
 بهتری��ن مس��یری که می ت��وان در راه 
مبارزه با فس��اد برگزیده ش��ود بس��تن 
ش��اهراه های فس��ادی اس��ت که با مدیریت برخی مسئوالن 
و نزدیکانش��ان ایجاد می شود. برای مبارزه با فساد باید همه 
مس��یرهای رانت را بست و چه مس��یری مطمان تر از اجرای 
اصل 142 قانون اساس��ی و پرس��یدن این سوال از مسئوالن 
ک��ه »اموالت را از کجا آورده ای؟« همین یک س��وال س��اده 
که ظاهرا در برابر مردم همه مس��ئوالن راضی به پاسخگویی 
دربرابر آن بوده و معتقدند مالی ندارند، در دهه پنجم انقالب 
تازه قرار است با عزم جزم مدیریت جدید دستگاه قضا اجرایی 
ش��ود! یعنی تا کنون این س��وال انقالبی و مهم که نش��ان از 
خدوم بودن یا منفعت طلب بودن مسئوالن دارد، به هر دلیل 
روی زمین مانده و همه احساس تکلیف کنندگان برای نامزد 
ش��دن در انتخابات، کمتر درباره اجرایی شدن این اصل مهم 
احس��اس تکلیف کرده بودند!! اما به هر حال آغاز اجرای این 
اصل حتی از دهه پنجم انقالب هم جای مسرت و شادی دارد 
و باید احساس تکلیف کنندگان در این زمینه را همراهی کرد 
و از آنه��ا حمایت کرد چرا که اج��رای چنین اصلی اصال کار 
س��اده و بی زحمتی نیست. ماجرا از این قرار است که با روی 
کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه عزم راسخی برای اجرای 
اصل 142 قانون اساس��ی در کشور ش��کل گرفت؛ عزمی که 
امیدها را برای افزایش اعتماد مردم به مسئوالن افزایش داد.

رسیدگی به اموال مسئوالن از جمله موضوعات جنجالی است 
که مدت هاست بحث آن در میان مردم و رسانه ها مطرح شده 
و با واکنش های مختلفی همراه بوده اس��ت.پایه این قانون در 
حقیقت به اصل 142 قانون اساس��ی باز می گردد که  بر لزوم 

توجه و رسیدگی به اموال کارگزاران نظام تاکید می کند.
اما این اصل قانون اساس��ی چه می گوی��د؟ باید توضیح داد 
که اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساس��ی می گوید: دارایی 
رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر 

و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه 
رسیدگی می شود که بر خالف حق افزایش نیافته باشد.  این 
اصل قانون اساس��ی جمهوری اسالمی بر لزوم همبستگی هر 
چه بیش��تر کارگزاران نظام با توده های مختلف جامعه تاکید 
می کند. حجت االس��الم ابراهیم رئیس��ی، رئیس قوه قضائیه 
در ای��ن زمینه بعد از حضور در دس��تگاه قض��ا می گوید: »در 
قانونی که در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصویب نهایی 
شد، پیش بینی ش��ده که همه مسئوالن لیست اموال خود را 
در اختی��ار قوه قضائیه بگذارند و برای این کار نیز س��امانه ای 
پیش بینی ش��ده اس��ت. البته تدوین آئین نامه اجرایی قدری 
طوالنی ش��د، زیرا همکاران قبلی معتقدند بودند ابهاماتی در 
قانون وج��ود دارد، اما وقتی به قوه قضائی��ه آمدم گفتم باید 
قان��ون اجرا بش��ود و لذا آیین نامه را تدوی��ن، تصویب و ابالغ 
کردیم« البته اهتمام رئیس قوه قضاییه تنها در گفتار خالصه 
نشد و او در همین راستا با قاطعیت اعالم کرد که قطعاً بنده 
اولین کس��ی خواهم بود که عالوه بر اعالم به رهبری، لیست 
اموال خود را به مردم هم اعالم می کنم تا در جریان باش��ند.  
ب��ا رویه جدیدی ک��ه در اجرای این قانون در کش��ور صورت 
گرفت و رئیس دس��تگاه قض��ا نیز بر آن تاکید ک��رد، از این 
پس همه مس��ئوالن نظ��ام موظفند که اموال خ��ود را اعالم 
کنند؛ قانونی که س��الها پیش در مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام تصویب شده بود اما عزمی برای اجرایی شدن آن وجود 
نداش��ت. از جمله ویژگی های اجرای اصل 142 قانون اساسی 
و اعالم لیست اموال مسئولین، ایجاد شفافیت در کشور است 
که موجب خواهد ش��د تا پاکدس��تی یا عدم پاکدستی برخی 
مس��ئوالن مشخص و شفاف سازِی ایجاد شده در این موضوع 

