
3 چهارشنبه  6 تیر 1397  شماره 4776  ویـکرد ر

مقابله با رژیم صهیونیستی و زیاده خواهی های آمریکا
مش��اور رهبر انقالب در امور بین الملل گفت: مقابله با رژیم صهیونیس��تی و 

زیاده خواهی های آمریکا فاکتور مشترک میان ایران و عراق است.
علی اکبر والیتی در مالقات با هیئتی از اندیشمندان عراق اظهار کرد: ایران 
و عراق دارای مش��ترکات و فاکتورهای زیادی هس��تند که به لحاظ سیاسی آنها 

را به هم نزدیک می کند. وی با اش��اره به دموکراتیک بودن نظام سیاس��ی عراق و 
ایران گفت: ما 2 کش��ور اسالمی هستیم که حکومت مان براساس آراء مردمی هست 

و بنابراین به معنای واقعی کلمه دموکرات هستیم.
وی اف��زود: فاکت��ور مش��ترک می��ان ایران و ع��راق مقابله ب��ا رژیم صهیونیس��تی و 
زیاده خواهی های آمریکا و دوستان آنهاست. این نشان می دهد دو کشور جزء محور مقاومت 
هس��تند. وی ادامه داد: ایران و عراق امتیازات و امکانات متنوع تاریخی، فرهنگی و انسانی 

دارند که معدود کشورهایی از این مقدار ظرفیت های متنوع برخوردار هستند.  تسنیم

دیدگاه
نامه ۷۰ نماینده درباره حضور رئیس جمهور در مجلس

۷۰ ت��ن از نمایندگان مجل��س در نامه ای به رئیس قوه  مقننه خواس��تار حضور 
رئیس جمهور و اعضای هیئت  دولت برای ساماندهی وضعیت بازار ارز در مجلس شدند.

حجت االسالم علیرضا سلیمی از نامه ۷۰ تن از نمایندگان مجلس به رئیس 
ق��وه  مقننه برای حض��ور اعضای هیئت  دولت و رئیس جمه��ور در پارلمان برای 

بررس��ی وضعیت بازار ارز در یکی از جلس��ات علنی مجلس خبر داد و گفت: این 
نامه تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس ش��ده اس��ت. وی افزود: نمایندگانی که این نامه را 

امضا کردند خواهان پاسخگویی رئیس جمهور، تیم اقتصادی دولت و اعضای هیئت دولت 
برای وضعیت بازار ارز و یافتن راه حل هایی جهت ساماندهی این بازار هستند.

در نامه دالیل حضور رئیس جمهوری در مجلس را اینطور نوشته اند: نوسانات شدید 
و غیرقابل تصور ارز، س��که و خودرو که کل بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده 

است. وضعیت گرانی افسارگسیخته برخی کاالها ذکر شد.  تسنیم

پارلمان
حضور نیروهای فرامنطقه ای نتیجه ای جز بی ثباتی و ناامنی ندارد

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: تجربیات پرهزینه سال های 
گذش��ته نش��ان می دهد که حضور نیروهای فرامنطقه ای به بهانه ایجاد امنیت، 

فرجامی به جز بی ثباتی و توسعه ناامنی نخواهد داشت.
»ویکتور محمود اف« دبیر ش��ورای امنیت ملی ریاست جمهوری ازبکستان با 

دریابان علی شمخانی دیدار کرد. شمخانی در این دیدار با اشاره به توافقات روسای 
جمهور دو کشور در سال 96 آمادگی ایران را برای گسترش همکاری های دوجانبه در 

حوزه های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فناوری اعالم کرد.
وی بر ضرورت مقابله همه جانبه با تروریس��م، افراط گرایی و جدایی طلبی به عنوان 
معضالت مش��ترک منطقه تاکید و خاطرنشان کرد: وهابیت بستر ایدئولوژیک تروریسم 
تکفیری بوده و براساس آن داعش با طراحی برخی قدرت های جهانی و بازیگری تعدادی 

