
جهاد تبیین عاشورایی 
چرایی، چیستی و چگونگی 

اگر جهاد حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را »جهاد اصغر « بدانیم که در مقابل 
تهدیدات سخت و در قالب نبردهای فیزیکی رخ می دهد، ماهیت عاشورا 
»ظرف زمانی« است که به یک روز و حتی یک نصف روز محدود می شود. با 
همین نگاه است که عده ای کج فهم مظلومیت عاشوراییان را با برخی موارد 
مشابه مقایسه می کنند و می گویند فالن مجرم جاسوس به دلیل چندین 

سال محکومیت مظلوم تر از آنها بوده است.  
این در حالی است که جهاد امام حسین)ع( در ادامه جهاد نبوی، علوی، 
فاطمی و حسنی بر محور »جهاد تبیین « تمرکز داشته و پس از ایشان هم 
در قالب جهاد تبیین زینبی ادامه یافته است. به عبارت روشن تر، سبک 
مبارزه آن حضرت با غاصبان حکومت از ابتدای امامت تا لحظه شهادت، 
تبیین به مفهوم واقعی آن، یعنی هدایت به سوی نور و حقیقت بوده است. 

برهمین اساس از یک سال پیش از واقعه عاشورا خواص جامعه اسالمی را 
که شامل حدود 200 نفر از صحابه و بیش از 500 نفر از تابعین بودند، در 
»منا« جمع کرد و از روش مبارزه خویش با حکومت غاصب سخن گفت. 
از آنها خواست تا آنچه را که می شنوند برای مردم بازگوکنند. پس از آن هم 
مکرر خطبه خواند و نامه نوشت. سفیر اعزام کرد و برای بیداری مسلمانان از 
همه ابزار ها و روش های تبیینی بهره گرفت. اما آنچه سبب شد تا سیدالشهدا 
راه »تبیین سرخ « را برگزیند، فضای آلوده ای بود که در آن جای حق و باطل، 

ظالم و مظلوم، قاتل و شهید عوض شده بود. 
امام المسلمین متوجه شد که دستگاه خالفت در یک جنگ شناختی تمام 
عیار و با تحریف حقایق توانسته است میان امام و امت فاصله ای ایجاد کند 
که حتی اگر او را بر حق دانسته و محبت امامشان را هم در دل داشته باشند، 

به دفاع از وی نخواهند پرداخت. 
حسین بن علی)ع( با خلق واقعه عاشورا ثابت کرد که نه معرفی جایگاه و 
منزلتش بیدار کننده است و نه گوشزد کردن معاد و قیامت. از همین رو، 
شب عاشورا را برای ارتباط با خدا، قرآن خواندن با صدای بلند، مناجات و 
دعا مهلت گرفت تا شاید تأثیر جنگ نرم دشمن و القائات صورت گرفته را 
کاهش دهد. در اوج درگیری هم وقتی هنگام نماز ظهر فرا رسید باز مهلت 
خواست که موافقت نشد. اما در میانه میدان به نماز ایستاد تا حجت را تمام 
کند. سیدالشهدا با این کار ها ثابت می کرد، علت دشمنی با وی فقدان دین 
و ضعف ایمان است که ناشی از تأثیر حکومت ناپاکان و نااهالن بر جامعه 
اسالمی بود. به عبارت دقیق تر از اسالم و مسلمانی جز نامی نمانده بود. آنجا 

بود که فرمود: »اگر دین ندارید الاقل آزاده مرد باشید. « 
با این نگاه عاشورا یک مکتب است که جهاد تبیین در آن شاخصه های خود 
را دارد. در جهاد تبیین عاشورایی، روشنگری با لب های تشنه، با گلوی بریده، 
از سر نی، زیر سم اسب، با جسم بی کفن، از حلقوم شش ماهه، با ناله های 
مادرانه، فریادهای کودکانه، شیون های معصومانه، از میانه آتش و دود، در 
لباس اس��ارت، از البه الی هلهله های جاهالنه، در گوشه خرابه، با ادبیات 

حیدری در مجلس شاهانه و با پرچم زینبی صورت می گیرد. 
بدون تردید اگر جهاد تبیین زینبی برای رساندن پیام کربال ادامه نیابد، 
عاشورا قابل تکرار است. اگر تبیین گران جهادی امروز از عهده تبیین علل 
وقوع واقعه عاشورا برنیایند، راهی جز تکرار عاش��ورا باقی نمی ماند. باید 
روشن شود که چرا یک امت چنان از امام خویش فاصله می گیرد که دیگر 
مرجعیت او را قبول نمی کند ولو آنکه وی پسر رسول خدا)ص( باشد. ولو 
آنکه وی را بشناسد. ولو آنکه وی را به حق بداند. ولو آنکه محبتش را در دل 

