
ریی��س قوه قضاییه گف��ت: بی انضباطی 
مالی به کشور آسیب می زند؛ نباید منابع 
کش��ور در اختی��ار افراد ب��ی صالحیتی 
ق��رار بگی��رد که به تعه��دات خود عمل 

نمی کنند.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه با تش��کر از زحمات همکاران دستگاه قضاء 
بابت رس��یدگی جهادی به پرونده های قضائی همزمان 
با شیوع کرونا گفت: تالش همکاران دستگاه قضائی که 
با وجود ش��یوع بیماری کرونا و مش��کالت ناشی از آن 
تالش می کنند تا پرونده های مردم به موقع رس��یدگی 

شده و دچار اطاله دادرسی نشود قابل تقدیر است.
رئیس��ی به ش��رایط اقتصادی این روز های کش��ور نیز 
اش��اره کرد و گفت: آنچه که این روز ها موجب رنجش 
مردم شده عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمت ها و 
نوس��انات بازار است. اما این اولین کار دشمن نیست و 
بار ها دیده ش��ده دشمن از طریق اخالل در نظام ارزی 

و پولی کشور به دنبال دشمنی است. 
رئیس قوه قضائیه افزود: برخی راه حل این مس��اله را 
در مذاک��ره با امریکا و اروپ��ا می دیدند، که البته برای 
همگان روش��ن ش��د که راه نادرستی اس��ت و باید به 
دستان پرتوان مردان و زنان این کشور دل بست. هیچ 
مش��کلی نداریم اال اینکه راهکار آن در درون کش��ور 
وج��ود دارد و این همان اصلی اس��ت که رهبر معظم 

انقالب در همه این سال ها بر آن تاکید داشتند.
وی الزم��ه ب��رون رفت از ای��ن ش��رایط و ایجاد ثبات 
اقتص��ادی در بازار را فعالیت جهادی دانس��ت و ادامه 
داد: این شرایط تالش جدی و سریع را می طلبد. وجود 
طرح های��ی برای برون رفت از ش��رایط فعلی اقتصادی 
یک ضرورت اس��ت و تبیین این طرح ها برای مردم از 

ضرورت های بعدی است. 
رئیس ق��وه قضائیه گفتگو با مردم و نخبگان اقتصادی 
و دانش��گاهی را ش��رط الزم موفقیت طرح های اصالح 
اقتصادی عنوان کرده و افزود: دولتمردان باید با مردم 
ح��رف بزنند باید با نخبگان اقتصادی و دانش��گاهی و 
صاحب نظران گفتگو کرد، هم س��خن آن ها را ش��نید 
و هم با آن ها س��خن گفت. اگر با مردم دقیق روشن و 
واضح سخن گفته شود و ابعاد این طرح ها روشن شود، 
مردم در این رابطه با مس��ئولین و دولتمردان همراه و 

همگام خواهند شد.
رئیس��ی یکی دیگ��ر از ضرورت های عبور از ش��رایط 
خ��اص اقتص��ادی را نیز برخ��ورد با تخل��ف از ناحیه 
برخی واردکنندگان و صادرکنندگان دانس��ت و گفت: 
وارد کنن��ده یا صادرکنن��ده متخلف فرق��ی نمی کند 
هم برخورد با آن ها هم افش��اء ن��ام آن ها یک ضرورت 
اس��ت که مسئولین بانک مرکزی باید آنرا دنبال کنند. 
مس��ئوالن بانک مرکزی اعالم کردند که دنبال معرفی 
صادر کنندگان متخلف هس��تند، اما من معتقدم وارد 
کنن��ده ای که ارز دریافت ک��رده و کاال وارد نکرده هم 
بای��د معرفی ش��ود. وی ب��ی انضباطی مال��ی را عامل 
خسارت به کشور و ایجاد هزینه های اضافی عنوان کرد 
و افزود: همه می دانند که امروز دستگاه قضائی نسبت 
به معوقات بانکی تالش ویژه ای به کار گرفت و با همت 
همکاران ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور 
بازگشت، اما همین معوقات با اخذ ضمانت های الزم و 

پیگیری ضمانت ها، می توانست به معوقه مبدل نشود و 
زحمت ایجاد نکند.