از کشورهای نادان و مدعی منطقه ایجاد و پشتیبانی شده است.  مهر

امنیت و اقتدار

قوه  قضاییه آنچنان با مفسد برخورد کند 
که موجب عبرت شود

دادن امنیت به مردم یک پایه ی مهمش روی دوش 
قوه ی قضاییه اس��ت. چه امنیت اجتماعی، چه امنیت 
اقتصادی، چ��ه امنیت اخالقی، چ��ه امنیت حیثیتی. 
درست است که دستگاههای گوناگوِن اجرائی هرکدام 
به نحوی در این کارها با قوه ی قضاییه شریکند - مثاًل 
در امنی��ت اجتماعی، دس��تگاههای انتظامی با قوه ی 
قضاییه ش��ریکند و باید اس��تقرار امنی��ت کنند - اما 
نقش قوه ی قضاییه در اینجا چیست؟ این است که آن 
کسی که متجاوز است، از سوی قوه ی قضاییه آنچنان 
با او برخورد ش��ود که مایه ی عبرت ش��ود. یا درست 
اس��ت که مس��ئوالن اس��تقرار امنیت اقتصادی غالباً 
در دس��تگاههای اجرائیاند - وزارتخانه های اقتصادی 
و دس��تگاههای پولی و بانکی - و اینها مس��ئولند؛ اما 
نقش قوه ی قضاییه این اس��ت ک��ه اگر در مجموعه ی 
این عملکردها و تعامل این دستگاهها با مردم، مفسد 
اقتص��ادی به وج��ود آمد، قوه ی قضایی��ه آنچنان با او 
برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی 
باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد میکشانند. این، 

خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.
بعضی خیال میکنند - یا این جور وانمود میکنند که 
خیال کرده اند - که برخورد با مفاس��د اقتصادی، مخل 
امنیت اقتصادی است. این عکس قضیه است؛ این درست 
نقطه ی مقابل حقیقت است. برخورد با مفسد اقتصادی 
موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد 
کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی 
هستند؛ سوءاستفاده چیها. با اینها برخورِد سخت بشود 
تا اکثر مردم، اکثر فع��االن صحنه ی اجتماع که در امر 
اقتصادی کار میکنند، احساس کنند دارای امنیتند و راه 

صحیح آن راهی است که آنها پیش گرفته اند.

 بیانات در دیدار خانواده  شهدای هفتم تیر
و مسئوالن قوه قضاییه
7 تیر 1386

مخاطب شمایید

شعر مداح جنجالی برای تیم ملی فوتبال 
میث��م مطیع��ی مداح موس��وم ب��ه جنجالی 

نوشت:
ما می توانیم

رؤیای بزرگ داری و طوفانی
تو وارِث روشنایی و ایمانی

با هر قدم تو کّل دنیا فهمید:
آینده از آن توست ای ایرانی "

سیاست مجازی

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره مناقصه ١١-٩٧/٤
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات

 بهداشتى ، درمانى زاهدان

روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ، درماني زاهدان 

بيمارستان حضرت  اورژانس  توسعه  دارد سه دستگاه آسانسور  نظر  زاهدان در  ، درمانى  بهداشتى   دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 

على ابن ابيطالب (ع) زاهدان با مشخصات فنى ارائه شده ، از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى نمايد.

1- مبلغ تضمين در مناقصه: 250/000/000 ريال

2- ميزان سپرده شركت در مناقصه: به صورت واريز نقدى به حساب 27800234911 بانك سپه و يا ارائه ضمانت نامه بانكى بر اساس آخرين 

بخشنامه هيات محترم وزيران

3- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: بابت شركت در مبلغ 50/000 (پنجاه هزار) ريال به حساب شماره 2178522625007 بانك ملى به نام دانشگاه 

علوم پزشكى زاهدان واريز نموده و پس از ارائه رسيد بانكى اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

4- از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد، از تاريخ انتشار آگهى به مدت 7 روز جهت خريد اوراق مناقصه و كسب اطالعات بيشتر 

 به مديريت منابع فيزيكى و نظارت بر طرحهاى عمرانى دانشگاه علوم پزشكى زاهدان ، واقع در ميدان دكتر حسابى مجتمع پرديس دانشگاه

  علوم پزشكى زاهدان و يا از طريق پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس IETS.MPORG.IR مراجعه و نسبت به دريافت اسناد

 اقدام نمايند.