داشته باشد. 
باید تبیین شود که چگونه دستگاه تبلیغاتی معاویه موفق شد ظرف مدت 
کوتاهی ارزش های عصر جاهلیت را جایگزین ارزش های اسالمی کند و 
چگونه تجمل گرایی و اش��رافی گری می تواند جامعه اسالمی را از اجرای 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر باز دارد که به بزرگ ترین منکر ها هم 

بی تفاوت شوند؟ 
اگر آنان که می مانند زینب وار راه حسینیان را ادامه ندهند، بنی امیه های 
امروزین با کمک پسرعموهای داخلی جای جالد و شهید را عوض خواهند 
کرد. به جای داعش و تروریست ها، شهدای مدافع حرم را محکوم خواهند 
کرد. به جای برخورد با عامالن منکر، آمران معروف را بازخواست خواهند 
کرد. به جای تحس��ین عفت مداران به تشجیع عفت ش��کنان خواهند 
پرداخت. بدی��ن ترتیب جای ارزش ها و ضدارزش ها عوض خواهد ش��د. 
در چنین شرایطی عاشورا تکرار خواهد شد که البته باز هم پیروز میدان 

عاشوراییان خواهند بود. 

رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه دبیرکل 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین:

هر بخش از مقاومت
 می تواند بینی دشمن را به خاک بساید

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به نامه آقای زیاد النخاله، دبیرکل 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسالمی را 
موجب ارتقای جایگاه این جنبش در مقاومت و خنثی شدن خدعه 
رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند و با تأکید بر 
لزوم حفظ یکپارچگی همه گروه های فلسطینی خاطرنشان کردند: 
دشمن غاصب رو به ضعف، و مقاومت فلس�طین رو به قوت است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم رهبری، در پاس��خ 
رهبر انقالب اسالمی به نامه آقای زیاد النخاله آمده است: نامه متین و 
مژده بخش جنابعالی را دریافت کردم. خداوند به شما پاداش نیک دهد 
و پیروزی نهایی ملت سربلند و مظلوم فلسطین را نزدیک فرماید. حادثه 
اخیر، افتخارات جنبش جهاد اسالمی فلس��طین را مضاعف ساخت و 
جایگاه جهاد اسالمی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا 
بخشید. شما با مقاومت شجاعانه خود، سیاست خدعه آمیز رژیم غاصب 
را خنثی کردید. ش��ما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت، 
به تنهایی هم می تواند بینی دشمن را به خاک بساید. شما با پیوند زدن 
مجاهدت در غزه با کرانه، و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت 
جهاد، توانستید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن خبیث 
و خدعه گر بکشید. همه س��عی گروه های فلسطینی در همه سرزمین 
فلسطین باید برای حفظ این یکپارچگی باشد. دشمن غاصب رو به ضعف 
است و مقاومت فلسطین رو به قوت اس��ت، و ال حول و ال قوه اال باهلل. ما 

همچنان در کنار شماییم. سالم علیکم و العهود بحالها.. 
    نامه زیاد نخاله به رهبر معظم انقالب

زی��اد نخاله در نامه خ��ود به حضور گس��ترده مجاهدان فلس��طینی، 
به خصوص جنبش جهاد اسالمی و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر 
فلسطین، به ویژه در غزه و کرانه قهرمان غربی اشاره و خاطرنشان کرد: 
با حضور گردان های مقاومت جهاد، هیچ روزی نمی گذرد مگر آنکه در 

کرانه غربی درگیری  هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد. 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی در تش��ریح وضعیت غزه، به ایستادگی 
مقتدرانه ای��ن منطقه در مقابل رژیم اش��غالگر اش��اره ک��رد و درباره 
درگیری های سه روزه اخیر افزود: ما این درگیری  ها را »وحده الساحات « 
)اتحاد میدان ها( نامیدیم تا بر اتحاد ملت مان در برابر دشمنی تأکید کنیم 
که با تمام قدرت و توطئه هایش س��عی بر نابودی این اتحاد دارد. زیاد 
نخاله با تأکید بر اینکه در این جنگ سراسر سرزمین اشغالی فلسطین 
تحت برد شلیک موشک های مقاومت جهاد اسالمی قرار داشت، گفت: 
این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد، به شکلی که آنها 
ظرف سه روز مجبور به تقاضای آتش بس و تن دادن به شروط مقاومت 
شدند. دبیرکل جهاد اس��المی، نقشه دش��من را ایجاد تفرقه در میان 
نیروهای مقاومت خواند و افزود: آنها اعالم کردند که هدف از جنگ فقط 
جهاد اسالمی است اما جهاد اسالمی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه خود، 
حیرت و حمایت تمام نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت 
و از سوی ملت فلسطین و همه تشکیالت مقاومت و در رأس آن جنبش 

