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ذوالنوری: 

یکی از گمانه ها حذف 
»منصوری« از سوی باندی 

مخوف در کشور است
رئيس كميسيون امنيت ملی 
و سياس��ت خارج��ی مجلس 
گف��ت: يک��ی از گمان��ه های 
مط��رح درب��اره قت��ل قاضی 
منصوری، وج��ود باند مخوف 

فعال در كش��ور برای حذف فردی است كه ممکن بوده 
حاوی اطالعاتی باشد. مجتبی ذوالنوری با مثبت ارزيابی 
ك��ردن عملکرد قوه قضائيه در ماه های اخير، اظهار كرد: 
قوه قضائيه و ش��خص رئيس قوه خوش��بختانه رويکرد 
بس��يار خوبی در خصوص پاكس��ازی از درون داشته اند. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، با اشاره 
ب��ه فرمايش مق��ام معظم رهبری در خص��وص اينکه با 
دستمال كثيف نمی توان شيشه را تميز كرد، افزود: بايد 
پاكس��ازی از درون قوا شروع شود، از اين رو برای تحقق 
اين مهم نيازمند عزم و شهامتی هستيم كه خوشبختانه 
در ق��وه قضائيه دوره جديد وجود دارد. وی با بيان اينکه 
با اقداماتی كه در قوه قضائيه رخ داده اميدواری بيشتری 
به حل مشکالت داريم، تصريح كرد: برخوردهای مناسب 
با مفاس��د اين اميدواری را بيشتر كرده است. ذوالنوری 

به موضوع قتل قاضی منصوری در رومانی اش��اره كرد و 
گفت: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و 
گمانه های زيادی در اين خصوص مطرح است. وی ادامه 
داد:يکی از گمانه های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، 
وجود باند مخوف فعال در قوه قضائيه برای حذف فردی 
كه ممکن است حاوی مطالبی باشد. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم با بيان اينکه در خصوص اين پرونده 
ممکن است پيوندی بين برخی جريانات داخل و خارج 
كشور وجود داش��ته باشد، افزود: گمانه زنی در خصوص 
وجود پيوند ميان جريانات داخلی و خارجی به اين دليل 
است كه قتل يك قاضی كه در اختيار، كنترل و حمايت 
پليس كشور خارجی است، عمالً غير ممکن است از اين رو 
اين سوال مطرح می شود كه چگونه اين سوءقصد رخ داده 

و آيا يك هماهنگی و اراده ای در اين باره وجود دارد؟ 

واکنش نایب رئیس مجلس به موسوی خوئینی ها:

 وقتی پاسخگو در مقام 
پرسشگر خود را 

جا می زند!
نايب رئيس مجلس گفت: بنده اين طور برداش��ت كردم كه موسوی  

خوئينی ها س��هوا ي��ا عمداً گيرنده نامه را اش��تباه 
نوشته اند، يا به نوعی چون خود نيز به عنوان 

حامی مسببين و ضعيت فعلی هستند و بايد 
پاسخگو باش��ند، نه پرسشگر، از روش فرار 
به جلو اس��تفاده می كنند. سيداميرحسين 
قاضی زاده هاش��می ناي��ب رئيس مجلس 
شورای اسالمی در واكنش به سخنان اخير 

موس��وی خوئينی ها اظهار داش��ت: اگر چه 
بنده يك پزشك متخصص هستم، اما 

از بدو ورود به دانشگاه مسئوليت 
انجمن اس��المی را عهده دار 

ب��ودم و در كن��ار تحصي��ل 
ب��ه فعاليت سياس��ی -كه 

در خان��واده م��ا مورثی 
بوده- پرداختم و چون 

نياز كش��ور به رجل 

سياس��ی، معتقد به اسالم ناب و راه امام )ره( و همراهی و ياری ولی 
فقيه را بيش از حرفه پزش��کی تشخيص دادم،  فعاليت سياسی را در 