منجر به افزایش اعتماد عمومی در جامعه شود. 
اسماعیلی س��خنگوی قوه قضائیه نیز در این زمینه می گوید: 
»قانون رس��یدگی به اموال مس��ئوالن طیف گس��ترده ای از 
مقامات در قوای سه گانه و نهاد های تحت پوشش مقام معظم 
رهبری، ش��ورا های اسالمی و شهردار ی ها و یک وسعت کاماًل 

گسترده ای را شامل شده است.«
ای��ن قانون به زعم همه مس��ئوالن از افتخارات نظام ماس��ت 

ک��ه به عنوان ی��ک میثاق ملی و قانونی برت��ر در بین قوانین 
کشور های مختلف مطرح شده است.

قانون��ی ک��ه  اج��رای آن موجب افزای��ش اعتماد م��ردم به 
کارگ��زاران و خدمتگزاران جامعه خواهد ش��د ت��ا بدانند اگر 
کس��ی به مقام و منصبی می رسد سیستم و نهاد های نظارتی 
، اموال و دارایی های او در آغاز دوره مس��ئولیت و پایان دوره 

مسئولیت را بررسی و بر آنها نظارت خواهند کرد.
به نظر می رس��د دس��تگاه قضایی س��از و کاری مناسب را در 
جهت اجرای قانون اعالم لیست اموال مسئولین در نظر گرفته 
است. در ساز و کار اجرای قانون اعالم لیست اموال مسئولین 
پیش بینی ش��ده است که از ناحیه رئیس قوه قضائیه هیأتی 
مرکب از قضات عالیرتبه کش��ور انتخاب ش��وند و این هیأت 
اموال و دارایی ها را هم در ابتدای مس��ئولیت و هم در انتهای 
مسئولیت بررسی کند تا  افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد. 

س��والی که در این زمینه مطرح می ش��ود این اس��ت که آیا 
ممکن اس��ت اف��رادی از اجرای این قانون س��رپیچی کنند و 
لیس��ت اموال خود را اعالم نکنند؟ اگ��ر قوه قضائیه با چنین 
موضوعی برخورد کرد چگونه فرد متخلف را مجازات می کند؟ 
دستگاه قضا در این زمینه تدبیری اندیشیده که اگر این افراد 
صورت اموال و دارایی خود را اعالم نکنند یا بخش��ی از آن را 
کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، از حقوق اجتماعی 

محروم و مشمول مجازات درجه ۶ شوند.
عالوه بر این ضمانت نامه، ضمانت اجرا های دیگری هم برای 
هم��ه مقامات پیش بینی ش��ده که اوالً در ش��روع انتصاب یا 
بدو شرکت در انتخابات، باید تعهدنامه ای را به مراجع ذیربط 
بدهند که در صورت اش��تغال در این ِسمت یا رأی آوردن از 
ناحیه مردم به عنوان نماینده مجلس یا ش��ورای شهر، متعهد 
ش��وند که اموال و داراییش��ان را اعالم کنند و اگر این تعهد 
داده نش��ود نباید فرد به این ِس��مت نصب ش��ود لذا در واقع 
ش��رایط انتصاب در خیلی از سمت ها یا شرکت در انتخابات، 
این تعهد است. برخی از کارشناسان معتقدند که قانون اعالم 
لیست اموال از سوی قوه قضائیه باید با دقت باالیی اجرا شود 
تا در جلوگیری از فس��اد موثر باش��د و کارکرد خود را نشان 

دهد.محس��ن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قانون اعالم اموال 
مس��ئولین به قوه قضائیه که به خوداظهاری آنان منوط شده 
اس��ت، می گوید: می توان قانون قوی تر و محکم تری از قانون 
فعلی تدوین و برای محاس��به دارایی های مس��ئوالن نوشت. 
مجلس ش��ورای اسالمی فرصت دارد تا در این قانون بازنگری 

