
  

2سیاسی

 سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس به نقل از عراقچی:

 FATF برای عبور از فشارهای موجود لوایح مرتبط با
تصویب شود

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت : سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در نشست این فراکسیون گفته است برای عبور 
از تحریم ها و فشارهای موجود بهتر است لوایح مرتبط با FATF تصویب 

شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مهرداد الهوتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران 
با اشاره به حضور عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در جلسه امروز 
فراکسیون مستقلین مجلس گفت: عراقچی در این جلسه توضیحاتی درباره اجالس 
ورشو مطرح کرد و گفت آمریکایی ها دنبال آن بودند که بتوانند اجماعی علیه ایران 
به وجود آورند اما حدود 79 کشور در این اجالس حضور یافتند و سطح مقامات 
شرکت کننده در این اجالس هم پایین بود، فقط 23 کشور در حد وزیر بودند و 

مابقی در حد سفرای کشور به این اجالس آمدند.
وی افزود: عراقچی بیان کرد که پیش از این آمریکایی ها در دعوت نامه خود مطرح 
کرده بودند که قرار است موضوع ایران در این اجالس بررسی شود اما احتمال دادند 
که کشورهای دیگر از این موضوع استقبال نکنند و در نتیجه عنوان نشست را تغییر 

دادند و گفتند که قرار است در مورد کل خاورمیانه بحث شود.
وی گفت: عراقچی اظهار داشت که با وجود این که عنوان نشست تغییر یافت باز 
هم کشورها با آمریکا مخالفت کردند از این رو نتیجه این اجالس منتج به شکست 

آمریکا شد و آنان حتی نتوانستند بیانیه مد نظرشان را از این اجالس خارج کنند.
الهوتی افزود: در ادامه جلسه درباره فرصت چهار ماهه FATF به ایران مباحثی 
مطرح شد، با توجه به فشارهای سختی که آمریکایی ها به شرکت های اقتصادی 
برای افزایش تحریم ها به ایران می آورند، تاکید عراقچی این بود که برای عبور از این 

تحریم ها و فشارهای موجود لوایح مرتبط با FATF تصویب شود.

پورابراهیمی:

دولت 4 ماه فرصت گرفت گزارش اصالح ساختاری 
بودجه را ارائه دهد

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت چهار ماه فرصت گرفته تا 
گزارش اصالح ساختاری را که بخش هایی از آن مربوط به بودجه و بخش 

هایی خارج از بودجه است به مجلس ارائه دهد.
ایرنا  پارلمانی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  یکشنبه  روز  پورابراهیمی  محمدرضا 
اظهارداشت:دولت هم اکنون در 11 محور برای بودجه کار می کند و مجلس هم 
همزمان یکسری کارها را در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش ها انجام می دهد، 
امیدواریم بتوانیم در جلسات خود به جمع بندی در این باره برسیم. وی افزود: 
مواردی که نیاز به تصویب قانون دارد از راه قانون و مواردی که نیاز به اصالح و مسیر 
دولت دارد از مسیر دولت حل خواهد شد،امیدواریم این جمع بندی بعد از تایید 
رهبری بتواند اجرایی شود. وی درباره بودجه سال 98 گفت: بودجه فعال با همین 
ساختار جلو می رود و اگر عوض شود یعنی بعد از چهارماه یک اصالحیه می خورد.

پیش از این، رییس مجلس شورای اسالمی از دستور مقام معظم رهبری برای 
اصالح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده خبر داد و بر لزوم توجه مسئوالن و مدیران 
به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید کرد. وی با اعالم اینکه 
مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصالح ساختاری در کشور 
صورت گیرد، گفت: شاید این اصالح ساختاری به اصالح بودجه نیز بینجامد بنابراین 
در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئوالن داریم.

 الیحه »جامع انتخابات«
به مجلس رفت

برای طی تشریفات  انتخابات«  با تصویب هیئت وزیران، الیحه »جامع 
قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

به گزارش  ایسنابه نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، الیحه جامع 
انتخابات که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه 3 بهمن 1397 هیئت وزیران با قید 
یک فوریت به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی 

ارسال شده است.
 گفتنی است، وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون 
اساسی جمهوری  اسالمی ایران و سیاست های کلی انتخابات و به  منظور سامان 
بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصالح و تجمیع 
آنها و حذف تفاوت های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تأمین 
انتخابات،  هرچه  بیشتر سالمت  تضمین  شهروندان،  انتخاب  حق  در  عدالت 
شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و 
جلوگیری از اتالف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام  مند ساختن تبلیغات 
انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات،  این الیحه را ارائه داده که 
موضوع در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت بررسی و در هیئت وزیران 
تصویب شد. الیحه جامع انتخابات در 1۵۶ ماده در هیئت وزیران به تصویب رسیده 

و اکنون در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسالمی است.

اخبار

خستگی تصمیم
ادامه از صفحه یک

نکته مهم تر اینکه افراد تصمیم گیر هرچه درباره موضوعی دانش و اطالعات کمتری 
داشته باشند در تصمیم گیری انرژی کمتری مصرف می کنند و البته تصمیم بی ربط    تری 
هم می گیرند. افرادی که دانش و اطالعات گسترده ای در یک موضوع دارند، برای تلفیق 
و ترکیب باید مثل یک پردازنده پرقدرت کار کنند که بسرعت گرم می شود و احساس 

می کند که کله اش داغ شده است.
باید خون زیادی به مغزش برسد تا بلکه گرمای آنجا را کم کند و مواد الزم را برای کار 

به مغز برساند. با این مقدمه به نقد وضعیت تصمیم گیری دولت باید پرداخت. 
اول اینکه تصمیمات توزیع نشده است. بسیاری از تصمیمات متمرکز است و در 
نهایت باید یک نفر آنها را اتخاذ کند و این غیر ممکن است، مگر آنکه آن فرد نیز 
سرسری تصمیم بگیرد. بنابراین اولین کار این است که تصمیمات در حوزه های گوناگون 
مراجع تصمیم گیری خاص خود را داشته باشد. مشکل بعدی این است که تصمیمات به 
سازوکاری ثابت ارجاع نمی شود تا یک بار اتخاذ شود و همواره یا حداقل در یک بازه زمانی 
طوالنی ثابت بماند. نمونه اش سیاست های ارزی و قیمت گذاری است که هر روز و هر 
روز شاهد تصمیمات جدیدی هستیم.  مشکل دیگر که مهم است، زیاد بودن تصمیمات 
است. یعنی دولت و حکومت خود را متولی اموری کرده است که اصوالً می تواند ربطی 
به آن نداشته باشد. این سه مشکل حجم تصمیمات حکومت را ده ها برابر ظرفیتش 
افزایش داده در نتیجه یا بسیاری از آنها بدون تصمیم زمین می مانند یا آنکه تصمیمات 
ساده لوحانه ای درباره آنها اتخاذ می شود.  یک نمونه ساده آن قیمت انرژی و سایر کاالهای 
مشابه است که حکومت خود را درگیر آن کرده است و هیچ گاه هم نخواهد توانست 
تصمیم کارساز و مفیدی بگیرد مگر آنکه اصوالً شانه خود را از زیر بار این تصمیمات خالی 
کند. برای این تحول باید مفهوم حکومت و دولت و مسئولیت های آن در برابر جامعه 

تغییر کند که ظاهراً هنوز عالقه ای به این اصالح وجود ندارد. 
*تحلیلگر سیاسی
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برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی زاهدان؛  رحمانی فضلی امروز به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از برگزاری دومین جلسه فوق العاده این کمیسیون برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی زاهدان خبر داد. علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی امروز ساعت 1۲:3۰ میزبان وزیر کشور برای بررسی موضوع توسعه و امنیت شرق کشور خواهد بود که در این جلسه ابعاد حادثه تروریستی زاهدان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چندی پیش به 
دنبال حادثه تروریستی در جاده خاش - زاهدان ۲7 تن از نیروهای سپاه به شهادت رسیدند.

ابراهیم رئیسی :

کنوانسیون هایی را که به ضرر مردم باشد، قبول نخواهیم کرد

ذوالقدر: 

دولت برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی اقدامی فوری و ضربتی انجام دهد

به  عمل  در  روحانیت  نقش  یادآوری  با  رئیسی  ابراهیم 
آنچه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم عنوان کردند، 
یادآورشد: معظم له با بیان این بیانیه و تبیین گام دوم 
انقالب اسالمی صراط المستقیم را به مردم و مسئوالن 

نشان دادند.
به گزارش ایسنا، تولیت آستان قدس رضوی در اجتماع عظیم 
حوزویان با عنوان حوزه و گام دوم انقالب اسالمی که در حرم 
امام خمینی )ره( برگزار شد، گفت: مسئوالن و مردم باید برای 
این بیانیه اهمیت جدی قائل شوند، روحانیون نیز باید به جامعه 

در مواقع حساس و ضروری کشور هشدار بدهند.
وی تصریح کرد: دولت و جامعه اسالمی باید به عملکرد این 
انقالب باز نگاهی کنند و ببینیم که در طول این چهل سال 
گذشته چه پیشرفت هایی داشتیم و در چه مواردی شکست 

خورده ایم.
وی ادامه داد: انقالب و روحانیون مبدا و حامی انقالب بوده اند 
و سرنوشت روحانیت و انقالب به هم گره خورده است و کسی 
این انقالب را رهبری کرده است که خود از طالب حوزه علمیه 

قم بوده است.
رئیسی در ادامه بیان کرد: حوزه های علمیه باید اطالعات الزم 
را از جامعه و زندگی خود و مردم داشته باشند و یکی از موارد 
که چندین سال مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند همین 

گزینه است.
وی گفت: در حوزه های انقالبی باید با تفکرهای ضد انقالبی 
مقابله بشود، همان تفکراتی که نمی خواهد، مشکالت مردم در 
جامعه رفع بشوند، عده ای در حال تالش هستند که این حوزه ها 

به مردم کمک نکنند.
تولیت آستان قدس رضوی یادآور شد: مسئله زمان شناسی در 
عصر کنونی، خیلی مهم و حساس است، امام راحل و مقام معظم 
رهبری یک زمان شناس حرفه ای و واقعی بوده و هستند، مقام 
معظم رهبری چندین بار هشدارهایی درباره فتنه ها و انحرافات 
داده اند و یک زمان شناس واقعی محسوب می شوند و این زمان 
شناسی برای همه طالب خیلی مهم و اساسی است که باید آن 

را در حرفه خود استفاده کنند.
رئیسی گفت: گام دوم انقالب باید در عمل به مردم نشان 
داده شود، شعار ندهیم، بلکه در عمل امید به آینده را به مردم 

نشان بدهیم.
وی تصریح کرد: در چند وقت گذشته، دوران سختی به مردم 
متحمل شده است و در این راه همچنان مردم در سختی در 
حال عبور هستند، اما یک امید برای این مردم از طرف رهبر 
انقالب اسالمی وجود دارد؛ چراکه ایشان در پاسخ به یک جوان 
انقالبی در حرم رضوی فرمودند آینده این کشور آینده روشن 
و نورانی است و اصاًل نگران نباشید، این دوران بزودی سپری 

خواهد.
وی خاطر نشان کرد: عده ای در جامعه و فضای مجازی در 
حال تالش هستند که رژیم طاغوت و جنایت هایی که آنها در 
این کشور انجام داده اند را تطهیر کنند، عده ای زمان آنها را درک 
نکردند و نمی دانند که آن رژیم و خاندان شاه )پدر و پسر( چه 

جنایتی علیه ملت ایران انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه 22 بهمن نقطه جوشان چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی بوده است، بیان کرد: جوانان، حوزویان و رسانه ها، 
دستاوردهای انقالب اسالمی را برای ملت بازگو کنند که این 
کشور چه بوده و در حال حاضر چه خدماتی را ارائه می کند و در 
گام دوم انقالب اسالمی، صحیفه نور امام خمینی )ره( را برای 
مردم بازگو کنیم، که سخنان امام راحل در عصر کنونی بسیار 

مهم و ارزشمند است.
معظم  مقام  که  اسالمی  انقالب  دوم  گام  داد:  ادامه  رئیسی 
ما  طالب  علمیه  حوزه های  در  باید  را  کردند  تاکید  رهبری 
بیاموزند و آن آموخته خود را برای مردم بازگو کنند، اگر اینگونه 

نباشد در تبیین گام دوم رهبری کوتاهی کرده ایم.
وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در خصوص گام دوم انقالب 
بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در تالش باشند که این 
سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص دهه پنجم 
انقالب و گام دوم این حکومت را به خوبی برای مردم و جوانان 

تبیین کرده و منتشر نمایند.
وی به نقش روحانیت در جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد 
و گفت: کمترین دریافت حقوق در کشور، متعلق به طالب و 
روحانیت است و این شاگردان امام صادق )ع( با تمام تخریب های 
که علیه آنها انجام داده اند، ایستادگی کرده اند، چون با رمز و 

الگوی شهدایی که روحانیت تقدیم نظام کرده است آشنا بوده، 
لذا در کنار این انقالب همچنان هستند و این راه خود را ادامه 

