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دستگیری ۱۰۰ نفر در پرونده های اخیر ارز و سکه
س��خنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۰۰ نفر در پرونده های اخیر ارز، سکه 

و خودرو خبر داد.
حجت االس��الم غالمحسین محس��نی اژه ای در حاشیه جلسه عالی مسئوالن 
قضایی در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده های اخیر اعم از 

ارز، س��که، خودرو و موبایل افزود: در دادسرای عمومی و انقالب تهران برای ۳۲ نفر 
کیفرخواس��ت صادر و به دادگاه انقالب تهران ارسال شده است. وی در ادامه به موضوع 

دیگری که در این جلس��ه مطرح شده بود اش��اره کرد و گفت: بحث مفصل دیگری که در 
جلسه امروز به آن پرداخته شد، بحث احتکار بود. موضوعی که امروز هم ما و هم سازمان 
تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است با آن مواجه هستیم، بحث حقوقی احتکار است.

وی بیان کرد: در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری درصالحیت سازمان 
تعزیرات هست؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟  ایلنا

میزان
صنایع موشکی ۱۰ سال از کشورهای منطقه جلوتر است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: وزیر دفاع عنوان 
کرد که در حوزه صنایع موشکی ۱۰ سال از کشورهای منطقه جلوتر هستیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: در این جلسه امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در سالرزو صنایع دفاعی گزارشی را از آخرین 

پیش��رفت های صنعت دفاعی کشور به نمایندگان ارائه کرد. وی افزود: وزیر دفاع 
بشارت های خوبی را از پیشرفت های حوزه دفاعی در تولید و ساخت تجهیزات و انواع 
پرنده ها، حوزه موشکی و بخش زرهی و دیگر ادوات مورد نیاز نیروهای مسلح داد. 

وی گفت: امیر حاتمی گفت که ما در حوزه موشکی حداقل ۱۰ سال از دیگر کشورهای 
منطقه که مس��ائل موشکی را دنبال می کنند جلوتر هستیم و نکته دیگر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران خود تولیدکننده صنایع موشکی است در حالی که کشورهای دیگر منطقه 

خریدار و واردکننده نیازهای تسلیحاتی و به ویژه در حوزه موشکی هستند.  فارس

امنیت و اقتدار
آمادگی تیم حقوقی ایران برای پیگیری برجام در دادگاه الهه

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تیم دولت اعم از 
دفتر حقوقی وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با آمادگی حقوقی 

از لحاظ ادله واسناد و شواهد پیرو موضوع برجام در دادگاه الهه حاضر می شوند.
 حش��مت اهلل فالحت پیشه گفت: جلسه معناداری در کمیسیون امنیت ملی 

و سیاس��ت خارج��ی مجلس با عنوان »پیگیری حقوق��ی پرونده های بین ایران و 
آمریکا« برگزار شد.عمدتا ما سه پرونده حقوقی بزرگ بین ایران و آمریکا متشکل از 

پرونده های »دفاعی«، »سرقت دو میلیارد دالری« و »برجام« داریم.
وی گفت: در رابطه با پرونده های دفاعی یکسری غرامت ها به ایران پرداخت شده است 
و درباره پرونده برجام هم باید گفت که قرار اس��ت ۶ الی ۷ ش��هریور جلس��ه استماع این 
پرونده در دادگاه الهه برگزار ش��ود. امیدواریم در این رابطه به نتایج مطلوبی دس��ت پیدا 