5- متقاضيان گرامى در مهلت مقرر ، اسناد و مدارك خواسته شده را برابر شرايط مناقصه و حداكثر ده روز پس از آخرين روز فروش اسناد به نشانى 

فوق و دفتر حراست دانشگاه در قبال رسيد تسليم نمايند.

6- هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شناسه آگهى: 195068

ت دوم
نوب

آگهي خريد و تملك زمين

شركت آب و فاضالب استان گيالن-   ( سهامي خاص)

   شركت آب و فاضالب استان گيالن به استناد اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك ... مصوب 1358/11/17 شوراي 

انقالب قصد دارد براساس كروكي ذيل چهار قطعه زمين به مساحت هاى  (110/90-469/90-176/78-353/90 ) مترمربع جمعاً به مساحت 

1111/48مترمربع واقع در شهرستان الهيجان- جاده رودبنه- روستاى سپهرپشت را به منظور اجراي طرح خط پساب تصفيه خانه فاضالب 

خريداري نمايد . بدين وسيله از مالك يا مالكين و صاحبان هر نوع حقوق در زمين ياد شده دعوت مي شود تا حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 

انتشار نوبت دوم اين آگهي با به همراه 

مالكيت  مثبته  مدارك  و  اسناد  داشتن 

قطع مورد نظر به دفتر حقوقي شركت 

در  واقع  گيالن  استان  فاضالب  و  آب 

رشت – جنب پارك قدس (باغ محتشم) 

مراجعه نمايند .  

ن گروه رویکرد   ا همایش سراسری قوه قضاییه میـــــز
با حضور سران سه قوه و مسئوالن کشوری و قضایی 
درس��الن اجالس س��ران برگزار شد که در این بین 
بحث مبارزه با فس��اد بیش��ترین توجه مسئوالن را 
به خود اختصاصا داده و همین خبر از برنامه مدون 
جدید برای مبارزه با فساد اداری، اقتصادی می داد.

امنیتی ها اخالل گران اقتصادی را معرفی کنند
در همین راس��تا رئیس قوه قضاییه گفت: در 
عین اینکه پاره ای از مش��کالت اقتصادی و وجود 
نقدینگی زیاد که موجب اش��کال در کار بازار شده 
اس��ت را اذعان می کنیم، ام��ا از آن طرف برای ما 
مسلم اس��ت که عده ای با سرمایه های کالن خود 
برای سوءاس��تفاده های کالن تالطم در بازار ایجاد 
می کنند. خودش��ان وارد بازار می شوند؛ دالر ها را 
جمع می کنند و بعد در فرصت مناس��ب دالر ها را 
با قیمت بیش��تر به بازار می آورند. برخی از کسانی 
که دس��تگیر ش��ده اند، از این قبیل هستند. امروز 
نیرو های امنیتی موظفند اخاللگران نظام اقتصادی 

کشور را شناسایی کنند.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی تصریح کرد: سخن 
بنده با اخاللگران این است که این کار شما خیانت 
به کش��ور و مردم اس��ت و نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ 
خصوص��ا قوه قضاییه به نحو قاط��ع با آنها برخورد 
خواهد کرد. وی ضمن هش��دار به اخاللگران نظام 
اقتصادی گف��ت: خوب گوش کنی��د، پنبه ها را از 
گوش بی��رون بیاورید و چش��م هایتان را باز کنید. 
ای��ن کار ها تحت قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشور مجازات های بسیار سنگینی دارد. 
در این قانون دیده ش��ده که اگ��ر این کار مصداق 
"افساد فی االرض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر 
از این باش��د تا 2۰ سال حبس دارد و تمام اموالی 
که از این راه بدست می آید، مصادره می شود. ما در 

اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم.
رئیس قوه قضاییه تصری��ح کرد: امروز به این 
افراد که عدد آنها نیز قلیل اس��ت، هشدار می دهم 
و تأکیِد اکید می کنم که نیرو های امنیتی موظفند 
در اس��رع وق��ت این اف��راد را شناس��ایی و به قوه 
قضاییه معرفی کنند تا عادالنه محاکمه شوند. فردا 

به ما نگویند که ما نمی دانستیم که اخالل در نظام 
اقتص��ادی کش��ور چنین مجازات س��نگینی دارد. 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
مصوب سال 69 و اصالحیه آن مصوب سال ۸۴ با 