رئیس��ی اف��زود: دس��تگاه قضائی مصمم اس��ت که با 
هم��کاری بخش بانکی اجازه نده��د برخی افراد پولی 
بگیرن��د و تعهدات را انجام ندهند و بعد برای کش��ور 
مش��کل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دستگاه های 
مسئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی 
س��پرده شود که یا صالحیت و توانایی الزم برای انجام 
تعه��دات را ندارن��د و یا تضمین��ات الزم را نمی توانند 

بسپارند. 
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به 
برخورد خشونت آمیز دولت امریکا و برخی دولت های 
اروپایی با معترضین در این کش��ور ها پرداخته و گفت: 
ش��رایطی که در امری��کا و برخی کش��ور های اروپایی 
وج��ود دارد مایه ننگ برای دس��تگاه هایی اس��ت که 
مدعی حقوق بشر و حقوق انسان هستند. این کشور ها 
با بازداش��ت های پرتعداد و ضایع ک��ردن حقوق اولیه 
و مس��لم مردم کش��ور های مختلف به صورت روش��ن 
مش��غول ضایع کردن حقوق انس��ان هستند، اما کسی 
دم ب��ر نم��ی آورد. حمای��ت از مردم عدال��ت خواه در 
امریکا و اروپا وظیفه دس��تگاه هایی مدافع حقوق بشر 
و حقوقدانان آزاد که آزاد اس��ت و باید در دس��تور کار 

آن ها قرار گیرد.
رئیس ق��وه قضائیه در بخش دیگری از این جلس��ه و 
در واکن��ش به تذکر یکی از اعضای ش��ورای عالی قوه 
قضائیه درباره برخی اظهارنظر های سیاس��ی پیرامون 
ش��رایط کش��ور گف��ت: در تمامی این س��ال ها این ما 
مس��ئوالن بوده ایم که گره ایجاد کرده ایم و در شرایط 
خاص آن جایگاه و ش��خصیتی که گره گشایی کرده تا 
مش��کالت ساخته شده به دس��ت مسئوالن حل شود، 

رهبر معظم انقالب بوده است. 
در این زمینه می توان نمونه های بس��یار زیاد حتی در 
همین یکی دو س��ال اخیر را مثال زد. اینطور نشود که 
گره گش��ایی ها نادیده گرفته ش��ود و آن ها که مسئول 
ایجاد مشکالت و گره ها بوده اند، نقصان خود را متوجه 
آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده است.
در این نشس��ت آق��ای حاج محمدی رئیس س��ازمان 
زندان ه��ا با اش��اره به توافق ص��ورت گرفته ب��ا بنیاد 

مس��تضعفان، از تخصی��ص ۵۰ میلیارد توم��ان برای 
آزادی بیش از نفر زندانی ۲۰۰۰ نفر زندانی جرائم غیر 
عم��د خبر داد و افزود: از مقام معظم رهبری بابت این 
اس��تجازه و از مهندس فتاح بابت همراهی برای تامین 
این مبلغ و آزادی این محکومان تش��کر می کنیم چرا 
که هر چه محیط زندان گلس��تان بشود باز هم زندان 

پدیده ای نامطلوب است.
وی با اشاره به افزایش کرونا در کشور کاهش جمعیت 
کیف��ری را یک��ی از راهکار های ایج��اد فاصله گذاری 
اجتماع��ی در زندان ه��ا عنوان کرده و افزود: س��ازمان 
زندان ه��ا ای��ن آمادگی را دارد که در ص��ورت در نظر 
گرفتن ارفاقات مجدد قانونی برای زندانیان، با همکاری 
نهاد های مردمی، زندانیان آزاد شده و یا مرخصی رفته 
در جامع��ه رها نش��وند و تحت اقدام��ات تربیتی و باز 
اجتماع��ی ق��رار گیرند تا م��ردم از این باب��ت نگرانی 