کنیم چراکه ما معتقدیم این موضوع به یک چالش حقوقی تبدیل شده است.  میزان

پارلمان

 ایجاد فساد
نتیجه عمل نکردن به معارف اسالم

مع��ارف ما، درس ما، قرآن ما، س��نت ما، احادیث 
ائمه ی اطهار)ع(، اینها همه، س��رمایه های ماست. اگر 
چنانچه به این س��رمایه ها توجه کنیم، از آنها استفاده 
کنی��م، خودمان را از آنها محروم نکنیم، پیش میرویم؛ 
»ان احسنتم احسنتم ألنفسکم«؛ اگر به دست خودمان 
خود را محروم کردیم، »و ان اسأتم فلها«. »و من اوفی 
بما عاهد علیه اهلل«؛ اگر چنانچه به آنچه با خدا معاهده 
کردی��م، عمل کردیم، »فس��یؤتیه اج��را عظیما«؛ اگر 
چنانچ��ه نه، آنچه را که با خدای متعال معاهده کردیم 
و قرارداد گذاشتیم، شکستیم، »فمن نکث فانّما ینکث 

علی نفسه«، علیه خودمان کار کرده ایم.
من توصیه ه��ای مؤکدی را راجع ب��ه مقابله ی با 
فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم 
کردن��د؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فس��اد 
بانک��ی اخیر - که ح��اال همه ی روزنامه ه��ا و همه ی 
دستگاه ها و همه ی ذهنها را پر کرده - پیش نمی آمد. 
وقتی عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میش��ویم. اگر 
با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد - یا 
هرچه - سوءاستفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش 
نمی آید. وقت��ی عمل نمیکنیم، خ��ب، پیش می آید؛ 
ذهن مردم را مش��غول میکند، دل مردم را مش��غول 
میکند، دل آدمها را میش��کند. چقدر در این کشور از 
بروز یک چنین فس��ادی دلها ناراحت میشود؟ چقدر 
آدمها امیدشان را از دست میدهند؟ این سزاوار است؟ 

این به خاطر این است که عمل نکردیم. 

بیانات در دیدار کارگزاران حج 
11 مهر 90

مخاطب شمایید

 دوم
نوبت

اداره كل راهدارى وحمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاى ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و 
جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاى واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت 

نمايند. به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج - ميدان حمل ونقل
 setadiran.ir وسامانه تداركات الكترونيكي دولت http://iets.mporg.ir/ : 2-  اطالع رساني از طريق سايت الكترونيكي مناقصات

3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط : از تاريخ  97/05/29 لغايت 97/06/04 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت setadiran.ir قابل دريافت مى 
باشد.

4- مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را در وقت ادارى از تاريخ 97/06/04 لغايت 97/06/17 به بايگاني فني اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
واقع درياسوج – ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند. همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت در مهلت مقرر بارگذارى شوند.

5- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 97/06/18 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي 
پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

6- تنها پيمانكاراني ميتوانند در مناقصات فوق شركت نمايند كه رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتي www.sajar.mporg.ir  داراي اعتبار باشد و پاكات خود را در سامانه 
ستادايران بارگذاري كرده باشند.

7- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف الك و مهر و در لفاف مناسب الك و مهر شده به بايگاني فني اداره پيمان و رسيدگي تحويل نمايند.
8- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
10- هزينه آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

11- شركت كنندگان بايد داراى صالحيت ايمني از اداره كار باشند.
آگهى نوبت اول: 97/5/29
آگهى نوبت دوم:97/5/30

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان كهگيلويه وبويراحمد 

برآورد اوليه بر مبناى فهرست محل اجراشرح پروژهرديف
97 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در 
صالحيت مورد نيازفرآيند ارجاع كار (ريال)

1
ايمن سازي و نگهداري راههاي محور سه راهي كاليه 

رتبه5راه و باالتر10/385/018/838520/000/000كهگيلويهتا سه راهي طوليان 

2
درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت و ايمن 

سازي و نگهداري راههاي محور ياسوج - سپيدار-  
دهدشت

رتبه5راه و باالتر14/644/714/331733/000/000بويراحمد

درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت پل بريم-  3
رتبه5راه و باالتر12/819/658/189641/000/000گچسارانگچساران - خيرآباد

درز گيري و لكه گيري و روكش آسفالت محور ياسوج 4
رتبه5راه و باالتر10/536/322/682530/000/000بويراحمداقليد

