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      با جهانگيري دوست شويد، مشكالت شما حل خواهد شد 
كاربري به نام همسايه در توئيتي نوشت: در مراسم معارفه 
وزير جديد آموزش و پرورش، وزير س��ابق به صراحت 
اظهار اميدواري كرد چون وزير جديد با جهانگيري روابط 
دوستانه دارد، مشكالت حل خواهد شد! آيا معني اش اين است كه همه 

كارهاي دولت بر اساس روابط تنظيم شده است يا روال قانوني؟
........................................................................................................................

      حفظ آثار به روش امريكايي
كاربر ديگ��ری در خصوص ت��الش امريكايي ها ب��راي حفظ خاطره 
11س��پتامبر گفت: اتفاقاً م��ا در مورد دشمن شناس��ي ضعيف عمل 
كرده ايم. همين 11س��پتامبر كه به گفته امريكايي ها به خاطر حمله 
القاعده بود رو ن��گاه كنيد. در ه��ر ايالت امريكا يك آث��اري از برج ها 
گذاشتن تا مردم يادش��ون نره چه اتفاقي افتاد. اونوقت ما هم كوچه 

شهيد فالني رو از تابلوهاي خودمون برمي داريم. 
........................................................................................................................

      رأي دادگاه انگليس به نفع ايران به ضرر امريكا
حميد بعيدي نژاد در توئيتي نوشت: دادگاه عالي بريتانيا بعد از هفت سال 
درخواست وكالي امريكايي براي محكوميت ايران به پرداخت 512ميليون 
دالر خسارت بابت تلفات نظاميان امريكايي در پايگاه الخبر عربستان رو رد 
و اعالم كرد كه رأي محاكم امريكايي عليه ديگر كشورها در سيستم قضايي 
انگليس قابل پيگيري نيست. رأي دادگاه عالي بريتانيا امكان طرح دعاوي 
جدي وكالي امريكايي عليه ايران را مانع مي شود. اين رأي نشان مي دهد 

كه كانادا و امريكا اصولي ترين مقررات بين المللي را نقض مي كنند. 
........................................................................................................................

      نمونه هايي از مظلوميت آقازاده ها !
كاربري به نام مصطفي زالي در توئيتي نوشت: در مظلوميت اين دولت همين 
بس كه دختران وزرايش به خاطر بيكاري رو به قاچاق لباس و اخالل در نظام 

دارو آورده اند. بي جهت نيست كه گفته اند تمام مفاسد از بيكاري است. 
........................................................................................................................

      اتهام زدن به روش نيكي هيلي 
مصطفي حريري در توئيتي نوشت: نشد ثابت كنند ايران حمله كرده 
حاال به روش نخ نماي نيك��ي هيلي مي گويند س��الح ها از ايران آمده 

بمب هايي كه كودكان يمني را مي كشد از كجا نيامده؟امريكا؟ اروپا؟
........................................................................................................................

      دوستاني كه امام)ره( را نگران كرده بودند
صفحه اينس��تاگرامي امام خمين��ي در صفحه خود 
نوش��ت: ما امروز از دوس��تان مي ترس��يم! ديروز از 
دشمن ها مي ترس��يديم. آن ترس خيلي زياد نبود، 
اشكالي نبود. امروز از دوست ها مي ترسيم كه بي توجه 
به عمق مسائل، بي توجه به موقعيتي كه االن ما در آن واقع هستيم، كاري 
بكنند كه مكتب ما در دنيا مكتب فاسد قلمداد شود، مكتب عقب افتاده 

قلمداد شود. اين است كه ما را نگران كرده. 15 تير 1۳5۸.
........................................................................................................................

