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سرمقاله

خبر
پس از حواشی خرید ساختمان 120
میلیاردتومانی

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست
جمهوری کلید خورد
بعد از حواشی ایجاد شده در خصوص
حساب خاص و تخصیص ۱۲۰میلیارد تومان
بابت خرید یک ساختمان ،برخی نمایندگان
مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست
جمهوری را کلید زدند.
علیرضا نظری در گفتوگو با تسنیم ،با
اشاره به حواشی ایجاد شده درخصوص
تخصیص  ۱۲۰میلیاردی سازمان برنامه
و بودجه از یک حساب خاص با دستور
رئیسجمهوری گفت :نمایندگان مجلس
برای بررسی عملکرد مالی نهاد ریاست
جمهوری در حال جمعآوری امضا جهت
تحقیق و تفحص از این نهاد هستند.
به گفته این نماینده مجلس عالوه
بر حساب خاص که در روزهای اخیر
جنجالبرانگیز شد عملکرد مالی نهاد ریاست
جمهوری از سال  ۹۲الی  ۹۹از محورهای
این تحقیق و تفحص خواهد بود .وی افزود:
استخدامهای انجام شده در نهاد نیز از دیگر
محورهای تحقیق و تفحص مذکور خواهد
بود.
چندی قبل نمایندگان مجلس تحقیق و
تفحص از سازمان برنامه و بودجه را نیز کلید
زده بودند.

اخبار

آیا احزاب میتوانند طلسم رویکرد واقعی حزبی را در انتخابات  1400بشکنند؟

جشن زودهنگام بایدن
یا رقابت شدید انتخاباتی؟!
ادامه از همین صفحه
همین درصد خطاها موجب آن شد تا ترامپ
در روزهای آخر علیرغم رای کمتر ،با دستیابی
به آرای الکترال بیشتر ،رئیس جمهوری آمریکا
شود و موجب حیرت دموکراتهایی شود که
خود را پیروز بیرقیب میدان می دانستند و
بسیاری با همین اطمینان حتی پای صندوق
های رای حضور نیافتند؛ اما این به آن معنا
نیست که دموکرات ها این بار هم اشتباه دوره
قبل را تکرار می کنند .بلکه به نظر می رسد
این بار با ساختاریافتگی و دقت بیشتری سعی
در فتح آرای الکترال دارند و تا به این لحظه از
ترامپ نیز ،بهتر عمل کرده اند.
در برابر این جمله خبری که «ترامپ در
برخی نظرسنجی های ایالتی عقب است» ،باید
این پرسش درست را مطرح کرد که در کدام
ایالت ؟ با چه مقدار آرای الکترال؟ و اعالم شده
توسط کدام موسسه افکارسنجی آمریکایی؟ این
شوق و جشن زودهنگام عده ای در ایران و یا
واکنش مردم در بازاهای مالی به این اخبار،
بیشتر یادآور ورزشکارانی است که با شادی
زودهنگام بازی را می بازند !
حقیقت آنجاست که بر فرض مثال اگر
ترامپ در ایالت های نورس داکاتا ،نبرسکا و
یا مین عقب باشد ،حتی با اختالف بیش از
 3درصد و درصد احتمالی خطا ،نهایتا کمتر
از  15آرای الکترال از دست داده است .این
در حالی است که آرای نهایی ایاالت کلیدی
آمریکا که درصد رقابت در آنها در باالترین
سطح ممکن است ،همچنان مشخص نشده
است.سخنرانی هفته قبل باراک اوباما در
پنسیلوانیا ،ایالتی که ترامپ با اختالف یک
درصدی ،کلینتون را شکست داده بود و
محل تحصیل ترامپ نیز می باشد ،خود گواه
آن است که رقابت اصلی بر سر آرای الکترال
ایالت های کلیدی است و خود دموکرات
ها نیز همچنان از پیروزی زودهنگام خود
اطمینان ندارند .تا زمانی که سرنوشت
انتخابات مردمی ایالت های فلوریدا ،اوهایو،
ویسکانسین ،میشیگان و پنسیلوانیا مشخص
نشود؛ هرگونه اخبار در خصوص پیروزی
بایدن ،شک برانگیز است .جالب است
مطرح شود که در آخرین نظر سنجی یکی
از همین موسسات افکارسنجی ،به غیر از
پنسیلوانیا ،ترامپ پیشتاز رای مردمی در
این ایالت ها بوده است .شاید بتوان به
فارسی این ایالت ها را ایالت های آونگی
نامید و پیروزی ترامپ در این ایالت ها می
تواند کامال ورق نتیجه انتخابات را بازگرداند.
بررسی دقیق آرای ایالتی و در نتیجه میزان
آرای الکترال آن در این یادداشت نمی گنجد؛
اما آنچه که آشکار است این است که آرای
الکترال پنج الی شش ایالت ،می تواند به
راحتی رئیس جمهور نهایی آمریکا را تغییر
دهد ،و علیرغم نزدیک بودن به انتخابات
آمریکا و پیشتازی و یا برابری جو بایدن در
برخی از آرای ایالتی ،به معنای شکست کامل
ترامپ نیست ،و این شانس همچنان برای
پیروزی او وجود دارد ،اما حقیقت آنجاست
که راه بسیار سختی پیش روی دونالد ترامپ
است .هرگونه تصمیم گیری مالی کوتاه مدت
به پشتوانه انتخابات آمریکا را عقالنی نمی
بینم و توصیه می کنم که مردم با نگاه و
چشم انداز بلند مدت سرمایه گذاری کنند و
با تصمیمات هیجانی کوتاه مدت ،به اقتصاد
کالن کشور صدمه وارد نکنند.