تمام تفاسیر به این موارد اشاره کرده است. 
آملی الریجان��ی گف��ت: اگر کس��ی در بازار ارز 
اخ��الل ایجاد کرد، ب��ه تمام امنیت کش��ور اضرار 
رسانده است و امروز کسی نیست که این مطلب را 
نداند. اینها ازجیب مردم عادی اختالس می کنند و 
هیچ نیاز واقعی پش��ت این موضوع نیست. به دلیل 
اینکه دولت محترم نیاز های اساسی کشور را دیده 
است و در طول این سه ماه باالی ۱۰ میلیارد دالر 
اختصاص داده و آن را برای تهیه کاال های اساسی و 
ضروری هزینه کرده اند. مگر مازاد از این، چه مقدار 
نیاز بوده اس��ت که یک شبه می خوابند و فردا دالر 
به فالن مقدار گران می شود. مشخص است که این 
نیاز واقعی نیست و تالطمی است که عده ای ایجاد 
می کنند. در بازار سکه نیز همینطور است. البته به 
نظر بن��ده بی تدبیری هایی در آنجا صورت گرفت و 
نبای��د از اول اعالم می کردند هر کس��ی هر میزان 
س��که می خواهد ببرد؛ بلکه باید حد می گذاشتند. 
در هر حال بعد از این مس��ائل امروز اگر هر کسی 
بخواهد به این شیوه عمل کند، قوه قضاییه با اقتدار 

ورود خواهد کرد و اعمال مجازات می کند.
وی ادامه داد: ش��ما در روز گذش��ته دیدید که 
برخی راه افتادند و می خواستند بازار ها را به تعطیلی 
بکش��انند. کار هایی انج��ام دادند که با هوش��یاری 
نی��روی انتظامی و بخش اساس��ی و اصلی بازار این 
توطئه ها منتفی شد. رئیس قوه قضاییه گفت: نکته 
مهم این اس��ت که افس��اد فی االرض در ماده 2۸6 
قانون مجازات اسالمی تبیین شده و هر کسی بطور 
گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، 
جرائ��م علیه امنیت داخلی ی��ا خارجی و اخالل در 
نظام اقتصادی کشور شود، مجازات آن تعریف شده 
اس��ت؛ بنابراین اگر فردا ۵ نفر یا ۵۰ نفر و یا بیشتر 
احضار ش��دند و تحت تعقیب قرار گرفتند، عده ای 

عذر نیاورند که ما نمی دانس��تیم افس��اد فی االرض 
است. افس��اد فی االرض در قانون تبیین شده است 
و اگر اخالل در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، 
مصداق افساد است و آنهایی که فکر می کنند خیلی 
سرمایه دارند و می توانند امشب بخوابند و فردا بازار 
س��که و دالر و ارز را متالطم کنند، حواسش��ان را 
جمع کنند و بدانند که سرو کارشان با قانون است و 

خودشان می دانند که نتیجه چه خواهد شد.
وی تصریح کرد: بازاریان ما متحد و منسجم و 
اهل دیانت هس��تند و وضع را می فهمند. آن زمان 
که خیلی ه��ا در پس قافله بودن��د، بازاریان ما در 
صف اول انقالب حضور داش��تند. امروز نیز چنین 
اس��ت. ما اطالعات وثیق داریم ک��ه این کار ها که 
صورت گرفته، کار عده ای با طراحی قبلی است که 

امیدواریم این موارد آشکار شود.
آملی الریجانی تأکید ک��رد: بازاریان ما بدانند 
جمه��وری اس��المی حام��ی آنها اس��ت و نیروی 
انتظامی و نیرو های امنیتی موظفند امنیت آنها را 
ایجاد و تضمین کنند و آنها مطمئن باشند که قوه 
قضاییه هم به نحو اَت��ّم از موضوِع تضمین امنیت 
در بازار های کشور حمایت می کند و با کسانی که 
اخالل می کنند و آتش می افروزند و شیشه مغازه ها 

