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برنامهدفاعیراطبقبیانیهگامدومبازنگریمیکنیم
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ب��ا بیان اینک��ه جوانگرایی جز ذات 
نیروهای مسلح است، گفت: برنامه های دفاعی را طبق بیانیه گام دوم رهبر معظم 

انقالب بازنگری می کنیم.
سرتیپ امیر حاتمی درخصوص برنامه ریزی های انجام شده در وزارت دفاع مبنی 

بر محقق شدن بیانیه گام دوم انقالب اظهار داشت: وقتی به اقدام های صورت گرفته نگاه 
می کنیم، می بینیم که گام دوم را شروع کرده ایم. الحمداهلل حوزه دفاع در تحقق بیانیه گام 

دوم انقالب پیشتاز بوده است و جهت ما در همین جهت است و به گام دوم انقالب امیدواریم. 
در وزارت دفاع در همین چارچوب اخالق و معنویت که رهبر انقالب در بیانیه خود اشاره کردند 
حرکت می کنیم و حوزه های علم و پژوهش را توسعه می دهیم و با تمام قوا حرکت می کنیم.

وی تصریح کرد: زاویه ای در برنامه های وزارت دفاع نسبت به بیانیه بسیار مهم رهبر انقالب 
ندیدم و حتماً با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب بار دیگر برنامه های خود را مرور می کنیم.

امنیت و اقتدار
گامدومانقالب،نوبتتعقیبدشمناست

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در گام اول اتقالب دشمن را متوقف کردیم 
و اکنون در گام دوم انقالب نوبت تعقیب دشمنان است.

س��ردار حسین سالمی اظهار داش��ت: هر جامعه ای با قلب های خود زندگی 
می کند و قلب هایی که اس��توار باش��ند و نشکنند، جامعه را س��رپا و پیروز نگه 

می دارند و کسانی که به دیگران کمک می کنند، کار نبوی می کنند. وی با اشاره 
به فلسفه غرب و فلسفه اسالمی، گفت: در غرب وقتی علم پیشرفت می کند، ظرفیت 

انهدام بشر به وجود می آید و بمب اتم و سالح های شیمیایی ساخته می شود.
وی با طرح این سوال که چرا وقتی آمریکا اقتصاد اول جهان است، با چهل میلیون نفر 
زیرخط فقر روبه روست، گفت: تمام تالش ترامپ این است که به قیمت فقیر شدن تمام جهان، 
آمریکا را دوباره به اوج برگرداند. ایران اگرچه در تحریم است، اما فعالیت و نشاط در آن جریان 

دارد و مردم برای زدودن فقر از چهره محرومان همه تالش های خود را به کار می گیرند.

پاسداران
»اینستکس«باجخواهیاروپاییهاازایراناست

نماین��ده م��ردم بروجرد در مجلس گف��ت: اجرایی کردن »اینس��تکس« به 
تصویب »اف.ای.تی.اف« نوعی باج خواهی است.

عباس گودرزی با اش��اره به ایجاد کانال ویژه مالی از سوی اروپایی ها اظهار 
داش��ت: طرف های اروپایی ابتدا وعده ایج��اد یک کانال مالی تحت عنوان »اس.

پی.وی« را مطرح کردند و پس از آن کانال دیگری موس��وم به »اینس��تکس« را 
مطرح و عن��وان کردند که همکاری های اقتصادی خود را در حوزه های مختلف با ما 

ادام��ه خواهند داد، اما به هیچ کدام از طرح ها خود عم��ل نکردند. اروپایی ها به تعهدات 
قبلی خود نسبت به ایران در قبال بر ما عمل نکرده بودند که ما در حال حاضر بخواهیم 

به آنها برای اجرایی شدن کانال مالی اعتماد کنیم.
گودرزی با بیان اینکه ما به تعهدا ت مان در برجام عمل کردیم، ادامه داد: در مقابل 

کشور های 1+5 به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نماندند.

