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مصوبهممنوعیت۴دورهنمایندگیدرشوراینگهبانردمیشود
رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: مصوبه مجلس درباره 

ممنوعیت ۴ دوره نمایندگی در شورای نگهبان رد می شود.
محمدجواد کولیوند با اشاره به مصوبه مجلس درباره ممنوعیت کاندیداتوری 
نمایندگانی که س��ه دوره یا بیش��تر در مجلس به صورت متوالی حضور داشتند، 

اظهار داش��ت: این مصوبه خالف قانون اساس��ی اس��ت و احتماالً شورای نگهبان 
ب��ه این موضوع ایراد وارد کند. وی ادامه داد: در قانون اساس��ی برای دوره ریاس��ت 

جمهوری س��قف 2 دوره ۴ س��اله تعیین ش��ده اما درباره دوره های نمایندگی مجلس و 
عضویت در شورای شهر، بحثی نشده است.

نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: اینکه بگوییم نمایندگان بیش از 3 دوره 
متوالی نمی توانند کاندیدا ش��وند، تغییر قانون اساس��ی و خالف اس��ت. براس��اس قانون 

اساسی مصوبه مجلس احتماالً از سوی شورای نگهبان رد شود.  مهر

در حاشیه
بررسیپروندهتخلفاتواگذاریشرکتهایدولتیبهخصوصی

س��خنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از استعالم این کمیسیون از سازمان 
بازرسی درباره نحوه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خبرداد.

بهرام پارس��ایی ب��ا بیان اینکه ش��کایت های متع��ددی از نح��وه واگذاری 
ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی به این کمیس��یون ارجاع ش��ده اس��ت، 

گفت:در همین زمینه اس��تعالمی از سازمان بازرس��ی کل کشور به عمل آمده تا 
مشخص ش��ود در روند واگذاری کدام شرکت ها تخلفاتی وجود داشته است. اعضای 

کمیس��یون بنابراین دارند تا بازدید های میدانی از شرکت های که واگذار شده اند داشته 
باشند و اگر تخلفی در واگذاری آنها انجام شده را نیز بررسی کنند.

نماینده ش��یراز در مجلس تصری��ح کرد: همان طور که ق��رارداد آلومینیوم المهدی 
پس از بازدید میدانی اعضای کمیس��یون لغو شد، تالش می شود با تهیه گزارش از نحوه 

واگذاری ها در جاهای که تخلف انجام شده قراردادها لغو شود.  تسنیم

پارلمان
سال۹۸سالسختینیست

وزی��ر کش��ور با بیان اینکه هیچ وقت انتخابات در کش��ور م��ا تهدید نبوده و 
همواره فرصت تلقی ش��ده اس��ت، گفت: ما باید انتخابات را به جریانی در جهت 

افزایش نشاط سیاسی و اجتماعی در کشور تبدیل کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: آمریکایی ها هرکاری که می توانس��تند امسال 

انج��ام دادند و چه کاری مانده که در س��ال ۹۸ انجام دهند؟ در حوزه سیاس��ی، 
اجتماع��ی، رس��انه ها و اعمال تحریم ها، هرکاری که بلد بودن��د انجام دادند. ما هم با 

تجربه ای که داش��تیم توانستیم راه هایی را باز کنیم و راههای بهتر و بزرگتری را نیز باز 
خواهیم کرد. ضمن اینکه آمریکا هم در داخل و هم در خارج با سایر کشورها اختالفات 

و مشکالتی دارد و همین موضوع مانع از اقدامات بیشتر آنها می شود.
وی گفت: دولت در این مدت خود را با شرایط جدید وفق داده است. ساختارهای الزم ایجاد 