درزگيري و لكه گيري و روكش آسفالت محور ياسوج 5
رتبه5راه و باالتر13/667/049/424685/000/000بويراحمد -سميرم انتهاي حوزه

رتبه5راه و باالتر5/202/227/991261/000/000بويراحمدروكش راه روستايي كاكان كمهر سپيدان6

ميكروسرفيسنگ محور ياسوج سپيدان و پروژه ميكرو 7
رتبه5راه و باالتر14/998/594/640750/000/000بويراحمدسرفيسينگ سميرم - ياسوج

آگهى برگزارى مناقصه يك مرحله اى با ارزيابى كيفى

اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى باستناد موافقت نامه شماره طرح ملى كارون بزرگ (صندوق توسعه ملى) در نظر دارد عمليات شرح ذيل را (پروژه هاى آبخيزدارى) 
طبق مندرجات اوراق مناقصه به صورت پيمانى و با فهرست بهاى پايه آبخيزدارى و منابع طبيعى سال 1397 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح به شركتهاى داراى گواهى صالحيت از 

استاندارى، سازمان برنامه و بودجه رشته آب يا كشاورزى واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند به آدرس setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- موضوع مناقصه و محل اجراى عمليات:

پروژه هاى آبخيزدارى شامل عمليات سنگى و مالتى و ... طبق جدول پيوست در سامانه 
2- مدت اجراى كار (به ماه) : 6 ماه شمسى

3- مبلغ تامين اعتبار: طبق جدول و اسناد پيوست در سامانه
6-كارفرما: اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى

7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه (مبلغ طبق اسناد در سامانه )، است كه به  صورت ضمانت  نامه بانكى يا واريز بحساب تمركز سپرده 2174211551001 اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان به نفع كارفرما تهيه و ضميمه اسناد ارسال مى گردد.

-نشانى محل فروش اسناد مناقصه:  شهركرد، خيابان كاشانى-اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان- دبيرخانه كميسيون معامالت/سامانه تداركات الكترونيكى دولت.
10- كليه هزينه هاى چاپ و نشر آگهى اوراق مناقصه به عهده پيمانكار برنده مى باشد.

11-تاريخ نشر آگهى : 97/5/29 مدت زمان توزيع اسناد 3 روز پس از نشر اولين آگهى روزنامه 
تاريخ ارسال پيشنهادها: 97/6/13 

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان چهارمحال و بختيارىتاريخ بازگشايى: ساعت 8 صبح مورخ 97/6/14

 دوم
نوبت

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى
استان چهارمحال و بختيارى 

آگهى مزايده عمومى
سازمان شيالت ايران 

اداره كل شيالت استان گلستان

احتراماً به اطالع ميرساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد به اسناد مجوز شماره 128/2495 مورخه 97/2/23 كميسيون 
ماده 2 اليحه قانونى ، تعداد هشت (8) دستگاه خودروى اسقاطى به شرح ذيل را با برگزارى مزايده از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) به نشانى www.setadiran.ir به فروش برساند ، لذا داوطلبان و متقاضيان مى توانند از تاريخ درج و نشر اين آگهى (نوبت دوم) به مدت 
ده روز از ساعت 8 صبح الى 14 جهت بازديد به آدرس: استان گلستان شهرستان آق قال كيلومتر پنج جاده گرگان روستاى اوچ تپه مركز تكثير و 

پرورش ماهيان خاويارى شهيد مرجانى مراجعه نمايند.
ملى بانك  نزد   2172954752003 شماره  به  گلستان  استان  شيالت  كل  اداره  سپرده  حساب  به  واريز  نقد  وجه  بصورت  تضمين:   نوع 

 اعالم مى گردد.
تاريخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه از تاريخ 97/5/30 

مهلت دريافت اسناد و ارسال وديعه و پيشنهاد قيمت: از تاريخ 97/6/1 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 97/6/11 
تاريخ بازگشايى اسناد مزايده: روز شنبه مورخ 97/6/12 ساعت 9 صبح