دیدگاه

مااالندرحالدورزدن
تحریمهاهستیمواینرابا
صدایبلنداعالممیکنیم.
درفروشنفت،درخرید

بسیاریازکاالهادربرگشت
منابعمالیحاصلازفروش
نفتتحریمهارادورمیزنیم
والبتههزینهمیپردازیم

ایجادفساد
نتیجهعملنکردنبهمعارفاسالم

معارف م��ا، درس ما، قرآن ما، س��نت ما، احادیث 
ائمه ی اطهار)علیهم الّس��الم(، اینها همه، س��رمایه های 
ماست. اگر چنانچه به این سرمایه ها توجه کنیم، از آنها 
اس��تفاده کنیم، خودمان را از آنها محروم نکنیم، پیش 
میرویم؛ »ان احسنتم احسنتم ألنفسکم«؛ اگر به دست 
خودمان خود را محروم کردیم، »و ان اس��أتم فلها«. »و 
من اوفی بما عاهد علیه اهلل«؛ اگر چنانچه به آنچه با خدا 
معاهده کردیم، عمل کردیم، »فس��یؤتیه اجرا عظیما«؛ 
اگ��ر چنانچه ن��ه، آنچه را که با خ��دای متعال معاهده 
کردیم و قرارداد گذاشتیم، شکستیم، »فمن نکث فانّما 

ینکث علی نفسه«، علیه خودمان کار کرده ایم.
چند سال قبل از این - نمیدانم حاال ده سال است یا 
بیشتر است - من توصیه های مؤکدی را راجع به مقابله ی 
با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم 
کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکی 
اخی��ر - که حاال همه ی روزنامه ها و همه ی دس��تگاه ها 
و هم��ه ی ذهنه��ا را پر ک��رده - پیش نمی آم��د. وقتی 
عمل نمیکنیم، دچار این حوادث میش��ویم. اگر با فساد 
مبارزه بش��ود، دیگر این چند هزار میلیارد - یا هرچه - 
سوءاس��تفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. 
وقت��ی عمل نمیکنیم، خب، پیش می آید؛ ذهن مردم را 
مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را 
میشکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی 
دلها ناراحت میش��ود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست 
میدهند؟ این سزاوار اس��ت؟ این به خاطر این است که 
عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه دار 
میشود، ریشه پیدا میکند، شاخ و برگ پیدا میکند، هرچه 
که بگذرد، کندنش مشکل میشود - اینها گفته شد، اینها 
تأکید شد، اینها همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن 
و صادق را مأیوس میکند - اگر عمل میشد، مبتال به این 

مسائل نمیشدیم. حاال مبتال شدیم.

بیاناتدردیدارکارگزارانحج
11مهر90

مخاطب شمایید

پاسخبهمنتقدیننظارتاستصوابی
عباسعلی کدخدایی س��خنگوی شورای نگهبان 
نوش��ت: هر وقت م��ن انتخاب نش��وم، انتخابات 
مهندسی شده است. هر وقت من تایید نشدم، نظارت قانونی 
بد است، اما هر وقت تایید شدم دیگر نه انتخابات مهندسی 
شده است و نه نظارت استصوابی بد است. این یعنی قانون 
به کنار، هر چه باب میل من است انجام شود. حکایت همان 

است که گفته مرگ خوبه ولی برای همسایه!

انگلیسدولتهایتروریستپرورمتحدش
رادرلیستسیاهقراردهد

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
نوشت:  حزب  اهلل لبنان بزرگ ترین بازیگر منطقه ای 
در مبارزه با تروریسم به شمار می رود. جهان باید از نقش 
ثبات آفرین حزب اهلل لبن��ان قدردانی کند. انگلیس بهتر 
اس��ت به جای حزب اهلل، برخی از دولت های متحد خود و 

تروریست پرور را در لیست سیاه تروریستی قرار دهد.

سیاست مجازی

آگهى مزايده عمومى مرحله چهارم– شماره 40                                                              
شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجّوز شماره 97/494 ش مورخه 1397/07/24 شوراى اسالمى شهر تعدادي ازماشين آالت اسقاطي وضايعات آهني خود را به شرح 

جدول ذيل از طريق مزايده  به فروش رساند. 