شد، تصمیمات الزم اتخاذ شد و همچنین تدابیر و اقدامات مناسبی انجام شد.  فارس

میدان فاطمی

وظیفهقوهقضاییهدفاعشجاعانه
وقدرتمندانهازعدالت

یک رکن اساس��ی از نظام کش��ور ما، قّوه قضایّیه 
است. سازوکاری هم که در قانون اساسی برای این قّوه 
پیش بینی شده اس��ت، از جهات مختلف بسیار متقن 
و اطمینان بخش اس��ت. وظایفی که برای قّوه قضاییه 
معّین شده، نوع تکالیفی که بر دوش این قّوه گذاشته 
شده، ش��رایطی که برای مس��ؤوالن گوناگون در این 
قّوه در قانون اساس��ی و دیگر قوانین و مبانی اسالمی 
معّین ش��ده، تضمین کننده این معناست که دستگاه 
قضاء بتواند به وظیفه خود عمل کند. وظیفه اساس��ی 
دستگاه قضایی چیست؟ عبارت است از دفاع شجاعانه 
و قدرتمندان��ه از عدالت. روِح کار، این اس��ت. اجرای 
قوانین، وظیفه همه است؛ اما تخلّف از قوانین، جرمی 

است که دستگاه قضاء به آن رسیدگی میکند. 
مجموعه قوانین در نظام جمهوری اس��المی باید 
به یک قلّه منتهی ش��ود و آن عبارت است از عدالت؛ 
»بالع��دل قامت الّس��موات واألرض«؛ عدالت در بنیان 
عال��م و آفرین��ش، نقش اساس��ی دارد؛ یعنی س��ّنت 
آفرینش، عدل است و هر نظام اجتماعی اگر به دنبال 
این سّنت طبیعی و قانون الهِی آفرینش حرکت کرد، 
ماندگار و موّفق و کامیاب است. انسان زمانی کامیاب 
اس��ت که خود را با قوانین آفرینش و سّنتهای الهی - 
که تغییر و تبّدل ناپذیر اس��ت - تطبیق دهد. بنابراین، 
بنا بر دیدگاه اله��ی، در مجموع آفرینش، عدالت یک 
ریش��ه تکوینی و طبیعی دارد. چ��ه مرجعی باید این 
عدال��ت را تضمین کند؟ ق��ّوه قضایّیه. چ��ه مراکزی 
بای��د آن را اجرا کنند؟ همه دس��تگاهها. درعین حال 
اگ��ر دس��تگاهها در اجرای عدالت تخلّ��ف کردند، آن 
ترازوی دقیقی که میتواند این تخلّف را بدون اغماض 
تشخیص دهد و بعد آن دست و پنجه قدرتمندی که 
میتواند متخلّف را به س��زای تخلفش برساند، کیست؟ 

قّوه قضایّیه. 

بیانات در دیدار مسئوالن دستگاه قضایی
7 تیر 80

مخاطب شمایید

پرتابکفشبهسمتروحانیتکذیبشد
پس از آنکه برخی کانال های تلگرامی مدعی شدند 
در جلسه ش��ورای اداری استان گیالن به سمت 
رئیس جمهور لنگه کفش پرتاب شده است، پرویز اسماعیلی 
معاون اطالع رسانی ریاست جمهوری با بین اینکه جلسه 
مذکور از صداوسیما پخش مستقیم شده و خبرنگاران نیز 

حضور داشته اند ادعای مذکور را قویا تکذیب کرد.

سیاست مجازی

مفقودى

اصل كارت هوشــمند خــودروى مينى بوس عمومى  به شــماره 

سريال  2357183   صادره از اداره كل  حمل و نقل و پايانه هاى 

اســتان اردبيل  به نام نصرت اله اســالمى  مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان
مركز  احداث  موضوع  با  1053/د/ن/97  شماره  مناقصه  فراخوان  پيرو 
بهداشتى درمانى شلمچه رتبه مورد نياز جهت شركت درمناقصه به حداقل 

رتبه 15 ابينه اصالح مى گردد 
شايان ذكر است كليه شرايط ديگر فراخوان به قوت خود باقى وبدون تغيير 

مى باشد.