روابط عمومى اداره كل شيالت گلستانشناسه آگهى 230177

ت دوم
نوب

تعداد سيلندر و نوع سوختمدل و رنگشماره شهربانىنوع خودرو

10121800-13701610488 زرد845 الف 13-59كاميون بنز ال پى

10058357-137016575883 سبز846الف 13-59كاميون بنز ال كا

10029533-136114833929 نارنجى59-879الف12كاميون بنز ال 1921

10053139-136716600696 خاكى59-882الف12كاميون بنز ال كا

10030123-136114855113 نارنجى567الف14-59كاميون بنز ال 1921

408588-1804نوك مدادى 1380 868الف12-59مزدا وانت دو كابين

224882347-138122003305 سفيد895الف12-59نيسان وانت دى ايكس

GLX 22527911840-137979313745 يشمى894الف12-59پژو سوارى

روز دوشنبه مورخ 97/6/۱2 ساعت 9 صبح

سوشیانت آسمانی

درخواس��ت  ک��ه  حال��ی  در  رئیس ق��وه قضاییه از رهبری دست بـه نقد
برای مبارزه سریع و بدون رعایت ضوابط وقت گیر 
به س��رعت پاسخ داده شد و مورد تایید قرار گرفت 
اما انگار هنوز سرعت مدنظر از سوی سه قوه برای 
ب��رآوردن مطالب��ه عمومی جهت مبارزه با فس��اد 
برآورده نش��ده است که موجب شده برخی افراد و 
جریان ها با طرح مسایل حاشیه ای به دنبال تغییر 

مسیر مبارزه با فساد بیافتند.
م��ردم انتظار داش��تند بودن توجه به س��مت 
و مق��ام همه محتکری��ن، مختلس��ین، خاطیان و 
دس��ت درازکنندگان به بیت الم��ال محاکمه علنی 
شده و توس��ط دو قوه به قوه قضاییه معرفی شوند 
ام��ا چند ماهی اس��ت ک��ه برخ��ی اقداماتی نظیر 
کمپین فرزندت کو، یا گره زدن مبارزه با فس��اد به 
اف ای تی اف باعث شده تا مسیر اصلی فراموش و به 
موضوعات حاشیه ای در این مسیر دامن زده شود.

در این مس��یر شاید بیبشترین تقصیر به گردن 
ق��وه مجریه و قوه مقننه بیفت��د، قوه مقننه که قرار 
است بر اجرای درست دستگاه اجرایی نظارت کرده و 
با بازوهای محکم تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل 
نودم قانون اساسی متخلفین را به قوه قضاییه معرفی 
کند، در معرفی متخلفین آنط��ور که افکار عمومی 
انتظار داشتند قدم بر نداشته و کارها با سرعت کم و 

البته با حواشی زیاد در حال پیگیری است.
از طرف��ی ق��وه مجری��ه که قرار ب��ود در نقش 
معرفی کننده متخلفین ظاهر شود هیچ گاه براساس 
صحبت های معاون اول قوه قضاییه اسامی متخلفینی 
چون نجومی بگیران، دوتابعتی ها و بدهکاران بانکی 
و متخلفین صندوق ذخیره فرهنگیان را با س��رعت 
در اختی��ار ای��ن ق��وه ب��رای برخورد ب��ا خطاهای 
احتمالی قرار نداده اس��ت که همین امر باعث شد 

که قوه قضاییه در برخی موارد مستقال بدون رعایت 
ضوابط به موضوع ورود کند و ماجرا را پیگیری کند. 
هر چند که سرعت پرداختن قوه قضاییه به ماجرای 
فساد و صحبت علنی از متخلفین مورد قبول مردم 
واقع نشده است چراکه هنوز هم اصرار بر پنهان نگه 
داش��تن نام و سمت افراد صورت می گیرد و هنوز با 
وجود وعده های داده ش��ده دادگاه علنی ای در این 