1-كليه ماشين آالت اسقاطي و اقالم ضايعات موجود در رديف 1 بصورت كيلويي و رديف شماره 2 بصورت اسقاطى بفروش ميرسد.
2- به پيشنهادهاى مخدوش، مبهم، مشروط، خارج از موعد مقّرر و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها بنا به صرفه و صالح شهردارى مختار است.
4- كليه هزينه هاى نشر آگهى هزينه انتقال سند و تعويض پالك ، هزينه باسكول و حمل  و بارگيري مورد مزايده برعهده برنده مزايده خواهد بود.

5- چنانچه برندگان اول و دوم به ترتيب بعد از ابالغ ظرف مدت 7 روز كاري حاضر به پرداخت مبلغ پيشنهادي نباشد سپرده شركت در مزايده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد 
شد. مبلغ پيشنهادي بصورت نقد و يكجا دريافت خواهد شد.

6- نحوه ارائه پيشنهاد : شركت كنندگان مى بايست بعد از تكميل مشخصات و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR ، سپرده و يا ضمانت نامه 
شركت در مزايده را در پاكت (الف) اسناد مزايده را در پاكت (ب) و پيشنهاد قيمت را در پاكت (ج) و هر سه پاكت را به صورت الك شده و ممهور داخل يك پاكت بزرگ قرارداد و به 

حراست شهردارى تحويل داده و رسيد دريافت دارند.
 ( الزم به ذكر است كليه مراحل از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام خواهد گرفت).

7- مهلت دريافت اسناد شركت در مزايده :  ازمورخه 1397/12/04 تا آخر وقت ادارى روز مورخه  1397/12/09         
8- مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد :  از مورخه 1397/12/11 تا آخر وقت ادارى مورخه 1397/12/20 

9-  بازگشايي و بررسي پيشنهادها :  در مورخه 1397/12/21 -  دفتر شهردار - ساعت 11 قبل از ظهر .
10- نحوه تهيه و خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت و كسب اطالعات و نحوه اطالع رساني صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)

 WWW.SETADIRAN.IR  امكانپذير است.    
نوبت اول:1397/12/04 نوبت دوم: 1397/12/11

احمد مالئى مطلق   - سرپرست شهردارى پارس آباد مغان

ت دوم
نوب

مبلغ سپرده  (ريال)قيمت پايه (ريال) وضعيت پالكاقالم اسقاطي  نوعرديف

آهن آالت1

 فلزات سنگين -  شامل لوله هاى  بزرگ و نگهدارنده
اسقاطى      ............... كشتى صبا و پروفيلهاى قوطى

مبلغ31/000 ريال
براي هر كيلوگرم

10/000/000

 فلزات سبك -   ماشين هاى پيست و كشتى صبا و
مبلغ25/000 ريالاسقاطىاركوجت و ميله هاى لوله اى و ضايعات فلزي متفرقه

10/000/000براي هر كيلوگرم

 ماشين
آالت

 8/000/000 155/000/000مستعمل91-31 س 554كاميونت ون شخصى نيسان 2400 مدل 1374

150/000/0007/500/000اسقاطىتبريز 11 - 49531 كاميون كمپرسى بنز خاور الكا60 مدل 1362

آنچهاینروزهاافکارعمومیرابهخودمش�غول
کردهبحثپیوستنیارداف.ای.تی.اف،وتصویب
کنوانس�یونهایس�ی.اف.تیوپالرم�واس�ت،
ای�نپروندهدرتش�خیصمصلحتنظ�امنیزدر
حالبررسیاس�ت.قبلازهرچیزمیخواستیم
بدانیمطوالنیشدنزمانبررسیاینموضوعات
بهنفعجامعهاس�تیابهض�ررآن،چراکهبرخی
اعتقاددارندکهزمانبرش�دنبررس�یدرایران
درکنارتکرارتمدیدهایمهلتتصویبازسوی
طرفمقابلبهتش�دیدشکافهامیانموافقانو
مخالفانمنجرمیش�ودکهبهضررجامعهاست.
نکتهدیگرآنکهپیوستنبهکنوانسیونهاییکه
بهقولرهبرمعظمانقالبمش�کوکهمهستند
چقدرمیتواندبرمعیشتمردمتأثیرگذارباشد؟