را می شکنند، برخورد قاطع انجام خواهد داد.
رئی��س قوه قضاییه با اش��اره ب��ه اینکه برخی 
ادعای فساد سیستماتیک را مطرح می کنند، گفت: 
بنده صد درصد با این حرف مخالف هس��تم. فساد 
سیس��تماتیک یک معنای ظاه��ری دارد که گویی 
خود فساد به نحو سیستماتیک در حال انجام است. 
یعنی سیستم های ما - چه اجرایی، چه قضایی و چه 
نظارتی - به نحو سیستماتیک خودشان دارند فساد 
می کنن��د که این حرف غلط اس��ت؛ چرا این حرف 
را می زنی��د؟ برخی واقعا از ابهام در الفاظ اس��تفاده 
می کنند. وی تاکید کرد: ما قبول داریم فساد هم در 
در دس��تگاه قضایی و هم در دستگاه اجرایی وجود 
دارد؛ اما مهم این اس��ت که مس��ئوالن می خواهند 

قاطعانه با آن برخورد کنند.

 اگر یک قاضی اشکال داشت
نباید به کل قضات تسری داد

رئیس جمهور با بیان اینکه ش��هید بهشتی مرد 
حکمت و صبر و استقامت و مدیری بسیار الیق بود، 
افزود: ش��هید بهشتی در هر جمعی که حضور پیدا 

می کرد به عنوان محور آن جمع محسوب می شد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی گفت: اگر چه 
س��ه قوه دارای اس��تقالل از یکدیگرند و این برای 
قوا یک امتیاز به ش��مار می آید، اما هر سه قوه سه 
ش��اخه یک درخت هس��تند و ما سه درخت مجزا 
به نام ه��ای مجریه، مقننه و قضاییه نداریم، چراکه 
سه نوع حاکمیت در کشور نداریم. وی خاطرنشان 
ک��رد: آنچه در این چند روزه و در متن و حاش��یه 
این رقابت های ورزش��ی رخ داد یک نماد و عالمت 
از سوی ملت ایران به دنیا بود که این ملت از ایران، 

انقالب و ارزش هایش دست برنمی دارد.
وی افزود: اگر امید و اعتماد در مردم زنده بماند، 
هر مش��کلی قابل حل و فصل است، اما اگر آینده را 
س��یاه ببینیم و با سیاه نمایی بخواهیم پیش برویم، 
معلوم نیس��ت چه خواهد ش��د. یکی از توطئه های 
دش��من برای ضربه زدن به امید م��ردم به آینده و 
اعتماد آنها به نظام، این است قضات در ایران تحت 
تأثیر پول، جناح، حزب، مذهب یا قومیت هس��تند 
و مستقل نیستند و لذا بسیار مهم است که در این 

زمینه ها بهانه ای به دست دشمن ندهیم.

قضات باید اخاللگران اقتصادی را مجازات کنند
رئیس مجلس با بیان اینکه یک وجه قوه قضاییه 
پیشگیری از جرم است و محور این امر است، گفت: 
خدماتی که در قوه قضاییه انجام می شود باید طوری 

منعکس شود که بازدارندگی داشته باشد.
 عل��ی الریجان��ی افزود: علی رغم تالش��ی که 
قضات دارند، این قوه با مش��کل رس��انه ای روبه رو 
است چنانچه برخی قضات اعتقادی به کار رسانه ای 
نداشته و صرفا فرمایشات آیت اهلل آملی الریجانی و 

حجت االسالم اژه ای پوشش داده می شود.
الریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه جامعه باید 
از روند کار دس��تگاه قضایی با خبر ش��ود تا جنبه 
بازدارندگ��ی آن افزایش یابد، عن��وان کرد: زمانی 
که محکمه ای برگزار می ش��ود باید جوری انعکاس 
داده ش��ود که جنبه بازدارندگی داش��ته باشد، اما 
در حال حاضر این ویژگی را ندارد و موارد مش��ابه 
مجرمانه بس��یار زیاد رخ می ده��د. وی در ادامه به 
وجهه دیگ��ری از فعالیت های قوه قضاییه پیرامون 
تأمین امنیت اقتصادی اشاره و بیان داشت: چه در 
ش��رایط عادی و چه در شرایط فعلی این نکته مهم 
است که سرمایه گذاران احساس کنند قوه قضاییه 
پش��تیبان آن ها است تا مس��ائل روانی ایجاد شده 