و بعضی ضعف های آن را برطرف کند.
به نظر می رس��د قانونی که مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
تصوی��ب کرده، اگر در کش��ور قاطعانه عملیاتی ش��ود، عالوه 
بر شفاف س��ازی موجب احیای یک اصل مهم قانون اساسی 
خواهد ش��د. لطف اهلل فروزنده، یکی از چهره های سیاسی بود 
که در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهتمام 
دس��تگاه قضا برای اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین 
تاکید کرد که   این قانون فضایی را فراهم می کند که سالمت 
مسئولین مش��خص ش��ود و در صورت رفتار غیر معقولی، با 

شخص برخورد خواهد شد.
فروزن��ده در ادام��ه به دس��تاوردهای اجرایی ش��دن قانون 
رس��یدگی به اموال مس��ئولین پرداخت و خاطرنشان کرد: 
این قانون صیانت جایگاه مس��ئوالن، ایجاد حالت نظارت و 

پیش��گیری از فساد و اعتماد بیش��تر مردم را ایجاد می کند.
در مجم��وع می توان دریافت که اجرای قانون اعالم لیس��ت 
اموال مس��ئولین از سوی قوه قضائیه موجب افزایش اعتماد 
به کارگزاران نظام و ملت، پیش��گیری از مفاس��د اقتصادی 
تاثیرگذار و همچنین احیا و عملیاتی ش��دن قانون اساس��ی 
کش��ورمان خواهد ب��ود. در حقیقت اجرای درس��ت قانون 
اموال موجب می ش��ود تا افرادی که به فکر تخلف هس��تند، 
نگران آینده قانون گریزی هایش��ان باشند و این قانون نوید 
رنسانس��ی در اجرای قانون توسط دس��تگاه قضا را می دهد 
که رضایت قاطبه مردم و مس��ئولین پاکدس��ت را به همراه 

دارد.
اگ��ر این قانون در قالب های بوروکراس��ی دچ��ار اختالل و 
رکود نش��ود باید امید داشت که عالوه بر حل مشکل فساد، 

مش��کل تبعیض طبقاتی نیز آهس��ته آهس��ته حل ش��ود.
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توقیف نفتکش ایرانی، خوش خدمتی انگلیس به آمریکا بود
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا گفت: اقدام اخیر انگلیسی ها 
در توقی��ف نفتکش ایرانی در آب های س��رزمینی جبل الط��ارق، نوعی مزدوری و 
خوش خدمتی برای آمریکایی ها به حساب می آید که در ماه های اخیر با استفاده 
از راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران و استفاده از َشَبه جنگ، به 

دنبال تحقق اهداف خود هستند. سردار رسول سنایی راد گفت: مشکل انگلیسی ها 
این اس��ت که هنوز نتوانستند واقعیت های مربوط به انقالب اسالمی ایران را به خوبی 

درک کنند. وی با بیان اینکه س��ابقه مداخالت سفارت انگلیس در فتنه ۸۸ برای همگان 
روشن اس��ت، افزود: »دعوت خبرنگاران به سفارت برای شرکت در نشست خبری و قید 
الزام به مکالمه انگلیسی در این نشست« و همچنین »برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس« 
از جمله اقدامات بحث برانگیز اخیر س��فارت انگلیس در جمهوری اسالمی ایران محسوب 
می ش��ود. مجموعه این ها نشان می دهد که مقامات انگلیس دچار یک ُکندذهنی سیاسی 

هستند و وقایع مربوط به انقالب اسالمی ایران را درست درک نکردند. میزان

برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در 140حوزه
وزیر کش��ور گفت: در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی 
در 140 حوزه رای گیری هس��تیم. عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: امیدوارم 
مجموعه این تالش ها به برگزاری انتخابات قانونی، س��الم و امن و با مش��ارکت 
پرش��ور منجر شود.معتقدیم این انتخابات در راستای مقاومت است. می توانیم با 
مشارکت پرشور اراده ملی در حمایت از جمهوری اسالمی را به اثبات برسانیم.

وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی بیان کرد: انتخابات 
الکترونیک را در انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراها در 140 شهرستان برگزار کردیم. 
االن ما مذاکرات با شورای نگهبان داریم. بخش اعظم کار در انتخابات الکترونیکی، احراز 

هویت است. در احراز هویت الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده ایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه رای گیری و ش��مارش، بحث ها با شورای نگهبان 
در حال انجام اس��ت، خاطرنش��ان کرد: امیدواریم بخش زیادی از حوزه ها را الکترونیک 

برگزار کنیم. کارشناسان ما با شورای نگهبان به نتایج خوبی رسیده اند. ایسنا

همکاری و نظارت در انتخابات نباید جزیره ای باشد
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: همکاری و نظارت نباید جزیره ای باشد و باید 
وزارت کشور و شورای نگهبان در این راه با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند 

البته در انتخابات پیش رو این همکاری شکل گرفته است.
عباس��علی کدخدایی گفت: نظام جمهوری اس��المی ایران یک نظام مردم ساالر 

دینی اس��ت. انتخابات یکی از اصلی ترین روش��های اداره کش��ور است که از آغاز 
انقالب اسالمی به درستی انجام شده و وقفی در آن ایجاد نشده است برخی کشورها 

با یک تکان انتخابات را متوقف می کنند و بنیان های سیاس��ی خودشان را دچار تغییر و 
بحران می کنند، جنگ تحمیلی نیز هیچ انتخاباتی تعطیل نش��د که این برای جمهوری 
اسالمی خود یک ارزش است. کدخدایی با بیان اینکه مردمی بودن انتخابات در جمهوری 
اسالمی نیز چه در اجرا و چه در نظارت یک ارزش است اظهار داشت: با این وضعیت ما 
به ضرورت صیانت از آرای مردم می رسیم که برای آحاد مسئوالن چه وزارت کشور و یا 

شورای نگهبان  وظیفه است و باید  از آرای مردم پاسداری شود. تسنیم

رانت خواری
گروه های خاص در همه جا مایه ی اذیتند

م��ا هم در همی��ن مدتهای��ی که دس��تمان توی کار 
بوده، ای��ن را واقعاً دیدیم، لم��س کردیم. ..گروههای 
خاص در همه جا مای��ه ی اذیتند؛ اوالً در وقت رخاء و 
آس��ایش و فراوانی، مؤونه ش��ان بر والی از همه بیشتر 
است؛ توقعاتشان زیاد است؛ فالن چیز را به ما بدهید، 
ف��الن امکان را به ما بدهید. هنگام آس��ایش و راحتی 
کش��ور و دولت، که امنیت اس��ت و جنگی نیس��ت و 
مش��کلی نیست، بیش��ترین هزینه را بر حکومت غالباً 
همی��ن گروههای خاص دارند. ما روی ضعف خودمان 
می گوییم غالب��اً، اما حضرت نه، به ط��ور مطلق حکم 
کل��ی صادر می کنن��د: »و اقّل معونة له ف��ی البالء«؛ 
در س��ختی ها کمترین مقداِر کمک را اینها می کنند. 
مثاًل اگر جنگی پیش می آید، ناامنی یی پیش می آید، 
دش��منی حمله می کند، از این گروههای خاص هیچ 
خب��ری نیس��ت؛ کمتر در می��دان هس��تند. »و اکره 
لالنص��اف«؛ از همه نس��بت به انصاف، ناخش��نودتر و 
کاره ترند؛ از انصاف و عدل و مس��اوات، بیشتر از همه، 
اینها بدش��ان می آید. »و اس��أل بااللح��اف«؛ از همه 
مصرتر در درخواس��ت، اینهاین��د. البته مردم معمولی 
هم نامه می نویس��ند و چیزی را درخواست می کنند؛ 
یک وقت انس��ان امکان دارد، اجابت می کند؛ یک وقت 
هم اجابت نمی کند؛ دیگر دفعه ی دوم و سومی ندارد. 
اما گروهه��ای خاص - اینهایی که ج��زو ویژه خواران 
سیاس��ی و اقتصادی اند - اگر چیزی می خواهند، مثل 
کنه می چس��بند. الح��اف، یعنی الح��اح و اصرار. ول 