)می گوید س��وال هوش��مندانه ای پرسیدید و 
پاس��خ می گوید( علت طوالنی ش��دن بررس��ی دو 
کنوانسیون سی.اف.تی و پالرمو باید بگویم که این 
کار بس��یار پیچیده است، برخالف آنچه که برخی 
تصور می کنند تصمیم گیری درباره آنها ساده است، 
بسیار کار دش��واری است ما در مقابل دو شر قرار 
داریم یکی ش��ر بیش��تر و یک شر کمتر، بر همین 
اساس درصدد شناسایی هستیم که کدام شر کمتر 
است و کدام یک بیشتر چون بپیوستن به آن نوعی 
تقابل با نظام جهانی اس��ت و نادیده گرفتن 198 
کش��ور که عضو این کنوانسیون ها هستند و طبعاً 
این انتظار از ناحیه آنها اس��ت که ما بس��یار زودتر 

باید تصمیم می گرفتیم و می پیوستیم. 
البت��ه اروپایی ها هم اجرای راه��کار مبادالت 
ایران و اروپا )اینستکس( نیز که یک راهکار بسیار 
کوچک و ناکارآمد است و من تعبیرم این است که 
کوه موش زاییده را مش��روط به پیوستن ایران به 
این دو کنوانسیون و خیلی کارهای دیگر کرده اند.
اینش�رطاروپ�ارأیرابهنفعکنوانس�یونها

کردهیابهضررشان؟

اتفاقاً یکی از مسائلی که موجب شد در مجمع 
تأمل بیشتری صورت گیرد اصرار بی مورد و بی جایی 
ب��ود که از جان��ب اروپایی ها بر این موضوع ش��د و 
م��راودات و روابط میان ای��ران و اروپا و برجام را به 
اینها گره زدند، این خود یک امتیاز منفی محسوب 

می شود و حتی روی آرا تأثیرگذار بوده است. 
یکی از دالیل طوالنی شدن بررسی های مجمع 
نیز برای این اس��ت که اکثر اعضا قائل به عدم قبول 
این کنوانسیون ها هستند و لذا در حال ارزیابی این 
هس��تیم که ببینیم رد آن به مصلحت نظام است یا 
راه��کار دیگری می توان یافت. نکته قابل توجه آنکه 
واکنش ساختار اف.ای.تی.اف به این کش دادن این 
بود که برای 4 ماه دیگر مهلت ایران را تمدید کردند! 
حال آنکه قباًل مرتب گفته می شد تمدیدپذیر نیست 
و نوعی تهدید ضمنی می کردند که اگر ایران به موقع 
اقدام نکند و الحاق را تصویب نکند به لیست سیاه باز 
می گردد. تمدید کنونی نشان داد که این تهدیدات 
تو خالی بوده اس��ت و در اص��ل آنها اصرار دارند که 

ایران به این کنوانسیون ها بپیوندد. 
اس�تداللموافقانومخالفانب�رایتأییدیارد

اینکنوانسیونهاچیست؟
مهمترین اس��تداللی که موافقان و دولتمردان 
دارند این است که اگر به این کنوانسیون ها بپیوندیم 
وضعیت اقتصادی ما بدتر نخواهد شد و اگر نپیوندیم 

ای��ن احتمال که وضع بدتر ش��ود وج��ود دارد. آنها 
می  گویند کشورهای دوست که طرف ما هستند نیز 
برخی شخصیت هایش��ان اعالم کرده اند اگر ایران به 

این کنوانسیون ها نپیوندد دچار مشکل می شوند.