نداشته باشند.
حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از اقدامات نظارتی این 
مرکز درباره س��المت کارکنان قوه گفت: در هفته های 
گذش��ته گزارشاتی به دست این مرکز رسید که برخی 
کارکنان و قضات دستگاه قضا در مقابل پرداخت کارت 
اعتباری، گوش��ی اپل و دیگ��ر هدایا به بهانه هفته قوه 
قضائیه، ضمن رد این هدایا نس��بت به برخورد با هدیه 

دهنگان اقدام کرده اند.
در این جلسه حجت االسالم درویشیان رئیس سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور نیز به ارائه گزارش��ی از وضعیت 
بازار مس��کن پرداخته و گفت: در حوزه مسکن برخی 
ترک فعل ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئوالن 
ذی ربط در س��ال های گذشته، از جمله بی توجهی به 
س��اخت مسکن ارزان قیمت، بازس��ازی بافت فرسوده 
و راه اندازی س��امانه های قانونی، زمینه س��از ش��رایط 
کنونی این بازار اس��ت که سازمان بازرسی پیگرد ترک 
فعل های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده 

است.
رئی��س قوه قضائی��ه نیز در واکنش ب��ه این گزارش و 
گزارش برخی اعضا درباره حوادث اخیر کش��ور گفت: 
مدیری که مس��ئولیت داش��ت باید پاس��خگو باشد و 
مورد مواخذه قرار بگیرد. نمی توانیم همیش��ه منفعالنه 
برخ��ورد کنیم تا باز هم یک مورد مش��ابه س��اختمان 
پالسکو شکل بگیرد. در زمینه حوادث مختلفی که در 
این مدت داش��تیم و همه را اسم نمی آورم، باید عوامل 
را شناس��یایی کنیم که آیا پیش بینی الزم، پیشگیری 

الزم و اقدام الزم را کرده اند؟
رئیس��ی افزود: من این را به سازمان بازرسی، سازمان 
قضائی نیرو های مسلح و دادس��تان تهران هم گفته ام 
که سیاست دستگاه قضائی پیگیری و مواخذه مدیری 
اس��ت که مسئولیت قانونی و ش��رعی دارد که ببینیم 
کار را در زم��ان خودش انجام داده یا نه و گرنه هر روز 
باید به م��ا یک گزارش بدهند که ای��ن اتفاقات افتاد. 
باید نس��بت این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل ها 
حس��اس بود چرا که ما مواردی داریم که ترک فعل ها 
قابل پیگیری قانونی اس��ت و بس��یاری ت��رک فعل ها 

خسارتش از فعل ها بیشتر است.
 مردم انتظار دارند که هر کس نس��بت به مسئولیتش 

پاسخگو باشد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

مقابله با کرونا عزم می خواهد
 نه ستاد به ظاهر ملی!