نمی کنند تا باالخره یک چیزی بکنند و ببرند

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت  
۱۳۸۴/مهر/۱۷ 

مخاطب شمایید

افق دی�د ای�ران مبتنی ب�ر جایگزینی 
منطق بر سلطه گری است

محمود واعظی ریی��س دفتر رییس جمهوری 
در صفح��ه ش��خصی خود نوش��ت: اف��ق دید 
جمهوری اسالمی ایران جهانی است که در آن منطق، 
جای زورگویی و روابط سالم و انسانی جایگزین سلطه 
گری و سلطه پذیری و پایبندی به تعهدات بین المللی 
جایگزین پیمان ش��کنی باش��د. آمریکا ی��ک بار دیگر 
شکس��ت خورد؛ این بار در اجالس اضطراری ش��ورای 
حکام س��ازمان بین المللی انرژی اتمی در مورد پرونده 
هسته ای ایران. اجالس اضطراری شورای حکام سازمان 
بی��ن المللی انرژی اتمی به تقاض��ای آمریکا و به بهانه 
اقدامات جمهوری اس��المی ایران در کاهش تعهداتش 
در برجام تش��کیل ش��ده بود. بیانیه نمایندگی آمریکا 
در آژانس قبل از تش��کیل این نشس��ت که در آن ذکر 
ش��ده بود "راهی که ای��ران در پیش گرفته انزوای بین 
الملل��ی اش را عمیق تر می کند…" نش��ان می داد که 
آمریکایی ها امید زیادی به دس��تاورد های این نشست 
بسته اند، اما ساعاتی بعد، برون داد جلسه نشان داد که 
انزوای آمریکا عمیق تر ش��ده است.اقدامات فعلی و آتی 
ای��ران در مورد کاهش تعه��دات برجامی ذیل بند های 
2۶ و ۳۶ برج��ام اقداماتی کام��اًل قانونی بوده و خواهد 
بود. ارجاع موضوعی که هیچ ارتباطی به وظایف شورای 
حکام س��ازمانی که تاکنون 1۵ بار پایبندی جمهوری 
اس��المی ایران را در تعه��دات برجامی اش تأیید کرده 
اس��ت طنزی تلخ بود. طنز تلخ در آن است که آمریکا 
ادعا کرده اس��ت که ایران بخشی از تعهدات خود را در 
برجام انجام نداده اس��ت، برجامی که رئیس جمهوری 
آمری��کا کل آن را رد کرده و از آن خارج ش��ده اس��ت. 
ساعاتی بعد و پس از پایان همین نشست، نتایج نشان 
داد که آمریکا بازنده این بازی ش��ده است. اینکه حتی 
هم پیمانان آمریکا در مس��ائل مه��م بین المللی با آن 
کشور همراهی نمی کنند، نشانه انزوایی است که آقای 
ترام��پ و گروه B بر آن کش��ور تحمیل کرده اند. آقای 
ترامپ و مشاوران ایشان باید بدانند که جهان در آستانه 
مرحله جدیدی از تحول و تکامل قرار گرفته و به سمت 
و س��ویی می رود که دیگر زورگویی و دیکته نویسی در 
آن منس��وخ ش��ود و هر کش��وری دیرتر خود را با این 
مرحله هماهنگ کن��د، بازنده خواهد ب��ود. آمریکا در 
نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی اتمی 
با ایستادگی و عدم موافقت پرشماری از دیگر کشور ها 

مواجه شد و به اهداف از پیش تعیین خود نرسید.

آینده  چشمگیر است!
 

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در 
حساب توییتری خود نوشت:

هنوز 24 ساعت از رونمایی از طرح نوآفرین در  نوآفرین 
۹۸ نگذش��ته که 1۵۶ گروه و شرکت به ما برای ایجاد 

ایران هوشمند پیوستند.
جوانان خالق ایران زمین! منتظرتان هستیم،  همه باهم 

خواهیم توانست.«

سیاست مجازی

آقای مسئول »از کجا آورده ای؟!«
مسیری که دستگاه قضا برای مبارزه با فساد بر می گزیند؛

سوشیانت آسمانی

ن ا می�����ز

خبرگان-رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه 
مقاومت اس��ت که ملت را چهل سرپا نگه داشته است، گفت: 
سیاس��تمداران دنی��ا باور نم��ی کردند که این نظ��ام با وجود 
اینکه مشکالت مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برای آن 

درست کردند چهل سال سر پا بماند.
آیت اهلل احمد جنتی در شش��مین جلسه مشترک هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی دوره 
پنج��م، با تبریک دهه کرامت، اظهار داش��ت: اعضای خبرگان 
باید عارف به زمان باش��ند و عنوان خبرگیت خود را با قابلیت 

معرفت و شناسایی از وضع زمان نشان دهند.
وی اف��زود: بای��د وضعیت حال خ��ود را در نظر بگیریم و 
نق��اط ضعف و قوت، چالش ها و مس��ائل داخلی و خارجی را 

همواره مرور کنیم.
آی��ت اهلل جنتی ادامه داد: با همه وج��ودم از مقام معظم 
رهبری تش��کر می کنم، چرا که ایش��ان مس��ائل را از جهات 
گوناگ��ون تصدی م��ی کنند و کامال مراقب اوضاع هس��تند و 
تمام قدرت شان را برای هدایت مسئوالن، برخورد با دشمنان 
خارجی و برخورد با فس��ادهای داخلی و هدایت همه نیروها را 

بکار می گیرند.
وی عنوان کرد: هرچه از عزت و عظمت در مقابل دشمن 
داریم به برکت راهنمایی ها و هدایت های مقام معظم رهبری 
اس��ت، قبل از ایش��ان هم که امام راحل بودند که مقام معظم 

رهبری، خلف صالح ایشان هستند. 
رئی��س مجلس خبرگان رهبری  با اش��اره به بیانات مقام 
معظ��م رهبری خصوصا در س��خنرانی روز 14 خرداد و مواقع 
اخی��ر یادآور ش��د: یکی از م��وارد مهم و قابل تاکید ایش��ان، 

مقاومت است. 
آیت اهلل جنتی افزود: ما هر چه داریم و اسالم هرچه دارد 
همه از مقاومت اس��ت. برای حفظ و نگهداری ارزش ها دشمن 
خیلی تالش می کند که م��ا را به زمین بزند، نگذارد عدالت و 
اس��الم و توحید رشد کند؛ از این رو از اول تاریخ دنیا تاکنون 

مبارزه حق و باطل بوده است و تازگی هم ندارد.
وی تاکید کرد: امروز هم که با مسئله دشمنی های دیوانه 
وار  آمریکا و کشورهایی که خیلی کمتر از آمریکا نیستند ولی 

آمریکا  دشمنی خود را بیشتر نمایان می کند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: پیروزی های بس��یار 
خوب��ی تاکنون داش��ته ایم و دش��من هم از ای��ن پیروزی ها 
ناخرس��ند است. همان پیروزی هایی که سیاست های دشمن 
را در عراق، س��وریه و در یمن خنثی کرد و در این کشور آنها 

را به شکست وا می دارد.
دبیر ش��ورای نگهبان گفت: همه این پیروزی ها به خاطر 
مقاوم��ت اس��ت، یعنی باالخره این راه هموار نیس��ت و باید با 

هم��ت راه را در پیش گرفت و این مقاومت ها همه جا خود را 
نشان داده و هزینه هایش را هم تقبل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مقاومت است که ملت را چهل سرپا 
نگه داش��ته است، گفت: سیاس��تمداران دنیا باور نمی کردند 
که این نظام چهل س��ال س��ر پا بماند با وجود اینکه مشکالت 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی درست کردند و هرکاری 
که توانس��تند کردند و در عین حال این نظام با توکل به خدا 
و پش��تیبانی مردم عزیزمان سر پا ماند و همین اواخر که این 
مق��ام آمریکایی خیال می کرد مردم چهل س��الگی انقالب را 
جش��ن نخواهند گرفت، با کوری چشمش جشن گرفته شد و 
مردم با همت خودش��ان بیش از همه س��ال ها در راهپیمایی 
شرکت کردند و حضور خود در صحنه را به رخ آنها کشیدند. 
آی��ت اهلل جنتی با اش��اره ب��ه مقاومت مردم��ی با وجود 
مش��کالت، گفت: شوخی ندارد؛ گرانی، تورم، فسادهای اداری، 
فس��ادهای مالی و انواع فساد وجود دارد ولی با این حال مردم 
تحمل می کنند و حضورش��ان را در صحنه نشان می دهند و 
واقعا کمترین کاری که می توانیم بکنیم دعای ش��بانه روزی 
ب��رای مردم در نماز ش��ب و هر زمانی اس��ت و هر خدمتی از 

دستمان برمی آید باید کوتاهی نکنیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم سختی 
ها را تحمل می کنند و اطاعتشان و عالقه شان به مقام معظم 
رهبری نش��ان می دهند و این مقاومت ها س��بب شده که ما 
قدرتی دش��من ش��کن پیدا کنیم، گفت: باید در تاریخ حفظ 
ش��ود که نخست وزیر ژاپن اینجا می آید و مقام معظم رهبری 
می گویند او)ترامپ( ارزش انتقال پیام را ندارد. این کم حرفی 
نبود که ایشان زدند و همه فهمیدند که ایشان از موضع قدرت 

برخورد و دشمن را تحقیر می کند.
وی گفت: خود مردم آمریکا هم کم کم متوجه می ش��وند 
که چه کالهی سرش��ان رفته که ب��ه ترامپ رای داده اند. او با 
اعم��ال تحریم ها می خواهد جای پای خود را س��فت کند. او 
رهبر معظم انقالب راتحریم کرد. بعد از آن هم نامه ای نوش��ته 
که من دس��تور می دهم  هرکسی در ایران نقشی دارد، اموالی 
دارد، تحریم کرده و اموالش رامسدود می کنیم و اموال کسانی 

هم که با او ارتباط دارند را مسدود می کنیم
آی��ت اهلل جنت��ی عنوان ک��رد: حاال فکر می کن��د با این 
تحریم ها، شکس��تی بر ما غالب می شود؛ حاال مگر مقام معظم 
رهب��ری چقدر س��رمایه دارند و یا در کجا س��رمایه دارند که 
ش��ما بخواهید آنها رامصادره کرده و دارایی هایشان را مسدود 

کنید؟
رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: به هرحال قدرت ما 
به اینجا کشیده است و باید از خداوند بخاطر این قدرت تشکر 

کنیم:همچنین از مردم عزیزمان. 

وی با اش��اره به انجام فرامین رهبر معظم انقالب افزود: ما 
باید مس��ئله بیانیه گام دوم را بصورت گفتمان مطرح کنیم و 
نباید بگذاریم کهنه ش��ود. این گفتمانی است که باید سر زبان 
همه مردم باش��د. این خبرگان و دیگران هس��تند که باید این 
بحث را مطرح کنن��د و پیگیری کنند. رهبری در موارد دیگر 

هم راهنمایی های مناسبی کرده اند.
آیت اهلل جنتی با تاکید بر اینکه ما به قرآن و نهج البالغه  
که مایه عزت و س��عادت دنیای مان اس��ت باید بیش��تر توجه 
کنی��م، اظهار داش��ت: با کم توجهی به ای��ن کتب، نمی توان 
انتظار داش��ت به بیانات رهبری کم توجهی نشود. رهبر معظم 
انق��الب در بیانیه گام دوم می فرماین��د، اقتصاد نقطه کلیدی 
اس��ت . در این راس��تا به تولی��د انبوه و کیفیت محور اش��اره 
کرده و می فرمایند عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را دچار 

مشکل کرده است. ما باید ببینیم از کجا ضربه می خوریم. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ایش��ان در این 
بیانیه به تصدی گری  دولت اشاره کرده اند، چرا بیشتر بخش 
اقتصاد باید در دس��ت دولت باشد؟ چرا بخش خصوصی فعال 
نمی ش��ود و مردم را در این امور بکار نمی گیریم؟ این خالف 

قانون اساسی و عقل و سیاست است.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه تنهاراه حل مش��کالت دولت، 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است؛گفت: این هم یکی 
از توصیه های ایش��ان اس��ت. قطع امید از دشمن مهم است. 
نمی دان��م چرا برخی نمی توانند باور کنند که اینها دش��من 
هستند. دشمن کسی است که با قداره و سالح قلب ما راهدف 

گرفته است و سایه ما را با تیر می زند.  
وی با بیان اینکه حال دشمنان ماهم معلوم هستند و هیچ 
گاه نمی توان از دش��منان انتظار دوستی داشت، تصریح کرد: 
دشمن اگر یک قدم هم جلو بیاید می خواهد مشکالت خود را 
ح��ل کند و می خواهد از راهی که بیرونش کردیم به مملکت 
برگردد و قدرت را مانند زمان ش��اه به دست بگیرد. نمی توان 

از دشمن توقع دوستی داشت.
رئیس مجلس خب��رگان با بیان این که  جوانان  تخصص 
و آمادگ��ی الزم را دارند خط��اب به ارگان های مختلف، اظهار 
داش��ت: باید جوانان را کم کم به در پست های مختلف به کار 
بگیرید هرچند که در پس��ت های حس��اس و مه��م آنها را به 
کار نمی گیرن��د ام��ا در جاهایی که ممکن اس��ت جوانان را به 

کار بگیرید.
آیت اهلل جنتی ضمن اش��اره به انواع فساد از جمله فساد 
اداری، اخالقی، سیاس��ی و اقتصادی، با بی��ان اینکه مبارزه با 
انواع فس��اد باید به صورت گفتم��ان در بیاید، تصریح کرد: هر 
ک��دام از ما باید در این زمین��ه کار کنیم حتی در حوزه های 
علمیه هم مش��کل داریم و باید این گفتم��ان هم در آنجا جا 

بیفتد.
وی با بیان اینکه نبض مملکت دس��ت مقام معظم رهبری 
اس��ت، گفت: ایش��ان هس��تند که می دانند کجا باید به جلو 
حرک��ت کرد و کجا باید توقف کرد. ایش��ان هم می گویند باید 

با فساد مبارزه کرد.
رئی��س مجلس خبرگان رهبری با عن��وان اینکه مبارزه با 
فساد باید در میان جامعه و بین مردم باب شود، افزود: مبارزه 
با فس��اد باید مردمی شود وگرنه آن نتیجه ای که می خواهیم 

گرفته نمی شود.
وی با تاکید بر به کار گرفته شدن جوان ها، گفت: جوانان 
با ایمان جهاد گر پاک دس��ت با دل های نورانی مورد استفاده 

قرار بگیرند.
آی��ت اهلل جنتی گفت: م��ا باید تا جایی ک��ه میتوانیم به 

مسئولین نسبت به وضع موجود هشدار بدهیم. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اش��اره به تعبیر 
مق��ام معظم رهبری مبنی بر آت��ش زدن برجام، گفت: باید به 

همین منوال تعهداتمان را گام به گام کم کنیم.
وی اف��زود: از این اروپایی های منافق ه��م هیچ انتظاری 
نیس��ت و ای��ن موضوع ه��م س��ابقه دارد. یک��ی از ارکان آنها 
انگلس��تان اس��ت که دشمنی س��ابقه داری با ما دارد و اکنون 
نیز نفتکش مارا توقیف کرده اس��ت و دشمنی خودش را ادامه 

می دهد.
جنتی با عنوان اینکه اروپایی ها به تعهداتشان عمل نمی 
کنند، گفت: ما نباید به آنها امید داشته باشید و باید روی پای 
خودمان بایس��تیم و کار خودمان را انجام دهیم تا به هدفمان 

برسیم و حتما هم می رسیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه جلس��ات 
باید نتیجه عملی داش��ته باش��ند گفت: باید حرف هایمان را 
بزنیم و می زنیم اما باید یک نتیجه عملی هم داش��ته باشند، 

مثال در مبارزه با فساد قدمی برداشته شود.
آیت اهلل جنتی با تشکر از رئیس قوه قضائیه گفت: ایشان 
موض��وع مبارزه با فس��اد را در دس��تگاه قضایی ش��روع کرده 
اند.۶0قاضی متخلف و دارای مش��کل را برکنار کردند. چش��م 
دیگران هم به اینهاس��ت و نگاهشان می کنند. بله؛ دستگاهی 
که می خواهد میارزه با فس��اد کند باید خودش فاسد نباشد، 

خودش باید عادل باشد و راهش همین است.
وی تاکی��د کرد: بنده همه جا ای��ن را گفته ام که اگر می 
خواهید بافس��اد مبارزه کنید، باید اول بامفس��د برخورد کنید 
و باید ببینید کس��ی که می خواهد با فس��اد مبارزه کند فاسد 
هس��ت یاخیر؟ باید محکش زد. بهر حال من الزم دانستن که 
از ایشان تشکر کنم. ایشان مقاومت می کند و خداهم کمکش 

می کند.  فارس

آیت اهلل جنتی: 

مبارزه با فساد باید مردمی شود