م��ا همی��ن را هم بررس��ی کردیم ک��ه دیدیم 
چندان روش��ن نیس��ت که کش��ورهایی که طرف 
تجارت با ما هستند و یا خریدار نفت ایران هستند و 
به این موضوع نرسیدیم که با عدم تصویب نسبت به 
شرایط کنونی وضع بدتر خواهد شد. اما پیوستن به 

این دو کنوانسیون هزینه هایی به همراه دارد.

اینطور بگویم خیلی ها تشخیص مصلحت نظام 
را مالمت می کنند که چرا این قدر فرصت س��وزی 
می کنید چون اگر به این کنوانس��یون ها بپیوندیم 
وضعیت داخلی ما هم در مقابله با قاچاق و یا فساد 
بهتر می ش��ود، اینها غافلند و تأکید دارم که آنها به 
شدت غافلند چراکه ما دو قانون دیگر قبال تصویب 
کرده ایم که یکی را مجلس تصویب کرد و ش��ورای 
نگهب��ان ایراداتی گرفت که نهایت حل ش��د و آن 
تامین مالی تروریسم بود، یکی هم مجلس تصویب 
کرد ش��ورای نگهبان ایراد گرف��ت به مجمع آمد و 
مجمع با تغییراتی اندک آن را نهایی کرد و تصویب 

شد که همان مبارزه با پولشویی است.
این دو قانون از کفایت باالیی برخوردارند و ما را 
بی نیاز می کنند از هر نوع قانون دیگری برای شفافیت 
مناسبات داخلی. درست است ما باید اقتصاد خود را 
شفاف کنیم، اما این ش��فافیت برای اقتصاد داخلی 
باید باشد نه اینکه اقتصاد خود را شفاف کنیم برای 
دش��منانمان. این احمقانه اس��ت که اقتصاد ملی ما 
برای بیگانگان که دش��منان قسم خورده ما هستند 
ش��فاف ش��ود. بله پیوس��تن به پالرمو و سی.اف.تی 
اقتصاد ملی ما را برای آمریکا افشا می کند، برای اروپا 

و سعودی و صهیونیست ها افشا می کند. 
نتیجه این می شود که آنها در تحریم ها فشارها 
را تش��دید می کنند. آیا ما ای��ن را می خواهیم؟ جز 

تعهداتی که ضمن این کنوانسیون ها گنجانده شده و 
االن ما در شرایط تحریم های شدید هستیم و بسیار 
امیدواریم که از این گردنه عبور کنیم و تا اینجا نیز 
خداوند خیلی به ما لطف کرده و ملت همراهی کامل 
داشته و س��ختی ها را تحمل کرده، از این جهت ما 

نگرانی در قبال امنیت ملی خود در داخل نداریم. 
م��ا االن در حال دور زدن تحریم ها هس��تیم و 
ای��ن را با صدای بلند اعالم می کنیم. در فروش نفت، 
در خرید بس��یاری از کاالها در برگش��ت منابع مالی 
حاصل از فروش نفت تحریم ها را دور می زنیم و البته 
هزینه می پردازیم. گاهی از چند کشور و چند شرکت 
متفاوت و تحت پوشش به کار گرفته ایم و تحریم ها را 
دور می زنیم. معنای پیوستن به پالرمو و سی.اف.تی 
دقیقا این است که آن معامالتی که با آنها تحریم ها 
را دور می زنیم افشا کنیم و البته این اختیار را به آنها 

