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 جذابیت شعارهای اباعبداهلل)ع(
آسیای غربی را حسین گرا کرده است

رییس س��ازمان بس��یج اس��اتید کش��ور گفت: جاذبه 
اجتماع��ی و سیاس��ی ش��عارهای س��ازش ناپذیری و 
عزت طلبی ایران و گروه ها و کش��ورها، محور مقاومت 
و سرشکس��تگی بولتون از حس��ین گرا شدن آسیای 

غربی است.
مجتبی زارعی اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه تربیت 
مدرس و رییس س��ازمان بس��یج اس��اتید کش��ور که 
در اج��اس  مدی��ران جنبش های اس��تادی بس��یج 
دانش��گاههای پیام نور س��خن می گفت، اظهار کرد : 
ش��عارهای انقاب اسامی برخاس��ته از شعارهای امام 
حس��ین علیه الس��ام و ش��عارهای امام حس��ین )ع( 
برخاس��ته از فطرت و جهانی ش��دن عاشوراس��ت ؛ به 
همین خاطر انقاب اس��امی خزان ندارد ؛ شعارهایی 
همچون عزت و کرامت انسانی ،  ندای عدالت و مبارزه 
با فساد که تاریخ انقضاء ندارد  موجب می شود انقاب 
اسامی متحجر و متصلب نشود و در ذات خود ، قدرت 

احیاء گری ، اصاح ، بهبود  و تغییر را داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی در داخل و خارج از کشور  چقدر 
مل��ت ما و گروههای محور مقاومت را از ظهور بولتون 
ترس��انیده بودند؛ اما اویی که ذلیل شد و سقوط کرد 
خ��ود   بولت��ون بود و آنها که ماندند ایرانی ها ، س��ید 
حس��ن نصراهلل ، حوثی ها ، حماسی ها و جهادی ها و 

عراقی ها و سوری ها و.... هستند. فارس

اخبار

شهریه های نجومی در جیب مدیران مدارس
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ورود مجلس به موضوع 
ش��هریه های نجومی مدارس، گفت: سود مدارس الکچری فقط به جیب مدیر و 

هیئت امنای مدارس می رود و معلمان این مدارس حقوق کمی می گیرند.
محمدجواد ابطحی اظهار داش��ت: در ابتدا ذکر این نکته حائزاهمیت اس��ت که 

نمی توان گفت که همه مدارس غیردولتی شهریه نجومی دریافت می کنند.
وی افزود: بر اس��اس تحقیق��ات ما، صرفا ۵ درصد از م��دارس غیردولتی به ویژه در 

کانشهرها مقررات را در زمینه دریافت شهریه رعایت نمی کنند 
عضو ناظر مجلس بر ش��ورای سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت بر مدارس غیردولتی، 
با تاکید بر اینکه بین مدارس غیردولتی توازن کافی وجود ندارد و باید عدالت آموزش��ی 
میان آنان رعایت شود، تصریح کرد: بنده اخیرا جلسه ای با معاون وزیر آموزش و پرورش 
داش��تم و این موضوع را مطرح کردم و قرار ش��د که با مدیران مدارس الکچری برخورد 

شود.  مهر

زیر ١٠درصد بدحجاب داریم
وزیر کش��ور گفت: در خص��وص حجاب و عفاف با موارد س��ازمان یافته، عناد و 
موضوع کش��ف حجاب مواجهیم که دس��تگاه های متولی براساس قانون با این 

افراد برخورد کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه یکصدو بیس��ت و س��ومین جلسه شورای 
اجتماعی کش��ور در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: با توجه ب��ه مطالعات، اقدامات 
و تجربیاتی که ش��ورای اجتماعی کشور و دس��تگاه های عضو آن در حوزه عملیاتی و 
اجرایی کردن مصوبه ش��ورای عالی انقاب فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف داشتند، 
از یکس��ال و نیم قبل، مدعی بودیم که نقص هایی در آن مصوبه موجود است که ضمانت 
اجرایی الزم را ندارد، پشتیبانی الزم صورت نمی گیرد و به صورت مستمر انجام نمی شود. 
رحمانی فضلی گفت: براساس آمار های موجود تنها ٦-٧ درصدبانوان با بدحجابی مواجهند 
که همه دستگاه ها معتقدند زیر ١٠درصد بدحجاب داریم و بیش از ٩٠ درصد نیز حجاب 