      ناوچه امريكايي در لبنان چه مي كند
كانال تلگرامي لبنان ايران طي پستي درباره حضور 

ناوچه امريكايي در بيروت توضيحاتي داد. 
ناوچه امريكايي يو اس اس راماج روز ش��نبه در بندر 
بيروت پهلو گرفت. س��فارت امريكا گفت اين ناوچه 
مي تواند موشك هاي بالستيك را منحرف كند و در راستاي تالش براي 
ضمانت آزادي دريانوردي و مبادالت آزاد در مديترانه فقط يك روز در 
بندر بيروت پهلو گرفت. خانم سفير گفت اين كشتي استثنايي امريكا 
كه در اين شهر استثنايي لبنان بندر گرفته درباره شراكت ارتش امريكا و 
لبنان سخن ها دارد. برخي از مسئوالن لبناني شب هنگام روي اين ناوچه 
عكس گرفتند! اين عرض اندام در حالي است كه سامانه هاي ضدموشكي 

امريكا در عربستان نتوانسته اند از پس چند پهپاد يمني بربيايند.

عضو كميسيون عمران مجلس: 
 اليه بندي هاي پنهان مجلس 

با شفافيت آراي نمايندگان از بين مي رود 
چ�را باي�د نماين�دگان خ�ود را محص�ور در دي�وار بتن�ي كرده 
و از ات�اق شيش�ه اي ف�راري باش�ند؟ اليه بندي ه�اي پنه�ان 
پارلم�ان ب�ا ش�فافيت آراي نماين�دگان از بي�ن م�ي رود. 
محمد دامادي عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با تأكيد بر لزوم شفافيت آراي نمايندگان، گفت: اگر 
روزي كه طرح شفافيت آراي نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي در 
حال جمع آوري امضا بود، در صحن علني حضور داش��تم حتماً آن را 
امضا مي كردم، چراكه 100درصد با اين كار موافق بوده و آن را به نفع 
كشور مي دانم. وي افزود: چرا بايد نمايندگان مجلس خود را محصور 
در ديوار بتني كرده و از اتاق شيشه اي فراري باشند؟ بايد بكوشيم هر 
آنچه در مجلس رخ مي دهد را شيش��ه اي كنيم تا مردم آن را ببينند. 
وقتي نماينده مجلس موكل مردم اس��ت، لزومي بر پنهان كاري آراي 
وي نيست. دامادي خاطرنشان كرد: ش��فافيت نمايندگان بايد مانند 
تعيين تكليف اموال مسئوالن، روشن و شيشه اي باشد، ضمن اينكه بايد 

مردم با آرا و نظرات نماينده آشنا و از آن مطلع باشند. 
وي گفت: در بسياري از مجالس دنيا شفافيت آراي نمايندگان به صورت 
قيام و قعود است. همگان بايد از موضوعات مجلس مطلع باشند، مگر 
اينكه مصالح و منافع ملي به خطر بيفتد. پنهان كاري و اليه بندي كردن 

در مجلس به نفع مردم و كشور و مصالح نيست. 
........................................................................................................................

 يمني ها سبب فروپاشی ائتالف ضدمقاومت
در منطقه شده اند

يمني ها ب�ا آن امكانات ناچي�ز زلزل�ه اي را بر پيكره عربس�تان، 
امريكا و اس�رائيل انداخته ا ند، لذا فروپاش�ي عربس�تان با توجه 
ب�ه درگيري ه�اي مدعي�ان در اين كش�ور پيش بيني مي ش�ود. 
احمد سالك كاشاني در گفت وگو با خانه ملت، به حمله پهپادي يمني ها به 
تاسيسات نفتي آرامكو اش��اره كرد و اظهار داشت: عمليات عربستان عليه 
يمني ها چندين سال به طول انجاميد، ضمن اينكه مقرر شده بود اين عمليات 
ظرف چند روز به پايان برس��د اما همه نظارگره خلف وعده عربس��تاني ها 
بوده اند. وي در ادامه افزود: يمني ها به خاطر مقاومت و س��ازماندهي براي 
يك تشكل سنگين در مقابل تجاوز عربستان سعودي و ائتالف منطقه كه با 
كمك امريكا و اسرائيل شكل گرفته است، منجر شده اند كه اين فروپاشي در 
ائتالف خاورميانه به  وجود بيايد. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس 
تصريح كرد: پس از س��اقط كردن پهپاد امريكا از سوي جمهوري اسالمي 
ايران، امارات سريعاً به س��مت ايران گرايش خود را نشان داده، بنابراين با 
توجه به اينكه عربستان به بن بست خورده است و امريكا هم فقط از آن به 
عنوان يك گاو شيرده استفاده مي كند، معتقدم عربستان هم بايد همانند 
امارات يك گردش��ي را به سمت ايران داشته باش��د. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم اظهار كرد: مردم مظلوم يمن توانسته اند با تسلط بر سالح هاي 
روز، عربستان را به زانو دربياورند، يعني يمني ها با آن امكانات ناچيز زلزله اي 
را بر پيكره عربستان، امريكا و اسرائيل انداخته ا ند، لذا پيش بيني ما اين است 
كه فروپاشي عربستان با توجه به درگيري هاي مدعيان در اين كشور نزديك 
خواهد بود. وي در ادامه افزود: فرهنگ انقالب اس��المي سبب شكل گيري 
وحدت در بين ملت هاي مظلوم منطقه شده است، بنابراين هر حركتي را كه 
يمني ها عليه عربستان انجام داده اند، وزير امور خارجه امريكا آن را به ايران 