می دهیم تا همه کارهای ما را چک کنند. 
باتماماینتفاسیرپیوستنبهاینکنوانسیونها

وضعمعیشتجامعهرابهترمیکند؟
یقیناً وضعیت معیش��تی کشور را بدتر می  کند،  
چراکه تحریم ها را تشدید می کند و کانال های مالی 
و تجاری که داریم رو می شود. البته این را بگویم که 
در سال های اخیر یک خطای بزرگ روی داده و آن 
اینکه دولتم��ردان با امضای ابتدایی که وزیر اقتصاد 
اول دولت روحانی انجام داده، دس��ت به کار شده و 
این کنوانسیون ها را اجرایی کرده اند و نتیجه آن این 
ش��ده که تعدادی از صرافی های ایران که در نقل و 
انتقال ارز نقش داش��تند، شناسایی و تحریم شدند، 
تعدادی از کانال های مالی که قباًل قابل استفاده بود 
دیگر قابل استفاده نیست و در بخشنامه ای از بانک 
مرکزی به بانک ها گفته ش��ده ک��ه افراد و نهادهای 
تحت تحریم ایاالت متحده را حق ندارید تأمین مالی 
کنید، با این روش برای تأمین مالی نهادهای داخلی 

کشورمان گاهی با مشکالت جدی مواجه شده ایم.
ادامهدرصفحهچهار

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرگفتوگوباسیاستروز:

احمقانه است که اقتصاد ملی ما برای بیگانگان شفاف شود
حضورنیروهایمسلحدراقتصاد،همپشتوانهقانونیداردوهممردمیامانبایدواردبانکداریشود

ویالیدختروزیرسابقهمتعیینتکلیفشد؛
رودربایسیدربرخوردبامفسدان

ممنوع
ادامهازصفحهاول

ش��نیدن اخب��ار تصاحب اموال مل��ی و یا تخل��ف و رانت و 
امثالهم توسط هر فرد از هر جناح و در هر رده ای باشد هم جای 
برخوردی قاطع دارد و هم رس��وایی علنی تا درس عبرتی ش��ود 
برای آنهایی که ممکن اس��ت در ذهنشان چنین تصوری داشته 
باشند و هم اعتماد مردم را جلب کند تا بدانند که کسانی هستند 
که از آرمان های انقالب شان پاسداری کرده و اجازه تشکیل باند و 

فساد و رانت را نمی دهند.
اما نکته قابل تامل این ماجرا این اس��ت که چرا باید تنها با 
گذر چهل سال از وقوع انقالبی مردمی افرادی هر چند کم تعداد 
به قدرت برسند که با آرمان های انقالب زاویه دارند و اصول اولیه 
آن را ک��ه خدمت به مردم اس��ت زیرپاگذاش��ته و به فکر چپاول 

بیت المال باشند؟!
چ��را باید حتی یک مس��ئول در جمهوری اس��المی ایران به 

مردمی که آرمان هایش��ان را بلند فریاد زدند خدمتی غیرصادقانه 
داشته و بتواند چند سال در پستی که دارد دوام بیاورد، اصال چرا 
باید از زمان انجام تخلف تا فریاد زدن آن سال ها بگذرد؟! چرا نباید 
دنبال اینکه در چندین سالی که ویالی دولتی توسط فیروزآبادی 
تخیله نش��ده بود چه کس��ی موضوع برگردادند ویال را به صورت 
جدی پیگیری نکرده بود تحقیق ش��ود؟! چرا امروز باید از شنیدن 
خبر تخریب ویالی دختر وزیر سابق خوشحال شویم و نپرسیم اوال 
این مجوز غیرقانونی را چه کسی داده؟! و دوما همه این مدتی که 

ویال ساخته شده چرا کسی به غیرقانونی بودن آن پی نبرده؟!
اگر قرار اس��ت طبق آرمان های انقالب، طبق اصول اخالقی 
برخ��ورد کنیم باید هم ویال را تخریب، هم دختر وزیر س��ابق را 
جریم��ه کرده و هم مجوزدهنده و نظ��ارت نکننده و تذکر نداده 
را با هم مواخذه کنیم و از آنها حس��اب بکشیم. در این زمینه نه 
مش��کل قانونی داریم و نه مشکل اخالقی اما اینکه چرا نمی شود 

را باید آقایان پاسخ دهند!
ناراحتیم از اینکه به دید مبارزه با رانت و فساد هم گاه حتی 
در رس��انه ها جناحی نگاه می ش��ود آنجا که نام فیروزآبادی میان 
اس��ت همه تیتر می زنند و حاال تخلف دختر وزیر س��ابق را بلند 
نمی گویند، مانند آنجا که نام قاچاق دویس��ت میلیونی می ش��ود 
دخت��ر مظلوم بیکار؛ آنجا که اصالح طل��ب بودن یا اصولگرا بودن 

تعیین می کند فس��اد چطور در رسانه ها بیان و یا حتی مسئولین 
چطور درباره آن مصاحبه کنند. 