روی آن ها تأثیر نگذارد.
الریجانی همچنین با تأکید بر اهمیت مبارزه با 
اخاللگران اقتصادی تصریح کرد: اخیرا جریان های 
س��ازمان یافته ای اقدام به اخالل ک��رده اند و این 
حجم از تغییرات متناس��ب با شرایط کالن کشور 
نیس��ت البته تعداد اخالل گران نیز زیاد نیست از 
این رو قوه قضاییه با اشراف اطالعاتی که دارد باید 

برخورد جدی صورت دهد.
رئیس مجلس همچنین ب��ا بیان اینکه قضات 
باید اخاللگران اقتص��ادی را مجازات کنند، گفت: 
در این زمینه قانون وجود دارد و مجرمان اقتصادی 
نباید به سادگی با وثیقه آزاد شوند که این موضوع 
نیز خود معضلی اس��ت. وی گفت: مجلس طرحی 
برای مبارزه با مفاس��د اقتصادی در دست دارند که 
طی آن قرار اس��ت س��ازمانی زیر نظر قوه قضاییه 
برای این کار ایجاد شود که دارای شعب دادگاهی و 
مجازات کافی باشد؛ این طرح مراحل پایانی خود را 
طی می کند و به زودی در مجلس مطرح می شود.

همایشی با حضور روسای سه قوه برای حمایت از مطالبات مردم؛

هشدار به اخالل گران اقتصادی

درخواست دانشجویان از مراجع 
درباره مطالبات مردم

ش��ورای تبیین مواضع بس��یج دانشجویی  کشور با ارسال نامه ای حضور مراجع عظام پرسمــــان
تقلید درخواست کرد پیگیر مطالبات مردم از مسئوالن باشند.

در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت: حقیقتا هیچ انس��ان 
منصف��ی نمی توان��د نق��ش بی بدی��ل روحانیت و علم��ا را در 

بس��یاری از جنبش ها و مبارزات مردم��ی در طول تاریخ انکار 
کن��د. طالیه داری علما در بس��یاری از بزنگاه های تاریخی این 
مرز و بوم همواره جریان س��از بوده است و اتحاد میان علمای 
دین و امت مسلمان سازنده ترکیب شکست ناپذیری است که 

بسیاری از موانع دشوار را درنوردیده است.
این نامه می افزاید: بهتر از فرزندان خودتان در دانشگاه ها 
مس��تحضر هستید، آنچه مایه آبروی مرجعیت و علمای اسالم 
اس��ت همین دس��تگیری از مردم و توجه به مطالبات مادی و 
معنوی آنان است و چه چیز بهتر از آن است که مراجع عظام 

عالوه بر حراس��ت از احکام شرع مقدس، در مقام پناه و ملجا 
مردم بایستند و به حرمت امت و اعتمادی که به حضرات آیات 
کرده و در مسائل شرعی خودشان به شما بزرگوارن اقتدا کرده 

اند، خود را وکیل مردم بدانند؟
در بخ��ش دیگری از این نامه با اش��اره به معضالت امروز 
کش��ور نظیر بحران ارز و طال، باالرفتن بی حساب قیمت برخی 
اجناس، کاهش قدرت خرید مردم و فش��ارهای متعددی که بر 
گرده تولیدکنندگان داخلی وارد می ش��ود، تاکید ش��ده است: 
آنچه که از مراجع عظام تقلید توقع می رود آن است که با اتخاذ 

مواضع درست، اصولی و مطالبه از مسئولین امر پیگیر مطالبات 
مردم باشند. دانشجویان بسیجی مدت هاست هم قسم شده اند 
که در راستای پیگیری مطالبات مردمی پیشگام باشند و اجازه 
ندهند طالی��ه داری مطالبات به حق مردم به دس��ت جماعت 
فرصت طل��ب و س��ودجویی بیافتد که جز انح��راف اعتراضات 
حقیقی مردم و سوءاستفاده سیاسی از آن هدف دیگری ندارند. 
امید داریم ش��ما بزرگواران نیز در این مس��یر به دانش��جویان 
انقالبی ملحق ش��ده و آن گونه که شایس��ته مقام علمای مبارز 

و انقالبی است وارد عمل شوید.  تسنیم


