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شكست اجماع سازي عليه ايران
روزنامه آرمان تالش ها براي اجماع سازي امريكا 
عليه ايران در آس��تانه مذاكرات هشتم آذر را 
طرحي شكست خورده توصيف كرد و نوشت: 
هفدهمي����ن كنف��رانس امنيت����ي من�طق��ه اي موس����وم ب��ه 
»گفت وگوه��اي 2021«در حالي در منامه پايتخت بحرين »اس��تان 
چهاردهم ايران« برگزار شد كه نقش هژموني امريكا در غرب آسيا رو به 
افول قرار دارد. فرار امريكا از افغانستان، بن بست سياست هاي امريكا در 
عراق و ناكامي اين كشور در سرنگوني دولت سوريه نشان مي دهد كه 
ظرفيت امريكا براي تغيير شطرنج ژئوپلتيك منطقه به  شدت كاهش 
يافته است. حضور »لويد استين« وزير دفاع امريكا در منامه به خوبي 
نشان داد كه امريكا در جهان با يك چالش عميق و يك ناكامي كم سابقه 
در اجماع سازي عليه ايران و محور مقاومت مواجه است. اتهام زني امريكا 
عليه جمهوري اس��المي ايران در كنفرانس منامه و تكرار ترجيع بند 
مالل آور تهديدهاي امنيتي ايران علي��ه همپيمانان منطقه اي امريكا 
ديگر جايي در ادبيات سياس��ي جهان ندارد. از سوي ديگر بحرين به 
عنوان يك جزيره كوچك با ساختار دموگرافي ناهمگون كه 80درصد 
جمعيت آن را ايرانيان تشكيل مي دهند نمي تواند يك همپيمان جدي، 
قدرتمند و پايدار براي امريكا تلقي شود. حضور مقامات بلندپايه امريكا 
در كنفرانس منامه از جمله وزير دفاع از ورشكستگي سياسي امريكا در 
جهان و پاي��ان نقش منطقه اي اين كش��ور حكايت دارد. بس��ياري از 
همپيمانان سنتي امريكا در جهان از جمله اغلب كشورهاي اتحاديه اروپا 
نسبت به سياست هاي اش��تباه آميز امريكا و س��ردرگمي قطب نماي 
حركت سياس��ي و نظامي امريكا در غرب آسيا و جهان نااميد شده اند. 
اكنون كنفرانس امنيتي موس��وم به گفت وگوهاي 2021 در منامه در 
حالي به پايان رسيد كه هيچ گونه خروجي سياسي و امنيتي مشخصي 
به جز تكرار ترجيع بندي تهديدات امنيتي ايران به همراه نداشته است. 
اين امر نش��ان مي دهد كه س��ايه دلهره آور ايران هموار بر روح و روان 
دولتمردان امريكا و حكام خليج ف��ارس غلبه دارد، زيرا افزايش قدرت 
دفاعي و بازدارندگي اي��ران در دريا، زمين و هوا خواب را از چش��مان 

مقامات امريكا و شيوخ خليج فارس ربوده است. 
........................................................................................................................

گروسي در طرف درست مي ايستد؟
روزنامه خراسان با طرح اين سؤال كه آيا   
گروس��ي در طرف درس��ت مي ايستد، 
بي طرفي مدير كل آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي در س��فر به تهران را مورد ترديد قرار داد و نوش��ت: رافائل 
گروسي ساعاتي قبل از حضورش در تهران در توئيتي نوشته بود: »امروز 
به تهران سفر مي كنم تا با مقام هاي ايراني ديدار كنم و به مسائل باقي 
مانده )درباره برنامه اتمي( ايران بپردازم. اميدوارم بتوانم يك كانال مؤثر 
و بر مبناي مشاركت از گفت وگوي مستقيم ايجاد كنم تا آژانس انرژي 
اتمي بتواند فعاليت هاي راستي آزمايي ضروري خود را در اين كشور از 
س��ربگيرد.« اين س��خنان پرطعنه در كن��ار امريكاگ��ردي وي كه با 
مصاحبه هاي غيرس��ازنده و برخي ادعاهاي بي پايه ي��ا تكراري عليه 
كشورمان همراه بود، فضاي نامناسبي را در آستانه سفر ايجاد كرده بود 
كه نشان از ضعف شخصيتي گروسي و نداشتن شناخت كافي از جايگاه 
مديركل داشت. خراسان اضافه كرد: روزهاي آتي تا دوشنبه آينده نشان 
خواهد داد آقاي مديركل همچنان مي خواهد به دنبال سياسي كاري 
باشد يا ترجيح مي دهد همچون آمانو، نامي نيك از خود به جا بگذارد و 
عاملي براي رسيدن به يك توافق پايدار و مورد قبول همه به شمار برود. 
تهران چندان اعتمادي به گروس��ي كه با حمايت قاطع امريكا و اروپا 
مديركل شد، ندارد و اين را همه مي دانند، اظهارات اخير و گذشته او نيز 
مؤيد اين بي اعتمادي اس��ت اما سياس��ت، عرصه تغيير تاكتيك ها و 
اس��تراتژي هاس��ت و سياس��تمداري موفق خواهد بود ك��ه به موقع 