سیاستروز
پس از تذکر رهبر انقالب به نمایندگان
مجلس و سیاسیون

رویای ناتمام نامزد حزبی

در حالی که فقط هفت ماه تا انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۴۰۰باقی مانده است .سیاسیونی که
احساس تکلیفشان برای نامزدی در این انتخابات
قطعی است باید نهایتا تا یک ماه دیگر تحرکات جدی
خود را آغاز کنند .تا آن موقع نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا نیز مشخص خواهد شد .در این میان
فهرست بلندباالیی از چهرههای سیاسی وجود دارند
که آنها را در مظان کاندیداتوری قرار داده است.
برخی احزاب و تشکلهای سیاسی نیز تحرک خود را
از مدتی قبل آغاز کردهاند و با برگزاری جلسات آشکار
و نهان درپی آن هستند که در کنار دیگر احزاب و
تشکل های جریان متبوعشان به سمت ایجاد یک
ائتالف حداکثری حرکت کنند .در این میان اما این
روزها زمزمه «کاندیدای اختصاصی» از سوی برخی
احزاب شنیده میشود ،گویی برخی تشکلها و احزاب
سیاسی چپ و راست درپی آن هستند که از بی
تحرکی جریان اصالحات و اختالفات جریان اصولگرا
عبور کرده و با کاندیدای اختصاصی خود وارد صحنه
رقابت انتخابات  ۱۴۰۰شوند .اما آیا «نامزد حزبی» در
ایران رأیآور است؟
البته در میان احزابی که چنین موضوعی را طرح
میکنند ،سابقه عمل نکردن به این حرف در راستای
منافع جناحی وجود دارد .در مواردی هم هر چند
کاندیدایی از سوی برخی احزاب ثبتنام کرده ،اما
تایید صالحیت نشده است .عالوه بر این یک موضوع
نادر و شاید کم سابقه در ایران نسبت به دیگر نقاط
جهان وجود دارد که احزاب از نامزد متعلق به حزب
خود حمایت نمیکنند و به حمایتهای جناحی
بیشتر بها میدهند.
احزاب اصالحطلب در سه راهی نامزد حزبی،
کاندیدای واحد یا عدم حضور
در میان احزاب اصالحطلب و معتدل ،جدیترین
حزب در تعیین نامزد حزبی ،کارگزاران سازندگی بوده
است .این حزب که زمانی یکی از بازوهای سیاسی
مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی شناخته میشد
بعد از آیتالله نیز از پانیفتاده و از فعاالن تحرکات
سیاسی و انتخاباتی در جریان چپ است .اکنون
موضع فعاالن این حزب به حضور در انتخابات آینده
است؛ موضعی که شاید در دیگر احزاب اصالحطلب
با این صراحت بیان نشود .حتی در انتخابات اسفند
 ۹۸زمانی که اصالحطلبان وارد میدان نشدند و
بدنه رایدهنده به این جریان سیاسی نیز مایل به
اعتماد دوباره به این جریان سیاسی نبود کارگزاران
سازندگی با لیست وارد انتخابات مجلس شد .هرچند
سازندگی بازنده میدان صندوقها بود اما با ورود
به عرصه انتخابات اعالم کرد که در انتخابات ۱۴۰۰
نیز همین رویکرد را خواهد داشت .ظاهرا کارگزاران
سازندگی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده چند
کاندیدا دارد .محسن هاشمی رفسنجانی ،پسر بزرگ
مرحوم آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس فعلی
شورای شهر پایتخت و اسحاق جهانگیری معاون اول
دولتهای یازدهم و دوازدهم جدیترین گزینههای
روی میز کارگزاران هستند .همچنین گمانهزنیهایی
درباره حمایت این حزب از علی الریجانی در انتخابات
 1400مطرح شده بود که گویا هم هنوز الریجانی
رویکردی برای حضور در این عرصه ندارد و هم اولویت
کارگزاران استفاده از ظرفیت داخلی خود است.
حزب ندای ایرانیان هم با وجود آنکه هنوز ورود