 اصالحيه مناقصه عمومى
 يك مرحله اى دانشكده علوم پزشكى 

و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

 مديريت امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى
 و خدمات بهداشتى درمانى ابادان

 دانشكده علوم پزشكى 
و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

آگهى مفقودى
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك موتور سيكلت مدل 1385 سيستم پيشتاز به شماره تنه 
8521166 و شــماره موتور 0614817 و شــماره پالك تهران 36   159   66 متعلق به آقاى على بلوچزهى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

آگهى تغييرات شــركت تكاپو ماندگار اميد شــركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 1691 و شناسه ملى 14005428610 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - محل شركت در واحد ثبتى سقز به آدرس 
شهرســتان ســقز ، بخش مركزى ، شهر ســقز، بلوار انقالب ، كوچه ساحل ، 
كوچه آالن ، پالك 9 ، طبقه همكف كد پســتى 6681636174 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (404367)

آگهى فقدان سند مالكيت
حجت معظمى گودرزى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده 4765 مورخ 97/12/9 دفتر اسناد 
رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دوازده شعير مشاع از نود و شش شعير ششدانگ پالك . 
فرعى از 3533 اصلى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 23929 صفحه 580 دفتر 137 به سند شماره 441722 
بنام مشــاراليه ثبت و ســند مالكيت صادر و تسليم شده كه بعلت جابجائى مفقود شده لذا باستناد تبصره يك الحاقى 
بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشــر آگهى بمدت ده روز به اين اداره 
تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانون و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد 

شد. آدرس ملك: ميدان يادبود جنب پارك بانوان. تاريخ انتشار 97/12/18
 معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى مزايده 
در اجراى اجرائيه شــماره 1235/96/اج صادره از حوزه 112 شــوراى حل اختــالف كبودرآهنگ واحد اجراى 
احكام شوراى حل اختالف كبودرآهنگ در نظر دارد تعداد 216 عدد مانتو كه به نفع آقاى على بهروزى فر فرزند نادر 
توقيف گرديده از طريق مزايده درتاريخ 98/1/24 ســاعت 10 صبح در محل اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف 
به آدرس كبودرآهنگ بلوار بعثت جنب پارك الله به فروش برســاند در اجراى مواد 18و 122و 123 قانون اجراى 

احكام مدنى بدينوسيله اعالم تا كسانى كه تمايل به خريددارند در جلسه مزايده شركت نمايند. م الف/307
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف كبودرآهنگ

آگهى مزايده 
در اجــراى اجرائيه شــماره 990/97/اج صادره از حوزه 111 شــوراى حل اختــالف كبودرآهنگ واحد اجراى 
احكام شــوراى حل اختالف كبودرآهنگ در نظر دارد يك ملك بمســاحت 44153 مترمربع و داراى يك كلبه و حدود 
2000 مترمربــع باغ انگور واقع در روســتاى اورقين ميباشــد و به نفع آقاى محمد علــى طالبى فرزند عليرضا توقيف 
گرديــده از طريــق مزايده درتاريخ 98/1/25 ســاعت 10 صبــح در محل اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف به 
آدرس كبودرآهنــگ بلــوار بعثت جنب پارك الله به فروش برســاند در اجراى مــواد 18و 122و 123 قانون اجراى 

احكام مدنى بدينوسيله اعالم تا كسانى كه تمايل به خريددارند در جلسه مزايده شركت نمايند. م الف/308
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف كبودرآهنگ

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چن��د روزی اس��ت که رئیس  ن ا جدید قوه   قضاییه با نامه مقام میـــــز
معظم رهبری معرفی ش��ده است، بر همین اساس 
مروری داری��م بر انتظاراتی که مقام معظم رهبری 
براس��اس بندهای قانون اساس��ی از این قوه توقع 
دارند، با توجه به اینکه حجت االس��الم سیدابراهیم 
رئیسی پیش از حضور در راس این قوه سابقه چند 
ص��ادق  آی��ت آهلل  دوره  در  را  معاون��ت  س��اله 
آملی الریجان��ی دارند، انتظار می رود با اس��تفاده از 
تجریبایت و بندهای قانون اساس��ی و توصیه مقام 
معظم رهبری بتوان انتظار داشت که خون تازه ای 
در رگ ه��ای حمای��ت از محرومین و مظلومین در 

کنار مبارزه جدی با فساد و رانت تزریق شود.