می دهند.
وی در ادامه گفت: روحانیت از جنس مردم هستند، آنها در 
کنار مردم زندگی می کنند لذا دغدغه مردم نیز همان دغدغه 
روحانیت محسوب می شود و اگر هم احساس مسئولیت می کنند 
به خاطر این است که روحانیت زندگی ساده و همانند مردم 
دارند و هیچ وقت اشرافی گری را قبول ندارند و خودشان را باالتر 

از مردم نمی دانند.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: روحانیت باید در 
اقتصاد مقاومتی با جدیت وارد میدان شوند، عده ای از مسئوالن 
باید به اقتصاد مقامتی توجه بیشتری داشته باشند، وگرنه نگاه 
کردن به دست بیگانه هیچ سودی برای کشور ندارد و آینده این 
حکومت اسالمی در دستان جوانان این مرز و بوم به اوج می رسد.

تولیت آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: نظام جمهوری 
کوتاهی  و  پوشی  چشم  فساد  مقابل  در  زمانی  هیچ  اسالمی 
نمی کند، اگر در جامعه فساد را مشاهد کردید آن را پای انقالب 

ننویسید، بلکه بدانید انقالب درباره فساد کوتاه نخواهد آمد.
انقالبی در جامعه جمهوری اسالمی  بیان کرد: زندگی  وی 
وجود ندارد، متأسفانه تشریفات و اشرافی گری در جامعه به 
چشم می خورد، امام، رهبری و تمام مراجع تقلید تاکید دارند که 

زندگی ساده و در کنار مردم سبک زندگی انقالبی این حکومت 
محسوب می شود.

از  برخی  مخالف  ما  می کنند  فکر  عده ای  گفت:  رئیسی 
کنوانسیون ها هستیم؛ اینطور نیست، اگر آنها به نفع مردم باشد 
ما آن را قبول می کنیم، اما اگر به ضرر مردم باشد آن را قبول 

نخواهیم کرد.
باید  کنونی  شرایط  این  در  دولتمردان  کرد:  تصریح  وی 
و  مردم  این  به  دشمن  که  بدهند  انجام  بیشتری  مراقب 
دشمن  که  شرایط  این  در  باید  نکند،  وارد  ضربه  حکومت 
استقالل این جامعه را هدف قرار داده است به نفع مردم و 

این نظام تالش کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: دولتمردان به لبخند 
نقشه های  حکومت  این  برای  دشمن  نکنند،  اعتماد  دشمن 
فراوانی کشیده است، و دشمن برای ما فرقی ندارد چه کسی 
است و در مقابل آنها ایستادگی کرده ایم و از آرمان های این 

انقالب، امام و شهدا دفاع خواهیم کرد.
محسوب  والیی  کسی  جامعه  در  کرد:  بیان  پایان  در  وی 
در  وگرنه  کند،  رهبری حرکت  و  امام  سر  پشت  که  می شود 
هر لباسی باشد برای ملت ایران، غیر والیی محسوب می شود 
و امیدواریم به برکت شهدا و امام راحل )ره(، دهه پنجم را هم 

به خوبی سپری کنیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مشکالت 
موجود در زمینه تامین کاالها و کنترل قیمت ها گفت که 
دولت نباید در این خصوص حالت انفعالی به خود بگیرد و 

باید ضمن نظارت، اقدامی فوری و ضربتی انجام دهد.
اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو  در  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
»مشکالت معیشتی و اقتصادی فشار سنگینی را بر همه اقشار و 
طبقات مردم تحمیل کرده است«، گفت: کوتاهی مجموعه هایی از 
دولت به رغم تالش های صورت گرفته در تأمین کاالها و کنترل 
قیمت ها آسیب جدی به معیشت مردم وارد کرده که عدم اقدام 
عاجل توسط دولت، نمایندگان را ناگزیر به استفاده از ابزار قانونی 

خود می سازد.
وی افزود: اگر چه دولت نیز در تالش است که مدیریت بازار را 
داشته باشد، اما در عمل شاهد آن هستیم که در ماه های اخیر روز 
به روز وضعیت برای مردم، بغرنج تر شده که نشان می دهد اقدامات 
و نظارت دولت با نیاز جامعه همخوانی و تناسب ندارد و لذا نباید 

در این خصوص حالت انفعالی بخود بگیرد و باید ضمن نظارت، 
اقدامی فوری و ضربتی، آنگونه که مردم ثمره آن را در زندگیشان 

