس نیازی نداریم یا همه جوان  ها بی تجربه 
هستند، ولی نباید پست  ها و مسئولیت  ها را در اختیار کسانی قرار داد که 
قابلیت آن کار را ندارند. وی چرخش و تغییر را اصلی انکارناپذیر توصیف 
کرد و ادامه داد: باید با شایسته گزینی و اجرای قانون به سمت عادالنه 
بودن حرکت کنیم، به طور طبیعی هر آمدنی، رفتنی دارد. ممکن است 

تغییرات در برخی موارد سخت باشد، ولی الزمه کار است.

وزیر کشور در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی:
 ضرورت مسئولیت پذیری دولت عراق 

در تأمین امنیت مرزها
وزیر کشور در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی خود با تأکید بر اینکه 
اتحاد بیش از پیش دو ملت و دو کشور ثمره خون شهیدان سلیمانی و 
المهندس است، گفت: دولت عراق و اقلیم کردستان عراق باید در تأمین 
امنیت مرزهای مشترک، مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، عبدالرض��ا رحمانی 
فضلی وزیر کش��ور، دیروز در گفت وگوی تلفنی با عثمان علی فرهود 
مش��یر الغانمی،  همتای عراقی خود با بیان اینکه زمینه های همکاری 
وزارت کشورهای ایران و عراق بسیار زیاد است، تصریح کرد: مبارزه با  
تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق سالح و مواد مخدر، همچنین 
همکاری پلیس های دو کشور و همکاری های مرزی از جمله زمینه    هایی 
اس��ت که می توانیم س��طح فعالیت های مش��ترک را تعریف و زمینه 

همکاری های دو کشور را بیش از پیش مهیا کنیم. 
وزیر کشور با دعوت از همتای عراقی خود برای مصوب کردن فعال سازی 
بیش از پیش مرز    ها و بازارچه های میان دو کشور در دولت عراق گفت: از 
این طریق می توانیم تقویت مبادالت اقتصادی و تجاری را ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی داشته باشیم. وی افزود: حتی می توانیم ساعات 
کار بازارچه های مرزی را تا 24 س��اعت افزایش دهیم تا تجار و فعاالن 

تجاری دو کشور، بیشتر بتوانند همکاری کنند. 
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اینکه در نقاطی از مرزهای بین ایران 
و عراق، هم در شمال و هم در جنوب، متأس��فانه شاهد قاچاق سالح، 
مهمات و مشروبات الکلی به داخل ایران هس��تیم، خواستار برگزاری 
نشست های مشترک مس��ئوالن ذی ربط دو کشور برای جلوگیری از 
این موارد شد.  وزیر کشور با اشاره به اهمیت صیانت از ثبات و آرامش 
در مناطق مرزی دو کشور و با بیان اینکه در منطقه شمالی عراق و اقلیم 
کردستان برخی گروه های تروریس��تی حضور و فعالیت دارند که هم 
مشغول رزمایش    ها و آماده س��ازی هستند و هم ترددهای مسلحانه به 
مرزهای ایران دارند و در چندین مورد نیز اقدام های مسلحانه داشته اند 
و از این گروه    ها حمایت مالی و تجهیزاتی می ش��ود، تأکید کرد: دولت 
عراق و اقلیم کردس��تان عراق باید در تأمین امنیت مرزهای مشترک، 

مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند. 
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمنان 
آشکار و پنهان دو کشور و دو ملت عراق و ایران، از جمله امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی در تالش هس��تند که اوالً منطقه را ناامن و ثانیاً مانع از 
ارتقای روابط بین کشورهای مسلمان ش��وند، تأکید کرد: امیدوارم با 
کمک جنابعالی در جهت خنثی کردن نقش��ه های دش��منان، و ادامه 
مسیر اتحاد و اخوت اسالمی بین دوملت و دو کشور حرکت کنیم و در 
این مسیر که شهدای زیادی از جمله شهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس خون خود را برای احیای آن نثار کرده اند، بیش از پیش تالش 
کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: خون شهدا موجب اتحاد بیش از پیش دو 
ملت و دو دولت است و ان شاءاهلل  بتوانیم امنیت، صلح، توسعه و روابط 
قوی و دوستانه بین دو کشور تقویت کنیم.  در این گفت وگوی تلفنی، 
وزیر کشور عراق ضمن تشکر از تماس دکتر رحمانی فضلی، بر توسعه 
همکاری دو کشور در حوزه های امنیتی، بهداشتی سیاسی، اقتصادی 
و س��ایر همکاری    ها تأکید کرد و گفت: تالش داریم همکاری در همه 

زمینه    ها را توسعه دهیم چرا که به مصلحت دو کشور و دو ملت است.
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عباس عبدی: حضور خیابانی در سال 88 را قبول نداشتم