اولويت زندگی خود قرار دادم.
وی افزود: از جمله داليل ديگری كه باعث ش��د حضور فعال تری در 
عرصه سياس��ی داشته باش��م، حضور امثال موسوی خوئينی ها و تاج 
زاده ها و ابتکار و هم فکرانش��ان در عرصه سياست و مناصب كليدی 
بود، چرا كه تمام رفتارش��ان از نحوه تسخير النه جاسوسی گرفته تا 
بستر سازی غائله 18 تير و حمايتشان از دولت باصطالح اصالحات و 
موسوی و كروبی و فتنه 88 و بعد هم دولت فعلی، با ادعاهای انقالبی 

بودن و پيرو خط امام بودنشان سنخيت نداشت و ندارد.
قاضی زاده ادامه داد: اين فرد )موسوی خوئينی ها( همواره با رهبری 
فرزانه انقالب زاويه دار بوده و شنيدم كه گفته بود »از ابتدا واليت فقيه 
را قبول نداش��تم« و همچنين ظاهراً  گفته بود »بايد جايگاه رهبری 

را تضعيف كنيم تا ديگر نتواند كاری انجام دهد«!
نايب رئيس اول مجلس شورای اسالمی در بخش ديگری از سخنانش 
عنوان كرد: موسوی خوئينی ها عليرغم تسخير النه جاسوسی همواره 
به دنبال رابطه با آمريکا بوده،كه اينها همه نشان دهنده اين است،كه 
يا اين اشخاص قبل از بلوغ وارد سياست شده اند و يا اهداف مرموزی 
را دنب��ال می كنن��د وگرنه بعيد اس��ت چنين اش��خاصی 
نفهمن��د كه اوال نف��س و هويت اين انق��الب مبارزه با 
استکبار جهانی به رهبری آمريکای جنايتکار است و 
همچنين وظايف، اختيارات و جايگاه رهبری نظام 
»در روند عادی امور كه كش��ور دولت مس��تقر 
دارد« هيچ ارتباطی با مس��ائل اجرايی كشور 
ندارد و مس��ئوليت و مديريِت اقتصاد، تورم 
و مش��کالت معيش��تی به رئيس دولت و 

وزرای مربوط��ه و ناتوان��ی آنها در اداره امور كش��وربرمی گردد، نه به 
رهبری نظام. قاضی زاده هاش��می در ادامه عنوان كرد: بنده اين طور 
برداش��ت كردم كه موسوی خوئينی ها س��هوا يا عمداً گيرنده نامه را 
اش��تباه نوشته اند، يا به نوعی چون خود نيز به عنوان حامی مسببين 
وضعيت فعلی هس��تند و بايد پاسخگو باش��ند، نه پرسشگر، از روش 
فرار به جلو استفاده می كنند. نماينده مردم مشهد در مجلس شورای 
اس��المی همچنين خاطرنشان كرد: الزم است به اين نکته اشاره كنم 
ك��ه اين افراد بدليل عدم بلوغ و تقوی سياس��ی و بی كفايتی و خوی 
اش��رافيگری و زاويه با انقالب و افکار امام راحل )ره(، برای هميش��ه 
منزوی و به حاشيه رفته وخواهند رفت و ملت با بصيرت ما از كوچك 
تا بزرگ آنقدر بالغ و فهيم هس��تند كه فريب اين بازی های سياس��ی 
را نخورند و مسبوغ به سوابق آنها در تاريخ انقالب پاسخ آنها را  داده 
و خواهند داد. وی تصريح كرد: بنده س��عی خواهم كرد خيلی به اين 
عوام فريبی ها كه )با هدف ساختن حاشيه امن برای مسببين وضعيت 
فعلی و فش��ار برای مذاكره با آمريکا( از س��وی  تش��نگان سازش با 
آمري��کا صورت می گيرد، توجه نکنم و نپ��ردازم و در جايگاه خدمت 
به ملت ش��ريف ايران و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران 
خاص��ه در مجلس انقالبی و جهادی و كار آم��د يازدهم، با ماموريت 
اولويت به مش��کل و معضل اقتص��اد و فرهنگ و تقنين و نظارت، در 
س��ايه رهبری رهبر فرزانه انقالب اسالمی -كه رهبری های حکيمانه 
معظم له در فراز و نش��يبهای سه دهه گذشته سياستمداران شهير و 
تيزبين درجهان وحتی دش��منان اس��الم و انقالب را وادار به اعتراف 
وتعري��ف و تمجيد ك��رده- خدمت خالصان��ه و متواضعانه به نظام و 
كشور و ملت شريف و بزرگوار ايران را، با درس از "مکتب حاج قاسم 
عزيز"  تا كس��ب رضايت امام و شهدا و ولی عصر "عج" سرلوحه قرار 

فارس دهم. 