احساس کنند، انجام دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه »بخش اعظمی 
دولتی  مسئولین  برخی  سوء مدیریت  به  موجود،  مشکالت  از 
برمی گردد«، اضافه کرد: متاسفانه عده ای از آنان انگیزه کافی برای 
کار کردن را ندارند و صرفا تحریم را عامل این وضع می دانند؛ در 
حالی که همه مسائل و مشکالت صرفا بر اثر تحریم  نیست و چه 
بسا با تدبیر، درایت، دلسوزی، نظارت و رصد تحوالت در هر حوزه و 
بهره گیری از دانش عملیاتی و علمی و توجه به ظرفیت های داخلی 
و پرهیز از حرکت بر مدار روش های خاک گرفته که عدم کارآمدی 

آنها به اثبات رسیده، عبور از شرایط پیش رو را میسر می سازد.
ذوالقدر همچنین تاکید کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی و دستگاه های نظارتی، در این جنگ 
اقتصادی در امر تامین کاالهای ضروری و نظارت دقیق بر قیمت 

آنها به شایستگی و با قدرت عمل نمی کنند و این وضعیت به هیچ 
عنوان مورد قبول نمایندگان مجلس نیست.

وی با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی و انتقاد شدید 
مرم نسبت به این وضعیت گفت: در صنعت خودرو، شاهد وضعیت 
آشفته ای هستیم که عالوه بر کیفیت پایین، قیمت ها به طور 
سرسام آوری سر به افزایش نهاده است و متاسفانه امروز همان 
از تصور به  با قیمت های گزاف و خارج  خودروی کم کیفیت، 
مردم فروخته می شود و در طرح پیش فروش خودروها توسط 
دو خودروساز مطرح، حجم انبوهی از مشتریان در چشم انتظاری 
و بالتکلیفی برای تحویل خودروها مانده اند. البته در این زمینه 
رییس محترم مجلس به کمیسیون صنایع دستور ورود و پیگیری 

این موضوع را داده است.
ذوالقدر با اشاره به مشکل افزایش قیمت در بازار گوشت، مرغ، 
سبزیجات و میوه نیز تصریح کرد: عالوه بر این،  گزارشاتی نیز 
در خصوص خریدهای مشکوک و سازمان یافته و قاچاق دام های 

زنده همانند موضوع صید ترال کف،  به گوش می رسد که الزم 
است وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه های نظارتی و سازمان 
آنکه دیر شود ورود  از  این موارد پیش  دامپزشکی کشور در 
کنند، چرا که موضوع معیشت و رزق و روزی مردم به هیچ وجه 
شوخی بردار نیست و در این جنگ اقتصادی باید بسیار هوشیار 
و بیدار عمل کرد و از کوچکترین گزارشات و اعالن تخلفات 
نباید بی تفاوت گذشت و از تصمیمات سلیقه ای و لحظه ای 
و بی نتیجه نیز پرهیز کرد و از انتقادات به منظور رسیدگی و 
بهتر کردن وضعیت و رفع خطر دسیسه های دشمنان در نبرد 

اقتصادی استقبال کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت: شرایط موجود به 
هیچ وجه برای مردمی که پای این انقالب و آرمان های آن مانده اند 
شایسته و زیبنده نیست و  باید پذیرفت تغییر وضع موجود و 
حرکت به سمت امنیت اقتصادی و سربلند بیرون آمدن از این 

نبرد اقتصادی نیازمند عزمی جهادی و ملی است.

دادستان کل کشور:

گناه جامعه را به نابودی می کشاند
دادستان کل کشور گفت: اثر گناه این است که جامعه را به نابودی می کشاند.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم منتظری در همایش ملی »پلیس، عدالت ترمیمی و 
پیشگیری از جرم« که در دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین 
برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه و فضای حاکم بر مجموعه آن رسالت و مسئولیت های 
سنگینی را در حوزه های مختلف بر دوش دارند؛ خصوصا در این مرکز علمی که تربیت 
کننده نیرویی است که مسئولیت های سنگین و گران سنگی را قانون بر عهده آن 
گذاشته و بخشی از آن به عنوان ضابط قوه قضاییه و یک بال در تحقق عدالت اجتماعی 
است، باید توجه بیشتری شود که در این خصوص تعامل، همکاری و هم افزایی بین 
دستگاه قضایی نیروی انتظامی به عنوان ضابط می تواند کار ساز و در تحقق عدالت که 

