
 علي نجفي توانا
در همين ج��ا الزم اس��ت به 
آقاي رئيس��ي باب��ت حذف 
عملي تبصره ماده 48 قانون 
آيين دادرسي كيفري تبريك 
عرض كنم. اين اقدام نش��ان 
از اتخاذ ي��ك رويكرد جديد 
در دس��تگاه قضا است. موارد 

مترقي ديگري هم در سند امنيت قضايي ذكر 
شده است كه مانع اقدامات خارج از چارچوب 
خواهد ش��د؛ از جمله آنها منع ش��كنجه و 
بازداشت خودسرانه اس��ت. اين موارد مورد 

تأييد حقوقدانان است. 

اين نكته را هم بايستي مورد 
اش��اره قرار دهم كه س��ند 
امنيت قضاي��ي، اگرچه يك 
اقدام بسيار بجا و مورد اعتناي 
مراجع قضايي خواهد بود، اما 
چون قانون نيست، نمي تواند 
در اح��كام دادگاه ه��ا مورد 
استناد مستقيم قرار بگيرد. 
براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي كنم رئيس 
دستگاه قضا يك نهاد فراقوه اي متشكل از 
قضات و وكالي مجرب تش��كيل دهد تا بر 
اجراي اين سند در چارچوب قوانين جاريه 

نظارت داشته باشند | صفحه 3

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 27 مهر 1399 - اول ربيع االول 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6051 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

یادداشت سیاسی

نگاه

دیدگاه

»صلح « به زور سر نیزه معیشت!

صلح تحمیلي، جنگ تحمیلي

تحريف براي تحمیل تسلیم

محمد اسماعیلی

كبري آسوپار

محمدجواد اخوان

حس��ن روحان��ی طی هف��ت س��الی كه 
رئيس جمه��ور كش��ورمان ب��وده بار    ه��ا 
رويداده��ای مهم صدر اس��الم نظير صلح 
حديبيه، قيام امام حس��ين)ع( و صلح امام 
حسن)ع ( را به گونه ای نقل كرده كه انتقادات 

فراوانی را به همراه داشته است. 
او در آخري��ن موضع گيری، ش��رايط امروز 
جامع��ه را با زم��ان حيات امام حس��ن)ع( 
تطبيق می دهد و گزاره »مردم خواهان صلح 
با دشمن هستند « را عنصر واحد در هر دو 
مقطع زمانی معرفی می كند: »عده ای به امام 
حسن)ع( گفتند چرا صلح كرديد؟ حضرت 

گفتند مردم صلح رو می خواستند.« 
1-  - نخستين وجه تشابه در دو برهه زمان 
امام حسن )ع( و دوران فعلي »نقش پذيری 
خواص و فرماندهان« اس��ت، به طوری كه 
عامل تحميل صلح در زمان امام حسن )ع( 
رؤساي قبايل )نخبگان تصميم ساز( بودند 

و عامل صلح امروز »عمدتاً مس��ئوالني« 
هستند كه رو به س��وي اشرافيت اسالمي 
آورده و از فرهنگ مقاومت خسته و دلسرد 

شده اند. 
در بره��ه كنوني بخ��ش قاب��ل توجهي از 
مسئوالن تصميم ساز و تصميم گير كشور 
تالش مي كنند با ايجاد عملي��ات رواني- 
اقتصادي، صلح را به م��ردم تحميل كنند 
مشابه رويكردي كه رؤساي قبايل در دوره 
حيات امام حسن )ع( اتخاذ كردند تا صلح 
را به امام حس��ن )ع(  بقبوالنند، به طوري 
كه با نقش آفرينی خواص آن دوره، اكثريت 
مطلق لش��كر را از همراهي امام پش��يمان 
كردند و نخست در شبي كه فرمانده آخرين 
سفارشات جنگي را در محل اجتماع گوشزد 
مي كن��د، قرار بع��د از نماز صب��ح را ملغي 
مي كنند چرا كه معاويه با وعده هايي آنها را 

تطميع مي كند. | بقيه در صفحه 2

»اگر يار و ي��اوري مي يافتم، حكومت را 
به معاوي��ه واگذار نمي ك��ردم. « همين 
عبارت از امام حسن)ع( براي درك اينكه 
صلح بر ام��ام جامعه اس��المي تحميل 
شد، كفايت مي كند. با اين حال، بررسي 
برخي جزئيات اين رويداد مهم تاريخي 
مي تواند دانش تحليلي و سياس��ي ما را 
براي الگوگيري از س��يره سياس��ي امام 

حسن)ع( باال ببرد. 
امام حس��ن)ع( در مقام رهبر يا خليفه 
جامعه آماده نبرد با معاويه ش��ده بودند؛ 
نه آنكه ايش��ان خواهان جنگ در درون 
جامعه باش��ند، بلكه از اي��ن رو كه پس 
از ش��هادت امام عل��ي)ع(، معاويه بناي 

سركشي گذاش��ت و نه تنها تن به بيعت 
با امام حس��ن)ع( ن��داد، بلك��ه خود را 
براي خالفت شايسته تر خواند و مهم تر 
آنكه با لشكركش��ی به كوفه آماده نبرد 
با امام ش��د. از سركش��ي و عدم بيعت را 
ش��ايد بتوان به مصلحت، گذشت؛ اما با 
لش��كري كه تا نزديك مرك��ز حكومت 
آمده و آماده جنگ است، چه بايد كرد؟ 
اين گونه شد كه امام نيز به تجهيز سپاه 
خود پرداختن��د، اما وقايع ب��ه گونه اي 
پيش رفت ك��ه در برابر ام��ام گزينه اي 
جز امضاي توافق با معاوي��ه و واگذاري 
 حكومت ب��ه اي��ن شورش��ي قدرتمند 

نبود. | بقيه در صفحه 2

سخنان رئيس جمهور بار ديگر حاشيه ساز 
ش��د. درس��ت در روزهايي ك��ه كاهش 
 ارزش پ��ول ملي و ت��ورم ناش��ي از آن، 
موج��ي از نگراني ه��ا را در خص��وص 
معيش��ت م��ردم فراه��م آورده، آق��اي 
روحاني در تبيين��ي تأمل برانگيز و البته 
بي اساس از تاريخ اس��الم، نشاني غلطي 

به جامعه ارائه ك��رد. وي كه پيش از اين 
نيز حماسه عاش��ورا را به  نوعي مذاكره 
ديپلماتي��ك تقليل داده ب��ود، اينك به 
بهان��ه س��الگرد ش��هادت امام حس��ن 
مجتبي)ع( قرائتي جديد و البته عجيب 
 از صل��ح تحميلي ب��ر آن حض��رت ارائه 

كرده است. | بقيه در صفحه 2

»صلح امام حسن« را 
با ترس تفسیر نکنید

قضادراتاقشيشهاي
»سند امنيت قضايی« با تکيه بر اصول مترقی فقهی و آموزه های نوين حقوق بشری از سوی رئيس دستگاه قضايی ابالغ شد. شفافيت بدون اغماض، گرانيگاه اصلی سند 

امنيت قضايی است. اجرا و نظارت بر اجرای اين سند منجر به احيای عملی حقوق عامه و عدالت اجتماعی می شود. سند امنيت قضايی با استقبال جامعه حقوقی هم مواجه 
شده است. نگاهی گذرا به 37 ماده اين سند، اميد  ها برای تحول جدی در دستگاه قضايی را پررنگ تر از هميشه کرده است

كرامت انساني و حقوق بشر در جاي جاي سند امنیت قضايي ديده شده  است

   اجتماعی

    برخورد با اراذل و اوباش هميش��ه يكي از وظايف 
اصلي و مهم نيروي انتظامي است و هر زماني كه نيروي 
انتظامي در اين زمينه خوش درخشيد -كه هميشه هم 
خوش درخشيده است- رضايت مردم و شهروندان را 
به دنبال داشته، به طوري كه در گزارش هاي ميداني 
هميش��ه با قدر داني مردم از نيروي انتظامي روبه رو 
مي شويم و گاهي اين ابراز قدرداني را با نصب بنرهايي 

در حمايت از پليس مي بينيم

    »پليس جوان«، »سرنخ« و »شليك نهايي« آثاري 
 بودند كه در ارائه چهره اي مقت��در و مردمي از پليس 
موفق عمل كردن��د اما آثاري هم بودن��د كه پليس را 

عنصري مقابل جامعه تصوير مي كردند

    يادداشت سردار رحيمی، رئيس پليس 
 پايتخت، درباره خدمت بي منت به جامعه 

و ارتقاي امنيت و ثبات داخلي کشور

امریکا
آمادهسناریویتقلب

رضایتعمومی
ازعملياتپليس
عليهاوباش

    گسترش بيماري كرونا به حدي رسيده كه بيمارستان هاي 
تهران را وارد يك بحران تمام عيار كرده اس��ت. معاون آموزشي 
دانشگاه علوم پزش��كي تهران در توئيتي از طوفان خطرناكي از 
كرونا خبر داده كه بيمارس��تان هاي پايتخت را درنورديده است. 
معاون تحقيق��ات و فناوري وزارت بهداش��ت هم روز گذش��ته 
 از بي اثر بودن چه��ار داروي مع��روف بر درمان كرون��ا خبر داد. 
سپاه استان تهران در اقدامي ويژه براي مقابله با افرادي كه نسبت به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اماكن عمومي بي توجه هستند، 
گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزشكي تشكيل داده تا 

آنها را با امر به معروف و نهي از منكر ارشاد كنند | صفحه 3

با هدف لبيک به ندای رهبرفرزانه انقالب در کمک به اقشار 
آسيب ديده ناش�ی از ويروس کرونا، مرحله سوم رزمايش 
کمک مومنانه با توزيع ميليون ها بسته حمايتی و معيشتی در 
سراسر ايران با همکاری بسيج و مردم در دهه آخر اجرا شد. 
به گزارش خبرگزاری بسيج، توزيع بيش از يك ميليون و 900 هزار 
بسته معيشتی بين نيازمندان از سوی سازمان بسيج سازندگی در 
كل كش��ور، توزيع 14 هزار و 940 بسته معيشتی در شهرستان 
كرمان، 950بسته معيشتی در ابهر،  1۲۶ هزار بسته معيشتی و 
بهداشتی در سمنان، 3هزار و 800 سبد غذايی و لوازم التحرير در 
استان سيستان و بلوچستان، يك ميليون بسته معيشتی در استان 
فارس، ۶500 بسته معيشتی در شهرقدس،  40 هزار پرس غذای 
گرم در بين نيازمندان كردستانی، ۲ هزار و ۲44 بسته معيشتی و 
تعداد 150بسته لوازم التحرير بين دانش آموزان نيازمند اصفهان، 
5۲0 بسته حمايتی و معيشتی و هزار پرس غذای گرم در جلفا، 
500هزار بسته معيشتی در قالب رزمايش مواسات بين نيازمندان 
استان البرز، 1۲0 بسته معيشتی در بين اقشار نيازمند كرمانشاه، 
۲۲0 بس��ته كيف و لوازم التحري��ر بين دانش آم��وزان نيازمند 
كهگيلويه و بويراحمد، اجرای ط��رح »لبخند رضايت« با توزيع 
400 بسته لوازم التحرير در گيالن، توزيع ۷50 بسته لوازم التحرير 
بين دانش آموزان نيازمند استان لرستان و كمك يك ميليارد و 
400 ميليون ريالی خيرين در استان مازندران از جمله كمك های 

مؤمنانه بسيجيان در دهه آخرماه  صفر بوده است.

بحران تمام عیار كرونا

ندای همدلی بسیجیان با مردم 
در کمک های مومنانه

 »پليس خوب« در سينما 
پرفروش تر از »پليس بد«

  رضا سرآباداني
 با مطالعه و بررس��ي سند 
امنيت قضاي��ي چند نكته 
مثب��ت در آن مش��خص 
مي شود كه مي توان گفت 
براي نخستين بار در نظام 
حقوقي و قضاي��ي ايران به 
اين مس��ائل به طور جدي 

پرداخته شده اس��ت. اولي��ن نكته مثبت 
ارائ��ه تعريفي از امنيت قضايي اس��ت كه 
در اين سند به طور هوش��مندانه صورت 
گرفته است . اصوالً در حقوق ايران گرچه 
در بند 14 اصل س��وم قانون اساس��ي به 

امني��ت قضاي��ي اش��اره 
گرديده اس��ت، ولي ت��ا ب��ه 
امروز علماي حقوق تعريف 
مشخصي از امنيت قضايي 
ارائه نداده ان��د و تنها به ذكر 
برخ��ي مصادي��ق آن اكتفا 
كرده اند، اما در اين س��ند به 
تعريف امنيت قضايي به طور 
هوشمندانه اقدام شده اس��ت و در مقدمه 
آن بيان م��ي دارد: »امنيت قضايي حالتي 
است كه در آن حيثيت، جان، مال و كليه 
امور مادي و معنوي اشخاص مورد حمايت 
قانون و مصون از تعرض باشد« | صفحه 3 

 از انديشه هاي نوين تا دادگاه هاي شیشه اي 
در سند امنیت قضايي

  محمدعل�ي جداري 
فروغي

 براي اينكه بتوانيم دستگاه 
قضاي��ي م��ورد اعتم��اد 
داشته باشيم، بايستي قانون 
و مجري خوب داشته باشيم. 
هر چ��ه قانون متناس��ب و 
درست باشد، ولي مجري و 

ناظر قانون ناتوان از اجراي آن باشند، راه به 
جايي نخواهيم برد. در اين بخشنامه مواردي 

براي رفع اين موضوعات آمده است. 
حق رس��يدگي علني، حق بهره وري از 
خدمات قضايي، حريم خصوصي و موارد 

مشابه آن بايد در عمل به 
طور صحيح به اجرا درآيد. 
از آنجا كه با توجه به قانون 
اساس��ي كلي��ه اصح��اب 
دعوي حق برخ��ورداري 
از وكي��ل را دارن��د، اي��ن 
مهم بايستي وفق ابالغيه 
جديد رئيس دستگاه قضا 
عملياتي شود.  نظاره گري آحاد جامعه 
به رون��د دادگاه ها كه در س��ند امنيت 
قضايي به آن اشاره شده است، نكته مهم 
سند ابالغي است كه بايد به طور جدي 

بر اجراي آن نظارت شود | صفحه 3

 جمع آوري يکجاي اصول مترقي 
كار  بجايي  است

 يک نهاد از وكال و قضات
بر اجرای سند نظارت كند

اظهارات جهت دار و قابل تأمل رئيس جمهور درباره صلح امام حسن)ع(، بار ديگر 
روحاني را در مظان تحريف و تفسير شخصی رفتار ائمه عليهم السالم قرار داد. 
رئيس جمهور پيش تر )مهر ماه سال 93( در اجتماع مردم زنجان نيز حماسه 

عاشورا را به  نوعي مذاکره ديپلماتيک تقليل داده و گفته بود: »درس کربال هم 
درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازين است« | صفحه 2

صفحه 14
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 مراسم عزاداري شهادت امام رضا )ع( 
با حضور رهبر انقالب

مراسم عزاداري روز شهادت حضرت امام علي بن موسي الرضا 
عليه الس��الم صبح روز گذشته در حس��ينيه امام خميني با 

حضور رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد. 
 در اين مراس��م ك��ه ب��دون حض��ور جمعيت برگزار ش��د 
حجت االسالم عابديني س��خنراني كرد و محمود كريمي به 

ذكر مصيبت و مرثيه سرايي پرداخت. 

 ترامپ: مقابل بد    ترين نامزد تاريخ انتخابات شکست بخورم
امريکا را ترک می كنم

ترامپ گرفتار تکرر »سودای تماس ايران« 
صفحه 15