منتسب مي كند كه اين يك فرار رو به جلو است.

»طرح مذاكره از سوي امريكايي ها يك ترفند 
است« اين مهم ترين گزاره سخنان ديروز رهبر 
معظم انقالب در ابتداي جلسه درس خارج فقه 
در آغاز سال تحصيلي حوزه هاي علميه است 
كه نش�ان مي دهد معظم له برخالف جماعتي 
در داخل كش�ور كه نفس مذاكره با امريكا را 
حاوي دستاوردهاي بزرگ مي دانند، همچنان 
معتقدن�د مذاك�ره يك تل�ه ب�راي تضعيف 
عناصر اقتدار جمهوري اسالمي ايران است. 
سابقه مذاكره با امريكا نش��ان داد كه امريكايي ها 
مذاكره را تنها وس��يله اي براي تحديد قدرت هاي 
مستقل در حوزه هاي مختلف نظامي و غيرنظامي 

مي دانند. 
رهبر انقالب اسالمي با تقبيح مذاكره با امريكا بيان 
كردند: گاهي مي گويند مذاكره بدون پيش شرط، 
گاهي ني��ز مي گويند مذاكره با 12ش��رط. اينگونه 
س��خنان يا ناشي از سياس��ت آش��فته آنهاست يا 
ترفندي براي س��ردرگم كردن طرف مقابل، البته 
جمهوري اسالمي سردرگم نمي شود، چراكه راه ما 

روشن است و مي دانيم چه مي كنيم. 
ايش��ان هدف امريكايي ه��ا از مذاك��ره را نه يافتن 
راه حل عادالنه، بلكه تحميل خواسته هاي گستاخانه 
دانس��تند و گفتند: اين حرف را كه هدف امريكا از 
مذاكره، تحميل اس��ت قباًل بنده مي گفتم اما آنها 
اين قدر گس��تاخ ش��ده اند كه امروز اين واقعيت را 

خودشان هم به زبان مي آورند. 
اين سخنان در حالي بيان مي شود كه امروز جامعه 
ايراني نيز بعد از گذش��ت چهار سال از روز امضاي 
برجام تجربه كرده اند كه مذاكره و توافق با غرب نه 
تنها گشايشي در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي و 
تجاري براي ايران به همراه ندارد بلكه زمينه و بستر 
فشارهاي بيشتر به جمهوري اسالمي ايران را فراهم 
كرده و سطح و گستره تهديدات و تحريم ها را نيز به 

شدت افزايش مي دهد. 
    پاسخي مناسب به جوسازي هاي رسانه اي

بعد از اظهار نظر اخير رئيس جمهوري مبني بر اينكه 
حاضر است با هر مقامي از هر كشوري مذاكره كند 
تا مسير بهبود اوضاع اقتصادي را براي جامعه فراهم 
كند، يك جريان نش��انه دار كه س��ابقه طوالني در 
تطهير امريكا و غربي ها داشت، بار ديگر تالش كرد 
اصل مذاكره با امريكا را يك ضرورت اساسي براي 
كش��ور عنوان كند و طي روزهاي اخير از احتمال 
ديدار مستقيم حسن روحاني و دونالد ترامپ سخن 
به ميان آورد. به نظر سخنان روز گذشته رهبر معظم 
انقالب پاسخ مناس��بي به غوغاساالري و جوسازي 
رواني- رس��انه اي جريان غرب گرا ب��راي تحميل 

هزينه هاي جديد به كشور است. 