آخرین روز بهمن و اوایل اس��فندماه گذشته بود که 
زمزمه حضور ویروس کرونا در کش��ور دهان به دهان 
گش��ت و از طریق اطالع رسانی ها درنهایت رسمیت 
یاف��ت. امروز بیش از چهار ماه از ش��روع آن نگرانی 
بزرگ در جامعه می گذرد درحالی که ش��اهد بودیم 
روزها و هفته های اول که هنوز س��تاد ملی مقابله با 
آن چندان رسمیت نیافته بود اما عزم ملی به صورت 
خودجوش و علی رغم ناآشنایی کامل به آن می رفت 
تا مبارزه و س��تیز جدی را همراه ب��ا دفاع قاطعانه 
عملی س��ازد که ورود س��تاد ملی مقابله با کرونا به 
این انسجام نظمی تازه بخشید و به سرعت مقرراتی 
را وض��ع نمود و ب��ه مرحله اجرا گذاش��ت و نتیجه 
مثب��ت آن را در اواخ��ر فروردین و ط��ول یک ماه 
اردیبهش��ت ش��اهد بود. اما به مرورزمان و با خسته 
ش��دن اعضای این س��تاد که اکثریت سیستماتیک 
نیز به سوی اداری شدن رفت تا عده ای در یک زمان 
مقرر و از طرق مختلف ازجمله شبکه های آنالین و 
مجازی باهم در ارتباط باشند درحالی که دم به دم به 
ساعت های خود نگاه می کردند تا جلسه تمام شود و 
به انجام وظایف اصلی خود برسند. مبارزه با ویروس 
کرون��ا کمتر از دفاع از آب وخاک و هویت یک ملت 
و مملکت نیس��ت بنابراین می ت��وان آن را با جنگ 
هم تراز دانس��ت و آنگونه به ستاد نگاه کرد و خود را 
در پشت خاک ریزها دانست. متأسفانه امروز این چند 
سویه بودن اکثر اعضاء س��تا ازنظر مسئولین باعث 
ش��ده تا روح و جس��م آن ها فرسوده شود همانگونه 
که کادر پزش��کی و بهداشت کش��ور با این استمرار 
روبرو گردند تا درنتیجه افت تالش ها در ستاد مقابله 
با کرونا زمین گیر ش��وند، آنچ��ه باید در این مقطع 
از زمان بی��ش از همه موردتوجه باش��د تقویت دو 
رکن مهم یعنی ستاد مقابله با کرونا و کادر درمان و 
درگیر مراقبت های پزشکی است تا برای استراحت 
قس��متی از کار و ت��الش را به بس��یجیان با عنوان 
مددکاران تندرس��تی بس��پارند. افزایش هفت و نه 
دهم درصدی آمار بستری های کرونایی در پایتخت 
پیش��نهاد هایی را برای اعمال شدید محدودیت در 
ته��ران و دیگ��ر ش��هرهایی دارد که ب��ه خط قرمز 
رسیده یا از آن گذشته اند و همین روزها به هشدار 
نزدیک می ش��وند. نگرانی اصلی درباره کرونا تنها به 
خطوط زرد، نارنجی، قرمز و هش��دار ختم نمی شود 
که مرحله دوم مربوط به اس��تان هایی است که این 
روزه��ا را در غفلت س��فید بودن س��پری می کنند. 
پیشنهادهای اعمال محدودیت امری طبیعی است 
چ��ون هنوز هیچ ش��ناخت قطع��ی از روش کووید 
19 به دس��ت نیام��ده تا بر اس��اس آن برنامه ریزی 
مدونی تدوین گ��ردد. آنچه در حال حاضر می تواند 
الگو باش��د روند افزای��ش مراجعان ب��ه بخش های 
بهداش��تی و درمانی و همچنین بس��تری ش��دن و 
فوت های مضاعف است. شاید تعطیلی یک هفته ای 
ه��م دراین بین تنها نقش محلل را ب��ازی کند زیرا 
نگرانی اصلی س��تاد آحاد مردمی کش��ور دراین باره 
نزدیک شدن به شهریور و درنهایت پاییز و زمستان 
اس��ت که با ورود انواع آنفوالنزاها توأم خواهد بود و 
این ام��ر مطالبه گر تزریق واکس��ن های مورد لزوم 
است. تعطیلی یک هفته ای تنها می تواند پانزده روز 
پس آن یک استراحت نسبی برای ستاد ملی و کادر 
درمان به همراه داش��ته باش��د تا مراجعه کنندگان 
کمتر باش��ند درحالی که نیاز اصلی جامعه اندیش��ه 
اساس��ی دراین باره اس��ت ت��ا با یک اق��دام کالن و 
س��خت گیرانه رعایت فاصله و اس��تفاده از ابزارهای 
محافظتی اجباری شود و همچنین انجام امور رایج 
و غیرض��روری ازجمل��ه مراس��م های مختلف بدون 
اس��تثنا تعطیل و ضرورت ها نی��ز به حداقل کاهش 
یابد و مس��افرت ها نیز تنها جنبه اورژانس داش��ته 
باش��ند. اخطارهایی که در الب��ه الی گفتار بعضی از 
مسئوالن خود می تواند راهگشای نگرانی ها در آینده 
باشد که معاون وزیر بهداشت در مصاحبه ای تأکید 
بر ض��رورت برنامه ریزی مدون ب��رای کنترل کرونا 
می کند و می گوید: »اگر چنانچه در این بازه زمانی 
نتوانیم این ویروس را کنترل کنیم، قطعاً در فصول 
سرد سال با بحران جدی تر مواجه خواهیم شد« که 
خواه ناخواه این بیماری حداقل تا پایان سال جاری 
به همراه ما خواهد بود. طبیعی است حضور مستمر 
ویروس در کشور اگر با مهاری روبرو نباشد و میزان 
مبتالی��ان افزای��ش یابد هر آنچه که زیرس��اخت ها 
ترمیم گردند توفیقی حاصل نش��ده و مرگ ومیرها 