بدنبالس�خنرانیاخيررهبرمعظمانقالب
اس�المیدرخص�وصاقدام�اتاخي�رقوه
قضاييهومبارزهبافساد،رسانههایمعاند
درحركت�یهماهنگايناظهاراتراپايان
برنامهمبارزهبافسادعنوانكردهواينگونه
مدعیش�دندكهايشانبهدليلحمايتاز
رئيسپيش�ينقوهقضاييهخواستارپايان

مبارزهبافساددرقوهقضاييهشدند.
اينرس�انهه�ااينگونهتحلي�لكردندكه
تاكي�دمق�اممعظمرهبریب�رایمبارزهبا
فس�ادبهمنظورخاموشك�ردننارضايتی
ازفسادومشکالتاقتصادیصورتگرفته
ومبارزهبافس�اددرقوهقضاييهنمايش�ی

بودهاست.
اينجريانس�ازیغربیحتیبهنامهاخير
موسویخوئينیهابهرهبرانقالباشارهو
تاكيدكردندكهسخنرانیاخيرمقاممعظم
رهبریدرارتباطباايننامهصورتگرفته

است.

 توصيههايیمکرر 
نگاه��ی به فرمايش های مق��ام معظم رهبری 
نش��ان می دهد كه تاكيد رهبر معظم انقالب 
ب��رای مب��ارزه با فس��اد ب��ه ام��روز و ديروز 
اختصاص نداش��ته و ايشان به شکل مکرر در 
طول س��الهای گذشته تاكنون بر ضرورت اين 

امر تاكيد داشتند. 
نگاه��ی به  بيانات ايش��ان از س��ال 1380 تا 
امروز درباره فس��اد اقتص��ادی حکايت از آن 
دارد كه ايشان از اين امر با عنوان »يك جهاد 

واقعی« ياد كرده اند. 
رهبر معظم انق��الب در 1380/11/3 در اين 
باره فرمودند: مبارزه با فساد، يك جهاد واقعی 
و البته كار بس��يار دشواری اس��ت. ايشان در 
19 دی ماه همان س��ال در س��خنانی تصريح 
كردند؛ ام��روز يکی از مهمترين مس��ائل ما، 
مبارزه با فساد است. اين را بايد همه مسؤوالن 
كشور بفهمند. فس��اد يعنی چه؟ فساد يعنی 
اين كه كس��انی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان 
چ��رب و نرم و با چهره حق  به  جانب، به جان 
بيت المال اين ملت بيفتند و كيس��ه های خود 

را پُر كنند. 
ايش��ان در 1382/6/5 نيز با اش��اره به اينکه 
دولت بايد مركزی باش��د كه مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی را دنبال كند، خاطرنش��ان كردند: 
ق��ّوه قضايّيه  در مرحله آخر اين اقدامات قرار 

می گيرد. 
ايش��ان در1385/7/18 نيز تاكيد كردند: چه 
دس��ت داشتن در فس��اد اقتصادی، چه چشم 
بستن بر فس��اد اقتصادی، چيزهايی است كه 

حركت عمومی كشور را ُكند ميکند.
مق��ام معظم رهب��ری در تاري��خ 86/4/7 در 
واكن��ش به برخی از اظه��ارات مبنی بر اينکه 
برخ��ورد با مفاس��د اقتصادی، مخ��ل امنيت 

اقتص��ادی می ش��ود، اظهار داش��تند:  بعضی 
خي��ال ميکنند - يا اين ج��ور وانمود ميکنند 
ك��ه خيال كرده ان��د - كه برخورد با مفاس��د 
اقتص��ادی، مخل امنيت اقتصادی اس��ت. اين 
عکس قضيه اس��ت؛ اين درس��ت نقطه  مقابل 
حقيقت اس��ت. برخ��ورد با مفس��د اقتصادی 
موجب امنيت اقتصادی است برای غيرمفسد. 

غيرمفسد كيست؟ اكثريت مردم. 
ايش��ان بار ديگر در تاري��خ 94/2/9 با تاكيد 
بر اينکه  ب��ا »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدی 
دس��ت برنمي��دارد، فرمودند: باي��د رفت وارد 
ميدان ش��د. مس��ئوالن كش��ور، روزنامه كه 

نيستند كه راجع به فساد حرف ميزنند.
همچنين 97/4/24 ايش��ان ب��ا انتقاد از نحوه 
ارائه ارز در كش��ور و ورود دالالن به اين امر، 
يادآور ش��دند كه اين گون��ه اقدامات معنای 

خيانت دارد و نيازمند برخورد فوری است. 
رهب��ری در ادام��ه اين اظهارات خاطرنش��ان 
كردند : ما باي��د برخورد كنيم بعد برخورد را 
به مردم بگوييم... بگوييم اين كار اتفاق افتاد؛ 
اين خوب است، اين درست است... در همين 
چيزهايی كه شركتهای صوری ای كه درست 
كردن��د و آمدن��د به عنوان اينه��ا ارز گرفتند، 
دس��تگاه امنيتی بايد دنبال كند، فعال باشد، 
اينها را شناسايی كند... برخورد جدی بکنيد، 

مردم استقبال ميکنند از اين برخورد.
ايش��ان در 97/5/22 ني��ز با تاكي��د بر اينکه 
فس��اد و مفس��د؛ مفس��د بايس��تی مجازات 
بش��ود، فرمودند:  خ��ب حاال چرا اي��ن را ما 
علنی ميگويي��م و اصرار ميکنيم؟ برای خاطر 
اينکه تجربه نش��ان داده كه وقتی با فس��اد و 
با مفس��د، مواجهه و مقابله ص��ورت ميگيرد، 

جيغ ودادهايی از گوشه وكنار بلند ميشود.

تبعيضيامبارزهباظلم 
در اين ميان اين رس��انه ها از يك سو رئيس 
پيش��ين ق��وه قضاييه را م��ورد حمالت خود 
قرار داده و او را متهم به همدس��تی با طبری 
كردند و از يك سوی ديگر با اشاره به حمايت 
رهب��ری از آيت اهلل آملی الريجانی چرايی آن 
را در اف��کار عمومی مورد س��وال قرار دادند و 
بر تبعيض و نمايش��ی بودن مبارزه با فساد و 

انسداد راه مطالبه تاكيد كردند. 
اين در حالی است كه رهبرانقالب در اوج اين 
هجمه ها فرمودند: “در همين دادگاه اخير به 
بعضی از بزرگان پاك دست قبلی قوه قضائيه 

اهانت و ظلم شد. يعنی واقعاً جفا شد…"
در اين ميان بايد به كسانی كه پيام همدستی 
الريجانی با طبری را به جامعه مخابره كردند، 
خاطرنش��ان كرد، اگر ض��د انقالب و معاندين 
چنين مطالبی را عنوان كنند، حرجی بر آنها 
نيست، چرا كه آنها از ابتدای انقالب دشمنی 
خود را با مردم و اين نظام نش��ان داده اند، اما 

اينکه عده ای به دليل تسويه حسابهای حزبی 
و كينه سياس��ی وارد چني��ن بحث هايی می 
ش��وند، جای سوال دارد. بعالوه بايد از بخشی 
ديگر ك��ه به دنب��ال مطالبه هيجان��ی و غير 
اصولی اين ماجرا ب��وده و واهمه ای از اتهام و 
افت��را زدن به ديگران ندارند، پرس��يد كه آيا 
واكن��ش رهبری به تهمت ها و رفتارهای غير 
اخالقی و ظلم به ديگران ، بس��تن راه فس��اد 
است؟ اينکه رهبری از اقدامات آقای الريجانی 
به دليل مبارزه با فس��اد حمايت می كنند به 
اين معناست كه در زمان وی هيچ نوع خطايی 