هدف اصلی انزال کتب و ارسال رسل است، اثرگذار باشد.
دادستان کل کشور در رابطه با موضوع عدالت ترمیمی گفت: این موضوعی موضوعی 
است که درصد قابل توجهی از آن متوجه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است و 
لذا برای تحقق این عدالت ترمیمی که عنوان این همایش است الزم است تعامل و 
هم افزایی بیش از گذشته به منصه ظهور برسد و تنها به سخنرانی، حرف زدن و 
مقاله نوشتن اکتفا نکنیم و اگر چنانچه این ها در جامعه بروز و ظهور پیدا نکند اثری 

نخواهد داشت.
منتظری در ادامه گفت: اساس موضوع جرم و گناه در همه جوامع مورد توجه 
اندیشمندان، رهبران و مدیران جامعه است و اختصاص به امروز، دیروز و فردا ندارد 
چرا که تاریخ نشان می دهد از روز خلقت آدم ابوالبشر و رانده شدن آدم به خاطر یک 

تخلف تا امروز در سطوح مختلف این واقعیت وجود داشته و دارد.
وی با بیان اینکه جرم و گناه همان حریم شکنی الهی است گفت: جرم و گناه 
نادیده گرفتن قانون و مقرراتی است که برای اداره یک جامعه پیش رو اندیشمندان 
در قالب قانون و مقررات تصویب و ابالغ می کنند و خط قرمزی است که خداوند برای 

بشر قرار داده است.

دادستان کل کشورگفت: نادیده گرفتن قانون و شکستن حریم قانون در جامعه 
همان جرم، گناه و تخلف است و شکستن حریم ها و خطوط قرمز آثار و تبعات تکوینی 

دارد.
منتظری با بیان اینکه در عالم عمل تاثیر و تأثر از مسائل بسیار مهمی است که 
نمی توانیم آن را نادیده بگیریم تصریح کرد: در قرآن کریم می بنیم که وقتی خداوند 
تاریخ گذشتگان را نقل می کند تا از آن درس بگیریم به سرنوشت برخی از امت ها اشاره 
می کند و  این بیان تاریخ در قرآن برای قصه سرایی و سرگرمی نیست و برای این است 
که هر امت و جامعه با نگاه به بخشی از زندگی گذشتگان ببیند که چه سرنوشتی پیدا 

کردند تا از آن عبرت بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: اثر گناه این است که جامعه را 
به نابودی می کشاند و همانطور که یک کبریت در کنار بنزین قرار می گیرد اثر گناه 
برای انسان این است که انسان را به نابودی می کشد، اما بنای خداوند بر این نیست 
که هرکس گناه کرد و هر گناهی که مرتکب شد او را نابود کند بلکه هدایت و ارشاد 

می کند و مبشر می فرستد.
منتظری با بیان اینکه گاهی اثر گناه فوری است و گاهی هم مدت و زمانبر است، 
بیان کرد: اثرات گناهان نیز ذکر شده که چه آثاری دارد؛ لذا وظیفه ما این است که 

زمینه گناه را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه وظیفه حکومت اسالمی ایجاد و اجرای عدالت است، گفت: همه 
آن هایی که در جامعه اسالمی حکومت می کنند و دست اندرکار هستند باید در تحقق 

عدالت تالش کنند.
دادستان کل کشور با انتقاد از مدیریت در برخی از امور کشور اذعان کرد: کشور ما 
توانمندی های انسانی، طبیعی، جغرافیایی و سایر ظرفیت ها که الزمه پیشرفت کشور 
است کم ندارد؛ اما چرا شاهد برخی از آسیب ها و نابسامانی ها هستیم علت آن این 
است که از مسیری که خداوند برای ما تعیین کرده و الزمه حکومت اسالمی است 

گاهی اوقات لغزش می کنیم. اینجاست که وظیفه قوه قضاییه و نیروی انتظامی بسیار 
سنگین است.

منتظری خطاب به مسئوالن انتظامی بیان کرد: شمایی که مسئولیت این بار 
سنگین و این امر مهم را عهده دار هستید باید بتوانید به وظیفه خود آنگونه که 

شایسته است عمل کنید.
وی در ادامه با بیان اینکه روزی انسان باید در پیشگاه خداوند جواب اعمالش 
را بدهد، افزود: نمی خواهم بگویم فساد در جامعه ما همه گیر است، اما در نظام 
اسالمی این مقدار فساد نیز بسیار زیاد است. ما در جامعه شاهد برخی از جرایم، 
آسیب ها و تخلفات هستیم، اما باید بررسی شود که زمینه رشد آن ها چیست و 

گلوگاه ها کجاست.