قوهیقضاییهبرایعدلاست
در همین زمینه مقام معظم رهبری در دیدار با 
رئیس و مسئوالن قوه  قضاییه در هفتم تیر 13۸۸ 
فرمودن��د: »در مورد ق��وه ی قضاییه آنچه که مهم 
است، این اس��ت که ما ببینیم قوه ی قضاییه برای 
چیس��ت؛ آن را تأمین کنیم. همه ی کارها در این 
جهت باید باش��د. قوه ی قضاییه برای عدل اس��ت، 
برای عدالت اس��ت. معیار و شاخص عدل هم عمل 
به قانون اس��ت. اگر عمل فرد، جم��ع، منطبق به 
قانون ش��د، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف 
پیدا کرد، این بیعدالتی است. و قانون هم در نظام 
اس��المی، قانون اسالمی است. البته در مجموعه ی 
قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صددرصد 
با احکام اس��المی منطبق نباش��ند، یا قوانینی که 
از قب��ل مانده اند یا برخی قوانی��ن دیگر، که اینها 
بایس��ت اصالح بشود. معیار، این است که بر طبق 
قان��ون داریم ب��ر اقداماتی که عمل بش��ود. عدل، 
اینجا تحقق پیدا میکند.« به نوعی این سخنان در 
توصیه به رعایت عدل و عدالت در سالگرد شهادت 
ش��هید بهشتی عنوان ش��د و می  تواند مورد توجه 

رئیس جدید قوه قضاییه نیز قرار گیرد.

مردملمسکنندقوهقضاییهملجأآنهاست
ایش��ان در پنجم تیر سال ۸7 نیز با توصیه به 
حمایت از مظلومان در دیدار با مس��ئوالن قضائی 
فرمودند: »اگر در حل و فصل قضایائی که به قوه ی 
قضاییه مراجعه میش��ود، مثاًل هشتاد درصد - ولو 
نه صد درصد - هم اینجور باش��د که با رس��یدگی 
دقی��ق، قاط��ع و عادالن��ه کار انجام بگی��رد، این 
احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد 
آمد که احس��اس کنند قوه قضاییه ملجأ آنهاست. 
ای��ن احس��اس باید به مردم دس��ت ده��د؛ یعنی 
م��ردم بفهمند که قوه ی قضاییه متکفل اس��تقرار 

عدالت اس��ت؛ این باید حاصل ش��ود. همه ی این 
مقدمات برای این اس��ت که این حالت در جامعه 
به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی 
کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن 
در ذهنی��ت عمومی جامعه ی ما ب��ه وجود نیامد، 
بای��د بدانیم یک جای کار عی��ب دارد، آن را باید 
بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن 
چیزی اس��ت که معیار و مالک عمل باید باش��د و 
همه باید تالش کنند. ای��ن البته به عناصر مؤمن 
و کارآمد و باس��واد احتی��اج دارد که بحمداهلل در 
قوه ی قضاییه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ 
انس��انهای دلس��وز، مؤمن، عالم، عالقه مند به کار، 
وظیفه شناس در قوه ی قضاییه بحمداهلل در سطوح 