در قوه قضاييه رخ نداده است؟
رهبرانقالب در مواجهه با افترا و هتك حرمت 
الريجان��ی توصي��ه به تقوا كردن��د. در همين 
س��خنرانی ي��ك تعبير راهب��ردی دارند و آن 
اينکه فساد خطرناك است اما ظلم در مبارزه 

با فساد خطرناك ترست. 
اينک��ه عده ای بين نقد، توهين و افترا تفاوتی 
قائل نيس��تند، مشکل از كج فهمی آنهاست و 

ارتباطی به سخنان رهبری ندارد. 
يادم��ان باش��د ك��ه در زمان آي��ت اهلل آملی 
الريجان��ی برخوردهايی با مفاس��د اقتصادی 
ص��ورت گرفت كه از جمله برخ��ورد با فرزند 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و محاكمه رحيمی 
و دادگاه كهري��زك و مرتض��وی ب��ود و آنچه 
ك��ه اكنون در جريان اس��ت منبعث از همان 

اقدامات عدالتخوانه گذشته است. 
در س��خنان مقام معظم رهبری آمده اس��ت 
ك��ه مبارزه با فس��اد از زمان رئيس پيش��ين 
شروع ش��ده است و ايش��ان هيچگاه نگفتند 
كه الريجانی نس��بت به تخلفات زير دستش 

مسئول نيست. 

تضعيفعلیالريجانی 
در اين ميان بسياری بر اين باورند كه تضعيف 
رياست س��ابق قوه قضائيه فقط ماجرای يك 
ف��رد نيس��ت، بلکه به  طورقطع ن��ه  تنها روی 
آينده سياس��ی آقای ص��ادق الريجانی، بلکه 
روی آين��ده علی اليجانی هم تأثير می گذارد 
؛ ف��ردی ك��ه به نظ��ر يک��ی از محتمل ترين 
گزينه های انتخابات رياس��ت جمهوری 1400 
است. پس از تاكيدات مکرر رهبری در زمينه 
مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن مناسبات 
جناحی و نقش ويژه اين دس��تگاه در برخورد 
با مفسدان اقتصادی، بسياری از سياسيون از 
اين فضا اس��تفاده و رويک��رد انتقادی به خود 
گرفتند اما با اس��تفاده از عينکی آينده نگر به 
تبليغ��ات منفی پرداختند ت��ا از چرخش اين 

قوه به نفع خود استفاده كنند . 

 انتقادوارده
دراي��ن ميان يك نکته نيز نهفته اس��ت و آن 
تعام��ل و ارتباط اندك ق��وه قضاييه در دوره 

پيشين با رس��انه ها و خبر رسانی به آنهاست. 
اگر الريجانی پيش از اين جريان در خصوص 
اقداماتی كه برای مبارزه در قوه قضاييه انجام 
داده است س��خن می گفت، كار به اينجا نمی 

كشيد. 
وقتی در زير مجموعه يك مدير ارشد، فسادی 
اتف��اق می افتد، با وج��ود اينکه خود آن مدير 
ولو مرتکب فس��ادی نش��ده باشد، بازهم نمی 
توان گفت كه اساسا او ديگر وظيفه ای ندارد. 
در بسياری از نقاط جهان در اين مواقع، فرد با 
عذرخواهی، به افکار عمومی احترام گذاشته و 

مقداری از خطای غيرعمدی ماجرا را مسئوالنه 
می پذيرد. 

اما در نهايت بايد در نظر داشت كه اساسا منطق 
افراد دلسوز انقالب در نقد به قوه قضائيه، آيت 
اهلل آملی و فساد افشاشده با برخی سياسيون و 
معانديد تفاوت از زمين تا آسمان دارد. ناراحتی 
دلس��وزان از رخداد يك فس��اد و خوشحالی از 
شجاعت برخورد با يك مفسد درون قوه قضائيه 
با س��وت و كف برخی جريانات سياسی كه به 
دنبال بزنگاهی برای طعنه و تالفی هستند، به 

طور كامل متمايز است.

امامعلی)ع(: امانتداری روزی می آورد و خيانت در امانت فقر.

بادامچيان:
دولتبهدلسوزیهایدلسوزانواقعی

بیاعتناست
موتلفه  دبي��ركل ح��زب 
اس��المی گفت: دولت به 
دلسوزان  دلس��وزی های 
ه��م  م��ردم  واقع��ی 
بی اعتناس��ت و اين قابل 

قبول نيست.
اسداهلل بادامچيان دبيركل 
حزب موتلفه اس��المی در نشست هفتگی اين حزب 
با اش��اره به افزايش بی رويه قيمت كاال ها و كاهش 
ارزش پول ملی و مشکالت گرانی بی حساب مسکن، 
نرخ ارز و س��که و طال اظهار داش��ت: دولت روحانی 
می خواهد اين مشکالت را حل كند، ولی بايد قبول 
نماي��د كه با اي��ن مديران � غير برخ��ی از آن ها � و 
سياس��ت های اين دولت، امکان حل مشکالت وجود 
ندارد. رييس بانك مركزی هر روز وعده می دهد كه 
نرخ ارز واقعی نيس��ت و كاه��ش خواهد يافت، ولی 
همه شاهد هس��تند كه هرروز قيمت ها بدون دليل 
باال می رود. پس ايشان نتوانس��ته و نمی تواند ارز را 
س��امان دهد. يا بايد سياس��ت و برنامه اش را تغيير 
دهد و يا كار را برعهده ديگری بسپارد. يا وزيری كه 
نمی تواند مشکالت تحت مس��ئوليتش را حل كند، 

چرا بايد در همان مسئوليت باقی بماند؟
وی در ادام��ه اف��زود: ريي��س جمهور در س��ال 92 
گفت چرا هر روز دس��ت در جيب مردم می كنيم و 
نصف پول مردم را برداش��ت می كنيد؟ و پرسيدند 
ك��ه چ��را ارزش پول مل��ی را نصف كردي��م؟ حاال 
ايش��ان می توانند پاسخ بدهند كه چه تدبيری برای 
حل مش��کالت دارند تا مردم بتوانن��د در صحنه به 
ايش��ان كمك كنند؟ بادامچيان گف��ت: اگر دولت، 
گران��ی روزافزون كاال ها را می بيند، ولی نمی تواند از 
آن جلوگي��ری نمايد و عوامل اي��ن گرانی ها را چاره 
نمايد و نارضايتی شديد مردم را می بيند و به آن بی 
اعتناس��ت، بگويد چه بايد كرد؟ تمام اين مشکالت 
از بی مديريتی هاس��ت. برجام و اميد های كاذب به 
آن سياس��ت بی ثمر هم تمام ش��ده است. دولت به 
دلسوزی های دلسوزان واقعی مردم هم بی اعتناست 

و اين قابل قبول نيست.
وی با اش��اره ب��ه مواضع ترامپ تأكي��د كرد: موضع 
ترام��پ در التماس ب��رای مذاكره با اي��ران از روی 
واقعيت طلبی نيست. از روی عجز است. زيرا بحران 
همه جانبه آمريکا و مخالفت ش��ديد مردم آمريکا با 
حاكمان فعلی و سيس��تم سرمايه داری ليبرالی و به 
ستوه آمدن مردم آمريکا از ترامپ و سياست های او در 
جنگ با دولت ها و لغو همه قرارداد های بين المللی، 
ترامپ را وادار به اين مواضع كرده اس��ت. سياست و 
مواضع ايران هم كامال صريح است. آمريکا اگر دست 
از سياس��ت های كينه توزانه اش بردارد و دارايی ها و 
تحريم ها را رها كند و از تجاوزات و تعدی ها نس��بت 
به ايران عذرخواهی كند، آنگاه می شود بررسی كرد 
كه چه سياس��تی را بايد پيش گرف��ت وگرنه ايران 
ني��ازی به مذاك��ره با آمريکا ن��دارد و مگر در برجام 
كار به جايی رسيد كه دوباره برخی هنوز در پی اين 