رئیس قوه قضائیه:

در انتخابات « ۱۴۰۰کاندیدای اختصاصی» داریم؛ این جمله ای است که این روزها از سوی برخی احزاب چپ و راست مطرح می شود اما آیا ساختار
سیاسی و انتخاباتی ایران پذیرای نامزدهای حزبی است؟

یک موضوع
نادر و شاید کم
سابقه در ایران
نسبت به دیگر
نقاط جهان وجود
دارد که احزاب
از نامزد متعلق
به حزب خود
حمایتنمیکنند
و به حمایتهای
جناحیبیشتربها
میدهند
اصالحطلبان به میدان انتخابات محل سوال است
ساز خود را مینوازد و حتی گزینه قطعی خود رااز حاال
اعالم کرده است .گزینه اصلی این حزب برای انتخابات
ریاست جمهوری ،صادق خرازی دبیرکلشان است.
اعتماد ملی هم که پیشتر سابقه معرفی و حمایت
از کاندیدای حزبی را داشته باشد ،برای  1400هم به
کاندیدای حزبی میاندیشد .مشکل این جاست که
این حزب شاید گزینه شاخص درون حزبی با قابلیت
تایید صالحیت نداشته باشد .حزب مردمساالری هم
پیشتر در حد ثبتنام برای داشتن کاندیدای حزبی
تالش کرده ،اما تاکنون در میان کاندیداهای پایانی
گزینه حزبی نداشته است .این حزب تاکید دارد که
به هر حال تنها از گزینه اصالحطلب و نه ائتالفی با
اعتدالیون حمایت خواهد کرد.
به هر ترتیب ،احزاب اصالحطلب پیش از معرفی
کاندیدای حزبی ،چالش تصمیم بر حضور یا عدم
حضور و نیز حضور با کاندیدای واحد جناحی را دارند.
به نظر میرسد گزینه ائتالفی با اعتدالیون – چنانکه
در انتخابات  92و  96رخ داد – به کلی از روی میز این
جریان کنار رفته است .در این صورت ،اصالحطلبان
عالوه بر مساله تایید صالحیت و نیز کاهش مشارکت
مردمی در انتخابات اسفند  98که دامن آنها را
گرفت ،ممکن است به رقابت با متحدان اعتدالی سابق
خود نیز مواجه شوند.
از پایداری تا زعمای سابق
در سوی مقابل ،اصولگرایان با توجه به نتیجه
انتخابات مجلس یازدهم و کاهش مشارکت به نفع
این جریان ،خود را تا حد زیادی از پیش برنده میبینند
و همین رقابت داخلی طیفهای اصولگرایی را بیشتر
میکند .اصلیترین جریان در این جناح که احتماال
برای کاندیدای حزبی تالش خواهد کرد و سعی هم
میکند که باقی اصولگرایان را به حمایت از کاندیدای
خود وا دارد ،جبهه پایداری است .نامهای زیادی
به عنوان کاندیدای احتمالی جبهه پایداری مطرح
شدهاند که میتوان به ابراهیم رئیسی ،سعید جلیلی،

مهرداد بذرپاش ،پرویز فتاح و علیرضا زاکانی اشاره
کرد .در این میان سعید جلیلی که سابقه شکست در
انتخابات  92را هم دارد ،مهمترین چهرهای است که
همواره جبهه پایداری روی آن حساب باز کرده است
و در میان گزینههای فعلی در کنار پرویز فتاح شانس
بیشتری دارد .از علی نیکزاد به عنوان دیگر گزینه این
جریان یاد میشود.
عجیبترین روند داشتن کاندیدای حزبی و البته
اغلب عدم حمایت از او ،متعلق به قدیمیترین حزب
فعال ایران است :موتلفه اسالمی! حزب موتلفه
بیشترین رکورددار معرفی کاندیدای اختصاصی در
ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران
است .در دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری
موتلفهایها  ۹بار بخت خود را در انتخابات آزمودهاند
و با کاندیدای حزبی وارد گود رقابت شدهاند .جالبتر
آن که گاهی اوقات نیز در انتخابات نامزد حزبی
داشتند اما در لحظه آخر از نامزد غیرحزبی حمایت
میکردند .نمونهاش انتخابات سال  ۹۶بود که
مصطفی میرسلیم از اعضای این حزب در انتخابات
ریاست جمهوری وارد میدان شد اما تشکیالت حزب
ترجیح داد از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی حمایت
کند .در برخی ادوار این انتخابات این حزب بیش
از یک کاندیدا در انتخابات داشته است .در سومین
انتخابات ریاست جمهوری که سال  ۶۰برگزار شد سه
نفر از موتلفه (سیداکبر پرورش ،سیدرضا زوارهای و
حسن غفوریفرد) وارد رقابت در انتخابات ریاست
جمهوری شدند .تعداد کاندیداهای انتخابات نیز چهار

نفر بودند .نتیجه انتخابات با نزدیک به  ۱۶میلیون
رای معادل  ۹۵درصد آرا به نفع آیتالله سیدعلی
خامنهای تمام شد که از سوی حزب جمهوری اسالمی
معرفی شده بود .پرورش ،زوارهای و غفوریفرد
روی هم رفته مابقی آرا را به خود اختصاص دادند.
بیشترین رای در میان این سه نفر از آن پرورش با یک
و نیم درصد آرا بود .زوارهای حتی بعدتر در انتخابات
 76هم مورد حمایت موتلفه قرار نگرفت .در جریان

دومین انتخابات ریاست جمهوری در مردادماه سال
 ۶۰نیز موتلفهایهایی که در قالب حزب جمهوری
اسالمی فعالیت میکردند از شهید محمدعلی رجایی
نامزد حزب جمهوری حمایت کردند اما سید علیاکبر
پرورش و حبیبالله عسگراوالدی نیز با رجایی به
رقابت پرداختند .در سال ۶۶موتلفهایها بازهم
حبیبالله عسگر اوالدی را به مصاف رقابت با آیتالله
خامنهای فرستادند .اما خود از آیتالله خامنهای
حمایت کردند .خردادماه سال  ۸۰وقتی سید محمد
خاتمی برای رقابت در مرحله دوم ریاست جمهوری
خود آماده میشد موتلفه خواست بار دیگر شانسش
را امتحان کند و حسن غفوریفرد را به میدان فرستاد
که با کمتر از نیم درصد از انتخابات کنار رفت.
موتلفهایهای هیچ گاه این شانس را نداشتند که نامزد
حزبیشان در انتخابات پیروز شود ،اینکه موتلفه با
معرفی نامزد حزبی در انتخابات  ۱۴۰۰چه مقدار
شانس دارد را شاید بتوان با نگاهی به آمار دورههای
قبلی ریاست جمهوری فهمید .کمترین میزان آرای
این حزب حدود نیم درصد بوده و بیشترین میزان
آن به کمتر از پنج درصد میرسد .اما در این میان
به نظر میرسد اگر آنها مایلند فردای انتخابات ۱۴۰۰
جشن پیروزی بگیرند باید راه دیگری انتخاب کنند.
راهی که قبال نیز آزمودهاند؛ پیروزیهای موتلفه به
انتخاباتهایی برمیگردد که با یک جریان سیاسی
کالن وارد همکاری شده است ،مانند همراهی با حزب
جمهوری بر سر ریاست جمهوری محمدعلی رجایی یا
هاشمی رفسنجانی در سال  ۶۸و حمایت از محمود
احمدینژادی که بعدا از او تبری جستند.
در میان اصولگرایان ،جامعه روحانیت مبارز نیز
برای انتخابات  1400مشغول بازسازی خود است ،اما
باید دید کدام گزینه مد نظر آنها قرار دارد.
به هر حال احزاب فراوان ایرانی ،هیچ گاه رویکرد
واقعی حزبی در انتخابات بروز ندادهاند و باید دید
 1400فرصتی برای تحقق حضور یک دولت از حزب
برخاسته خواهد بود یا خیر.

هتک حرمت نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است

رئیس قوه قضائیه به مواضع رهبری در حرام اعالم کردن هتک
حرمت مسئوالن نظام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد
و گفت :هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ،نه تنها نسبت به
مسئوالن که نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز (دوشنبه) شورای عالی
قوه قضائیه ،با تبریک آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آسمان
والیت و منجی عالم بشریت ،حضرت مهدی(عج) ،اجرای عدالت را از
ویژگیهای مهم حکومت مهدوی عنوان کرد .رئیس قوه قضائیه گفت:
امروز مسأله «عدالت» از مهمترین و محوریترین مسائل جمهوری
اسالمی به عنوان نظامی است که میتواند زمینهساز ظهور و تشکیل
حکومت مهدوی باشد و اجرای عدالت ،هم در قانون اساسی و هم
در سیره و سلوک امامین جامعه مورد تأکید قرار گرفته است .به
گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،رئیسی با بیان این که همه اجزای
حکومت و کارگزاران نظام ملزم به اجرای عدالت هستند ،قوه قضائیه
را پیشانی اجرای عدالت معرفی کرد و افزود :همه همکاران دستگاه
قضا باید بدانند که مأمور به اجرای عدالت هستند و هر اقدامی را باید
با سنجه تحقق عدالت انجام دهیم .رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این
که مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند ،تصریح کرد :همان طور
که حرارت و برودت هیچ مانعی را نمیشناسد و وارد خانه و کاشانه
مردم میشود ،عدالت هم باید وارد زندگی مردم شود و برای جامعه
کامال ًملموس باشد.
مهمترین شاخصه عدالت ،قانونگرایی و قانونمداری است
رئیسی از قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شاخص عدالت یاد
کرد و گفت که مسئوالن و آحاد مردم باید عمل به قانون و مقررات
را ارزش تلقی کرده و قانونگریزی و قانونشکنی را ضد ارزش بدانند
و همواره قانونمدار حرکت کنند .رئیس قوه قضائیه در همین راستا
از کرونا به عنوان یکی از دغدغههای امروز جامعه یاد کرد و با اشاره
به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه
با کرونا و دستگاههای ذیربط ،اجرای این تصمیمات و رعایت بایدها
و نبایدها از سوی همگان را مورد تأکید قرار داد.
توهین به مقدسات میلیون ها انسان میدان دادن به افراد جاهل
است
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت هتک حرمت

ساحت مقدس نبی مکرم اسالم در فرانسه ،اهانت به ساحت قدسی
پیامبر اعظم(ص) را اهانت به همه ادیان و انبیاء الهی دانست و اظهار
کرد :توهین به مقدسات میلیونها انسان خالف ادیان ابراهیمی و
توهین به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل و میدان دادن به افراد
نادان است .رئیس قوه قضائیه افزود :گاهی در یک گوشه توهینی به
مقدسات میشود و دولتها هم به محض این که م ُطلّع میشوند
واکنش نشان میدهند اما حمایت دولت مدعی آزادی و حقوق
انسان از توهین به آخرین پیامآور الهی در واقع توهین به حضرت
موسی و حضرت عیسی سالم الله علیهما ،مغایر با آزادی و حقوق
انسانهاست .رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم چه با
تحریم کاالهای فرانسوی و چه بدون تحریم کردن کاالهای این کشور
از عامالن و حامیان اهانت به پیامبر اعظم (ص) ابراز انزجار کردهاند،
یکی از اهداف اهانتکنندگان را حساسیتسنجی جهان اسالم نسبت
به این نوع اقدامات عنوان کرد و گفت که آنها به خوبی دریافتهاند
این اقدام نه تنها در جهان اسالم که از نظر همه مردم دنیا محکوم
و منفور است.
با هر تخلفی برخورد شود اما یک حادثه نباید بهانه تضعیف پلیس
شود
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
پیگیری جدی جنگ روانی از سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی
علیه ملت ایران به تحرکات اخیر بنگاههای سخن پراکنی بیگانه در
تضعیف نهادهای انقالبی اشاره کرد و گفت :آنها وقتی تقدیر
رهبری و مردم از خدمات و اقدامات امنیتآفرین نیروی انتظامی
را دیدند ،عملیات روانی خود را برای تضعیف این نیرو آغاز کردند.
رئیسی افزود :هر گونه تخلف در هر دستگاهی نسبت به هر کسی
قابل تعقیب و پیگیری است و خود دستگاهها هم تخطی از قانون را
نمیپسندند و با آن برخورد میکنند ،ولی باید مراقب تحرکات دشمن
باشیم که میخواهد با سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشهای
رخ داده ،جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل مخدوش کند.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد :امروز دشمن در اتاق فکر خود
سناریویی را طراحی میکند که با راهاندازی جنگ روانی و بزرگنمایی
نارساییها ،مجموعه یک نیروی خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه
وظایف خود را انجام میدهد ،تضعیف کند که باید با این حرکت

هوشمندانه برخورد کرد.
هتک حرمت هر کسی چه مسئول باشد یا نباشد ،مذموم است
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به مواضع حکیمانه مقام
معظم رهبری در حرام اعالم کردن هتک حرمت مسئوالن نظام و
تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشاره کرد و گفت :هتک حرمت و
هرگونه افترا و تهمت ،نه تنها نسبت به مسئوالن که نسبت به هر
شخصی مذموم و محکوم است .رئیس قوه قضائیه افزود :همان
طور که رهبری فرمودند ،نقد و نقادی آزاد است و مسئوالن هم باید
روحیه نقدپذیری داشته باشند و خود را در معرض نقد قرار دهند
اما حفظ حرمت و آبروی افراد از حدود آزادی است که همه باید به
آن توجه و اهتمام داشته باشند .رئیسی با بیان این که باید مرز بین
نظارت و دخالت را رعایت کرد ،تصریح کرد :بازرسی باید محکم به
وظیفه نظارتی خود عمل کند و گزارش آن را هم ارائه کنند و مسئوالن
باید از مسئوالن احساس تعامل و همیاری کنند .وی افزود :مقام
معظم رهبری تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان
دنبال سنگاندازی و توقف در امور هستند و سیاست ما در قوه
قضائیه این است که با انسجام و همکاری با دیگر دستگاهها اجازه
ندهیم کوچکترین وقفهای در امور کشور ایجاد شود.
سوتزنی بدون اثبات ادعای یک فساد ،مبارزه با فساد نیست
رئیس دستگاه قضا حفظ حرمت افراد در اجرای عدالت را هم مورد
تأکید قرار داد و متذکر شد :برخی تحت عنوان مبارزه با فساد بدون
این که رسیدگی و صحت و ثقم آن مشخص شود ،اقدام به افشاگری
میکنند در حالی که هر خبری الزاما ًدرست نیست و باید حتما ًمورد
تحقیق و بررسی قرار گیرد .رئیسی با بیان این که «سوتزنی و اعالم
فساد به تنهایی ،اسمش مبارزه با فساد نیست» ،مبارزه با فساد را
در گرو اقدام و برخورد با زمینههای فساد و مفسدین دانست و از
همگان خواست که گزارشهای خودشان درباره مفاسد را برای بررسی
و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با فساد یعنی دستگاه قضایی و
مسئوالن ذیربط ارائه دهد .رئیس قوه قضائیه با تأکید بر برخورد
قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی تصریح کرد :فساد را باید اعالم
کرد تا پیگیری شود اما این که کسی احساس مسئولیت کند و قبل از
اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد کار درستی نیست و برای جامعه
نیز آوردهای نخواهد داشت.