حماس، مورد تأیید و حمایت قرار گرفت. 
دبیر کل جهاد اسالمی این دس��تاورد مقاومت را مقدمه پیروزی های 
بزرگ تر ملت فلس��طین در آین��ده خواند و با تش��کر از نقش جنبش 
حزب اهلل به رهبری جناب سید حس��ن نصراهلل و همچنین حمایت و 
تأییدهای ایران در همه ابعاد به رهبری و هدایت رهبر انقالب اسالمی 
خاطرنشان کرد: اگر این حمایت ها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما 

نبود، این پیروزی و پیروزی های گذشته به دست نمی آمد. 

خطیب نماز جمعه تهران:
حضور میلیونی مردم در محرم

ادعای دروغین دشمنان را برمال کرد
برخ�ی رس�انه ها و م�زدوران غرب�ی ب�ه دروغ ادع�ا می کردن�د 
فش�ار اقتصادی وارد ش�ده ب�ه مردم باع�ث بی دین ش�دن آنها 
ش�ده، ولی حض�ور میلیون�ی در محرم امس�ال نش�ان داد مردم 
بیش�تر از گذش�ته در صحنه ه�ای دین�ی حاض�ر هس�تند. 
به گزارش فارس، آیت اهلل کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در 
خطبه های نماز جمعه با اشاره به پیروزی های جهاد اسالمی فلسطین 
در جنگ با رژیم صهیونیستی گفت: روزی رژیم صهیونیستی با تمام 
کشورهای عربی مقابله می کرد و پیروز  می شد و به غرور کاذبی رسیده  
بود اما انقالب جمهوری اس��المی که واقع ش��د و بعد از آن با تشکیل 
حزب اهلل لبنان، ش��اهد این بودیم که  در 33 روز مجاهدان حزب اهلل به 
رژیم صهیونیستی شکست سنگینی وارد کردند و این نشانه نصرت خدا 
برای کسانی اس��ت که در راه خدا جهاد می کنند. در روزهای گذشته 
نیز شاهد این بودیم که در سه روز فقط جهاد اسالمی 110 موشک به 
رژیم صهیونیستی پرتاب کرد و این مزدوران را در النه هایشان فرو برود 

و مجبورشان کرد تسلیم شوند. 
آیت اهلل صدیقی در ادامه با اش��اره به لزوم گرفتن تضمین در مذاکرات 
افزود: مسئله هس��ته ای و مذاکرات از ناحیه ایران در راستای عمل به 
تعهدات چند جانبه ادامه دارد و کارشکنی  ها همیشه از سوی دولت های 
پوشالی غربی بوده است. در ادامه مذاکرات باید تضمین های الزم گرفته 
شود و عالوه بر آن راستی آزمایی کردن هم الزم است. برخی رسانه ها و 
مزدوران غربی به دروغ ادعا می کردند فشار اقتصادی وارد شده به مردم 
باعث بی دین شدن آنها شده، ولی حضور میلیونی در محرم امسال نشان 

داد مردم بیشتر از گذشته در صحنه های دینی حاضر هستند. 
وی ادامه داد:  امروز هم که سکوالر ها می  گویند امامت امر زمینی است 
و آسمانی نیست، ادامه حرکت یزیدیان است و از نور امامت و هدایت آن 
واهمه دارند؛ اما امام راحل با الهام از عاشورای امام حسین )ع( از خون های 
پاک جوانان این مرزو بوم کمک گرفت و مسئله امامت و والیت را در ایران 
به باور تبدیل کرد و امروز مردم ما مسئله والیت فقیه را حرکتی در مسیر 
حرکت ائمه اطهار می دانند. صدیقی با تأکید بر لزوم امر به معروف و نهی 
از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک جریان حیات، وحدت و 

دلسوزی است و همه مأمور حفظ دین هستیم. 
خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: مسئله ای که همیشه باید 
تکرار کرد، هوش��یاری، امیدواری، توکل، اتحاد، والیتمداری و باور به 
نیابت والیت فقیه از امام عصر اس��ت. صدیقی ادامه داد: مردم باید در 
نهایت آرامش در صحنه آماده باشند و در رفع مشکالت دولت خود را 
یاری کنند و در رفع نواقص دست به دست هم بدهند. وی اضافه کرد: 
مبارزه با تحریف که امروز هم باال ترین خطر در انقالب ما که هم آسمانی 
و هم مردمی است، از دیگر اهداف امام حسین )ع( بود. بی مسئولیتی، 
بی تفاوت��ی و نظاره گر ظلم ب��ودن و مظلوم را از اس��ارت ظالم بیرون 

نکشیدن از گناهان کبیره است.

حسین عبداللهی فر

ی�ک س�ال از دول�ت 
مردمی س�یدابراهیم 
رئیس�ی گذش�ت و او در این مدت به 31 استان 
کش�ور رف�ت و از نزدیک در جریان مش�کالت 
مردم قرار گرفت. حسن ختام این سفر میدانی، 
س�فر به دی�ار کریم�ان، دی�ار س�ردار قهرمان 
مل�ی و جبه�ه مقاوم�ت، اس�تان کرم�ان بود. 
رئیس جمهور در یک سال گذش��ته برخالف سلف 
خود- که با بسیاری از تحوالت جاری کشور بیگانه بود 
و گاهی به طعن و طنز می گفت جمعه متوجه شده، یا 
هنگام حضور در جمع کارگران یک کارخانه در حاشیه 
تهران، حتی حاضر نمی ش��د از خودروی ضدگلوله 
پیاده شود- پشت میز نش��ینی را ر ها کرده و در گرم 
و س��رد روزگار در میان مردم بود و مرکز و پیرامون 
برای او تفاوتی ندارد. او همان گونه که در آخرین سفر 
استانی اش هم تصریح کرد، هرگز از طعن و تهمت ها 
نهراسیده و کوشیده اسیر حاشیه سازی ها هم نشود. 
اگرچه ش��نیدن بی واسطه مش��کالت مردم، صد ها 
مصوبه برای پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف کشور، 
تکمیل طرح های ناقص، احیای کارخانه های تعطیل 
و نیمه تعطیل و ایجاد درک متقابل بین دولت و ملت 
از نتایج بازگشت دولت به مردم بوده است، اما رئیسی 
برخالف اسالف خود، بنای یک بدعت عمدتاً انتخاباتی 
را فرو ریخت و اجازه نداد، در سفرهای استانی خود، 
بی جهت و بدون پشتوانه مالی و کارشناسی کلنگ 
طرحی برزمین زده شود؛ طرح هایی که در اقصی نقاط 
کشور نیمه کاره ر ها ش��ده و اکنون به معضلی برای 

دستگاه اجرایی تبدیل شده است. 
   فع�االن اقتصادی افس�ران ح�وزه تولید  
رئیس جمهور روز پنج  ش��نبه در اولین برنامه سفر 

استانی دولت مردمی به کرمان، در نشست بررسی 
مسائل اقتصادی این اس��تان، فعاالن اقتصادی را 
افسران حوزه تولید کشور خواند و افزود: امروز هر چه 
تولید، اشتغال و فعالیت های دانش بنیان در کشور 
تقویت ش��ود، مایه امیدواری دوس��تان و ناامیدی 
دشمن اس��ت و این مهم با تالش  ها و فعالیت های 
معمول و مرس��وم حاصل نمی ش��ود، بلکه نیاز به 
تالشی مجاهدانه دارد. رئیسی با تأکید بر باور مبنایی 
دولت سیزدهم به توان و ظرفیت های داخلی کشور، 
برخی کاس��تی های موجود در روند رشد و توسعه 
کشور در ادوار گذشته را متأثر از امید به بیگانگان 
دانست و گفت: در دولت مردمی معتقدیم که با تکیه 
به داشته های خودمان می توانیم کشور را به بهترین 
نحو بسازیم. هر جا به داش��ته های خودمان تکیه 

کردیم، موفق بوده ایم. 
  خون حاج قاس�م چهره جاهلیت مدرن را 

برمال می کند
رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر به کرمان، در 
اجتماع اقشار مختلف مردم این استان ضمن ادای 
احترام به مقام واالی شهدای کرمان به ویژه شهید 
س��پهبد حاج قاسم س��لیمانی گفت: رهبر معظم 
انقالب اسالمی، شهید سلیمانی را نه یک فرد بلکه 
یک مکتب معرفی کردند که نباید فقط به عنوان یک 
فرمانده یا یک دیپلمات یا یک شخصیت برجسته 
نظامی مورد تکریم و احترام قرار بگیرد چرا که وی 
یک مکتب فکری و عملی اس��ت. رئیس��ی مکتب 
شهید سلیمانی را تداوم مکتب حضرت امام )ره( و 
رهبر معظم انقالب اسالمی معرفی کرد که در تداوم 
مکتب ثاراهلل است و افزود: تردید نداریم خون های 
مطهر ۶ هزار و 500 شهید استان کرمان و حاج قاسم 

سلیمانی، همواره در ایران اسالمی و در جهان اسالم، 
منشأ آثار و برکات خیر خواهد بود. وی با تأکید بر 
اینکه امروز خون مطهر حاج قاسم سلیمانی چهره 
جاهلیت مدرن را برمال می کن��د و نقاب را از چهره 
نفاق کنار می زند، خاطرنش��ان کرد: خون شهید 
سلیمانی آن قدر برکت دارد که مجاهدان بسیاری را 
در مسیر حق به پایمردی و مقاومت دعوت می کند. 
رئیسی در ادامه با یادآوری دستاوردهای 31 سفر 
استانی دولت مردمی، به برخی کج فهمی  ها در مورد 
حضور دولت در کنار مردم و لذت در میان مردم بودن 
دولتمردان اشاره کرد و گفت: گاهی برخی مالمت 
کردند و زخم زبان زدند، اما ما میدان را ترک نکردیم، 
زیرا در میان مردم بودن را برای خود یک نعمت الهی 
می دانیم و لذت در میان مردم بودن را با هیچ لذتی 
عوض نمی کنیم. معتقدیم دولت مردمی یعنی از 
مردم، با مردم و در کنار مردم بودن. رئیس جمهور با 
بیان اینکه اجازه ندادیم دولت گرفتار حاشیه  ها شود، 
تصریح کرد: برخی سعی کردند دولت را به حاشیه  ها 
بکشانند، لکن بنده به عنوان خدمتگزار به دولتمردان 
تأکید کردم به هیچ عنوان گرفتار حاشیه  ها نشوید 
و تنها به متن بپردازید. رئیس جمهور در توضیح ر ها 
نکردن متن و نپرداختن به حواشی توسط دولتمردان 
اظهار داشت: پرداختن به متن یعنی خدمتگزاری به 
مردم، گره گشایی از زندگی مردم. وی تأکید کرد: به 
برکت خون شهیدان و رهنمودهای رهبری فرزانه 
انقالب اسالمی به هیچ وجه بنا نداریم دولت را گرفتار 

حاشیه  ها کنیم. 
   پیگی�ری مصوبات در دور دوم س�فرهای 

استانی
رئیسی با اشاره به تالش های دولت مردمی در دور 

اول سفرهای استانی برای حل مشکالت مردم، از 
پایان یافتن این دور از سفر ها در کرمان خبر داد 
و گفت: پس از مدت کوتاهی دور دوم س��فرهای 
اس��تانی برای پیگیری مصوبات قبلی و برداشتن 
گام های بعدی جهت رفع مش��کالت در استان  ها 
آغاز خواهد ش��د. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
دوره خدمت دولت س��یزدهم باید با اس��تفاده از 
تجربیات پیش��ینیان دوره ای از تغیی��ر و تحول 
شرایط به نفع مردم باش��د، تصریح کرد: همواره 
اعالم کردی��م دولت مردمی تغیی��ر و تحول را به 
نام م��ردم و در جهت رفع مش��کالت آنان دنبال 

خواهد کرد. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با 
تأکید بر اینکه امروز تمام تالش  ها باید در جهت 
ایجاد امید در میان مردم باشد، خاطرنشان کرد: 
هر کس با قل��م، بیان و حرکاتش م��ردم را ناامید 
کند، بخواهد یا نخواهد و بداند یا نداند، در جهت 
راهبرد دشمن حرکت کرده است و هر کس مردم 
را با قلبش، حضورش، اقداماتش و با انجام کارهای 
انقالبی اش امیدوار کند، بدان��د در جهت راهبرد 
نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت کرده است. 
   استان جنوبی کرمان تشکیل خواهد شد

موضوع استان شدن جنوب کرمان در دستور کار 
دولت است و استان جنوبی کرمان حتماً تشکیل 
خواهد شد. رئیسی روز جمعه در جمع اقشار مختلف 
مردم جنوب کرمان در محل مصالی شهر جیرفت 
با بیان این خبر اظهارداشت: این موضوع بار ها مطرح 
شده اما اجرای آن با تأخیر مواجه بوده و این موضوع 
با توجه به مطالع��ات و ظرفیت هایی که در جنوب 
استان وجود دارد حتماً در دس��تور است. رئیسی 
همچنین با بیان اینکه به دنبال رفع مشکل منطقه 
ویژه جازموریان هستیم، گفت: بعد از 15 سال هیچ 
اقدامی برای این منطقه انجام نشده است لذا دولت 
به دنبال فعال سازی آن است تا با اجرای فاز عملیاتی 

آن، تولید و اشتغال منطقه نیز رونق گیرد. 
 سید ابراهیم رئیسی ،  پس از آن با بالگرد از مناطق 
متأثر از س��یل اخیر در جنوب استان بازدید کرد. 
وی همچنین با حضور در روس��تا هایی سیل زده 
» تنگ شاه « و » کروچان « با ساکنان این روستا ها 

دیدار و گفت وگو کرد. 
   مأموریتی جز تحقق عدالت 

در دولت نداریم
هیچ مأموریتی جز اجرای عدالت در دولت نداریم 
و همه فعالیت ها با همین محوریت انجام می شود. 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور عصر دیروز در 
جمع مردم شرق اس��تان کرمان در مسجد جامع 
شهر بم در واکنش به مطالبات مردم شرق استان 
برای اس��تان ش��دن گفت: من این درخواست ها 
و پالکارده��ای ش��ما را دیدم؛ اما اس��تان ش��دن 
شاخص هایی دارد که باید بررسی شود. وی با اشاره 
به سخنان قبلی خود در شهرستان جیرفت مبنی 
بر اینکه استان شدن کرمان جنوبی در دستور کار 
دولت قرار دارد، اظهارداشت: در جیرفت هم گفتم 
که این درخواست که سال ها وجود داشته در دستور 

کار است. 
رئیس��ی افزود: باتوجه به ضرورت توس��عه یافتگی 
و محرومیت در جنوب اس��تان در مقابل خواس��ت 
مردم اظهارامیدواری کرد که خواست مردم را تحقق 
ببخشیم. رئیس جمهور اظهارداشت: حتی اگر از نظر 
شاخص ها نیز این منطقه شرایط احراز استان شدن را 
نداشته باشد، باید موانع موجود بر سر خدمت رسانی 

مناسب بررسی شود که این وظیفه ماست. 

یک دیپلمات ایرانی:
ایران در حال بررسی

 اطمینان آور بودن پیشنهاد اروپا است
جمهوری اس�المی ایران در حال بررسی پیش�نهادهای دریافتی 
است تا نسبت به تأمین خواس�ته های خود اطمینان حاصل کند. 
یک دیپلمات ایرانی مطلع از روند مذاکرات در گفت وگو با ایرنا گفت: 
پیشنهادهای اروپا در صورتی قابل قبول است که در موضوعات مختلف 
از جمله ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی، تحریم  ها و تضمین، 

برای ایران اطمینان ایجاد کند .
این دیپلمات ایرانی گفت:جمهوری اس��المی ایران در حال بررس��ی 
پیش��نهادهای دریافتی اس��ت تا نس��بت به تأمین خواسته های خود 
اطمینان حاصل کند. ایران باید بررس��ی کند که آیا این پیش��نهاد ها 
تضمین کننده خواسته های ایران در حوزه های مختلف از جمله ادعاهای 
سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی، تحریم و تضمین  برای پایداری توافق 

هست و آیا می تواند در این موضوعات اطمینان آور باشد یا خیر. 
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات اروپایی مدعی شده 
بود که اتحادیه اروپا در مورد موضوع پادمان پیش��نهاداتی ارائه کرده 
اس��ت، اما آنچنان که از گفته دیپلمات ایرانی بر می آید، این پیشنهاد 
باید برای ایران از یک س��و باید اطمینان آور باشد و از سوی دیگر همه 

موضوعات مورد بحث در وین را در بر بگیرد. 
آخرین دور از گفت وگو ها برای رفع تحریم ها، در حالی هفته گذشته در 
وین به پایان رسید که ایران اعالم کرده بود در مورد ادعاهای سیاسی 
مرتبط با مسائل پادمانی، تحریم  ها و همچنین تضمین معتبر، گفت وگو 
خواهد کرد. در همین حال محمد جمش��یدی، معاون سیاسی دفتر 
رئیس جمهور نیز در توئیتر با اشاره گفت وگوهای اخیر رئیس جمهور با 
چند تن از رهبران 1+۴ اعالم کرد: »در همه گفت وگوهای تلفنی آقای 
رئیسی با رؤسای جمهور فرانسه، روسیه و چین، موضع قاطع ایشان این 
بود که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل و فصل و بسته شود، توافق 

نهایی قابل دست یافتن است. «

88498443سرويس  سیاسي

| | روزنامه جوان |  شماره 6549  15 مح��رم 1444   |   ش��نبه 22 م��رداد 1401 

»از نزدیک در جریان مشکالت قرار گرفتن « از اهم 
برنامه های حجت االس�الم غالمحسین محسنی 
اژه ای اس�ت از وقتی که در رأس دستگاه قضایی 
کش�ور قرار گرفته. سفرهای اس�تانی، بازدید از 
انباره�ای گم�رک و مراکز قضایی در ش�هرهای 
مختلف و نشس�تن پای صحبت م�ردم از جمله 
اقدامات او در این مس�یر اس�ت. پنج  ش�نبه هم 
یکی از آن روز های�ی بود که رئیس ق�وه قضائیه 
ساعاتی از آن را به همین امر اختصاص داد. این بار 
او سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه 
نشست و با مراجعان به نوبت دیدار کرد، حرف شان 
را شنید و دستور رسیدگی داد. دیدار با نمایندگان 
پرونده های کثیرالشاکی بیشترین زمان این زمان 
را به خود اختصاص داده بود. در خالل این دیدار ها 
بار ها اژه ای گوش�ی موبایل خود را برداش�ت، به 
مس�ئول مربوطه زنگ زد و موضوع را مس�تقیم 
پیگیری کرد و پاسخ الزم را به مراجعه کننده داد. 
این سه ساعت به 15 دیدار گذشت، یعنی 15 پرونده 
که هر کدام به دلیلی خاص بودند. گاه ایراد از دستگاه 
قضایی بود و گاه از خود شاکی و در نهایت ورود مستقیم 
ریاست قوه عالوه بر حل موضوع، این پیام را هم برای 
همه کارکنان دستگاه قضایی دارد که تصور نکنند کم 
کاری یا تخلف آنها همیشه پنهان می ماند و مراجعان 
دست شان به جایی بند نیست؛ شاید پرونده بعدی که 

اژه ای سراغش می رود، کار آنان باشد!
     تماس اژه ای ب�رای حل یک پرون�ده با 100 

شاکی
در می��ان مالق��ات مردم��ی محس��نی اژه ای، دو 
مراجعه کننده ب��ه نمایندگی از ح��دود 100 نفر از 
ش��هروندان یکی از مناطق غربی ش��هر تهران، بیان 
کردند که به حساب یکی از نهادهای عمومی پول واریز 
کرده اند و امالک موجود در زمین های متعلق به این 
نهاد را خریده اند، اما پس از گذشت چهار سال، هنوز 
اسناد ملکی به دست آنها نرس��یده است و »سازمان 
ثبت « و »نهاد عمومی « مربوطه مسئولیت را به دوش 
یکدیگر می اندازند. رئیس قوه قضائیه در همان جلسه با 

رئیس آن نهاد تماس گرفت و خواستار بررسی موضوع 
ش��د. در نهایت قرار ش��د که پس از بررسی موضوع 
چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت باشد، رئیس 
دستگاه قضا دستورات الزم را برای صدور اسناد امالک 

این شهروندان صادر کند. 
  صدور چک به نام کارتن خواب  ها

 با 450 شاکی
یکی از کس��انی که روز پنج  شنبه توانس��ت با اژه ای 
دیدار کند، ش��اکی پرونده ای بود که غیر از او حدود 
۴50 نفر ش��اکی دیگر هم دارد و هفت نفر در ارتباط 
با آن در بازداشت به سر می برند. موضوع این پرونده 
اخالل در نظام اقتصادی با صدور برگه های چک  به نام 
افراد کارتن خواب بود. فرد مراجعه کننده که از شاکیان 
پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که 
تاکنون بار ها این پرونده به دلیل طرح در استان های 
مختلف با عدم صالحیت محکمه مواجه شده و همین 
موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است. 

قاضی القضات در همین زمینه طی تماسی با رئیس کل 
دادگستری مازندران، دستوراتی صادر و توصیه کرد که 
بازپرس مربوطه به دلیل اشراف بر پرونده تا به سرانجام 

رساندن پرونده جابه جا نشود. همچنین تأکید کرد به 
نقش افرادی در سیستم بانکی که این دسته چک  ها 
را به متهمان پرونده ارائه کرده اند نیز توجه شود و در 
برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داش��ته باشد.  
رئیس دس��تگاه قضا در همین زمینه طی تماسی با 
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به او 
برای آسیب شناسی موضوع، دستوراتی را صادر کرد و 
تأکید داشت که مقوله سوء استفاده از چک برای مقاصد 

مجرمانه، از موضوعات مبتالبه جامعه است. 
    کالهبرداری به اسم اعزام دانشجو 

به خارج
یکی دیگر از پرونده های کثیرالش��اکی مطرح شده 
در جریان مالقات مردمی رئیس قوه قضائیه، پرونده 
مؤسسه ای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از 
کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش 
در رشته پزش��کی در دانشگاه های کش��ور بود. این 
مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین 200 تا ۸00 میلیون 
دریافت کرده بود. رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی 
که خود را نماینده ش��کات این پرونده کثیرالشاکی 
معرفی می کرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه 

برای نمایندگی ش��کات باید برگه محضری داشته 
باشد، گفت: مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب 
یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما 
به صرف وجود یک تابلو در س��ردر یک مکان، به آن 

اطمینان کردید؟!
رئیس قوه قضائیه با اش��اره به ضرورت بررسی نقش 
ش��کات در ش��کل گیری این پرونده کثیرالشاکی 

دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد. 
   اذعان به قصور قضایی در یک پرونده

در خالل این مالقات مردمی، یکی از مراجعه کنندگان 
که از اهالی خوزس��تان بود و از ش��کات یک پرونده 
کثیرالشاکی محسوب  می ش��د، مطرح کرد که در 
نتیجه رفت وآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی 
طی چهار سال، اس��امی چند نفر از شکات از پرونده 
حذف شده است. رئیس قوه قضائیه فی المجلس با 
رئیس کل دادگستری استان خوزستان تماس گرفت 
و تأکید کرد که »رسیدگی به این پرونده با این ابعاد 
نباید چهار سال به طول انجامد.  « دهقانی رئیس کل 
دادگستری خوزستان، پس از پیگیری موضوع، طی 
تماس با رئیس قوه قضائیه، ابعاد و جزئیاتی را از این 
پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد. قاضی القضات نیز 
پس از استماع این توضیحات تأکید کرد که با تفاسیر 
و توضیحات ارائه شده مشخص می گردد تازه برای 
پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید 
اینچنین باشد. علی ای حال باید بپذیریم که همکاران 
قضایی ما، در این قضیه قصور داشته اند و ضروری است 
این قصور پیگیری شود. همچنین باید به صورت دقیق 
مشخص شود که کدام یک از شکات نام شان از پرونده 

حذف شده است. 
رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی پروژه »آفتاب ری« و 
روشن شدن عدم قصور واحد قضایی مربوطه، دیدار با 
یک شاکی از خمینی شهر که پرونده اختالف ملکی و 
جعل داشت، دیدار با نماینده شاکیان پرونده تعاونی 
مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران و 
بررسی کالهبرداری خودرویی با 1۶0 مالباخته از دیگر 

پرونده های بررسی شده در این دیدار بود. 

3 ساعت بررسی پرونده  ها در مالقات عمومی رئیس عدلیه با شاکیان

کارویژهاژهای
     قضائی

       فارس: جبهه پایداری انقالب اسالمی با صدور بیانیه ای اظهارات 
جدید میرحسین موسوی را تالشی مجدد برای روشن کردن شعله های 
جدیدی از فتنه و کینه توزی دانست و در فراخوانی خواستار محکومیت 

موسوی به دلیل اظهارات اخیرش در یادداشت منتسب به وی شد. 
      مه�ر: رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس: در پی��ش نویس قانون 
تشکل های اجتماعی، مدیران دولتی نمی توانند مؤسس و مدیرعامل 
تشکل و یا از ارکانش باشند. بابک نگاهداری علت این تصمیم را احتمال 
بروز فس��اد اعالم کرده اس��ت. به گفته او »حضور یک مدیر دولتی در 
ارکان یک تش��کل می تواند به تبعیض و گس��یل منابع مالی به سمت 

تشکل خود منجر شود. «

رئیس جمهور در آخرین سفر استانی خود به دیار قهرمان ملی و مقاومت رفت

خاکی  و در میدان
   گزارش

تصاویر خاک آلود عبا و قبای رئیس جمهور در توفان شن مورد توجه رسانه ها و کاربران مجازی قرار گرفت 

رئیس قوه قضائیه یک تنه با کم کاری ها را بر دوش می کشد و مردم داری می کند  