واقعیت این است که اگر بخواهیم در انقالب اسالمی زندگی 
داشته و به مردم خدمت کنیم باید از آرمان های انقالبی که خون 
300 هزار شهید پشتوانه اش است حراست کنیم. باید رودروایسی 
و این هم حزبی ام اس��ت و شاید گربه اس��ت ها را کنار گذاشته و 

بدون فامیل بازی و پارتی بازی با متخلف برخورد کنیم.
اگر ادعایمان می ش��ود که پیرو امام خمینی)ره( هس��تیم باید 
یادمان بیاید که ایشان با نوه متخلف خود چه برخوردی کردند و حتی 
برای مهار بی قانونی اش به مامور قانون اجازه دادند در برخورد قانونی 
تا ش��لیک به او پیش رود، اگر والیت مدار جانشین امام خمینی)ره( 
هم هس��تیم باید یادمان باش��د که مقام معظم رهبری بارها و بارها 
در برخورد با تخلف دس��ت ناظ��ران را در برخورد با تخلف حتی در 
مجموعه خودش��ان باز گذاش��ته و این مهم را در فرمان 8 ماده ای 
خود نیز تاکید کرده که هیچ کس به صرف داشتن حکم از ایشان و 
منتس��ب شدن به ایشان نمی تواند از پاسخگویی درباره اقداماتش و 
فساد احتمالی اش معاف شود! باید تعارف را کنار بگذاریم و ببینیم در 
گام دوم چقدر می خواهیم با انقالب و مردم و آرمان هایش��ان همراه 

باشیم، چقدر می خواهیم بیانات رهبری را اجرا کنیم.
مبارزه با فس��اد غیر از شعار احتیاج به عمل دارد، باید بتوان 

در ای��ن راه بدون اغماض، بدون رفاقت ب��ازی و جناح بازی رفتار 
ک��رد، باید بتوان بدون در نظ��ر گرفتن موقعیت و جایگاه تنها به 
پشتوانه مردمی که خواسته هایشان را بلند گفته ا ند و برایش 300 
هزار شهید تقدیم کردند فساد را به هر مقدار در هر کجا که باید 

پیگیری کرد و با آن قانونی برخورد کرد.
جمهوری اسالمی برای مبارزه با فساد قانون و ناظر کم ندارد، 
برای مبارزه با فساد مردم را که پشتوانه اصلی نظام هستند دارد 
و فقط یک عزمی جزم و اراده ای راس��خ و تعهد به انقالب و امام 

و رهبری می خواهد.
در این مس��یر طبیعی اس��ت که از س��وی صاحبان زور و زر 
تهدید ش��وی و حتی مخاطراتی برایت پی��ش آید اما انقالبی که 
باش��ی در جاده انقالب که پیش  روی برای��ت فرقی نمی کند که 
چقدر هزینه باید بپردازی فقط باید برایت مهم باشد که از آرمان 
انقالب، خواس��ت مردم و خون ش��هدا پاسداری کنی و در مسیر 
والیت قدم ب��رداری، اگر اینها را رعایت کن��ی حتما می توانی با 
سرس��خت ترین افراد و با رانت های بزرگ مقابله کنی. جمهوری 
اس��المی مسئول خدوم و از خودگذشته کم ندارد همه باید اراده 
کنن��د و از م��ردم و آرمان انقالب نیرو گرفته و ب��ا تعداد معدود 
رانت خواران و مفس��دان مبارزه کنند چراک��ه در این نظام حتی 

یک مفسد هم زیاد است.
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