  ضررهاي سنگين مذاكره با امريكا 
حجت االسالم مجتبي                                                                                                                                                                                                                                 ذوالنوري رئيس كميسيون 
امنيت مجلس گفت: عالوه بر فرمايش��ات رهبري 
داليل منطقي و متقني وج��ود دارد كه مذاكره با 
امريكا اوالً شدني نيست و ديگر اينكه برخالف منافع 
ملي ماست. وي افزود: امريكايي ها نمي خواهند با 
مذاكراتشان مشكلي را حل كنند. آنها مخالف نفوذ 
منطقه اي ما هس��تند و به دنبال اين هستند نفوذ 
منطقه اي ما را محدود كنند، چ��ون كاهش نفوذ 
منطقه اي ما يعني ضرر و خس��ران براي جمهوري 

اسالمي ايران. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس اظه��ار داش��ت: امريكايي ها س��عي دارند 
تا به ملت ايران اي��ن گونه القا كنند ك��ه اين نفوذ 
منطقه اي به ضرر ملت ايران است پس علي القاعده 
آن چيزي كه به ضرر ملت ايران باشد به نفع آنهاست 
و نبايد درباره اش تبليغات منفي داش��ته باش��ند، 
پس نتيجه اين مي ش��ود كه نف��وذ منطقه اي ما به 
ضرر امريكايي هاس��ت. ذوالنوري خاطرنشان كرد: 
امريكايي ها موضوع موشكي و توان دفاعي ما را هدف 
گرفته اند و اين موضوع هم طبيعتاً به ضرر ماست و ما 

چرا بايد بپذيريم كه بر سر توان دفاعي مان مذاكره 
كنيم و آن را كاهش دهيم؟ چرا امريكايي ها موشك 

داشته باشند و ما نداشته باشيم؟
وي افزود: موضوع ديگر، موضوع برجام است. ما در 
برجام امتيازات زيادي داديم و امتيازاتي هم برايمان 
منظور شده و حقوقي كه در برجام براي ما در نظر 
 NPT گرفته شده چيز تازه اي نيست. ما چون جزو
هستيم بدون مابه ازا و بدون هيچ تكليفي بايد از اين 
حقوق برخوردار شويم، اما برخورداري از اين حقوق 
را براي ما در قبال انجام تكاليف اجباري قرار داده اند. 
ما تكاليفمان را انجام داده ايم و حال مي خواهيم از 

حقوق مان برخوردار شويم. 
ترامپ و امريكايي ه��ا مي گويند باي��د در اين باره 
تجديدنظر كرد و بايد امتيازات ايران گرفته ش��ود                                    
و تاريخ انقضاي محدوديت هاي ايران برداش��ته و 
محدوديت ها دائمي شود. ذوالنوري خاطرنشان كرد: 
من نمي گويم هر كسي كه عاقل باشد با امريكايي ها 
مذاكره نمي كند، بلكه حتي اگر كس��ي جنون هم 
داشته باشد، اما جنونش، جنون ادواري باشد يعني 
لحظاتي سر عقل بيايد، او هم با امريكايي ها مذاكره 
نخواهد كرد چراكه نتيج��ه مذاكره با امريكا ضرر و 

زيان براي منافع ملي ماست. 
وي افزود: ما چاره اي جز اين نداريم كه به مذاكره با 
امريكا تن ندهيم چراكه تن دادن به مذاكره با امريكا 
عالوه بر ذلت، ضررهاي         متراكم  و    پيچيده  و سنگيني 
را براي ما     خواهد داشت و قطعاً كس��ي اگر در اين 
زمينه خبط و خطايي كند، مردم، مجلس و مجموعه 