مناسب دارند، البته در این خصوص یک درصد هم زیاد است.  میزان

می خواهند از فضای پرشور دانشگاه ها فتنه و آشوب درو کنند
نماین��ده مق��ام معظم رهبری در دانش��گاه ها خط دش��من را کاهش س��رمایه 
اجتماعی نظام و خس��ته کردن مردم دانس��ت و گفت: دانشگاه ها با هوشمندی 

خاف خواسته های دشمنان حرکت می کنند.
 مصطفی رستمی در نشست روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات 
پژوهشی سراسر کشور گفت: امروزه اگر بخواهیم مراکز مورد توجه به امام حسین 
علیه الس��ام و عزاداری ها را از نظر محتوا، جمعیت و س��طع علمی معرفتی شرکت 
کنندگان نگاه کنیم بی تردید از بین تمامی مراکز، دانش��گاه های ما جزو عالی ترین این 

مراکز هستند.
رس��تمی با اشاره به نشاط سیاس��ی و فرهنگی در فضای دانشگاهی عنوان کرد: علیرغم 
انکه دش��منان فکر میکنند می توانند از این فضای پرشور آشوب و فتنه را درو کنند اما 
دانش��گاه ها بسیار هوشمندانه خاف این روند حرکت کردند و برای چنین مسئله ای از 

مسیوالن دانشگاهی سپاسگزاریم.  تسنیم

فرمان��ده نی��روی هوافضای س��پاه گف��ت: بعد از 
س��اقط کردن پهپاد آمریکایی، به طور مش��خص 
پایگاه العدید )پایگاه آمریکایی ها در قطر(، پایگاه 
الظفره )پایگاه آمریکایی ه��ا در امارات( و یک ناو 
آمریکایی در دریای عمان نیز توسط موشک های 

سپاه هدف گیری شده بود.
س��ردار امیرعلی حاجی زاده طی گفتگویی با نادر 
طال��ب زاده در برنام��ه ای که با ه��دف مخاطبین 
خارجی )به ویژه آمریکایی( ساخته شده، در جواب 
به برخی سؤاالت خبرنگاران و کارشناسان امنیتی 
و نظام��ی غربی، به اظه��ار نظر درخصوص برخی 
موضوعات ازجمله زدن پهپاد MQ-4 آمریکایی 
پرداخ��ت و اظه��ار داش��ت: ما در ای��ن عملیات 
می توانستیم عاوه بر زدن پهپاد آمریکایی که تنها 
چند کیلومتر وارد فضای آس��مان کشورمان شده 
بود، هواپیمای باسرنشین آنها یعنی P8 را هم که 
3۵ نفر سرنشین داش��ت مورد اصابت قرار دهیم 

ولی این کار را نکردیم و دلیل تقدیر 
ترامپ هم همی��ن بود. حاجی زاده 
افزود: ما حتی درخصوص تجاوز به 
یک متر از فضای آسمان کشورمان 
هم حساس هس��تیم و زدن پهپاد 

آمریکایی یک هشدار به آنها بود.
وی درب��اره عک��س العم��ل ایران 
درصورت مقابله به مثل آمریکایی ها 
در آن واقع��ه تصری��ح ک��رد: اگر 
آمریکایی ها واکنش نشان می دادند 
و حتی اگر ی��ک زمین خالی ما را 
هم می زدند، به آنها پاسخ می دادیم 
و در ای��ن صورت اگ��ر آنها مجدداً 
ج��واب می دادن��د، جنگ ش��روع 

می شد.
نی��روی هوافضای س��پاه  فرمانده 
پاس��داران انق��اب اس��امی ب��ا 

آن  »در  اینک��ه  بی��ان 
مقط��ع هم��ه نیروهای 
م��ا آماده ب��اش بودند«، 
گفت: به طور مش��خص 
پای��گاه العدی��د )پایگاه 
قطر(،  در  آمریکایی ه��ا 
پای��گاه الظف��ره )پایگاه 
امارات(  در  آمریکایی ها 
و یک ن��او آمریکایی در 
دریای عمان هدف گیری 
ش��ده بود که در صورت 
آنها  آمری��کا،  واکن��ش 
را م��ورد اصاب��ت ق��رار 