هستند كه با مذاكره با آمريکا كاری بکنند.
دبيركل حزب مؤتلفه اس��المی ب��ا تقدير از آيت اهلل 
رئيسی متذكر شد: اقدامات ايشان اميدواری هايی را 
برای مردم پديد آورده است و با اين زمينه مناسب، 
ايش��ان برنامه تحول اساسی كه مقام معظم رهبری 
در 14 خ��رداد 99 فرمودند، در ق��وه قضائيه ايجاد 
نمايند تا مش��کالت قضايی به طور اساسی و اصولی 
حل شود. بادامچيان در ادامه با اشاره به نامه رؤسای 
كميس��يون های مجلس يازدهم به رييس جمهور از 
دولت خواست به مطالبات نمايندگان منتخب ملت 
توجه اساس��ی نمايد و دولت با همکاری نمايندگان 
مجلس بتواند تحولی جدی در سياست ها و مديريت 
دولت پديد آورد كه اين مطالبه ملت نيز هست. وی 
در هفته حقوق بش��ر آمريکايی ضمن گراميداش��ت 
خاطره شهدای هفتم تير و شهيد بهشتی و شهدای 
عضو مؤتلفه اس��المی در اين حادثه عظيم و س��اير 
ش��هدا بويژه ش��هدای هواپيمای مسافری و شهدای 
حمالت شيميايی و ميکروبی آمريکا گفت: ملت های 
جه��ان به تدري��ج دريافته اند كه عام��ل اصلی اين 
جناي��ات و حامی جنايت��کاران، آمريکا و دولت های 
همدست استکبار جهانی است و اميدواريم به جايی 
برس��يم كه دنيا يکپارچه اين دش��منان بش��ريت را 

محکوم كنند.
بادامچي��ان درباره تحوالت ع��راق در روز های اخير 
گفت: حشدالشعبی نيروی مدافع امنيت مردم عراق 
اس��ت كه ريش��ه مردمی و اس��المی دارد و با ابتکار 
مرجعيت دينی شکل گرفته و فعال است. زورآزمايی 
و برخورد با آن ها جز شکس��ت و رس��وايی نتيجه ای 
نخواهد داش��ت و تجربه اخير برای نيرو های مهاجم 
آمريکايی در عراق و همدستان آن ها تجربه مفيدی 
برای اتخاذ سياس��ت های صحيح در آينده توس��ط 

دولت و نيرو های مردم عراق است.
وی از نيرو های انصاراهلل يمن در دفاع از ملت يمن و 
پاسخ جدی به متجاوزين سعودی در رياض تقدير و 
تأكيد كرد: آيا زمان برای اينکه عقالی سعودی برای 
نجابت ملت س��عودی و يمن اقدام و چاره انديش��ی 
كنند، نرسيده است؟ آيا بايد دو ملت مسلمان يمن 
و عربس��تان، گرفتار مزدوران آمريکا و همدس��تان 
صهيونيس��ت ها و جنايت كاران حاكم سعودی باقی 
بمانند و هرروز شاهد قتل عام فجيع كودكان و زنان 
و مردم بی پناه باشند؟ دبيركل حزب مؤتلفه اسالمی 
اظه��ار اميدواری كرد كه ملت عربس��تان س��عودی 

هرچه زودتر به چاره اين مشکالت برآيند.  
روابطعمومیحزبمؤتلفهاسالمی

گزارشخبر
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نگاهی به فرمایش مقام 
معظم رهبری در خصوص 

اقدامات اخیرقوه قضاییه 

رعایت 
فاصله میان 
انتقاد، افترا 
و مبارزه با 

فساد

الزم است به 
این نکته اشاره 

کنم که این افراد 
بدلیل عدم بلوغ 
و تقوی سیاسی 

و بی کفایتی و 
خوی اشرافیگری 
و زاویه با انقالب 

و افکار امام راحل 
)ره(، برای همیشه 
منزوی و به حاشیه 
رفته وخواهند رفت 

و ملت با بصیرت 
ما از کوچک تا 

بزرگ آنقدر بالغ 
و فهیم هستند 

که فریب این 
بازی های سیاسی 

را نخورند


