
   قضائی

چارچوب  هاي تحولي در قوه قضائيه
توصيه هاي راهبردي رهبر معظم انقالب اسالمي در ارتباط تصويري با 
همايش سراسري قوه قضائيه را مي توان نقشه راه تحول دستگاه قضايي 
در دوره پيش رو دانست. با توجه به آنكه معظم له گفتمان »تحول گرايي« 
را در چند سخنراني اخير مورد توجه و تأكيد قرار داده اند و در اولين گام 
مطالبات تحولخواهانه خود را از دستگاه  قضايي طرح نموده اند، مداقه 
و بررسي برخي از مهمترين محورهاي انتظاري براي تحولگرايي در اين 

قوه ضروري به نظر مي رسد:
1- اهّميت سند تحّوِل تهيه و ارتقا داده ش��ده در قّوه  قضائيه: براي هر 
حركت آرمان خواهانه اي برنامه ريزي راهبردي منطبق بر زمان مقتضي 
الزم است. نكته ديگري كه پيشتر هم مورد تأكيد معظم له قرار گرفته 
بود، ضرورت پرهيز از افراط وتفريط در زمان بندي اجراي اهداف سند 
است. يكي از آفات برنامه ريزي ها كه بعضاً در كش��ور ما نيز شاهد آن 
بوده ايم، شتاب زدگي در انجام زودتر از موعد اقدامات صحيح و موردنياز 
است و در سوي ديگر گاه در برخي امور چنان وسواس و ديوان ساالري 
رخ مي دهد كه مردم هيچ گاه شهد شيرين اقدامات مثبت را نمي چشند. 
در اينجا لزوم پايبندي شخص رياست محترم قوه و نيز ديگر مسئوالن 
قضايي بر اجراي برنامه زماني تعيين شده نيز بيش ازپيش روشن است. 
2- مردمي، انقالبي و ضدفساد: سه انتظار عمده اي كه از ابتداي پيروزي 
انقالب اسالمي از دس��تگاه قضايي جمهوري اس��المي ايران مي رفته 
است، همين سه ويژگي مهم يعني »مردمي، انقالبي و ضدفساد« بودن 
است. مردمي بودن در قوه قضائيه زماني تجلي تام پيدا مي كند كه مردم 
حقيقتاً اين نهاد را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل ستم ديگران بدانند. 
انقالبي بودن اين دستگاه زماني تحقق كامل خواهد يافت كه در هيچ 
پرونده اي، ريزودرش��ت بودن مجرم يا ارتباطات خانوادگي و قدرت و 
ثروت او مبناي تصميم گيري در نوع برخورد با او نباشد. ضدفساد بودن 
قوه قضائيه زماني به نهايت مي رسد كه اين قوه در سطوح مختلف خود 
به سالمت كامل دست يابد به گونه اي كه حتي از جهت ندرت، مسئوالن 

قضايي براي يافتن فساد در اين دستگاه جايزه تعيين كنند. 
۳- تحول انساني: اساس تحول در هر سازماني بر سرمايه انساني است و 
دستگاه قضايي تراز انقالب نيز بايد متكي به انسان هاي صالح تحول يابد. 
نكته اي كه در بند قبل درباره لزوم س��المت اين دستگاه گفته شد، به 
طور خاص در حوزه نيروي انساني و به ويژه قضات تجلي مي يابد. وجود 
حتي يك مورد قاضي فاسد زيبنده دستگاه عدالت نيست. البته مسئله 
سالمت قضات دغدغه مديران پيشين قوه نيز بوده است، اما شايد در 
تدبير متناسب بايد تجديدنظر كرد. تجربه نشان داده كه اين تصور كه 
صرفاً بهبود معيشت قضات موجب كاهش فساد در اين حوزه مي شود 
چندان هم نتيجه بخش و مؤثر نبوده و بايد بيشتر بر دقت در گزينش و 

نيز نظارت هاي مستمر تمركز كرد. 
۴- گسترش عدل و احياي حقوق عامه و آزادي هاي مشروع و نظارت 
بر اِعمال قانون: اصل 1۵۶ قوه قضائيه »احياي حقوق عامه و گسترش 
عدل و آزادي هاي مشروع« را يكي از مأموريت هاي قوه قضائيه مي داند. 
به جرئت مي توان گفت مسئله مهمي همچون حقوق عامه تا حد زيادي 
مورد غفلت واقع ش��ده و مردم تا ح��د زيادي در مقابل س��وءتدبيرها، 
سوءمديريت ها و حتي گاه در مقابل ظلم آش��كار ناشي از تصميمات 
و اقدامات افراد ذي نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت احس��اس بي پناهي 

مي كنند. 
هرچند در چند س��ال اخير نمونه ه��اي جالبي از برخ��ي تالش ها در 
جهت احقاق حقوق عامه در برخي نقاط كشور از سوي دادگستري ها 
و دادسرا ها انجام پذيرفته، اما كافي نيس��ت و اميد است مطابق با اين 
توصيه رهبر معظم انقالب و نيز وظيفه ذاتي قوه، رياس��ت جديد اين 
دستگاه در جهت تحقق فراگير اين امر مغفول و به طوركلي شأن نظارتي 
قوه قضا نس��بت به قواي ديگر و بخش هاي گوناگون كشور بكوشد كه 
نهايتاً ميوه اين تالش را در ارتقاي سرمايه اجتماعي دستگاه عدالت و 

نظام خواهيم چيد. 
۵- لزوم فّعاليت رسانه اي و هنري در باب كار  قضايي: توجه مسئوالن 
قوه قضائيه به امر مهم ارتقاي سرمايه اجتماعي كه از طريق تصويرسازي 
مناسب اين قوه در نزد افكار عمومي تحقق مي يابد، توصيه مهمي است 
كه طي س��ال هاي اخير مكرر مورد تأكيد معظم له قرارگرفته اس��ت. 
گفتني است اصالح ادراك عمومي نسبت به يك نهاد، هم به عملكرد و 
برونداد هاي آن و هم به بازنمايي رسانه اي آن بازمي گردد. بر اين اساس 
به جز اقدامات رس��انه اي و هنري الزم، پديدار شدن حكمت علمي و 
كارشناسانه در انتصابات، احكام، گفتار و رفتار قوه، برخورداري از گوش 
شنوا در همه مراحل قضايي و صبر و حوصله شنيدن از همه شاكيان و 
متهمان در عين برخورداري از قاطعيت و اقتدار، كاهش اطاله دادرسي، 
دقت در انتصابات قضايي، توجه به اخالق، صبر و مهرورزي در مواجهه 

با مردم و قضازدايي، به اين ارتقا كمك مي كند. 

بازي آخر با غرب؛ تحقير يا عزتمندي !
يكي از محصالن اس��تاد اعظم دو قطبي س��ازي اجتماع��ي در مركز 
بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري با بياني س��اده و البته 
كنارگذاشتن تعارف هاي سياسي مي گويد: »دوگانه سازي مذاكره يا 
مقاومت بي معناس��ت، بايد توان چانه زني را باال ببريم ودستاورد هاي 

مقاومت را نقد كنيم«. 
مس��ئله جالب��ي اس��ت! رفرميس��ت هاي غربگ��را ك��ه س��ال ها با 
پروژه»دوگانه سازي«انواع شرارت هاي سياسي و هزينه هاي بي جا را 
به حكومت تحميل كرده اند، حاال مي گويند بهتر است نظام دست از 
دو قطبي سازي بردارد. از نگاه اين جريان سياسي، مقاومت در سياست 
خارجه و دستاورد هاي آن در س��پهر»نه جنگ، نه مذاكره«تنها يك 
تاكتيك ديپلماتيك اس��ت كه مي توان روي آن معامله كرد. اتاق فكر 
دولت و اصالح طلبان پازل ها را يك به يك كنار هم قرار مي دهند و با 
ژست ايستادن در ميانه، به ش��يوه اي مادرانه و گرفتن موضع حق به 
جانب و بيان جمالت رمانتيك و دلسوزانه از جمله دست گذاشتن روي 
وضعيت معيشتي مردم فضايي ترس��يم مي كنند كه گويي اين نظام 
است كه دست روي گلوي مردم گذاشته و با لج بازي مانع از بهتر شدن 
وضعيت معيشتي مردم مي شود! راديكال هاي اصالح طلب در بيان اين 
دست جمالت واهمه ندارند و البته دولتي ها آن را در لفافه بحث هاي 

سياسي تر بيانش مي كنند. 
آنها مقاومت در سياست خارجي را به»مذاكره هراسي«تشبيه كرده اند 
تا با يك تير دو نشان بزنند؛ اول آنكه آخرين مأموريت دولت را به سر 
منزل مقصود برسانند و كش��ور را وادار به مذاكره كنند و دوم بتوانند 
از خروجي مذاكره با ترامپ افق انتخابات رياس��ت جمهوري آينده را 

طراحي كنند. 
وضعيت اسفباري است!احتماالً تحليلگران منطقه انتظار داشتند كه 
تجربه تلخ دس��تاورد هاي برجام و قول و قرارهاي پوچ اروپايي ها نگاه 
ناصحيح رفرميست هاي غربگرا به وضعيت منطقه اي را تغيير دهد و 
آنها عبرت يا حداقل تجربه اي تاريخي و سياس��ي به دست آورند، اما 
قطار جناح اصالح طلب همچنان روي همان ريل قبلي حركت مي كند. 
خط امامي هاي سابق مدام در گوش مردم مي خوانند كه حل مشكالت 

اقتصادي كشور در گرو رفع تنش باامريكايي ها است.
 آنها بدون رودربايس��تي در محافل گوناگون اظهار مي كنند كه بايد 
صنعت موشكي، دستاوردهاي هسته اي و حتي سربازان و رزمندگان 
مقاومت را در طبقي گذاشته يكجا تقديم گروه گانگسترهاي ساكن در 
كاخ سفيد كنيم تا از سر لطف مرحمتي كنند و پول سياهي جلوي ما 
بيندازند! البته كه براي آنها ريختن سيمان در قلب رآكتور و شكستن 
چرخ س��انتريفيوژها و به تبع آن افزايش تحريم هاي هدفمند فاز اول 
پذيرش تحقير در برابر غرب اس��ت و تا زمان��ي كه»مقاومت«را يكجا 

تقديم غربي ها كنند، اين بازي تا انجام گام نهايي ادامه دارد. 
بخش��ي از جن��اح اصالح طلب صحنه آراي��ي خطرناك��ي را ترتيب 
داده اند، زعماي آنها در مجمع روحانيون مبارز نامه نوشته و با ژست 
طلبكارانه، اما با ظاهر محترمانه، تقاضاي چرخش در سياست خارجه 
مي دهند و طيف راديكال آن بي پروا تر از بخش س��نتي، برنامه اتاق 
فكر تروريست هاي امريكايي را فرياد مي زنند. البته گاه ابزار چنين 
بياني، ظاهر دلفريبي هم دارد، روزنامه دولت اخيراً در گزارشي نوشته 
است كه  » با سياس��ت هاي تعديلي صلح جويانه مي توان تحريم ها 
را برداش��ت!« اگر جعبه س��ياه چنين پيام هايي باز و كد ها خوانده 
شود، مي بينيم كه در البه الي كلماتي مانند تنش زدايي، رفتار هاي 
مسالمت آميز و صلح، تقالي سختي براي كشاندن كشور به ميز قمار 
تسليم آغاز شده اس��ت. بدون تعارف هاي سياسي اگر تالش آنها را 
خيانت آشكار به ملت ايران ندانيم آن را بايد ديوانگي محض بخوانيم. 
چراكه از دست دادن عقل سياسي و درك منافع ملي در اصالح طلبان 
نشانه سندرم»برجام زدگي«است وآگاهان منطقه خوب مي دانند كه 
مذاكره با دشمني كه خباثت و شرارت آن پيش چشم ناظران عيان 

است، خروجي جز وادادگي و به دست آوردن»هيچ«ندارد. 
در چند ماه گذش��ته و ب��ه ويژه پس از ت��رور ناجوانمردانه ش��هيد 
س��ليماني، اتاق فكر اصالح طلبان و ش��بكه هاي رس��انه اي وابسته 
وهزاران اكانت هدايت ش��ده  داخلي و خارجي به ش��دت مشغول 
كارهس��تند! محتواي توليد و كليدي آنها مذاكره به ش��رط تسليم 
اس��ت، و جالب آنكه درپس تالش بخش فارسي ستاد جنگ رواني 
دشمن براي تسليم، هيچ بهش��تي نيز ترسيم نشده است. به عنوان 
نمونه درآخرين توصيه مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياس��ت 
جمهوري عم��اًل راهبرد علمي وج��ود ندارد، تنها نثر مس��جعي را 
مي بينيم براي تابوشكني! شايد زمان آن فرارسيده تا از محققان آن 
مركز بخواهيم با منابعي كه از بيت المال خرج مي كنند حداقل يك 
نمونه موفق جهاني از تالش براي مذاكره  روي مولفه هاي بازدارنده 
دفاعي را بيان كنند! يا حداقل س��ري به دفت��ر وزير خارجه بزنند و 
گاليه هاي او از ب��د عهدي اروپايي ها را بش��نوند، كه دائم مي گويد: 
»اروپايي ها در جلس��ات خصوصي حرفي مي زنن��د و فرداي آن به 

گونه اي ديگر عمل مي كنند«.  
الزم است بار ديگر اين جمله مش��اور دولت را تفسير كنيم»مقاومت 
و مذاكره دو قطبي نيس��ت« البته كه اين گونه اس��ت به ش��رطي كه 
راهبردهاي ديپلماس��ي آبرومند را بشناس��يم و به يك جمله طاليي 
برسيم:  قدرت بازدارندگي نظامي و ديپلماسي، همزاد يكديگر هستند 
و نه آلترناتيو يكي عليه ديگري، هي��چ مذاكره اي بدون قدرت نظامي 
مؤثر نتيجه بخش نيست و صلح مسلح پرنسيپ ديپلماسي مقاومت و 

نماد استقالل ايران است نه محل معامله آن. 
ريز عملكرد برنامه موشكي امارات و سعودي ها درس هاي خوبي براي 
حلقه »مقاومت هراس��ان« در دولت دارد. البته براي آنهايي كه فقط 
روابط گرم شيوخ عرب و غربي ها جلوي دوربين را نمي بينند. بايد به 
اين نكته توجه داش��ت كه بازي آخر با غرب هميش��ه هم تحقيرآميز 

نيست، گاهي مي تواند يك ارتباط درخشان و عزتمند هم باشد. 

محمدجواد اخوان

مرتضي سيمياري

آيت اهلل رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه:

كوچك ترين تخلف در سيستم قضايي بايد بزرگ تلقي شود

جلسه ديروز مس�ئوالن عالي قضايي به تبيين 
 رهنمودهاي اخير رهبر معظم انقالب گذشت؛ 
جلس�ه اي كه »تحول خواهي در قوه قضائيه«، 
»مبارزه قاطع با فساد«، »توجه به حق و عدالت 
در اقدامات قضايي«، » حمايت از گزارش�گران 
فس�اد« و » حمايت از توليد و توليدگ�ران « از 
محورهاي آن بود. آيت اهلل رئيسي در اين جلسه 
با تأكيد ب�ر اين نكته كه هيچ مس�ئول قضايي 
نباي�د در مي�دان تحول خواهي غايب باش�د، 
درباره توجه به مردم و حمايت از گزارش�گران 
فس�اد و ناهيان از منك�ر اطمين�ان داد هر گاه 
مانع از بروز يا ت�داوم انجام منكري ش�دند، از 
س�وي قوه قضائيه پش�تيباني خواهند ش�د. 
ب��ه  گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رئيس��ي با قدرداني از رهبر 
فرزانه انقالب و رهنمودهاي حكيمانه و الزم االتباع 
ايشان به مسئوالن عالي قضايي در هفته قوه قضائيه 
، خاطرنش��ان كرد كه فرامين و حمايت هاي مقام 
معظم رهبري از دستگاه قضايي براي همه اجزاي 

قوه قضائيه مسئوليت  آور است. 
    هيچ مس�ئول قضاي�ي نباي�د در ميدان 

تحول خواهي غايب باشد
آي��ت اهلل رئيس��ي »تحول خواهي« را نخس��تين 
مس��ئوليت همه بخش هاي قوه قضائيه دانست و 
گفت: هيچ مسئولي نبايد در ميدان تحول خواهي 
غايب باش��د و همه اجزاي قوه قضائيه بايد در اين 
امر خطير نقش آفريني كنن��د. رئيس قوه  قضائيه 
با بيان اينكه پيگيري سند تحول قضايي تا تبديل 
وضع موجود به وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد 

داشت، متذكر شد: همه مسئوالن ستادي و استاني 
و همكاران دستگاه قضا در تمام بخش ها بايد كاري 
كنند كه تغيير رويكردها و رفتارها در قوه  قضائيه 

براي مردم كامالً ملموس باشد. 
آيت اهلل رئيسي دومين محور مورد تأكيد مقام معظم 
رهبري را مبارزه قاطع با فساد عنوان كرد و افزود: 
رويكرد مبارزه با فساد در قوه  قضائيه امري مقطعي 
و تشريفاتي و اعالمي نيست و اقداماتي كه دادسراها 
و دادگاه ها در رسيدگي به پرونده هاي فساد انجام 
مي دهند، به صورت مس��تمر ادامه خواهد داشت. 
رئيس قوه  قضائيه اين نكته را هم به همكارانش در 
دستگاه قضا متذكر ش��د همانطور كه مقام معظم 
رهب��ري فرمودن��د، در جريان مبارزه با مفاس��د و 
رسيدگي به پرونده هاي فساد بايد حق و عدالت در 
تصميم سازي ها، تصميم گيري ها و اقدامات مراجع 

قضايي مالك باشد. 
    موفقيت در مبارزه با فساد در گرو سالمت 

نظام قضايي 
آيت اهلل رئيس��ي با تأكيد بر اينكه مبارزه با فس��اد 
تضمين كننده سالمت نظام اداري در كشور است، 
الزمه اين مبارزه را توجه به س��المت نظام قضايي 
به عنوان نهادي نظارتي و اصالح گر دانست و خاطر 
نشان كرد: نبايد از حفظ و ارتقاي سالمت دستگاه 
قضايي غفلت ش��ود. رئيس قوه  قضائيه به قضات 
و كاركنان دس��تگاه قضا توصيه كرد كوچك ترين 
تخلف و فساد در سيستم قضايي را بزرگ تلقي كنند 
و نسبت به آن با قاطعيت عكس العمل نشان دهند و 
تأكيد كرد: اگر بخواهيم مبارزه با فساد موفقيت آميز 
باشد، بايد سالمت دستگاه قضايي از درون نيز حفظ 

و تضمين شود. 
    اجازه نمي دهيم به گزارش�گران فس�اد 

تعرض شود
بخش ديگري از س��خنان رئيس ق��وه  قضائيه به 
حمايت دستگاه قضا از گزارشگران فساد اختصاص 
داش��ت. آيت اهلل رئيس��ي درباره توجه به مردم و 
حمايت از گزارش��گران فس��اد و ناهيان از منكر 
به عنوان يك��ي از فرامين مق��ام معظم رهبري به 
دس��تگاه قضا، به ناهيان از منكر اطمينان داد هر 
گاه مانع از بروز يا تداوم انجام منكري ش��دند، از 
سوي قوه  قضائيه پشتيباني خواهند شد. رئيس 
قوه  قضائيه همچنين خاطرنشان كرد كه دستگاه 
قضايي از گزارش��گران فساد براي افش��ا و اعالم 
مفاسد اداري و اقتصادي حمايت حقوقي و قانوني 
خواهد كرد و اجازه نخواهد داد احدي متعرض آنها 
شود. وي با اشاره به بخشنامه اي كه سال گذشته 
براي حمايت از سازمان هاي مردم نهاد صادر شد 
كه دستگاه قضايي را در پيشبرد مأموريت هايش 
ياري مي دهند، از همكاران قضايي خواست كه به 
اين بخشنامه كه ساز و كار مشاركت هاي مردمي 
بر اساس قانون را تبيين كرده، اهتمام ويژه داشته 

باشند. 
   توليد به هيچ بهانه اي نبايد متوقف شود

رئيس قوه  قضائيه حماي��ت از توليد و توليدگران 
را از ديگر برنامه هاي دس��تگاه قض��ا در چارچوب 
رهنمودهاي مقام معظم رهب��ري عنوان و تأكيد 
كرد: هيچ كارگاه و كارخانه اي در كش��ور نبايد در 
هيچ ش��رايطي و به هي��چ بهانه اي دچ��ار توقف و 
تعطيلي شود. آيت اهلل رئيسي با قدرداني از زحمات 

همكارانش در سراسر كشور كه سال گذشته موجب 
احياي هزاران واحد توليدي در آستانه تعطيلي و 
ورشكستگي شدند، بر لزوم تداوم جدي اين روند 
در سال جاري نيز تأكيد كرد و گفت: حفظ اشتغال 
و رونق و جهش توليد، به طور جدي در دستور كار 

همه بخش هاي قوه  قضائيه قرار دارد. 
رئيس قوه  قضائيه در بخش ديگري از سخنانش با 
اشاره به وضعيت نابسامان بازار و افزايش قيمت ها 
گفت: لجام گس��يختگي قيمت ها در بازار مسكن 
براي مردم قابل تحمل نيست و اصالح اين شرايط 
اقدام انقالبي و جهادي مس��ئوالن امر را مي طلبد. 
آيت اهلل رئيسي با يادآوري مجدد مسئوليت دولت 
در تس��عير، قيمت گذاري و نظارت بر بازار، افزود: 
بازار مسكن چندين سال مورد غفلت و بي توجهي 
بود و حاال كه قرار است اقدامي براي كنترل وضعيت 
شود، بايد كارها جدي و جهشي باشد تا هر چه زودتر 

مشكالت مردم برطرف شود. 
    امريكا بزرگ ترين ناقض حقوق انسان ها

رئيس قوه  قضائيه در سخنانش به تحوالت امريكا 
و اروپا هم گريزي زد و با تأكيد بر اينكه امروز براي 
همه عالم روش��ن ش��ده امريكا بزرگ ترين ناقض 
حقوق انس��ان و ادعاهاي حقوق بش��ري غربي ها 
پوشالين اس��ت، تصريح كرد: نظام استكباري در 
برابر عدالت خواهي و حق طلبي مردم امريكا و اروپا 
سياست سركوب را در پيش گرفته است تا فرياد آنها 
را در نطفه خفه كند. آيت اهلل رئيسي ادامه داد: در 
شرايطي كه اروپايي ها هم در كنار امريكا حق حيات 
و آزادي مردم را با قتل و خشونت تضييع مي كند، سه 
كشور اروپايي براي تشديد فشارها بر ايران به آژانس 
و شوراي حكام پيشنهاد مي كنند عليه جمهوري 

اسالمي قطعنامه صادر كند. 
    متكيان به غرب رفتارشان را اصالح كنند

رئيس قوه  قضائيه با تأكيد بر غيرقابل اعتماد بودن 
اروپايي ها، ادامه داد: ما اين سه كشور اروپايي را كه 
بعد از شهادت حاج قاسم از اقدام تروريستي امريكا 
حمايت كردند، به خوبي مي شناس��يم اما برخي 
در داخل تصور مي كردند با اعتم��اد به آنها و عدم 
توجه به داشته هاي خودمان مي توانند كارشان را 
پيش ببرند. رئيسي از مردم به ويژه جوانان متعهد 
و كارآمد به عنوان بزرگ ترين س��رمايه كشورمان 
ياد كرد كه كشور را در برابر توطئه ها و فتنه ها حفظ 
مي كند و به كس��اني كه به غربي ها اعتماد كردند 
توصيه كرد تا فرصت باقي اس��ت رويك��رد خود را 
تغيير دهند تا ايران اس��المي با اتكال به خداوند و 
اعتماد و اتكا به داشته هاي خود در مسائل داخلي 

و خارجي بدرخشد. 
    راه اندازي سامانه گزارشگران فساد 

حجت االسالم درويشيان، رئيس سازمان بازرسي 
كل كشور نيز در اين جلسه با اشاره به تأكيد رهبر 
معظم انقالب بر حمايت از گزارشگران فساد اعالم 
كرد: اين سازمان با تعدادي از سازمان هاي مردم نهاد 
در حوزه گزارشگري و مبارزه با فساد همكاري داشته 
است و در هفته هاي آتي سامانه رسمي گزارشگران 

فساد نيز در اين سازمان فعال مي شود. 

      خانه ملت: دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در نشس��ت با اقتصاددانان جوان تأكيد كرد: مردم بايد احساس كنند 
خانه ملت همان جايي اس��ت كه از تمام مس��ائل مادي و معنوي آنها 

دفاع مي كند. 
      تس�نيم: حس��ينعلي حاجي  دليگاني، عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي از تصميم جديد اين هيئت براي تغيير در نحوه برگزاري 
جلس��ات علني پارلمان خبر داد و گفت: طبق تصميم هيئت رئيس��ه 
مجلس، مقرر ش��ده جلس��ات علني مجلس از هفته آينده، سه روز در 

هفته برگزار شود. 
       س�پاه نيوز: علی نيكزاد، نايب رئيس مجلس ش��ورای اسالمی: 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا با ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس 

تحريم امريكا را بی اثر كرد. 
       مهر: در نخستين جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جديد ، 
اجزا و فهرست خدمات ش��بكه ملی اطالعات نهايی شد و به تصويب 

شورای عالی فضای مجازی رسيد. 
      ف�ارس:  س��خنگوی كميس��يون امني��ت ملی مجل��س:   محمد 
جوادظريف وزير امور خارجه و علی اكبر صالحی رئيس سازمان انرژی 

اتمی روز يك شنبه آينده در اين كميسيون حضور می يابند.
 در اين جلسه موضوعات مشترك كميس��يون و وزارت امور خارجه و 

سازمان انرژی اتمی بررسی می شود. 
 همچنين موضوع قطعنامه ش��ورای حكام آژانس ان��رژی اتمی مورد 

توجه خواهد بود.

ژه
وی

 عارفقربانيسراناصالحات 
احمد زيدآبادي، فعال سياس��ي اصالح طلب معتقد است كه 
»معرفي عارف به عنوان  عامل شكست و ناكامي اصالح طلبان 
نوعي گريز از اعتراف به واقعيت وجودي اصالح طلبان است.« او 
در يادداشتي كه در روزنامه آرمان نوشته، از يك سو نقدهايي را 
متوجه عارف مي داند و از سويي معرفي او به عنوان عامل شكست 
اصالح طلبان را فرار از واقعيت مي داند. زيدآبادي با تحس��ين 
سابقه اجرايي عارف مي نويسد: »البته مي توان بلندپروازي هاي 
عارف را  براي ايفاي نقش سطح اول در صحنه سياست ايران، 
دليل اصلي نشستن خواسته يا ناخواسته اش بر سيبل حمالت 
و تهاجمات بخشي  از اصالح طلبان دانست، بلندپروازي هايي 
كه با نامزدي اش در انتخابات رياست جمهوري سال ۹2 آغاز 
شد و با رهبري فراكسيون  اميد در مجلس دهم استمرار يافت 
و احتماال با نامزدي مجدد در انتخابات رياست جمهوري سال 

آينده ادامه مي يابد. «
 او با توصيف عارف به عنوان فردي آرام مي نويسد: »طبعا آدم 
مأخوذ به حيا و اغلب  آرامي چون عارف، چندان ميانه اي با داد و 
فرياد هاي علني ندارد و آن را كارساز هم نمي بيند. با داد و فرياد 
البته اغلب كاري از  پيش نمي رود، اما با شيوه عارف اصاًل پيش 
نرفته است!« و بعد در ادامه مي نويسد »معرفي عارف به عنوان 
 عامل شكست و ناكامي اصالح طلبان نوعي گريز از اعتراف به 
واقعيت وجودي اصالح طلبان اس��ت. به فرض اگر عارف چند 

نطق  تند و تيز هم در صحن مجلس مي كرد، گرهي از كار كشور 
و موقعيت رو به افول اصالح طلبان گشوده نمي شد. با اين حال، 
چنين  اقدامي مي توانست به لحاظ شخصي به كمك عارف آيد 
و نامش را به عنوان چهره اي فريادگر بر سر زبان بخشي از جامعه 
اندازد... « و در پايان سؤالي مي پرس��د كه اصل ورود عارف به 
سياست را رد مي كند: »نهايتا مي توان از عارف پرسيد كه چرا 
 حرفه دانشگاهي همراه با تأثير و احترام خود را رها كرد و به عرصه 
سياست پيچيده و بي قاعده اي پا گذاشت كه هم حرمتش  توسط 
برخي محافل شكسته شود و هم كمترين كاري از پيش نبَرد!«

به نظر مي رس��د با وجود اس��تعفاي عارف از رياس��ت شوراي 
سياستگذاري اصالحات و به رغم پايان مجلس دهم و كانديدا 
نشدن  او در انتخابات مجلس يازدهم، نقد و بررسي عملكرد او 
توسط اصالح طلبان پايان نمي يابد. دليلش هم گويا انتخابات 
1۴00 است؛ اصالح طلبان نمي خواهند او كانديدا شود كه شايد 
باز مجبور شوند همچون سال ۹2 با دستور از باال، او را در ميانه 

روند برگزاري انتخابات، مجبور به انصراف كنند. 


 محمدهاشميعليهموسويخوئينيها
محمد هاشمي، برادر مرحوم هاشمي رفسنجاني با انتقاد از نامه 
موسوي خوئيني ها به رهبري، آن را شروع زودهنگام فعاليت هاي 
انتخاباتي دانست. او در گفت وگويي گفته كه »نمي شود گناه را 
به گردن هم بيندازيم. . . با اين نامه و واكنش ها به آن مناظره هاي 

انتخاباتي يك سال زودتر شروع شده است. «
او افزوده كه »االن زود اس��ت كه مناظره هاي انتخاباتي شروع 
ش��ود اين اظهارات به ضرر يك فرد نيست بلكه دستاوردهاي 
نظام را زير سؤال مي برد. اگر مشكلي وجود داشته باشد همه 
بايد پذيرفته و براي رفع آن تالش كنند. طرح اين مسائل از سوي 
آقاي خوئيني ها آب به آسياب دشمن ريختن و بازي كردن در 
زمين دشمن است. « هاش��مي تأكيد كرده كه »همه در نظام 
جمهوري اسالمي ايران مسئول هستيم و نگاشتن چنين نامه اي 

فرار از مسئوليت است. «
نامه سرگشاده موسوي خوئيني ها به رهبر انقالب از سوي برخي 
اصالح طلبان هم با واكنش منفي مواجه شده و آنها صراحتاً عليه 
موسوي خوئيني ها موضع گرفته اند. موسوي خوئيني ها عموماً 
جرقه اردوكش��ي هاي خياباني و ناآرامي هاي سياسي را زده و 
به نظر مي رس��د اصالح طلبان از دو جهت از اين اتفاق ناراضي 
هستند؛ اول آنكه دولت آنان بر سركار است و هر اعتراضي عليه 
دولت است و دوم اينكه تندروي ها مي تواند همچون ماجراهاي 
كوي دانشگاه در سال 78 كه باني آن روزنامه موسوي خوئيني ها 
يعني روزنامه سالم بود يا وقايع فتنه 88، باز وجه اصالح طلبان 
را به عنوان تندروهايي حامي خشونت نشان دهد و از سويي به 
دليل زير سؤال بردن امنيت جامعه با برخورد از سوي حاكميت 
مواجه شوند. اين براي اصالح طلباني كه در فكر انتخابات 1۴00 

اتفاق خوبي نيست. 

سردار حاجی زاده در بازديد از پژوهشكده خودرو:
می توان خودروی ارزان
 كيفی و صادراتی ساخت 

به رفع كاستی هايی كه عزيزان مان در صنعت خودرو دارند كمک 
می كنيم. بنای تصدی گری نداريم، برای رفع وابستگی كمک می كنيم. 
به گزارش س��پاه نيوز؛ سردار س��رتيپ پاس��داراميرعلی حاجی زاده، 
فرمان��ده نيروی هوافضای س��پاه صبح دي��روز در حاش��يه بازديد از 
پژوهشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران و در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: برخی معتقدند كه مشكالت اقتصادی و تحريم از طريق 
مذاكره و تعامل قابل حل است، بنده هم همين اعتقاد را دارم، منتهی 
نه با امريكا و دش��منان، بلكه اين مذاكره و تعامل بايد با ظرفيت های 
بسيار بی نظير داخل كشور مثل دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان 
باشد. وی افزود: امروز هم ما برای مذاكره و تعامل در بحث خودروسازی 
به دانشگاه علم و صنعت آمده ايم و اخبار بسيار خوبی دارند و حركت 
خوبی آغاز ش��ده و اين ريل گذاری كه برای بحث خودرو شده آينده 

بسيار خوبی دارد. 
سردار حاجی زاده ادامه داد: تمام كشورهای دنيا قائل به اين هستند 
كه ماهواره و ماهواره بر لبه تكنولوژی است، اين فناوری را ما به كمك 
امريكا و اروپابه دست نياورديم، بلكه به كمك طرفيت های داخلی به 

اين فناوری رسيديم.
 فرمانده نيروی هوافضای سپاه با اشاره به گذشت ۶0 سال از تأسيس 
صنعت خودروسازی در كش��ور، گفت: امروز می بينيم مديران بسيار 
خوبی در صنعت خودروسازی كشور و وزارتخانه مربوطه حضور دارند 
و مصمم هستند وابستگی را قطع كنند. وی افزود: البته نبايد انتظار كار 
ويژه ای در كوتاه مدت داشت، اما اين ريل گذاری ما را به نقطه خوبی 
خواهد رساند. س��ردار حاجی زاده درباره نحوه ورود نيروهای مسلح و 
سپاه به حوزه خودروسازی، اظهار داشت: كار ساخت با خودروسازان 
است، ما به رفع كاس��تی هايی كه عزيزان مان در صنعت خودرو دارند 

كمك می كنيم.
فرمانده نيروی هوافضای س��پاه در پايان با بيان اينكه در بخش های 
فناوری و برخی قطعات كه وابستگی وجود داشته، برای بومی سازی 
آنها كمك خواهيم كرد، تأكيد كرد: از س��ويی آدرس صنعت گران  و 
شركت های دانش بنيان داخل را ما بيشتر از ديگران می دانيم، در اين 
زمينه در حال كمك به خودروسازان هستيم و بنا نيست تصدی گری 

كنيم و وارد خودوسازی شويم، ما می خواهيم كمك كنيم.

88498443سرويس  سياسي
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      خبر

دادس�تان تهران از صدور دس�تور جلب برای 
۳۶ مس�ئول سياس�ی نظامی امريكا از جمله 
دونال�د ترامپ و نيز ديگر كش�ور ها كه در ترور 
سردار س�ليمانی مباش�رت، مبادرت و آمريت 
داش�تند، خبر داد و گفت: دستور جلب و اعالم 
قرمز از طريق پليس بين الملل صادر شده است. 
به  گزارش روز دو شنبه اداره كل روابط عمومی قوه 
قضائيه، علی القاصی مهر در جلس��ه شورای عالی 
قضايی كه به رياست سيد ابراهيم رئيسی برگزار شد، 
با اشاره به اقدامات انجام شده برای پيگيری پرونده 
ترور سرلشكر شهيد حاج قاسم سليمانی اعالم كرد: 
۳۶ نفر از افرادی كه در ترور حاج قاس��م مباشرت، 
مبادرت و آمريت داشتند، اعم از مسئوالن سياسی 

و نظامی امريكا و ديگر دولت  ها شناسايی شدند كه 
توسط مقام قضايی برای آنها دستور جلب و اعالم 
وضعيت قرمز از طريق پليس بين الملل صادر شده 
است. وی عنوان اتهامی اين افراد را »قتل« و »اقدام 
تروريستی« اعالم كرد و افزود: در راس اين فهرست 
دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا قرار دارد و تعقيب 
قضايی او حتی پس از پايان دوره مسئوليتش نيز 

پيگيری خواهد شد. 
اعالم اين خبر در رسانه های خارجی به طور گسترده 
منتشر و واكنش های گوناگونی را در پی داشته است. 
خبرگزاری رويترز با پرداختن به صحبت های القاصی 
مهر نوشت كه دستور دستگيری دونالد ترامپ در پی 

ترور قاسم سليمانی صادر شده است. 

ش��بكه سی ان بی س��ی به نقل از دادستان تهران 
نوش��ت كه دس��تور تعقيب قضايی ترامپ و ۳۵ 
شخص ديگر توسط ايران صادر شده و اين كشور 
در اين زمينه از اينترپل ياری خواسته است. ايندين 
اكسپرس نيز با بازنشر اين خبر نوشت: اين تصميم 
می تواند نشانگر تشديد تنش  ها ميان ايران و امريكا 
- كه به ط��ور يكجابنه از توافق هس��ته ای خارج 
شد- باشد. روزنامه نيويورك تايمز با پرداختن به 
اين خبر اشاره كرد كه رئيس جمهور امريكا و ۳۵ 
شخص ديگر به اتهام »قتل« و »اقدام تروريستی« 
تحت تعقيب قضايی ايران قرار گرفته اند. بيزينس 
اينسايدر نيز تأكيد كرد كه ايران برای دستگيری 
رئيس جمهور امريكا از اينترپ��ل تقاضای كمك 

كرده است. خبر تحت تعقيب قرار گرفتن ترامپ 
همچني��ن در رس��انه های الجزيره، اكس��پرس، 
اينديپندنت، رادي��و آزاد اروپا، نش��نال، تلگراف، 
سی ان ان، ديلی ميل، العربيه، فرانس 2۴ ،نيوزويك 

و.. .  نيز به طور گسترده منتشر شد
بامداد جمعه 1۳ دی سال ۹8 سردار سرافراز اسالم 
حاج قاسم سليمانی به همراه ابومهدی المهندس از 
فرماندهان ارشد حشدالشعبی عراق و چند همرزم 
ديگر آنها، در حمله پهپادهای امريكايی در اطراف 
فرودگاه بغداد به ش��هادت رس��يد. بر اساس اعالم 
پنتاگون، وزارت جنگ امريكا، دس��تور اين حمله 
هوايی را دونالد ترامپ رئيس جمهوری و فرمانده كل 

قوای اين كشور صادر كرده بود. 

دادستان تهران خبر داد
فهرستتحتتعقیبایرانازقاتالنحاجقاسم
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