مختلف کم نیستند.«
ام��ا در این زمینه یکی دیگر از توصیه ها که در 
همین جلس��ه مورد تاکید واقع ش��د »رصِد مسیر 
طی ش��ده« بود که فرمودند: »ما سیاستهای خوبی، 
سیاستهای کلی مناسبی برای قوه ی قضاییه تصویب 
کردیم که عمدتاً پیش��نهادهای خود قوه ی قضاییه 
بود و برای مش��ورت به مجمع تش��خیص مصلحت 
فرستاده شد و بعد هم ابالغ و اعالم شد؛ سیاستهای 
خیلی خوبی اس��ت. ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم 
این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار 
و شاخص حرکت اس��ت. ببینیم از این سیاستهای 
کلی که اهداف مقطعِی قوه قضاییه است، چه مقدار 
تحق��ق پیدا کرده اس��ت؟ ما کجا ق��رار داریم؟ این 
ارزیابی و تقویم درس��ِت حرکت به ما کمک میکند. 
گاهی انس��ان خی��ال میکند از ای��ن راهی که صد 
کیلومتر است، مثاًل شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر 
را طی کرده است، وقت هم که هست، انسان میگوید 
پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائیای بخوریم. اگر 
کیلومترشمار درس��ت کار کند، انسان نگاه میکند، 
میبین��د نه، ش��صت کیلومتر نیامدی��م، مثاًل فرض 
کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمده ایم. وقتی 
فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی 
نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف 
در بی��ن راه پرهیز میکنیم. لذا اینی که ما در کجای 
بزرگراهِ رس��یدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، 
ای��ن خیلی مهم اس��ت؛ این را ما ب��ه عنوان یکی از 
اولویته��ا از ق��وه ی قضاییه خواس��ته ایم؛ بخصوص 
مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پرونده های مهم 

و از جمله پرونده های مهم مفاسد اقتصادی.«

سرعتغیرازعجلهاست!
برخی نسبت به طوالنی شدن پیگیری پرونده  ها 

گالیه دارند و از قوه  قضاییه متوقع  هستند رهبری 
ای��ن مورد را نی��ز به طرز ظریف��ی تاکید کردند و 
در همان جلس��ه سال ۸7 با مس��ئوالن فرمودند: 
»بن��ده در پرونده های مفاس��د اقتصادی معتقد به 
جنجال و هیاهو نیس��تم، لیکن معتقد به سرعت و 
قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ 
سرعت عمل با ش��تابزدگی و عجله تفاوت میکند. 
ای��ن پرونده هائی که م��ورد توجه مردم اس��ت ... 
بالخصوص و در عموم پرونده ها، مسئله ی اطاله ی 
دادرسی بایس��تی مورد توجه قرار بگیرد. البته در 
گزارش��هائی که داده شده، خوش��بختانه این هم 
هست که از طول مدت گردش کاِر پرونده مقداری 
کم شده است، لیکن این با آنچه که »باید« مقایسه 
ش��ود، نه با آنچه که »بوده«، تا ببینیم ما در کجا 
هس��تیم و چقدِر دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به 

آن نقطه ی مطلوب برسیم.«

زندانبایدآموزشگاهنیکیهاباشد
رهب��ری درب��اره چگونگ��ی اداره زن��دان نیز 
فرمودند: »مس��ئله ی حل مش��کالت زندانهاست. 
خیلی مس��ئله را باید جدی گرفت. البته سیاست 
حبس زدائی - که جزو سیاس��تهای رئیس محترم 
ق��وه بوده اس��ت و جزو ای��ن کارهائی اس��ت که 
تصمیم گیری ش��ده و اقدام ش��ده اس��ت - بسیار 
کار خوبی اس��ت؛ لیکن به هر حال وجود حبس و 
وجود زندان یک واقعیتی اس��ت. بایستی مدیریت 
ما در امر زندان جوری باش��د که زندان به معنای 
واقعی کلمه آموزش��گاه نیکیها ش��ود. اینها را باید 
جزو کارهای بزرگ ش��مرد؛ جزو مس��ائل مهم به 
حس��اب آورد. اینها چیزهائی اس��ت ک��ه به خود 
ق��وه ی قضاییه ارتب��اط پیدا میکن��د. مدیریتهای 
مربوطه بایستی حداکثر تالش را برای این مسئله 
بکنن��د. البته در زمینه ی کم کردن تعداد زندانیها 
ب��ا عفو و مرخصی، که این ه��م مباحث طوالنیای 
دارد، م��ا، موضوع را با مس��ئولین محترم قوه و با 
رئیس محترم قوه در میان گذاش��تیم، میگذاریم، 
بحث میش��ود؛ به هر حال بایست برای این کارها 
راه عالج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی 
اس��ت که در زمینه ی ارتقاء قوه ی قضاییه به نظر 
رس��ید و گفته شد.« در همین زمینه نیز فرمودند: 
»یکی هم مسئله ی ظرفیتهای فعلیت نیافته است، 
از جمله خود وزارت دادگس��تری. خوشبختانه در 
قان��ون ظرفیتهای خوبی برای وزارت دادگس��تری 
گذاشته شده اس��ت؛ از این ظرفیتها باید استفاده 
ش��ود. آنچه مهم است این اس��ت که ما بایست از 

همه ی ظرفیت عظیم این قوه استفاده کنیم؛ مثل 
ریه ی س��المی که انس��ان آن را از ه��وای پاک پر 
میکند و س��المتی بدنش را تأمین میکند، ما باید 
از همه ی این ظرفیت استفاده کنیم. این هم یکی 

از اولویتهاست.«

مفاسداقتصادی
مانندیکبیماریواگیرداراست!

چگونگی پیگیری مفاسد اقتصادی هم در کالم 
رهبری آمده است که »مفاس��د اقتصادی را صرفاً 
به عن��وان یک کار خالف نباید در کش��ور در نظر 
گرف��ت. این کار اگر چنانچه دنبال نش��ود، تعقیب 
نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف کشور دست 
به دس��ت هم ندهند برای خش��ک کردن ریشه ی 
این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کالن و 
عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی 
را هم با خود میآورد، مفاسد اخالقی را هم می آورد. 
وجود و رواج مفاس��د اقتص��ادی یکی از بزرگترین 
خطرهایش این اس��ت که عناصر خوب دستگاهها 
را متزل��زل میکند، زیر پای آنها را سس��ت میکند. 
بس��یاری از این موارد و قضایای مفاس��د اقتصادی 
که به طور مش��خص گزارش شده و برای ما گفته 
ش��ده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد 
اقتصادی برای پیش��برد کار خود الزم دانس��ته در 
داخل فالن دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری 
را که در آنجا کار میکنن��د، با خودش همراه کند. 
خوب، آن عناصری ک��ه آنجا کار میکنند، مردمان 
مؤمنی هستند؛ اما شیطاِن هوس، زیاده طلبی و پول 
را به جان اینها میاندازد، همه هم طاقت نمیآورند، 
مجذوب میش��وند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین 
خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد اقتصادی در 
جامعه س��رمایه گذاریهای درس��ت و سالم را معوق 
میکند. ... مفاس��د اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی 
سالم است، نومید کننده ی عناصر مؤمنی است که 
میخواهند فعالیت اقتصادِی خوب داش��ته باشند، 
یک بالس��ت، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی 
که در جامعه می آید، مثل بیماریهای واگیری است 
که تا میآید، همه ی دس��تگاهها - ق��وه ی مجریه، 
ق��وه ی مقننه، قوه ی قضایی��ه - به حرکت میافتند 

که جلویش را بگیرند.«

پیشگیریازوقوعمفسده
برعهدهقوهقضاییهاست

ام��ا نکته مهمی که رهب��ری فرمودند این بود 
که قوه قضاییه در این امروخطیر مبارزه با فس��اد 
پیشگیری داشته باشد: »پیشگیری از وقوع مفسده 
هم به عهده ی قوه قضاییه اس��ت. به قانون اساسی 
مراجعه کنید، مالحظه کنید، یکی از وظائف قوه ی 
قضاییه در قانون اساس��ی همین پیشگیری است. 
خوب، پیش��گیری ابزاره��ای الزم خودش را دارد، 
دستگاههای متناس��ب خودش را دارد. پیشگیری 
با اس��تفاده ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد 
ب��ود؛ از جمل��ه دس��تگاههای امنیت��ی، از جمله 
دس��تگاههای اطالعات��ی. از همه ی اینه��ا باید در 

پیشگیری اس��تفاده شود. در داخل کشور اسالمی 
یک سوءاس��تفاده چی، یک مفسد، یک طماع، یک 
آدم زرن��گ و ناق��ال بیاید از منابع عمومی کش��ور 
که متعلق به همه ی قشرهاس��ت - ب��ا وجود این 
هم��ه آدم فقیر و ضعیفی که در کش��ور هس��ت - 
سوءاس��تفاده کند و بیحساب و کتاب ببرد. باید با 

این مقابله شود.«

فرمانهشتمادهایمبارزهبامفاسداقتصادی
نکت��ه ثقل این توصیه ها همان فرمان هش��ت 
ماده ای اس��ت که ده سال اس��ت فرموده اند: »این 
نامه ی ما، مطالبه ی ما، مال س��ال 13۸۰ اس��ت؛ 
تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریِخ روز دارد. 
امروز ه��م اگر واقعیت جامع��ه را بخواهید، همان 
مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نس��بت به 
مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام 
دهند. این را دس��ت کم نبای��د گرفت. و بدتر از هر 
چیز این اس��ت که در داخل دستگاههای مسئول، 
خدای نخواس��ته این عوامل مفس��د بتوانند نفوذ 
کنن��د و آدمهائی را به رنگ خودش��ان در بیاورند 
یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای 
بس��یار مهم و فاجعه آمیز است که باید با قاطعیت 
و قدرت با آن - از هر نوعش - روبه رو شد و با آن 

برخورد کرد.«

فروغامیدیدردلمظلومباشید
اما رهبری در هفتم تیر ۸3 نیز به قوه قضاییه 
توصیه کردند: »اگر شما به ذهنیت عامه ی مردم و 
به ذهنیت اسالمی نگاه کنید، میبینید که توقع از 
قوه ی قضاییه این است که عدالت در زندگی مردم 
ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت 
پی��دا کند -همین طور که من یک وقتی به ش��ما 
عرض کردم- طوری ش��ود که ه��ر کس که مورد 
س��تمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی 
در دل او باش��د که حاال میروم ب��ه قوه ی قضاییه 
مراجع��ه میکنم و داد خود را میس��تانم؛ این باید 
عمومی ش��ود؛ ما هنوز به این جا نرسیده ایم. البته 
همه ی آنچه که ما پی��ش رفته ایم و هر قدمی که 
ش��ما جلو رفته اید، اجر و حسنه ی الهی و تمجید 
آگاهاِن از این اقدام را با خود همراه دارد و یقیناً در 
میزان الهی بسیار بس��یار باارزش است، ولو کسی 
نفهمد؛ شکی در این نیس��ت؛ حاکی از ارزشهایی 
است که در وجود شماس��ت و همه ی این قدمها، 
قدمهای ارزشمندی اس��ت که انجام گرفته است؛ 
اما تا مادامی که به این نقطه - که نقطه ی آرزویی 
و آرمانی اس��ت - نرس��یده ایم، همه ی این قدمها 
مقدمه اس��ت و ای��ن مقدمه ها نبای��د هیچ کس را 
راض��ی کند؛ ای��ن حرف و توصی��ه ی اصلی من به 

همه ی مسئوالن قوه ی قضاییه است.«
با توجه به اینکه در اغلب این جلسات شخص 
حجت االس��الم والمسلمین رئیسی هم حاضر بوده 
است انتظار می رود که فصل جدیدی در این مسیر 
هم حمایت از مظلومان و هم مبارزه با فسادو رانت 

آغاز شود.

فصل جدید قوه قضاییه؛

امتداد حمایت از مظلومان 
مبارزه با فساد و رانت