می دادیم.
حاج��ی زاده  س��ردار 
الزم  کرد:  خاطرنش��ان 
اس��ت هم��ه بدانند که 

تمامی پایگاه های آمریکایی و ش��ناورهای آنها تا 
فاصله 2هزار کیلومتری زیر برد موشک های ما قرار 
دارد. وی با اش��اره به موضوع تفاوت عمل در آفند 
)حمله( و پدافند )دفاع(، گفت: در آفند، نیروهای 
عمل کننده، قبل از عملیات دستور می گیرند ولی 
در پدافند ممکن است یک افسر جزء عمل کننده، 
بنا بر دس��تورالعمل، آتش به اختیار عمل کند. در 
موضوع زدن پهپاد آمریکایی نیز همین اتفاق افتاد 
و خود من بعد از زدن پهپاد متوجه شدم. فرمانده 
نیروی هوافضای س��پاه با اب��راز اینکه »نه ما و نه 
آمریکایی ها قصدی برای جن��گ نداریم«، افزود: 
البته ممکن است نیروهای در میدان که در تماس 
با هم هستند، دس��ت به چنین اقدامی بزنند که 
در این صورت ممکن اس��ت جنگی ش��روع شود. 
سردار حاجی زاده اظهار داشت: ما همواره خودمان 

را برای یک جنگ تمام عیار آماده کرده ایم. 
 تسنیم

هیئت ها نمی توانند سکوالر باشند
واکنش وزیر دفاع به اظهارات پناهیان

مشکل جوانان موشک ساز حل می شود
واکن��ش مثبت و ن��ه غضب آلود وزیر دفاع نس��بت به تلنگری 
که س��خنران دانش��گاه امام ص��ادق )ع( در خص��وص جوانان 
دانشمند کشورمان بیان کرد، نش��ان داد که می توان در برابر 
انتقادات و پیش��نهادهای مطرح شده به خصوص مواضعی که 
در تریبون های مذهبی کش��ور گرفته می ش��ود، با سعه صدر 

برخورد کرد.
٩ ش��هریور امسال برابر با اولین ش��ب محرم الحرام سال ١44١ 
هجری قمری، حجت االس��ام »علیرضا پناهیان« سخنران دهه 
اول محرم هیئت میثاق با ش��هدا دانش��گاه امام ص��ادق )ع( در 

بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب 
اس��امی پیرامون افزایش قدرت بازدارندگ��ی دفاعی جمهوری 
اس��امی ایران و لزوم ساخت موشک های نقطه  زن، اظهار کرد: 
»آن موشک جمهوری اسامی ایران که توانست پهپاد آمریکایی 
را با موفقیت مورد اصابت قرار دهد، چند تجهیزات خاص داشت. 
یکی از گروه های مرکزی سازنده این تجهیزات، جوانانی بودند که 
صنای��ع دانش بنیان را راه انداخته بودند و با وزارت دفاع قرارداد 
بس��ته بودند؛ این جوانان االن اموال ش��ان مصادره است و دارند 
به زندان می روند به خاطر اینکه چند وقت اس��ت نتوانس��ته اند 

بدهی هایشان را به بانک ها بپردازند«.
این صحبت های حجت االس��ام پناهی��ان بافاصله در فضای 
مجازی و برخی از رس��انه ها منتشر شد و از سوی دیگر برخی 
اظهارات وی طی جلس��ات بعدی هیئت دانش��گاه امام صادق 

)ع( در مورد لزوم ش��فافیت آراء نمایندگان مجلس باعث ش��د 
که عده ای به ش��دت به او حمله کنند و عده ای از رویکرد های 
وی در حمای��ت از جوانان دانش��مند و ضرورت ش��فافیت آراء 
نمایندگان حمایت کنند. در ش��رایطی که هنوز اظهار نظر در 
خصوص این چند بخش از صحبت های حجت االسام پناهیان 
در شبکه های اجتماعی و میان کاربران مطرح بود، این سخنران 
در روز ١8 شهریور برابر با دهم محرم الحرام، یک خبر خوش را 
از تریبون هیئت میثاق با ش��هدا دانشگاه امام صادق )ع( اعام 
ک��رد و گفت: »از وزیر دفاع تش��کر می کن��م. تماس گرفتند و 
پیگیر مشکات آن چند جوانی شدند که در راه ساخت موشک 
به بانک بدهکار ش��ده بودند. قول مساعد دادند که مشکل آن 

جوانان حل شود. ما این روحیه را بسیار می پسندیم«.
واکن��ش مثبت و ن��ه غضب آلود امیر س��رتیپ »امیر حاتمی« 