را افزایش می دهد. ادامه دارد

اخبار

رهب�ر معظم انقاب اس�امی در پیامی خطاب به رییس دفتر سیاس�ی جنبش 
حماس نوشتند: جمهوری اسامی همچون گذشته به حکم وظیفه دینی و انسانی 
و مبتنی بر اصول ارزشی انقاب اسامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین و استیفای حقوق آنان و همچنین دفع شر رژیم جعلی و غاصب 
صهیونیس�تی دریغ نخواهد کرد. ش�بکه المیادین محتوای پی�ام رهبر معظم 

انقاب اسامی خطاب به رییس دفتر سیاسی جنبش حماس را منتشر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر مجاهد عزیز جناب آقای اسماعیل هنیه دامت توفیقاته
رییس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس

س��الم علیکم؛ مرقوم��ه جنابعالی در خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلس��طین 
عزیز را با دقت مالحظه کردم، از اینکه حرکت مقاومت فلس��طین با مجاهدت و 
ایس��تادگی خود در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی، موجبات ضعف 
و ناکامی آنها را فراهم آورده و در مقابل، عزت و س��ربلندی امت اسالمی را باعث 
گردیده است، خداوند سبحان را شکر می گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشکر 

و قدردانی می کنم.
دشمن زبون در عرصه میدانی شکست های غیرقابل جبرانی متحمل شده است، 
راهبرد توس��عه طلبی خود و تضییع حقوق مس��لم فلس��طینی ها را ابتدا با فشار 

اقتص��ادی و محاصره غ��زه مظلوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح س��ازش 
دنبال می نماید، ولکن جریان مقاومت و ملت ش��جاع فلس��طین با منطق عقل و 
تجربه، تهدید و تطمیع آنها را برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی 
خود مس��یر عزت و ش��رف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم 
حرکت خواهد کرد ان شااهلل. قطعا حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و 
جریان های فلس��طینی در خنثی سازی نقشه های شوم دشمن موثر بوده، جلب 

نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.
جمهوری اس��المی همچون گذش��ته به حک��م وظیفه دینی و انس��انی و مبتنی 
بر اصول ارزش��ی انقالب اسالمی از هیچ کوشش��ی برای حمایت از مردم مظلوم 
فلس��طین و اس��تیفای حق��وق آنان و همچنین دفع ش��ر رژی��م جعلی و غاصب 
صهیونیس��تی دریغ نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما 

بیفزاید. والسالم علیکم و رحمه اهلل. سید علی خامنه ای
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جمهوری اسالمی از هیچ کوششی برای حمایت از 
مردم مظلوم فلسطین دریغ نخواهد کرد

رهبر معظم انقالب: 