زمینه برگزار نشده است.
هر چند که س��ه قوه عزم خ��ود را جزم کرده 
ت��ا کار مبارزه با فس��اد را با س��رعت و دقت الزم 
پیش ببرند اما اهرم های فشار و مسیرهای انحرافی 
که گاها از س��وی برخی نزدیکان به مفسدان رقم 
می خ��ورد تالش های خود را به صورت گس��ترده 
برای به انحراف کش��اندن موضوع به کار بس��ته اند 
که در این مس��یر هوش��یاری بیشتر مسئوالن سه 
قوه می تواند راهگش��ا باشد. یکی از موضوعاتی که 
باید مس��ئوالن به آن اهتمام الزم را بورزند اس��یر 
حواش��ی فضای مجازی نش��دن و درگیر بگم بگم 
نش��دن و افتادن در بازی جناح ها و حزب هایی که 
برای انتقام گیری مسایلی را مطرح می کنند است.

مسئوالن مبارزه با فساد در درجه نخست باید 
تالش کنند تا با دیدگاهی فراجناحی متخلفین را 
در هر سطح و رده ای هستند شناسایی و به صورت 
علن��ی معرفی کنن��د، مردم دوس��ت دارند و البته 
حقش��ان است بدانند چه کسانی مقصر ثبت شدن 
۶4۰۰ خودرو در س��ایت وزارت صنعت هس��تند، 
آنها باید بدانند که چه کس��انی با ارز دولتی ورود 
دارو، خ��اک گربه و کاالهای غیرض��رور آوردند و 
عاقبت آنها چه خواهد شد، آنها باید بدانند، احمد 
عراقچی در سمت معاون ارزی چه نقش و قصوری 
در جهت به هم ریختگی بازار ارزی داش��ته، مردم 
باید بدانند ش��هرام جزایری که در مرز گرفتار شد 
چ��ه تخلفی کرده بود و عاقبتش چه خواهد ش��د! 
مردم محق هس��تند که درب��اره بیت المال خود از 
آخری��ن اخبار آگاه بوده و با دس��ت درازکنندگان 

احتمالی آش��نا شده و عاقبش��ان را بیبنند، حتی 
م��ردم باید درباره چرایی اجرا نش��دن حکم اعدام 
باب��ک زنجانی نیز آگاه باش��ند و از مسئوالنش��ان 

مطالبه گری کنند.
م��ردم باید بدانند چرا بعد از دس��تور رهبری 
درباره مبارزه با حقوق های نجومی و نامش��روع باز 
هم از هی��ات دولت مصوبه ای برای اس��تثنا کردن 

حق��وق برخی اقش��ار به مجلس م��ی رود و هیات 
تطبیق و شخص آقای الریجانی هم تاکنون خالف 
قانون بودن این مصوبه هیات دولت را تایید نکرده 
است! مردم باید بدانند که چرا باید برخی از عموم 
مردم مس��تثنی ش��ده و بدون ضابطه و قانون پول 
بگیرند و ریخت و پاش کنند. مردم حقش��ان است 
که بدانند عاقبت حرف هایی درباره مبارزه با فساد 

به کجا در عمل ختما می شود.
حتما مس��ئوالن باید به س��واالت مردم برای 
جلب اعتماد آنها پاس��خ دهند، مردم می پرس��ند 
وع��ده ای که برای اعالم اس��امی قض��ات متخلف 
دادید چه ش��د؟! وعده ای که برای اعالم اسامی ارز 
بگیران دولتی متخلف دادید به کجا رسید؟ نتیجه 
تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، شهرداری، دولت 
و امثالهم را چرا قرائ��ت نکردید؟ نتیجه تححقیق 
و تفحص از موسس��ات مالی و اعتباری چه ش��د؟ 
تکلیف آن 9 میلیاردی که یک شب در حرف گم و 
روز دیگر پیدا می شود را چطور برای مردم روشن 
می کنید؟! آن ۱8 میلیارد دالر هزینه غیرضروری 
را ک��ه رهب��ری به آن به عنوان قص��ور مدیران در 
مش��کالت ارزی اشاره کردند را چه کسی پیگیری 
کرده و چه کس��انی در رخ دادن این اتفاق تاسف 
بار مقصرند و حاال کجا هستند؟! ؟آقای سیف چرا 
بدو س��وال و جواب از بانک مرکزی رفت و درباره 
قصورهای منتج به اتفاقات بازار ارز پاسخی نداد؟! 
وزارت صنع��ت چرا ب��رای نام ارز بگی��ران دولتی 
مقاومت کرده و دولت که وعده انتش��ار اس��امی را 
داده ب��ود به وعده خود عمل نکرده اس��ت؟! اصال 
سایت شفافیت چه شد و چرا در عمل نمی توان از 
این س��ایت به قراردادهای محرمانه رسید و درباره 
آنها اطالع کس��ب کرد؟! چرا کس��انی که با توتال 
قرارداد بس��تند و تضمی��ن دادند این ش��رکت با 
تحریم ه��ای مجدد همکاری نمی کند حاال که این 
ش��رکت رسما از ایران رفته و اطالعات را به رقیب 

ممکن است بدهند مجازات و رسوا نمی شوند؟!

هم��ه اینها به عالوه هزاران س��وال نپرس��یده 
مطالبات مردمی اس��ت که به مس��ئوالن سه قوه 
اعتماد کرده و به آنها مس��تقیم و غیرمستقیم رای 
داده اند. مردم حقش��ان اس��ت که صریحا و فوری 
پاسخ سواالتشان را از مسئوالن سه قوه گرفته و با 
همه کارهایی که س��ه قوه در جهت مبازه با فساد 

صورت داده اند باز هم از آنها طلبکار شوند.
ما می دانیم که سه قوه تالش می کنند و کارهایی 
را پیش بردند و به قول سخنگوی دستگاه قضا چندین 
نفر هم در راس��تای مبارزه با فس��اد اخیرا بازداشت 
شدند اما مردم دلشان عینیت و نمایش عمل به وعده 
می خواهد، مردم دلشان نمی خواهد تنها بشنوند آنها 
می خواهند متخلفان را ببینند و نتیجه مبارزه با فساد 

را با کاهش آن در جامعه حس کنند.
مردم باید بدانند که نتایج عملی این مبارزه با 
فسادها چه می شود و چطور می توانند به مسئوالنی 
که به آنها رای داده اند اعتماد کنند. شاید اتفاقاتی 
نظیر کمپین فرزندت کو؟ نیز در این مس��یر بتواند 
اندکی موثر واقع ش��ود اما تا م��ردم به عینه مانند 
آنچ��ه در مبارزه با فس��اد س��ه ه��زار میلیاردی و 
برگ��زاری دادگاه با س��رعت رخ داد، اتفاق نیافتاده 
و دانه درشت ها محاکمه نشوند دلشان خوش نشده 
و نمی توانند به مبارزه با فس��اد ایمان بیاروند، برای 
جامعه اس��المی حتی یک مس��ئول فاسد هم زیاد 
است و از این رو با عنایت به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران از اغلب کش��ورهای جه��ان اوضاع بهتری در 
مبارزه با فس��اد دارد ت��الش داریم که همان تعداد 
معدود مفسد غیرسیستماتیک نیز برخود عاقالنه و 

عادالنه با آنها صورت گرفته و مجازات شوند.
نکته قابل تامل توجه به این مطلب اس��ت که 
رهبر معظم انقالب از س��ال ها پیش با ابالغ فرمان 
هشت ماده ای، ابالغ سیاست های مبارزه با فساد، و 
مجوزی که اخیرا به رئیس قوه قضاییه برای مبارزه 
با فس��اد دادند، بارها و بارها نشان دادند که از هر 

تالشی برای مبارزه با فساد استقبال می کنند.

 لزوم عملی و علنی کردن وعده مبارزه
با فساد برای احترام به مطالبه مردم؛

حاشیه ممنوع