نظام به او اجازه چنين كاري نخواهند داد. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در پايان گف��ت: مذاكره ب��ا امريكا چيزي 
نيس��ت كه ش��دني باش��د و بعضي ها ه��م نبايد 
مسائل كشور را ش��رطي و بالتكليفي ايجاد كنند، 
بلكه اس��اس را بايد بر اين موضوع گذاش��ت كه ما 
توانمندي هاي داخلي مان را تقويت و از اين مراحل 

عبور كنيم و اين امر هم شدني است. 
    مذاكره بي معناست

عالءالدين بروجردي عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي نيز با اشاره به س��خنان اخير 
مقام معظم رهب��ري در مورد ع��دم مذاكره هيچ  
يك از مس��ئوالن جمهوري اسالمي با امريكايي ها 
چ��ه در نيويورك و چ��ه در جاهاي ديگ��ر، اظهار 
داش��ت: موضوع فش��ار امريكا بر ايران مربوط به 

ديروز و امروز نيست. وي با بيان اينكه امريكايي ها 
تحريم  را از مقام معظم رهبري شروع كرده اند تا به 
وزير خارجه و تعداد زيادي از شخصيت هاي نظام 
جمهوري اس��المي رس��يده اند، اضافه كرد: قطعاً 
اقدامات امريكايي ها، آب در هاون كوبيدن است و 
امريكايي ها نتيجه اي از تحريم ها نخواهند گرفت. 

بروجردي گفت: خوش��بختانه امروز با هوشمندي 
نظام جمهوري اسالمي ايران و سياست هاي متخذه، 
محوريت امريكا و متحد بودن كشورهاي دنيا عليه 
جمهوري اسالمي ايران عماًل از بين رفته و آرايش 
سياسي دنيا تغيير كرده است، لذا ديگر قدرت هاي 
بزرگ مانند روس��يه، چين و بس��ياري از كشورها 
در كنار امريكا، عليه جمهوري اس��المي نيستند و 
تحريم هاي امريكا عليه ايران باعث منزوي  شدن و 

تحريم خودشان گرديده است. 
وي اضافه كرد: در مذاكرات اخير رئيس جمهور ايران 
با پوتين رئيس جمهور روس��يه، همينطور توافقات 
صورت گرفته با اين كشور و چين عماًل ضربه بزرگي 
به قدرت تصنعي و اقتصادي امريكا در منطقه وارد 
شده اس��ت. ما به راحتي مي توانيم از گردنه سخت 
مشكالت اقتصادي عبور كنيم و ظرفيت هاي بسيار 
خوبي هم براي كار با دنيا از جمله كشورهاي دوست 
و همسايه وجود دارد. عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر 
اينكه حربه تحريم امريكا روز به روز كندتر مي شود، 
تصريح كرد: اصوالً مذاكره با ه��دف توافق صورت 
مي گيرد، ما سال هاست با امريكايي ها در چارچوب 
1+5 مذاكره و توافق كرده ايم و دنيا هم مشاهده كرد 
كه امريكا به هيچ توافقي پايبند نيس��ت، بنابراين 
مذاكره مجدد با كشوري كه پايبند به هيچ گونه از 
موازين بين المللي، اخالقي و هنجارهاي حاكم بر 
جهان امروز نيست، معني و مفهومي ندارد و طبيعتاً 
هيچ كس در ايران نه فقط دنبال مذاكره نيست بلكه 

همه مخالف مذاكره با امريكا هستند. 
عالءالدين بروجردي با اشاره به سخنان ديروز مقام 
معظم رهبري، اظهار داشت: امريكايي ها پيوسته 
دنبال اين بودند كه با عن��وان كردن آمادگي براي 
مذاكرات بدون شرط هم افكار عمومي ما را تحت 
تأثير قرار دهند كه امريكا آماده مذاكره است پس 
چرا ايران مذاكره نمي كند؟ و هم اينكه دنبال تبليغ 
شرايط خود هستند. استدالل ما در قبال امريكا اين 
است كه آنها قابل اعتماد نيستند كه ما بخواهيم با 
آنها مذاكره اي انجام دهيم. وي افزود: كشوري كه 
ثابت كرد قابل اطمينان نيست و به راحتي از برجام 
خارج شده و تحريم هايي كه تعهد كرده بود بردارد 
را به راحتي برمی گرداند، به هيچ وجه قابل مذاكره 

و اعتماد نيست.

تله مذاكره براي تضعيف عناصر اقتدار ايران
سخنان روز گذشته رهبر معظم انقالب پاسخ مناسبي به غوغاساالري و جوسازي رواني- رسانه اي جريان غرب گرا براي تحميل هزينه هاي جديد به كشور است

تناقض گويي ه�اي رئي�س     خبر
جمهور در موضوع مبارزه با 
فس�اد طبيعي اس�ت چراكه او به گونه اي باي�د ناراحتي 
خودش را از وضعيت برادرش ابراز كند اما به هرحال امروز 
شاهد دستاوردهاي چشمگيري در خصوص مبارزه با فساد 

به نسبت گذشته هستيم. 
عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در 
گفت وگو با فارس، اظهار داش��ت: نبايد انتظار داشت كه ما يك 
واكنش ايده آلي را از سياس��تمداران شاهد باش��يم، آنچه مسلم 
است اينكه در سال هاي اخير روند اعمال قانون درباره حاشيه امن 
مسئوالن عالي رتبه سياسي و حتي قضايي افزايش چشمگيري 

يافته است. 
وي ادامه داد: زماني چندين سال طول مي كشيد تا بتوانيم 
حتي بعد از كنار رفتن رئيس جمه��ور از جايگاه خودش در 
م��ورد اطرافيانش اعمال قان��ون كنيم. امروز خوش��بختانه 

در دوران رئيس جمه��وري 
يك ش��خصيت عالي رتبه با 
برادرش برخورد قضايي شده و 
تخلفات او پيگيري مي شود و 
حتي حكم محكوميت برايش 
اخذ مي كنند. رئيس جمهور 
چن��دان نمي توان��د در اين 
وادي اقدامي براي جلوگيري 
از اعمال قانون كند كه اين امر 

دستاورد بااليي محسوب مي شود و بايد قدر دانست. 
اين كارشناس مسائل سياسي با اشاره به مقاومت ها در برابر اعمال 
قانون مفس��دان گفت: در نظام سياس��ي ما كه عمرش طوالني 
نيست، ما توانستيم به باالترين ش��خصيت ها بقبوالنيم كه تابع 
قانون باشند، حتي درمورد مقامات قوه قضائيه. ما شاهد مقاومت 
هايي هم از سوي آقاي آملي بوديم اما در عين حال او مجبور شد 

كه تابع باش��د، يعني يكي از مقامات بسيار تعيين كننده نزديك 
به او در قوه قضائيه تخلفاتي را مرتكب شده بود كه در عين حال 
ش��خصيت و وجهه مديريتي آقاي آملي را زيرس��ؤال مي برد كه 

چگونه چنين آدم متخلفي در حاشيه امن رشد كرده است. 
وي بيان كرد: تناقض گويي هاي رئيس جمهور در موضوع مبارزه 
با فساد طبيعي اس��ت چراكه او به گونه اي بايد ناراحتي خودش 
را از وضعيت فس��اد برادرش اب��راز كند. به هرحال امروز ش��اهد 
دستاوردهاي چش��مگيري در خصوص مبارزه با فساد به نسبت 

گذشته هستيم. 
س��ليمي نمين با اش��اره به وضعيت مهدي هاشمي گفت: مهدي 
هاشمي فرزند آقاي هاش��مي با وجود آنكه تخلفاتش محرز بود، 
اما 10سال از تخلفش گذشت تا توانستيم او را محاكمه و مجازات 
كنيم چراكه مقاومت هايي در اين خصوص وجود داشت. همچنين 
آقاي احمدي نژاد واكنش هاي تندي نشان داد و حتي جنجال هاي 
بسياري به پا كرد اما در نهايت مجبور ش��د كه تابع باشد چراكه 

قانون بر او تحميل ش��د و امروز ديگر نمي تواند كاري كند، البته 
شايد فضاسازي مي كند يا تخريب گري هايي را انجام مي دهد اما 

نمي تواند مقاومت جدي را در برابر اعمال قانون داشته باشد. 
وي ادامه داد: اين روند موجب ش��د تا ما تمام منفذهاي فس��اد 
را بتوانيم ببنديم. فس��اد از جايي آغاز شد كه حاشيه امن وجود 
داشت، يعني پسر فالن مقام يا برادر فالن مقام براي فساد حاشيه 
امن ايجاد كردند. امروز قانون پيش��رفت كرده و حتي رو به جلو 

بوده است. 
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تصريح كرد: شايد انتظار 
اين بود كه رؤساي قوه قضائيه در گذشته با قاطعيت بيشتري عمل 
مي كردند اما در مجموع روند مقابله با فساد رو به جلو است و اين 
وضعيت را مثبت ارزيابي مي كنم. اميدوارم ما بتوانيم با موارد فساد 
در قوه قضائي��ه كاماًل برخورد كنيم تا بتوان��د قاطعيتش افزايش 
يابد. هرچه دامن قوه قضائيه از فساد پاك تر باشد، طبيعتاً قدرت 

برخوردش با مفاسد بيشتر خواهد بود.

سليمي نمين:
برخورد قضایی با مفاسد نزدیکان مسئوالن دستاورد بزرگی است

مهدی  پورصفا
   گزارش یک

برخي از متهمان دانه درش�ت وقتي در دادگاه ها حضور يافتند به طور كل چهره شان 
تغيير كرد و ب�ا چادر و ري�ش بلند و حت�ي پيش�اني پينه بس�ته در دادگاه ها ظاهر 
ش�دند، در حالي كه تا پيش از اين 180درجه با اين ظاهر تفاوت چش�مگير داشتند. 
پايگاه خبری راه دانا در گزارشی نوش��ت: پس از حضور »آيت اهلل ابراهيم رئيسي« در قوه 
قضائيه به عنوان رياست اين قوه موضوع نوع پوشش متهمان در دادگاه ها مورد بررسي قرار 
گرفت و اصالح شد. در همين رابطه برخي از كاربران شبكه هاي اجتماعي انتقاد داشتند كه 
چرا در جلسه رسيدگي به اتهامات برخي از افراد خصوصاً خانم ها از پوشش اسالمي مانند 
چادر استفاده مي شود. در واقع مطرح مي شد كه چادر حجاب برتر زنان عفيف و با حياست و 

نبايد اين پوشش براي پوشاندن چهره مجرم و كالهبردار مورد سوءاستفاده قرار گيرد. 
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به انتقادي در مورد پوشاندن چادر به متهمان زن كه موجب زير 
سؤال رفتن حجاب برتر مي شود نيز اظهار كرد: »بنده هم با شما هم نظر هستم و معتقدم 
متهمان زن لزوماً نبايد چادر بپوشند بلكه مي توان ترتيباتي اتخاذ كرد كه هر متهم زن 
با همان پوششي كه به صورت عادي دارد، منتها با رعايت شئونات، در دادگاه، دادسرا و 
زندان حضور يابد.« اما حاال ديده مي ش��ود كه برخي از متهمان خود سعي مي كنند در 
دادگاه ها پوشش ديگري داشته باشند. در همين رابطه موارد مختلفي اتفاق افتاده است 

كه به آنها اشاره مي كنيم. 
    متهمان خودرويي با پوشش چادر

 جلسه رس��يدگي به اتهامات متهمان ش��ركت كيميا خودرو در حالي برگزار شد كه 
پوشش متهمان زن اين پرونده با چادر مشكي در دادگاه حواشي ای را به دنبال داشت. 
حضور اين متهمان با پوشش چادر كه از آن به عنوان مانعي در برابر رسانه ها استفاده 
كرده بودند باعث خشم شاكيان اين پرونده و مردم شده بود. كاربران فضاي مجازي با 

تأكيد بر عزت حجاب برتر از مقامات مسئول در قوه قضائيه خواستند به نحوه پوشش 
اين متهمان رسيدگي كنند. پس از سخنان آيت اهلل رئيسي متهمان در جلسات بعدي 

با پوشش اصلي خود و بدون چادر در دادگاه حاضر شدند. 
    چادري شدن دختر وزير سوژه شد 

نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت زاده احمدرضا لشكري پور و شركت توسعه 
دارويي رسا صبح دوشنبه 25 شهريورماه در شعبه س��وم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. نكته اي كه در 
جريان اين دادگاه قابل توجه بود، پوشش متفاوت شبنم نعمت زاده زمان حضور در دادگاه بود. 
در حالي كه وي در محيط عمومي جامعه داراي پوشش مانتو است، اما آن روز هنگام حضور 
در دادگاه از پوشش چادر استفاده كرده است. پوشش متفاوت شبنم نعمت زاده در دادگاه با 

واكنش هاي كاربران فضاي مجازي همراه شد و بسياري از اين موضوع انتقاد كردند. 

    تغيير چهره »محمدعلي نجفي« در دادگاه
محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران و از اصالح طلباني كه هميشه با ريش پروفسوري در 
دوران مديريتش و همچنين قبل از ارتكاب به قتل در انظار عمومي ظاهر مي شد به يك باره در 
دادگاه براي رسيدگي به اتهاماتش با ريش سفيد حضور يافت. بسياري از مردم در شبكه هاي 
اجتماعي با اين تغيير چهره نجفي بسيار متعجب شدند. به نظر برخي از كاربران اجتماعي اين 
تغيير چهره نوعي تغيير در رفتار بود.  برخي اين سؤال مهم را داشتند كه آيا واقعاً تغيير چهره 
اين افراد در نوع حكمي كه در دادگاه درباره آنان صادر مي شود، تاثيري دارد يا خير كه بسياري 
بر اين نظر بودند كه به نوعي اين تغييرات نه تنها در قضاوت دادگاه تاثير ندارد بلكه نزد قضاوت 

عموم هم باعث ايجاد بعد و نگرش منفي تري نسبت به اين افراد مي شود. 
    پيشاني پينه بسته آقاي متهم

»عليرضا زيباحالت منفرد« در رسانه ها به جعبه سياه اقدامات بابك زنجاني معروف بود. وي 
در دادگاه ها با چهره اي كاماًل تغيير يافته حضور پيدا مي كرد. كسي كه پيش از رسيدگي به 
اتهاماتش با كت و شلوار و كراوات در انظار عموم ظاهر مي شد به يك باره با ظاهري عابدانه 
در دادگاه ها ديده شد و پيشاني اش پينه بست و با انگشتر عقيقي كه به دست داشت، ظاهر 
شخصيتي ديگري از خود بروز داد. تا جايي اين پيشاني پينه بسته براي مردم سؤال شد كه 

وي حتي در دادگاه مجبور به توضيح درباره اين تغييرات ظاهري خود شد. 
عليرضا زيباحالت منفرد در رابطه به استفاده از انگشتر عقيق و وجود آثار مهر بر پيشاني اش 
كه وكيل بابك زنجاني آن را مطرح كرده بود، گفت: » من اصالتاً يزدي هستم و يزد معروف به 
شهر قنات و قنوت است. شايد پيش از اين لياقت نداشتم كه اين نشان روي پيشاني ام باشد 
غير از نماز يوميه هم نماز ديگري نمي خوانم اما نمي دانم اين اثر مهر گاهي هست و نيست. 

هرچه هم با ناخنم مي تراشم نمي رود. انگشتر من هم عقيق نيست.«

تغيير چهره محسوس دانه درشت ها در دادگاه ها از پيشاني پينه بسته و ريش تا چادر

متهماني كه خود را پشت ظاهر مذهبي مخفي مي كنند

گزارش 2