گزارش

قادر به ساخت شبیه ساز  هواپیما های مختلف هستیم
فرمانده نیروی هوایی ارتش از امکان س��اخت شبیه س��اِز تمام هواپیما های 
موجود در کش��ور توس��ط متخصصان داخلی خبر داد. امیر س��رتیپ عزیز 
نصیرزاده در مراسم رونمایی از شبیه ساز هواپیمای ترابری ایلیوشین اظهار 
داش��ت: ناوگان نیروی هوایی از هواپیما های متعدد شرقی و غربی تشکیل 
شده است و امروز بیش از 9۰ درصد شبیه ساز داریم که بخش اعظم آن در 
نهاجا ساخته شده است. وی افزود: ساخت شبیه ساز »ایلیوشین« یک گام بلند 
در رده ساخت هواپیمای سنگین و نیمه سنگین است و این شبیه ساز این نوید را به 
هوانوردی کشور ما می دهد که امکان ساخت شبیه ساِز تمام هواپیما های موجود در 
کشور وجود دارد. فرمانده نهاجا گفت: اکنون توانمندی ساخت شبیه سازها در نیروی 
هوای��ی وجود دارد و از این طریق به تمامی ش��رکت های هوان��وردی داخلی اطالع 

می دهیم که قادر به ساخت شبیه ساز های پروازی هستیم. روابط عمومی ارتش

دولت الیحه اصاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه داد
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: دولت اخیرا الیح��ه ای درباره اصالح 
س��اختار بودجه به مجلس ش��ورای اس��المی ارائه کرده است که جهت 

بررسی آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می دهیم.
حجت االس��الم علیرضا س��لیمی درباره آخرین وضعیت اصالح ساختار 
بودجه، اظهار داش��ت: دولت اخیراً الیحه ای درباره اصالح ساختار بودجه 
به مجلس ش��ورای اس��المی ارائه کرده اما هنوز محتوای این الیجه بررسی 
نش��ده اس��ت. وی گفت: در مجلس دهم نیز دولت الیحه اصالح ساختار بودجه 
را ارائ��ه کرد اما محتوای آن الیحه حاکی از اصالح س��اختار بودجه نبود و صرفاً 
برخی از منابع در آن جابه جا ش��ده بود. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: 
در صورتی که الیحه ارائه ش��ده روی اصالح ساختار بودجه متمرکز باشد، جهت 

بررسی آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می دهیم. مهر

ارز حاصل از صادرات باید وارد چرخه بازار شود
رئی��س مجل��س بر ضرورت تش��کیل جلس��ه مش��ترک بین روس��ای 
کمیس��یون های اقتصادی مجلس و مسئوالن اقتصادی دولت به منظور 
رفع مش��کالت ارزی کشور، حمایت از صادرکنندگان و ورود ارز حاصل 

از صادرات به چرخه بازار تأکید کرد. 
نشس��ت محمدباق��ر قالیباف رئی��س مجلس با حس��ین مدرس خیابانی 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه جلسات هم اندیشی حوزه 
اقتصادی که در حوزه ریاس��ت مجلس تش��کیل ش��ده، با موضوع پیگیری حل 
مشکالت ارزی در کشور برگزار شد. قالیباف اظهارداشت: با توجه به افزایش نرخ 
ارز باید شرایطی فراهم شود که از صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی حمایت شده 
و برای حل مشکالت آن ها برنامه ریزی شود تا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه 

بازار شود.  خانه ملت

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت:

مردم از اصالح طلبان و 
غربگرایان به ستوه آمده اند 

عضو هی��أت علمی دانش��گاه علم 
و صنع��ت گف��ت: م��ردم از تفکر 
ب��ه  غربگرای��ان  و  اصالح طلب��ان 
س��توه آمده ان��د و ب��ا حض��ور در 
نش��ان دادند  انتخاب��ات مجل��س 
یکی از خواسته هایش��ان روی کار 
آمدن دولتی انقالبی اس��ت. احمد 
چلداوی عضو هیأت علمی دانشگاه 
علم و صنعت با اشاره مشکالت مردم و نقش مجلس برای رفع این 
مش��کالت گفت: نمایندگان و رئیس مجل��س باید به این موضوع 
توج��ه کنند که مردم به چه دالیل به آنه��ا رأی داده اند. مردم از 
دس��ت آقایان اعتدالی، از دولت و دوستان آقای روحانی و از تفکر 
اصالح طلبان و غربگرایان به س��توه آمدند و یکی از خواس��ته های 
آنه��ا وقتی به مجلس یازدهم رای دادن��د، روی کار آمدن دولتی 
انقالبی بود، دولتی که در آن آقای نوبخت برای ما بودجه ننویسد، 
آق��ای زنگنه وزی��ر نفتش نباش��د و تفکر و روش وجود نداش��ته 
باش��د. وی ادامه داد: اینکه با گذشت چند ماه از آغاز کار مجلس 
نمایندگان به مسائل اصلی ورود پیدا نکنند و درگیر برخی مسائل 
که اولویت ندارند باشند، خیلی بد است. مجلس باید سریعتر برای 