زمان سنجي كند و در طرف درست بايستد. 
........................................................................................................................

امريكا حاضر به لغو تحريم هاست؟
روزنامه صبح نو هم از نگاه ديگري س��فر مديركل 
آژانس بين المللي ان��رژي اتم��ي را تحليل كرد و 
نوشت: حضور گروس��ي در ايران پيش از آغاز دور 
جديد مذاكرات در وين نشان از عزم جدي تهران براي لغو تحريم ها دارد. 
در حالي  كه حاضر نشدن رئيس آژانس انرژي اتمي در تهران طي چندماه 
گذشته منجر به فضاسازي كشورهاي غربي شده بود، اما باوجود انتقادهاي 
تهران به اين نهاد، با حضور او در ايران موافقت شد تا مذاكرات وين زير سايه 
فشار فني و تكنيكال اين نهاد قرار نگيرد. گرچه اقدامات ايران پس از قانون 
هسته اي مجلس در زمينه فناوري هس��ته اي ذيل برجام شدت گرفته و 
تعهدات تهران در مقابل بي تعهدي طرف هاي غربي كم شده اما همكاري 
تهران با آژانس از هر گونه بهانه گيري اياالت متحده و شركايش جلوگيري 
مي كند. در چنين شرايطي، سؤال بزرگ اين است كه آيا امريكا از نظر رواني 
آمادگي لغو تحريم ها را دارد و ساختار حكومتي اين كشور مي تواند عادت 
قديمي خود به تحريم را ترك كند؟ آيا اين كش��ور واقعاً حاضر اس��ت به 
مذاكرات هسته اي با نيت رسيدن به نتيجه نگاه كند يا اينكه قصد دارد از 
دل مذاكرات، فشار بر ايران را افزايش دهد تا تعهدات خود در رفع تحريم ها 
را اجرا نكند؟ فراموش نكنيم كه بازگش��ت دوباره كشوري كه از تعهدات 
خود خارج شد بدون تضمين عيني و عملي الزم به استمرار بي تعهدي اين 
كشور مي انجامد. در چنين شرايطي تيم مذاكره كننده ايران بايد با نگاهي 
كامالً عيني و منفعت محور و نتيجه گرا به اين مذاكرات وارد شود تا از ميزان 

جديت و اراده طرف هاي مقابل براي رفع تحريم ها آگاه شود. 
........................................................................................................................

»بسيج« باطل السحر فتنه اقتصادي
روزنامه كيهان نوشت: دشمنان و بدخواهان و 
در رأس هم��ه ش��يطان ب��زرگ در ادام��ه 
دشمني هاي پايان ناپذير خود عليه اين ملك و 
ملت به جرم انقالبي كه كرده و دستان غارتگراني چون امريكا و انگليس 
را از منافع نامش��روع آنها در اين مملكت قطع ك��رده، جنگ تمام عيار 
اقتصادي به راه  انداخته اس��ت و در اين كار خود سخت جدي و مصمم 
است، چنانكه در آستانه مذاكرات وين با رفتار و اقدامات و اظهاراتي كه 
بعضي مسئوالن امريكايي ابراز مي دارند حتي بر همپالكي هاي خود نيز 
ثابت مي كند بحث بازگشت به ميز مذاكره و حل وفصل مسائل از طريق 
ديپلماتيك به هيچ وجه جدي نيس��ت و اين جنگ اقتصادي واقعيتي 
است كه ما و خاصه دولتمردان ما بايد با همه وجود آن را جدي بگيرند و 
از بعضي س��اده لوحي ها و وادادگي ها و ناشيگري هايي كه در اين باره از 

دولت قبلي سرزد به شدت اجتناب ورزند. 
يكي از داش��ته هاي غن��ي و كار آمد و بس��يار تأثيرگذار ك��ه بارها در 
صحنه هاي بزرگ و ميادين مردافكن امتح��ان خود را به بهترين وجه 
و با موفقيت پس داده اس��ت، نيروي عظيم و مردمي »بس��يج« است. 
طي همه سال هاي بعد از پيروزي انقالب و شكل گيري نيروي »بسيج 
مستضعفان« ، ملت ايران ديده و لمس كرده كه چگونه »پاره هاي تن 
او« در مقاطع و صحنه هاي مختلف درخشيده و چه در ميدان جهاد و 
دفاع از تماميت ارضي كشور و چه در مبارزه با گسترش و شيوع ويروس 
منحوس و... بسيج نشان داده است كه هر وقت و هر جا به ميدان خدمت 
و جهاد فراخوانده ش��ده، در نهايت اخالص و به بهترين وجه ممكن به 
وظيفه خود عمل كرده است، بنابراين امروز هم نيروي عظيم بسيج كه از 
ميوه هاي شيرين انقالب اسالمي است و از دل توده هاي مردم جوشيده 
و شكل گرفته و بارور شده حتماً مي تواند در چارچوب يك برنامه ريزي 
مدبرانه و عقاليي ، به سهم خود در مقابله با »فتنه اقتصادي« و برداشتن 

موانع توليد و قلع و قمع مفسدان نقش بسيار مؤثري بازي كند.

88498443سرويس  سیاسي

 طرح نمايندگان مجلس 
براي اعطاي تابعيت به اتباع خارجي 

اخيراً جمعي از نماين�دگان طرحي را 
تدوين كرده اند كه بر اساس آن به اتباع 
خارجي تابعيت اعطا مي شود، اين طرح 
كه ۳۷نماينده آن را امضا كرده اند براي 
بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي 

ارجاع شده است. 
به گزارش تس��نيم، در بخشي از متن 
اين طرح آمده است: نظر به شرايط خاص كشور و نياز به تسهيل 
س��رمايه گذاري خارجي و اس��تفاده از ظرفيت اتب��اع خارجي، 
خصوصاً مهاجران، در بهبود شرايط اقتصادي، دولت موظف است 
به افراد داراي شرايط ذيل، اقامت بلندمدت يا تابعيت جمهوري 

اسالمي اعطا نمايد. 
1. مهاجران يا اتباع خارجي كه حداقل به ميزان مش��خص ش��ده در 

دستورالعمل اجرايي اين قانون در كشور سرمايه گذاري نمايند. 
2. مهاجران يا اتباع خارجي كه نسبت به صادرات حداقل ميزان كاالهاي 
ايراني مشخص شده در دستورالعمل اجرايي اين قانون، به كشور خود 

يا كشور ثالث مبادرت ورزند. 
  كميسيون امنيت ملي موضوع تابعيت مضاعف را شفاف مي كند

محمود عباس زاده مش��كيني نيز در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به 
صحبت هاي اخير وزير خارجه درباره ل��زوم حل موضوع دوتابعيتي 
ايرانيان و به دنب��ال آن ايج��اد س��امانه اي در وزارت خارجه گفت: 
ايرانيان مقيم خارج از كش��ور س��رمايه هاي مادي و فكري براي ما 
هستند كه مي توان از سرمايه هاي آنها در سازندگي و توسعه كشور 

استفاده كرد. 
وي افزود: رسالت و وظيفه و مأموريت ما اين است كه با بسترسازي 
قانوني بتوان از س��رمايه هاي آنها اس��تفاده كرد. بايد در اين راستا 
اقدامي صورت گيرد كه وزارت خارجه هم گام هاي مثبتي برداشته 
است. عباس زاده مشكيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران تابعيت 
مضاعف را براي ش��هروندان قبول مي كند، گفت: تابعيت مضاعف 
جوانب مختلف��ي دارد، فعاًل تمركز ما بر اس��تفاده از س��رمايه هاي 
ايرانيان در داخل كش��ور اس��ت، لذا بايد درباره جوان��ب و زواياي 
مختلف آن بحث كرد. تعدادي از نمايندگان طرحي با عنوان اعطاي 
تابعيت به اتباع خارجي تهيه كردند و در اين طرح نحوه حمايت از 
س��رمايه گذاري خارجي آمده اس��ت. ما در اين طرح بحث تابعيت 
مضاعف شهروندان ايراني را هم شفاف و روشن خواهيم كرد و آن را 

مورد بررسي قرار مي دهيم. 
 ........................................................................................................................

پيشنهاد عضو كميسيون انرژي مجلس:
مرّوجان مذاكره و توافق با امريكا 

 

مدتي حرف نزنند 
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره 
به مذاكرات هش�تم آذرم�اه در وين 
تأكيد ك�رد: غرب زده ها مدتي حرف 
نزنند و اگر نظريه اي هم دارند به جاي 
فضاس�ازي رس�انه اي، به مسئوالن 
كشور ارائه دهند و انسجام داخلي را 

به هم نريزند. 
فريدون عباس��ي دواني، در گفت و گو با فارس با بيان اينكه در آستانه 
مذاكرات بايد به دو مؤلفه قدرت س��خت نظام و ق��درت نرم آن براي 
پشتيباني از تيم مذاكره كننده توجه ش��ود، گفت: قدرت سخت نظام 
به مسئله اقتدار دفاعي كش��ور برمي گردد كه در اين ايام بايد در برابر 
انواع تهديدها كه ممكن اس��ت در آس��تانه مذاكرات ول��و به صورت 
محدود متوجه ما شود، قاطعانه و به طور سنگين پاسخ بدهيم و حتي 
رجزخواني هاي نظامي آنها را نيز قاطعانه پاسخ بدهيم. تثبيت قدرت 
نرم نظام در آستانه مذاكرات و تنوير افكار عمومي، وظيفه دستگاه هاي 
تبليغاتي به ويژه صدا وسيماس��ت ك��ه بايد به طور دقي��ق و به موقع 

اطالع رساني كنند. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: بر اين 
اساس، تيم مذاكره كننده بايد با پش��توانه قدرت سخت و نرم نظام و 
براي تهديدزدايي پاي ميز مذاكره بنشيند و روش اجراي كار نيز بايد 
فشار بر منافع رژيم صهيونيستي در تمام ابعاد آن باشد. عباسي دوانی 
در توضيح اين مس��ئله تصريح كرد: تجربه سال هاي گذشته تاكنون 
نشان داده است صهيونيست ها فش��ارهاي تبليغاتي و غيرتبليغاتي را 
بر جامعه ما زياد مي كنند، لذا بايد فش��ار ما بر رژيم صهيونيستي در 
عرصه هاي اقتصادي، سياس��ي، نظامي و تبليغاتي باشد تا اين فشار، 
مانع نفوذ آنها و اعمال فشارشان بر كشورهاي غربي عضو برجام شود. 
وي در ادامه با بيان اينكه در نتيجه مذاكرات بايد تحريم هاي اساسي 
لغو شود، عنوان كرد: منظور از لغو تحريم هاي اساسي اين است كه نفت 
ما به راحتي فروخته شود و تحريم هاي بانكي، بيمه اي و كشتيراني هم 
به طور كامل لغو و خسارت حاصل از عدم اجراي تعهدات غربي ها در 
دوران برجام نيز به ملت ايران پرداخت شود. عباسي دوانی همچنين 
به جريان سازي تبليغي حاميان دولت سابق در خصوص لزوم مذاكره 
و توافق با امريكا در اين دوره از مذاكرات واكنش نشان داد و گفت: اين 
افراد با فرمول هاي دشمن محاسبه و عمل مي كنند، آنها هشت سال 
اين نظريه را دنبال كردند و حاال سؤال اين است كه نتيجه اين رويكرد 
چه شد؟ آيا تحريم ها لغو شد؟ ! آيا تأثيري در معيشت مردم داشت و آيا 

اعتبار پاسپورت ايراني و پول ملي افزايش يافت؟!
وي تصريح كرد: بنابراين بهتر اس��ت اين افراد مدتي حرف نزنند و اگر 
نظريه اي هم دارند به جاي فضاسازي رسانه اي، به مسئوالن كشور ارائه 

دهند و انسجام داخلي را به هم نريزند. 
........................................................................................................................

انبارلويي: 
 ديپلماسي منطقه اي دولت رئيسی 

در دورزدن تحريم ها مؤثر است
حضور فع�ال در اجالس س�ران اكو 
مي تواند گام بلندي براي شكس�ت 

حصر اقتصادي ايران باشد. 
محمدكاظ��م انبارلوي��ي عضو ش��وراي 
مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در گفت و گو 
با ايسنا با بيان اينكه ديپلماسي منطقه اي 
دولت س��يزدهم نقش عمده اي در دور 
زدن تحريم ها دارد، اظهار كرد: ديپلماس��ي منطقه اي همچنين بايد 
فرصتي براي فاصله گرفتن از امريكا و س��ه كشور شرور اروپايي شود. 
اجالس شانگهاي موفقيت بسيار خوبي براي دولت بود و حضور فعال 
در اجالس سران اكو مي تواند گام بلندي براي شكست حصر اقتصادي 

ايران باشد. 
بيش از 1۵كشور در اطراف ايران حضور دارند و دولت مي تواند روابط 
خود را با اين كش��ورها تقويت كند. اگر دولت رواب��ط خود با چين و 
روسيه را كه دو قدرت جهاني بوده و حق وتو در شوراي امنيت دارند 
تقويت كند، ديگر نيازي به امريكا و اروپا ندارد. هم اكنون روابط ما با 
اروپا به حداقل خود رسيده است و كشورهاي همسايه، چين و روسيه 
مي توانن��د جايگزين اروپا ش��وند. اين فعال سياس��ي در پايان گفت: 
اميدوارم حضور فعال ايران در اجالس اكو فرصتي براي گسترش روابط 

با همسايگان ايران و دورزدن تحريم ها باشد.

رئيس قوه قضائيه با بي�ان اينكه نبايد اجازه 
داد يك پرونده يك سال بماند و بعد بررسي 
و معلوم ش�ود، نقص داش�ته و تازه بخواهيم 
براي رفع نق�ص آن را عودت دهي�م، گفت: 
وقتي پرونده اي ارجاع ش�د، ترتيبي اتخاذ 
كنيد اجماالً ن�گاه كنيد و اگر نقص داش�ت 
همان موقع براي رفع نقص اقدام كنيد يا اگر 
نياز به كارشناسي داشت، زودتر اقدام شود. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، 
حجت االسالم محس��ني اژه اي صبح ديروز در 
مجتمع دادگاه هاي تجديدنظر اس��تان تهران 
حضور يافت و در نشستي با قضات اين دادگاه ها 
گفت: از ابتداي تصدي مسئوليت دستگاه قضا 
تمركز خود را روي بررسي و حل و فصل مسائل 
قضايي گذاش��ته ايم و همه بايد تالش كنيم به 
يك نظام قضايي در تراز گام دوم انقالب اسالمي 
دس��ت يابيم. وي تأكيد كرد: اگرچه تقريباً كل 
عمر كاري خود را در دستگاه قضايي گذرانده ام 
اما هنوز براي آشنايي بيش��تر با ابعاد و زواياي 
مختلف كار ني��از به تحقيق و ش��نيدن نظرات 

دلسوزان و خيرخواهان دارم. 
رئيس قوه قضائيه گفت  كه در همين راس��تا از 
تير ماه سال جاري كه رياست عدليه را بر عهده 
گرفته تاكنون در حد توان با همكاران بخش هاي 
مختلف قضايي و نخبگان و اقشار مختلف جامعه 
و همچنين س��ران قوا، معاونان رئيس جمهور، 
شش وزير، هيئت رئيسه و اعضاي 9 كميسيون 
و فراكس��يون مجلس و همچنين كارشناسان 
حوزه هاي قضايي و حقوقي، كانون وكال، كانون 

كارشناسان دادگس��تري، اتاق بازرگاني و اتاق 
اصناف، چهره هاي سياسي، اجتماعي و اصحاب 

رسانه جلساتي را برگزار كرده است. 
محس��ني اژه اي گفت كه اين جلسات با اهداف 
مشخص و به صورت كاربردي براي رسيدن به 
فهم مشترك درباره مشكالت و راهكارهاي آنها 
و استفاده از ظرفيت هاي موجود در كشور براي 
حل مش��كالت مردم به وي��ژه در حوزه قضايي 

بوده است. 
   بيش از ح�د متعارف ب�راي قضات كار 

تعريف شده است
رئيس قوه قضائيه در اين نشست گفت: با اينكه 
در تهران 11۵ش��عبه تجديدنظر مصوب داريم 
ولي به لحاظ كمبود قاضي فعاًل فقط 82 شعبه 
تجديدنظر فعال است. محسني اژه اي بر همين 
اساس از رئيس كل دادگستري استان تهران و 
مسئوالن كميسيون نقل و انتقاالت خواست با 
افزايش قضات و مستشاران مورد نياز دادگاه هاي 
تجديد نظر، در حد مقدورات تعداد ش��عب اين 
دادگاه ها را افزايش دهند تا روند رس��يدگي به 
كار مردم تسريع شود. محسنی اژه اي گفت: امر 
قضايي سنگين اس��ت و در حال حاضر بيش از 
حد متعارف كار براي كارمندان و قضات تعريف 
شده است و متأسفانه محدوديت هايي براي به 
كارگيري و استخدام وجود دارد كه بايد با يك 
برنامه ريزي دقي��ق و مدبرانه و با كمك دولت و 
مجلس از حجم كار كاسته شود يا با به كارگيري 
بيشتر قاضي و كارمند خدمات بهتري به مردم 
داده شود. وي تأكيد كرد: بايد حجم كار قضات 

را كم كنيم تا كيفيت كار باالتر رود. 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به گاليه هاي كاركنان 
دستگاه قضا نس��بت به مش��كالتي كه دارند، 
متذكر شد در همه نشست ها با دولت و مجلس  
اين مسئله مورد توجه و تأكيد بوده و دنبال شده 

و مي شود. 
رئيس قوه قضائي��ه بر لزوم مراقبت نس��بت به 
هواه��اي نفس��اني و وسوس��ه هاي ش��يطان 
و ش��يطان صفتان ني��ز تأكيد ك��رد و گفت: در 
مراودات و رفت و آمدها باي��د از مواضع تهمت 

اجتناب كرد و مراقب وسوسه خناسان بود. 
   جلوي لغزش را بايد از مبدأ گرفت

محسني اژه اي افزود: گاهي انسان بر اثر هواهاي 
نفساني و وسوسه شيطان لغزش پيدا مي كند، 
اما گاهي هم براي انس��ان برنامه ريزي و نقشه 
طراحي مي كنند و دام بر سر راهش مي گذارند 

كه بايد بيشتر مراقب بود. 
رئيس قوه قضائي��ه با بيان اينك��ه صبح ديروز 
گزارش��ي از تخلف يك قاضي بازداشت شده را 
مورد مطالعه قرار داده است، گفت: بعد از خواندن 
اين گ��زارش بالفاصله با رئيس دادگس��تري و 
رئيس مجتم��ع قضايي و بازپ��رس اين پرونده 
تماس گرفتم و آنها را به دفترم دعوت كردم كه 
علل لغزش را بررسي و آسيب شناسي كنيم كه 
چه انگيزه و عواملي باعث لغزش شده يا امكان 
پيشگيري وجود داشته است يا خير. رئيس قوه 
قضائيه تأكيد كرد: بايد جلوي لغزش را از مبدأ 
گرفت نه آنكه اجازه دهيم افراد سقوط كنند و 

بعد برايشان ابراز تأسف كنيم. 

   مجازات بايد متناسب با جرم باشد
رئيس قوه قضائيه به موضوع نقص پرونده ها در 
دادگاه هاي تجديدنظر نيز اشاره كرد و با تأكيد بر 
لزوم تدبير براي تسريع در رسيدگي به پرونده ها 
گفت: نبايد اجازه داد يك پرونده يك سال بماند 
و بعد بررسي و معلوم ش��ود نقص داشته و تازه 
بخواهيم آن را عودت دهيم. وي خطاب به قضات 
محاكم تجديدنظر افزود: وقتي پرونده اي مي آيد، 
همان اول يك نگاه اجمالي به آن بيندازيد و اگر 
نقص داشت همان موقع برگردانيد يا اگر نياز به 

كارشناسي داشت، اين كار زودتر انجام شود. 
محس��ني اژه اي همچني��ن در خصوص برخي 
احكام در محاكم تجديدنظر گفت: مجازات بايد 
متناسب با جرم باشد، بايد جهات مختلف حكم 
به صورت مستند و مس��تدل در رأي ذكر شود 
و احكام بايد معقول باش��د كه منجر به ش��بهه 
نشود. رئيس دس��تگاه قضا با بيان اينكه قضات 
باي��د وضعيت زنداني��ان را به صورت مس��تمر 
مورد پايش و ارزيابي قرار دهند تا كس��اني كه 
امكان استفاده از ارفاقات قانوني همچون آزادي 
مش��روط و مرخصي دارند، بي دلي��ل در زندان 
نمانند و تا جايي كه ام��كان دارد حكم زندان و 
حبس داده نش��ود، در عين حال گفت: به طور 
مثال اگر كسي به 10سال حبس محكوم شده 
است، چرا به طور ناگهاني مدت حبس او به يك 
سال تبديل مي شود، البته گاهي يك رأي نقض 
مي شود كه تكليف آن مشخص است ولي بايد 

همه جهات حكم مستند و مستدل باشد. 
رئيس قوه قضائيه كه در اظهاراتش تأكيد كرد 
كوتاه سخن مي گويد تا قضات زودتر در شعبات 
مستقر و به كار مردم رس��يدگي كنند، پس از 
پايان ديدار و هم انديش��ي با قضات، با تعدادي 
از مراجعان به مجتم��ع قضايي غدير به صورت 
چهره به چهره گفت وگو كرد و در جريان مسائل 

و مشكالت آنها قرار گرفت. 
   تعيين تكليف 200هزار پرونده معوقه

پي��ش از س��خنان رئي��س دس��تگاه قض��ا 
»محمدج��واد حش��متي مهذب« رئيس كل 
دادگستري اس��تان تهران با اشاره به افزايش 
18درص��دي ورودي پرونده ها ب��ه مجموعه 
دادگستري استان تهران گفت: طي 2/۵سال 
گذشته، تقريباً باالي 200هزار پرونده معوقه 
و مسن سنواتي در دادگستري استان تهران 
تعيين تكليف ش��ده اند. وي با اشاره به شعب 
فعال مجتمع دادگاه هاي تجديدنظر اس��تان 
تهران گفت: ميزان ورودي پرونده به هر يك از 
اين شعب در ماه بيش از مقدار متعارف است 
و  قضات دادگاه تجديدنظر اس��تان تهران به 
دليل تراكم باالي پرونده ها كار بسيار سختي 
دارند. وي ب��ا بيان اينكه ح��دود 1۵درصد از 
آرای بدوي در دادگاه هاي تجديدنظر استان 
تهران نقض مي ش��وند، گفت: در دادگستري 
استان تهران 10قاضي را براي موضوع اتقان 

آرا اختصاص داده ايم.

خبر

دبي�ر ش�وراي نگهب�ان ب�ا بي�ان اينك�ه اگ�ر روحي�ه 
بس�يجي حاك�م باش�د هم�ه مش�كالت ح�ل مي ش�ود، 
تأكي�د ك�رد: مس�ئوالن بايد تم�ام ت�الش خ�ود را براي 
ح�ل مش�كالت اقتص�ادي و معيش�تي ب�ه كار گيرن�د. 
به گزارش فارس، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان 
روز گذش��ته طي س��خناني در جلسه اين ش��ورا با اشاره به 
تشكيل بسيج در پنجم آذر 1۳۵8 به فرمان امام خميني)ره( 
ضمن تبريك هفته بسيج گفت كه خداوند را براي اين نعمت 

الهي شاكريم. 
وي ادام��ه داد: تش��كيل بس��يج از هوش��ياري حض��رت امام 
خميني)ره( بود كه بايد قدر اين نعمت را بدانيم و تالش كنيم 
اين روحيه را در خودم��ان حفظ، تقويت و ب��ه جوانان منتقل 
كنيم. بس��يج در همه عرصه هاي نظام��ي، خدماتي و جهادي 
حضور موفقي دارد و متعلق به همه اقش��ار مردم است كه بايد 

هميشه محفوظ بماند. 

جنتي افزود: خوش��حاليم كه بچه هاي انقالبي روحيه بسيجي 
دارند و هر جا اتفاقي مثل سيل و زلزله رخ دهد، در صحنه حضور 
دارند و به كمك مردم مي آيند و اين روحيه بس��يجي است كه 

همه را در صحنه حاضر مي كند. 

وي با بيان اينكه روحيه بسيجي يك روحيه اسالمي و انقالبي 
اس��ت كه بايد در همه عرصه ها و دس��تگاه ها همچون دولت، 
مجلس، قوه قضائيه، حوزه هاي علميه، دانش��گاه ها و مدارس 
حاكم ش��ود، گفت: دانش��جوي ما بايد با روحيه بسيجي وارد 

ميدان مسئوليت شود. 
آيت اهلل جنتي در بخش ديگري از س��خنان خود به مشكالت 
اقتصادي و معيشتي اشاره كرد و با بيان اينكه اگر روحيه بسيجي 
حاكم باش��د همه مش��كالت حل مي ش��ود، خاطرنشان كرد: 
مسئوالن بايد تمام تالش خود را براي حل مشكالت اقتصادي 

و معيشتي به كار گيرند. 
وي افزود: اين مردم كه همه چيزشان را در راه اسالم و انقالب 
فدا كرده اند و در همه صحنه هاي دفاع از اسالم و انقالب حاضر 
بوده اند، بايد مشكالتشان برطرف شود. بايد قدردان مردم باشيم 
و تا آنجا كه مي توانيم مشكالت اقتصادي را كم كنيم، نبايد در 

اين مملكت كسي پيدا شود كه شب را گرسنه بخوابد.

دبير شوراي نگهبان: 

روحیه بسیجی باید در همه عرصه ها حاکم باشد

رئيس قوه قضائيه در دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران:

 بايد حجم كار قضات را كم كنيم
تا كيفيت باال برود

نماين�ده ايراني�ان كليم�ي در مجلس دهم 
اظهار كرد: دادگاه هاي مجازي و تخيلي كه در 
انگليس در مورد حوادث آبان ماه 98 تشكيل 
ش�ده با حماي�ت و هدايت صهيونيس�ت ها 
اس�ت.  ش�ده  ايج�اد  فراماس�ونرها  و 
س��يامك مره صدق، نماين��ده ايرانيان كليمي 
در مجل��س ده��م در گفت وگ��و با ف��ارس، با 
اش��اره به دادگاه ه��اي س��اختگي در انگليس 
در مورد ح��وادث آب��ان ماه 98 گفت: پش��ت 
صحنه اي��ن دادگاه هاي س��اختگي گروه هاي 
مختل��ف ضدانقالب هس��تند، ام��ا حاميان و 

هدايت كنن��دگان اصلي اين دادگاه ها توس��ط 
صهيونيست ها و فراماسونرها هستند. 

وي افزود: به نظر من اي��ن نمايش ها يك علت 
اساسي بيشتر ندارد، آن هم اين است كه جبهه 
غرب به س��ركردگي امري��كا و انگليس به اين 
نتيجه رس��يدند كه در صحنه واقعيت حريف 
نظام جمهوري اسالمي و مردم ايران نمي شوند، 

به همين خاطر به عالم تخيل پناه برده اند. 
نماينده ايرانيان كليمي در مجلس دهم اظهار 
داش��ت: من نمي دانم كه دادگاه مجازي يعني 
چه؟ حكمش چه اعتباري دارد؟ چه كسي بايد 

حكم را صادر كند، بر اساس قوانين كدام كشور 
اين احكام صادر مي شود؟ چه كسي را محاكمه 

مي كنند؟ متهم كجاست؟
مره صدق خاطرنش��ان كرد: ش��اهداني كه در 
اين دادگاه حاضر مي ش��وند، صورتشان كاماًل 
پوش��يده اس��ت، مردم چه مي دانند اينها چه 
كساني هس��تند، ش��ايد اينها را از سر خيابان 
گرفته و آورده ان��د و روي آنها را پوش��انده اند 
و به عنوان ش��اهد در دادگاه از آنها اس��تفاده 

مي كنند. 
وي افزود: آنچه از اين دادگاه هاي در رس��انه ها 

انعكاس يافته اس��ت هيچ چيز قابل استنادي 
نيس��ت. به نظر من اين يك توطئه اس��ت و با 
هم��كاري صهيونيس��ت ها و فراماس��ونرها و 
عناصر ض��د انقالب اس��ت. صهيونيس��ت ها و 
عناصر ضدانق��الب ديده اند در فض��اي واقعي 
نمي توانند از پس جمهوري اس��المي بربيايند 
و همه فش��ارهاي آنها در عرصه هاي مختلف از 
جمله اقتصادي برايشان بي ثمر بوده و حال در 
عالم خيال و با تشكيل اين دادگاه هاي خيالي 
مي خواهند با ملت ايران بجنگند. آنها در عالم 

رؤيا هر خوابي كه مي خواهند ببينند.

نماينده ايرانيان كليمي در مجلس: 

دادگاه  ضدایراني انگلیس با هدایت صهیونیست ها تشكیل شد

   مجلس

   گزارش