قالیباف سکوت خود در مقابل
توهین نمایندگان به روحانی را
شکست

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به
سخنان اخیر مقام معظم رهبری و تاکید ایشان
به مسال ه معیشتی و اقتصادی گفت :مجلس
در گامهای پایانی طرح حمایت معیشتی
از مردم است و با تفاهم با دولت نخواهیم
گذاشت در این شرایط دشوار معیشتی مردم
احساس تنهایی نکنند.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه
علنی صبح دیروز (دوشنبه) مجلس شورای
اسالمی در نطق پیش از دستور خود ضمن
تبریک سالروز امامت حضرت ولی عصر(عج)
و محکوم کردن اهانتهای مجدد و اخیر
کشور فرانسه به پیامبر اسالم(ص) با بیان
اینکه درس پیامبر(ص) در سراسر عمر
مبارک خود به همه مسلمانان حفظ وحدت
کلمه و رعایت اخالق و مهربانی با بندگان
خداوند بوده است ،اظهار کرد :همان طور که
مقام معظم رهبری فرمودند انشاءالله همه
با تاسی از پیامبر(ص) ضمن انجام وظیفه
خود نسبت به مردم جوانب اخالق را در
عبارات و انتقادات رعایت کنیم و کاستیها
و ناکارآمدیها را برای حل مشکالت مردم
به سمت تالش بیوقفه و عمل به قانون
هدایت کنیم .وی تاکید کرد :اطمینان دارم
که همه نمایندگان مجلس شورای اسالمی از
این پس حرفهایی که مردم به آنها میزنند
و گالیههای مردم از مسئوالن اجرایی را در
سینه خود محفوظ میدارند و آن را به تالش
برای به حرکت در آوردن چرخهای اقدام
در همه بخشهای اجرایی کشور با اولویت
مسائل اقتصادی ،استفاده از ظرفیتهای
قانونی و نظارتی مجلس شورای اسالمی
تبدیل میکنند و دولت را از طریق نقد
صریح و دلسوزانه ،نظارت و کنترل بر بودجه
و اجرای قوانینی که معطل مانده است یا
خالف قانون عمل میشود به مجلس و مردم
پاسخگو میکنند .رئیس مجلس شورای
اسالمی با اشاره به تاکید رهبر انقالب بر
ه معیشتی مردم تصریح کرد :همان
مسال 
طور که ایشان به مساله حمایت معیشتی
از مردم به خصوص افراد آسیبپذیر تاکید
کردند باید بگویم که مجلس شورای اسالمی
در گامهای پایانی اجرایی سازی طرح
حمایت معیشتی از مردم است و با تفاهم
با دولت نخواهیم گذاشت در این شرایط
دشوار معیشتی مردم احساس تنهایی کنند.
انشاءالله به زودی با حفظ کرامت ملت
با همراهی مدیران اجرایی تامین کاالهای
اساسی خانوارها را آغاز خواهیم کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
مطرح کرد

رصد خرید قطعات خارجی ایران
از سوی دشمن برای دستکاری
اطالعاتی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :هدف
دشمن این است که ملت ایران راهبردها و
سیاستهای تحمیلی آمریکا را بپذیرد ،آنها
میخواهند ایران را پای میز مذاکره بکشانند و
نتیجه این مذاکره از قبل مشخص شده است
و آن تسلیم ایران در مقابل آمریکاست که
این موضوع هیچگاه با اهداف نظام مقدس ما
انطباق ندارد.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح در نشست ویدئوکنفرانسی
کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با
استانداران و روسای شورای پدافند غیرعامل
استانها که پیش از ظهر دیروز در وزارت
کشور برگزار شد ،طی سخنانی در جمع
خبرنگاران طی سخنانی اظهار کرد :بسیاری
از گرفتاریهای ما به خاطر نفوذ دشمن از
طریق تجهیزات و امکاناتی است که از خارج
خریداری میکنیم و این در عرصه دفاع
توسعه بیشتری دارد که معلوم است دشمن
سالهاست که خیمه مفصلی را برقرار کرده
که ما چه قطعهای از خارج از کشور تهیه
میکنیم تا بتواند آن را عاملی برای جمعآوری
اطالعات و یا تخریب و یا تغییر در کارکرد
آن دستکاری کند .به نوشته تسنیم ،رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد :این را در
صنایع هستهای و در برخی جاها در کشور
دیدیم و طبیعی است در امکانات ارتباطی و
سایر امکانات کشور چنین اقداماتی از سوی
دشمن صورت بگیرد و بر ماست بر توسعه
بومیسازی امکانات تاکید کنیم و اجازه
ندهیم امکانات دشمن به دست خود ما در
داخل مستقر شود و اقدام کند .سرلشکر
باقری بیان کرد :خارج کردن تاسیسات
پرخطر از شهرها و مراکز جمعیتی از مسائلی
است که حوادثی مانند انفجار بیروت نشان
داد که چنین حوادثی در کمین کشورها و
ملتهاست و باید با حساسیت دنبال و حل
کنیم که با چنین حوادثی مواجه نشویم.