مسائل اولویت دار برنامه ریزی کند.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه یادآور ش��د: نبای��د مردم احس��اس کنند 
ک��ه نمایندگان مجلس یازده��م تنها به دنبال ای��ن بودند که به 
صندلی های پارلمان برس��ند و حاال هم مردم را فراموش کرده اند. 
مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند به گونه ای عمل کند که دیگر 

تفکر غرب گرا برای کشور تصمیم نگیرد.
چلداوی یادآور شد: نمایندگان مجلس باید بگویند برنامه آنها برای 
اینکه در آینده دولت به دس��ت غربگرایان نیفتد، چیس��ت؟ مردم 
کارهای بزرگتری از مجلس یازدهم می خواهند و نمی خواهند که 
وق��ت مجلس برای مدت ها صرف موض��وع تاجگردون و امثال آن 
ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: رأی مردم امانت است و نباید به این 
امانت با بازی های سیاس��ی خیان��ت کرد و اگر نماینده ای این کار 
را کند، باید پاس��خ خون ش��هدا را بدهند. چلداوی اظهار داشت: 
اگر مجلس یازدهم در این یکس��ال آینده به درس��تی عمل نکند، 
انتخابات 14۰۰ را هم دو دس��تی تقدی��م غربگرایان خواهد کرد. 
نق��ش رئیس مجلس در این موضوع بس��یار زیاد اس��ت و باید به 
گونه ای رفتار ش��ود که مردم احساس نکنند مجلس از آنها فاصله 
گرفته  است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید بازی های سیاسی 
کنار گذاشته شود. اقتصاد کشور امروز با مشکالت بسیاری مواجه 
شده، چرا وزرای اقتصادی استیضاح نمی شوند؟ دیدیم کسانی که 
امروز وارد مجلس ش��دند در گذشته و وقتی مسئولیتی نداشتند 
چق��در عملکرد وزی��ر نفت را نکوهش کردن��د و چقدر به مجلس 
دهم به دلیل اینکه زنگنه را اس��تیضاح نکرد انتقاد داشتند، امروز 
ه��م نباید این مس��ائل را فراموش کنند. چلداوی اظهار داش��ت: 
ام��ام فرمود مجلس رأس امور اس��ت، این رأس امور بودن باید به 
سرعت نشان داده ش��ود. اگر مجلس عملکردش به گونه ای باشد 
که بدنه مردمی اش را از دست بدهد، اینگونه نیست که فقط رأی 
خودش��ان را از دس��ت بدهند و خطرش این اس��ت که انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را هم تحت تأثیر ق��رار می دهند.  وی گفت: اگر 
می بینیم امروز آقای موس��وی خوئینی ها نامه می نویسد و دیگران 
را مقصر می کند، نشان می دهد اینها برای انتخابات 14۰۰ امیدوار 
شده اند. کرسی مجلس 4 سال دیگر باید تحویل داده شود و برای 
کس��ی ماندنی نیست و نمایندگان باید به فکر رضای خدا و مردم 
باشند، مردمی که با امید بسیاری به نمایندگان مجلس رأی دادند 
و آمدند تا طیف قبلی رأی نیاورد. حاال باید پاس��خ این مردم داده 
ش��ود. نمایندگان باید به میان مردم بروند و برای حل مش��کالت 

مردم برنامه ریزی کنند. تسنیم

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

نباید منابع کشور در اختیار افراد بی صالحیتی قرار بگیرد که 
به تعهدات خود عمل نمی کنند

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید