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیرو های مس��لح نسبت به تلنگری که 
سخنران دانشگاه امام صادق )ع( در خصوص جوانان دانشمند 
کش��ورمان بیان کرد، نشان داد که می توان در برابر انتقادات و 
پیشنهادها مطرح شده به خصوص مواضعی که در تریبون های 

مذهبی کشور گرفته می شود، با سعه صدر برخورد کرد.
رهبر معظم انقاب اسامی در سخنرانی خود در تاریخ 2٠ آبان 
١3٩2 بیان کردند: »هیئت ها نمیتوانند س��کوالر باشند؛ هیئِت 
امام حسیِن سکوالر ما نداریم!  هرکس عاقه مند به امام حسین 
اس��ت، یعنی عاقه مند به اسام سیاس��ی است، اسام مجاهد 
است، اسام مقاتله است، اس��ام خون دادن است، اسام جان 
دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم در 
یک مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب باش��د که نبادا وارد 

مباحث اسام سیاسی بشود، این غلط است«.  میزان

برکن��اری جان بولتون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید هیچ 
تغییری در سیاس��ت های آمریکا علیه ایران ایجاد نمی کند 
همانگونه که نباید تغییری در سیاست های ایران ایجاد کند. 
جان بولتون برکنار شد در حالی که برخی رسانه های داخلی 
و ش��خصیت های سیاسی یک جناح خاص سعی دارند تا این 

تغییر را با تعبیری مثبت قلمداد کنند.
ج��ان بولتون ی��ک تندرو ب��ود که سیاس��ت او دش��منی با 
جمهوری اس��امی ایران ب��ود، او عمیقاً دش��من ایران بود و 
هس��ت، همکاری نزدیک او با گروهک تروریس��تی منافقین، 
دیداره��ا و حض��ور در میتینگ های منافقی��ن همه از عمق 

دشمنی او با ایران خبر می دهد.
هر چند شاید برخی برکناری چنین فردی را برای جمهوری 

اسامی ایران که به خاطر شرایطی که برجام ایجاد کرده، یک 
اتف��اق مثبت ارزیابی کنند، ام��ا هر فرد دیگری که در آمریکا 

جایگزین او شود، تفاوتی ندارد.
مردم ایران در زمان انقاب شعاری داشتند که در واکنش به 

تغییر مداوم و کوتاه نخست وزیران در زمان شاه بود.
محمد رضا ش��اه ب��رای این که بتواند اوض��اع را کنترل کند، 
پشت سر هم نخست وزیر را تغییر می داد و فرد دیگری را به 

جای قبلی منصوب می کرد.
عمر دولت هر نخس��ت وزی��ر که روی کار م��ی آمد به چند 
ماه هم نمی کش��ید و نخس��ت وزیر بعدی ت��ا بخواهد دولت 
تش��کیل دهد، نخست وزیر بعدی معرفی می شد و او برکنار 

می گشت.
مردم ایران در ش��عارهای خود در راهپیمایی و تظاهرات شعار 
می دادند »ما می گیم شاه نمی خوایم نخست وزیر عوض می 
شه،ما می گیم خر نمی خوایم پالون خر عوض می شه« این بود 
که مردم به تغییر نخست وزیران اعتراض می کردند و خواهان 

برکناری شخص شاه از قدرت و نابودی سلطنت بودند.
اکنون نیز ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدام دس��ت به تغییر 

در کابینه خود می زند تا شاید بتواند فضا را به گونه ای شکل 
دهد که دیداری و گفت و گویی میان او و مقامات کشورمان 

انجام شود.
موقعیت متزلزل او و دولتش به گونه ای است که حتی زمزمه 
ه��ای اس��تیضاح ترامپ نیز در مجلس این کش��ور پیچیده و 
طرح شده است. حتی در نظرسنجی ها، افکار عمومی آمریکا 
از او روی برگردان شده اند و نسبت به رقبای انتخاباتی خود 

در شراط خوبی قرار ندارد.
با ین وجود، احتمال می رود که بار دیگر ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده برگزیده شود، آمریکا اکنون به فردی 

چون او نیاز دارد.
ب��ا وجود تغییرات مداوم در آمری��کا، هیچ تغییر قابل توجه و 
محسوسی در سیاست های این رژیم علیه جمهوری اسامی 
ای��ران دیده نخواهد ش��د، در حالی که در رس��انه ها و افکار 
عمومی اینگونه القاء می ش��ود که آمریکا در حال نشان دادن 

نرمش و چراغ سبز مقابل ایران است.
حتی اگر در انتخابات ریاست جمهوری 2٠2٠ در آمریکا فرد 
دیگری به جز ترامپ انتخاب شود، باز هم تغییری در سیاست 

ایاالت متحده علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته آمریکا که هیاری 
کیلینت��ون نیز نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری بود، برخی 
آرزوی پیروزی او را داشتند و معتقد بودند اگر او پس از اوباما 
رئیس جمهور ش��ود، ادامه همکاری و گفت و گوهای ایران و 
آمریکا به پایان دشمنی ها و اختافات دو کشور می انجامد.

ام��ا چنی��ن تصوری نیز اش��تباه و باطل اس��ت، هر دو حزب 
موجود در ایاالت متحده سیاست ضد جمهوری اسامی ایران 
دارند، راهبرد یکی اس��ت و تنها در اجرای تاکتیک ها اندکی 

با هم تفاوت دارند.
س��اختار حاکمیت آمریکا به گونه ای است که رئیس جمهور 
بای��د از آن تبعیت کند و این س��اختار نمی تواند دل خود را 
ب��ا ایران صاف کند، آیا با ش��یطان میتوان تعامل و گفت وگو 

داشت؟
حال جان بولتون ضد ایرانی برکنار ش��ود و به جای او فردی 
به نام چارلی کوپرمن منصوب شود، هیچ تغییر مثبتی صورت 
نخواهد گرفت. همه اینها جابجایی مهره ها در صفحه شطرنج 
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یادداشت

تا نو قانونگرایی!؟
ادامه از صفحه اول

که می ت��وان ب��ا اس��تفاده از آن افق درخش��ان حل 
مش��کات زندگی مردم را پیش چشم همگان مجسم 
نم��ود. نظام قانونگرایی با عبور از افراد، جناح ها، روش 
ها و محتوای سنتی، می کوشد که با تمام توان علمی 
و عملی به حل مش��کات زندگی م��ردم بپردازد. در 
نظام قانونگرای��ی نوین، از تورم قان��ون و قانونگذاری 
خبری نیس��ت و قان��ون گریزی و قانون س��تیزی به 
حداقل ممکن می رسد.  گفتمان قانون، بصورت غالب 
در جامع��ه حض��ور دارد و پیروی از قان��ون به عنوان 

هنجار و ارزش اجتماعی مورد احترام همگان است. 
ظرفیت های جامعه پذی��ری قوانین افزایش می یابد. 
پساقانونگذاری، مسیر تحولی تقسیم کار ملی در حوزه 
قانونگرایی اس��ت. از ویژگی های بارز نظام قانونگرایی 
نوین، نتیجه گرایی آن در حل مشکات زندگی مردم 
اس��ت و دوران کارآمدی قوانین در اداره امور کش��ور 
اس��ت. در نظام قانونگرایی نوین، تقس��یم کار ملی بر 
اساس قانون اساسی، نسبت به مجموعه عملکرد خود 
پاسخگوس��ت و مس��ئولیت مدنی اقدامات خود را می 
پذی��رد.  در نظام قانونگرایی نوین، برای قانونگذاری از 
داده های درست اس��تفاده می شود و چیزی به عنوان 
تغیی��رات مکرر قوانین به روش فعلی وجود ندارد و از 
خیل عظیم اصاح، الحاق، ابطال، الغاء، حذف، متمم، 

نسخ نوعی یا ضمنی قوانین خبری نیست. 
در نظ��ام قانونگرایی نوی��ن، تدوین پیش نویس قانون 
)الیح��ه و طرح( با تحلیل دقیق نیاز جامعه و بصورت 
روش��مند و با استفاده از اطاعات قابل اطمینان انجام 
می ش��ود.  در نظام قانونگرایی نوین، نمایندگان مردم 
توانای��ی علمی و عمل��ی جامع در تحلیل مش��کات 
زندگی م��ردم را دارند و به راحت��ی می توانند کنترل 

تغییرات مثبت جامعه را در دست بگیرند. 
در این نظام، تنقیح مصوبات بصورت اتوماسیون و قبل 
از تصویب انجام می ش��ود. در نظ��ام قانونگرایی نوین، 
تایید مصوبات مجلس شورای اسامی از طریق الگوی 
جامع مغایرت سنجی مصوبات با شرع و قانون اساسی 
انجام می ش��ود و مصوباتی که علیرغ��م عدم مغایرت 
جزئیات آنها با ش��رع و قانون اساسی در صحنه عمل 
اجتماعی به تش��دید مش��کات زندگی م��ردم منجر 
می ش��وند مورد تایید قرار نمی گیرن��د. ضمنا در این 
نظام ماک تایید صاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 
شورای اس��امی، ریاست جمهوری و خبرگان داشتن 
برنامه راستی آزمایی شده برای حل مشکات زندگی 
مردم است.  در نظام قانونگرایی نوین، مشکات زندگی 
مردم با اجرای کارآمد قوانین به عنوان بهترین و جامع 
ترین نقش��ه راه بر طرف می شود. در نظام قانونگرایی 
نوین، دس��تگاه های نظارتی به عنوان ب��ازوان پرتوان 
بازخوردگیری بر حس��ن اج��رای قوانین تا حل کامل 
مش��کات زندگی مردم نظارت مستمر دارند. در نظام 
قانونگرایی نوین، »گفتمان قانونگرایی« سراسر جامعه 
را به عن��وان الگوی بالندگی ف��را می گیرد و مردم به 
عنوان ذی نفعان اصلی، نسبت به قوانین، آگاهی کامل 
دارند و خود در اجرای قوانین مش��ارکت فعال دارند. 
در نظام قانونگرایی نوین، زبان معیار قانونگذاری اصیل 
اس��ت و بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگذاری 
وجود ندارد تا از طریق آن حل مشکات زندگی مردم 
ب��ه آینده حواله داده ش��ود. در نظام قانونگرایی نوین، 
به معنای واقعی کام قانون مدار اداره جامعه اس��ت و 

منافع عمومی بصورت آشکار تامین می شود.

سرمقاله

 اندر احواالت
تغییرات در دولت ترامپ

حاشیه های مبارزه با فساد در جلسه سران قوا

 اعتراض روحانی به رئیسی
نشس��ت روز شنبه سران قوا با حاش��یه هایی درباره مبارزه با مفاسد 

اقتصادی برگزار شد.
روز ش��نبه جلسه ش��ورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به 

میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در جلسه روز شنبه شورای هماهنگی اقتصادی برخی افراد از جمله 
رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه های مفاسد اقتصادی به آیت اهلل 
رئیس��ی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه  ای معاون 

اول قوه قضاییه مواجه شدند.
رئیس جمهور معتقد اس��ت که با مفاس��د اقتصادی برخورد جناحی 
شده است. در این جلسه آیت اهلل رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این 
ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده ای که 
دولت مدعی اس��ت با آن برخورد جناحی ش��ده، اعام نماید تا مورد 

رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطاع مردم برسد.
برخ��ی تحلیل گران معتقدند نزدیک ش��دن به زم��ان اعام پرونده 
برخ��ی چهره ها نظیر حس��ین فری��دون در روزهای آت��ی از دالیل 
مقاومت دولت در برابر اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فس��اد 

است.
در همین رابطه یک منبع خبری مطلع گفت: عده ای از مس��ئولین 
علیرغم ادعای مبارزه با فساد و شفافیت تاش می کنند دادگاه های 
مفاس��د را که از ش��فاف ترین دادگاه ها اس��ت و کاما علنی برگزار 
می شود و باعث امید و بازگشت اموال غارت شده به بیت المال شده 

را متوقف نمایند.  فارس

جلس��ه روز شنبه سران س��ه قوه در شورای هماهنگی 
اقتصادی بازتاب هایی در پی داشت.

در این جلسه بر اساس آنچه گزارش شده آقای روحانی 
نس��بت به برخورد ق��وه قضاییه انتقاد و اعتقاد داش��ت 
که دس��تگاه قضایی با برخی پرونده ه��ا و افراد جناحی 
برخورد می کند در همین زمینه چند تن از شخصیت ها 
به این مسئله واکنش نشان دادند.اما چرا رئیس جمهور 
نس��بت به برخورد قانونی و قضایی با مفسدان اقتصادی 

انتقاد دارد در حالی که مردم با آن موافق هستند؟

 واکنش آیت اهلل ممدوحی به برخی فشارها
به قوه قضائیه

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم به انتقاد رئیس 
جمهور در جلس��ه س��ران قوا درباره مبارزه با مفاس��د 

اقتصادی واکنش نشان داد.
آیت اهلل حس��ن ممدوحی درباره حاشیه نشست سران 
قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خوبی جریان 
قضایی این اس��ت که هر حکمی ک��ه صادر می کند بر 
حسب پرونده اس��ت بنابراین پرونده ها موجود است و 
می ت��وان به آنها رجوع کرد. وی افزود: اوایل انقاب نیز 
وقتی حکمی مبنی بر حبس و یا اعدام صادر می ش��د 

عده ای در جهت مخدوش کردن احکام تبلیغات س��وء 
م��ی کردند و امروز نیز هم��ان تحرکات اوایل انقاب را 
دارند. عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم با تاکید 
ب��ر این که آقای ابراهیم رئیس��ی در خصوص مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی مراقب است، گفت: پرونده ها موجود 

است و این گونه حرفها خیلی جور نیست.

اعتقاد مردم درباره برخورد با مفاسد اقتصادی 
برخالف نظر رئیس جمهور است

عضو هیأت رئیسه مجلس با تقدیر از برخورد قاطع قوه 
قضائیه با مفاس��د اقتصادی، گف��ت: اعتقاد مردم درباره 
عملکرد ق��وه قضائی��ه در برخورد با مفاس��د اقتصادی 

برخاف نظر رئیس جمهور است.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اس��دآباد در مجلس شورای 
اس��امی نیز با اش��اره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در 
نحوه برخورد قوه قضائیه با مفاس��د در نشست سران سه 
قوه گفت: ما که در میان مردم هس��تیم، می ش��نویم که 
حرف مردم چیزی غیر از آن است که آقای رئیس جمهور 
می گوید و واقعیت این اس��ت که م��ردم از نحوه برخورد 
قوه قضائیه با مفسدین امیدوار شده اند. وی افزود: کار قوه 
قضائیه در برخورد با مفاسد کار بزرگ و ارزشمندی است 

و نبای��د به آن آس��یب زد و باید از آن پش��تیبانی کنیم.
ارزیابی ها از عملکرد قوه قضائیه نشان می دهد که این گونه 
نیست که این دستگاه در برخورد با مفاسد سیاسی کاری 
می کند. عضو هیأت رئیس��ه مجلس اظهار داشت: ما آقای 
رئیسی را اینگونه می بینیم که در برخورد با مفاسد بسیار 
مصمم و جدی اس��ت و کار را به صورت مداوم و مستمر 
پیگیری خواهد کرد و از س��وی دیگر راه نجات کشور در 
این مقطع حساس تاریخی که در جنگ اقتصادی به سر 

می بریم، همین شیوه فعلی قوه قضائیه است. 
رنجبرزاده خاطرنش��ان کرد: اگر فش��ارهای بیرونی به 
مردم با اخال ها در بازار همراه باش��د و هیچ برخوردی 
با این اخال ها صورت نگیرد مردم ناامید می شوند. من 
فکر می کنم دیوار اعتماد مردم نسبت به نظام و انقاب 
دچار ریزش هایی ش��ده بود و االن آقای رئیس��ی دقیقا 
دارد آن را بازس��ازی می کن��د فلذا نباید کس��ی از این 

برخوردها ناخشنود شود.
وی ادام��ه داد: چه حقوقی در برخوردهای قوه قضائیه با 
مفاس��د از شهروندان ضایع شده؟ آیا اگر با اخالگران در 
بازار که مخل اقتصاد کشور هستند برخورد شود مشکلی 
برای کس��ی ایجاد می کند؟ رنجبرزاه خاطرنش��ان کرد: 
از زب��ان فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ش��نیده ام که 
می گفتند، ما از برخورد قوه قضائیه با مفاس��د احس��اس 
آرامش می کنیم. ما پیش از این برای پیشبرد کارهایمان 
بای��د رش��وه می دادیم و اکنون از ما رش��وه درخواس��ت 

نمی شود و کارهای ما روان تر پیش می رود.  فارس

وی آتش به اختیار ساقط کرد پهپاد آمریکایی را یک نیر
هدف گیری موشک های سپاه به سمت دو پایگاه و یک شناور آمریکایی در منطقه

برخی شخصیت ها پاسخ دادند
چرا رئیس جمهور از برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد دارد

سردار حاجی زاده:


