سياست روز

www.ebtekarnews.com

سه شنبه
 22اسفند1396
شماره3950

استیضاح حق نمایندگان و روشنگری وظیفه وزیران است
مشاور رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه استیضاح حق نمایندگان است و روشنگری وظیفه وزیران ،اظهار کرد :قاعدتا نمایندگان محترم هم از حق خود استفاده میکنند و هم ظرفیت و تحمل
شنیدن روشنگریهای وزیران محترم را دارند.حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به تصمیم نمایندگان مجلس درباره استیضاح سه وزیر کابینه
دولت ،نوشت«:استیضاح حق نمایندگان است و روشنگری وظیفه وزیران .قاعدتا نمایندگان محترم هم از حق خود استفاده میکنند و هم ظرفیت و تحمل شنیدن روشنگریهای وزیران محترم را
دارند .استیضاح وزیران نه فقط فرصتی مناسب برای ایضاح خدمات و رفع شبهات است بلکه موقعیتی کم نظیر برای جلب توجه همگان به مسئولیتهای مشترک دولت و مجلس در سامانها و نا
بسامانیهای فعلی کشور است .وزیران نه فقط به متن سواالت پاسخ میدهند بلکه به بطن مشکالت هم میپردازند».

تغییر محور حساسیت های اجتماعی از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی  ،معیشتی بررسی شد
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استاد دانشگاه تهران از محاکمهاش به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه
انقالب خبر داد و گفت :برای دریافت حکم باید به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
مراجعهکنم.
توگو با ایلنا ،از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه
صادق زیباکالم در گف 
 ۱۵دادگاه انقالب خبر داد و گفت :این جلسه حدود یک ساعت و نیم طول کشید.
من مصاحبهای با رادیو آلمان درباره ناآرامیهای دی ماه ایران داشتم که دادستانی با
استناد به بخشهایی از این مصاحبه جرم تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام را
به بنده منتسب کردند و بعد از جلسات بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه ،علیه من
کیفرخواست صادر شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد :هفته گذشته به صورت تلفنی احضار شدم .کیفرخواست
برای من خوانده و تفهیم اتهام شدم و همان روز اعالم کردند که جلسه رسیدگی هفته
آینده یعنی سهشنبه است .وی ادامه داد :در این جلسه بنده ضمن ارائه الیحه دفاعیه
اعالم کردند که جرم تبلیغ علیه نظام نمیتواند منتسب به من باشد .زیرا من تمام تالش
خود را در زمان انتخابات کردهام که مردم پای صندوقهای رای بیایند و رای دهند.
اگر من قصد تبلیغ علیه نظام داشتم چرا دشمنان واقعی نظام به من حمله میکنند و
میگویند تو سوپاپ اطمینان نظام هستید .زیباکالم با اشاره به جلسه دادرسی گفت:
نماینده دادستان خطاب به قاضی دادگاه گفت از آنجا که این شخص دوبار به این جرم
محکوم شده است باید اشد مجازات راجع به او اعمال شود .به من اعالم شده است که
روز سهشنبه برای دریافت حکم خود به شعبه مراجعه کنم که این سرعت کار برای من
بسیار عجیب است.

سرمقاله
ابرگفتمان تغییر
ادامه از صفحه یک
جهان به نحو سحرآمیزی با تغییر ممزوج گشته است و چه بسا معجزهوار ،افسار
جهان در دستان تغییر گرفتار آمده است .فرآیند مذکور ،دامنه زیست و سطح زندگی
را باور نکردنی وسعت بخشیده است .تغییر یک رویه ،رویکرد و اتفاق معمولی نیست
این مفهوم به عادت ،ذات زندگی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است .و
شاید موقعیت ابرگفتمانی پیدا کرده است و حداقل سلطه هزارهاش ،ماندگار خواهد
بود در مقابل جوامع و نخبگانی از چالشگران ،خویشتن و جوامع تحت نفوذشان را
در حبس توهمات و امیال اوتوپیایی زندانی کردهاند تا از حالوت ،لطافت و مزه تغییر
در امان بمانند .غافل از اینکه از پیامبر تغییر با سوار بر فضای عمومی و انفجار در
دارایی اطالعات ،دانش و فهم اکثریت مردم جهان را صاحب سرمایههای مشترک در
شبکههای مجازی نموده است .بخشی از ایده افالطون و آرزوهای مارکس در دنیای
پسامدرنیته دگردیسانه متجلی شده است و سهم برخورداری از مایملک انسانی در
فضای غیرمادی را با کلید (خواستن و رسیدن) پیوند داده است .هر چند بشریت در
حال حاضر نگاههای کمونیستی و مارکسیستی را در قفسه اساطیر به آرشیو برده است.
تغییر در بنیانهای علوم ،فردایی نامعلوم اما پر از تازهها را نوید میدهد .فرصتهای
تازه در بیوتکنولوژی و نانو چهره جامعهشناسی ،روانشناسی ،سیاست و اقتصاد را به
سرعت به بازار مبادله و معاوضه عرضه خواهد کرد.
حتی علوم توحیدی نیز از این تحول بیبهره نخواهد ماند .مساجد و معابد الکترونیکی
فضای عبادت را از انحصار اماکن مذهبی موجود خارج خواهند کرد .هرچند حرمت
اماکن از دید کتاب خدا محفوظ است اما رویکرد انجام وظیفه به کلی دگرگون میشود.
آیندگان خدا را در داخل خاک و سنگ به همآمیخته جستجو نخواهند کرد .عبادت،
واژگان و نیایشها از اینکه از العیاذباهلل خدا را وسیلهای برای امرار معاش ،ارتزاق و تأمین
معیشت قرار دهند ،عبور خواهد کرد و خدا برای خدا پرستش خواهد شد.
عظمت حضرت باری تعالی در زیر چوبی به نام منبر یا تختهای با اسم تریبون دفن
نخواهد شد .بلکه خدا به عظمت بیکران ،بیکران کهکشانهایی که خلق کرده است و
در حال وسعت بخشیدن به آنها است ،لباس معرفت بر تن نواندیشان خواهد پوشاند.
گفتارهای پالسیده و پوسیده متکی بر آراء و احادیث از حیطه خداشناسی خارج
میشود و قرآن وسیله پاالیش شده مبنای نگاههای الهی واقع میشود تعامل ناب ادیان
الهی را به سیرت واقعی سوق خواهد داد .کعبه ،اماکن متبرکه و مذهبی ،تقدس را به
خدا بازخواهند گردانید و آیین توجه خالصانه به احادیث را خواهند سرود.
در واقع توحید از سلطه منابر ،مراکز و معارف آلوده به شرک و بربریت به سمت
سرشت و ذات واقعی نیل خواهد کرد.
جوامع جهانی از چشمه های اخالص سیراب می شود و بشر از قید کفر و گزافه
گویی مدرنیته آزاد می شود ،همچنان که از آلودگی عصر ایمان و بسته شدن دکانهای
انسانیت فاصله می گیرد.
ادعای سالطین که به جای خدا تکیه می زنند  ،رنگ می بازد و انسان در همه عالم
وجود خدا را لمس می کند .واسطه ها که گروه های اتصال اند به مثابه ساقیان شراب
شرک و آلودگی به کناره می روند و شاهراه حقیقت افتتاح می شود.
انسان مسیحی  ،مسلمان و یهودی تا زمانیکه هزینه هبوط را نپرداخته است در
جهنم ضاللت  ،جهان و شرک خواهد سوخت  .این همه درگیری  ،جنگ برادر با برادر
 ،دین با دین و مذهب با مذهب بخاطر آن است که بشر علوم مطهر را نیافته است .
تغییر فقط در دایره مفاهیم و گزاره های معنا قایم نمی شود بلکه در حوزه پزشکی ،
مکانیک  ،نجوم  ،کشاورزی  ،صنعت و اخالق عامل رعد و برق و نور افشانی در ظلمت
خواهد شد  .تغییر  ،حیات انسان را به گروگان خواهد گرفت  .زمانی که جمعیت جهان
 ،ده میلیارد را درنوردد  ،آینده صورتی بسیار متفاوت و نا آشنا پیدا می کند البته این
تغییر به معنا و مفهوم بهشت شدن دنیا نیست  .فقر  ،فالکت و آسیب های اجتماعی
و اقتصادی هنوز با بشر همسفر است  .بحران شهر نشینی شاید باعث شود تعدادی
از انسانها هیچ وقت فراغت بیرون آمدن از شهر های زیر زمینی را نداشته یاشند اما
همه چیز حتی حس زندگی دگرگون می شود و ثمره تغییر در آینده دیدنی است .
با استقرار روبات های پزشکی مطب ها بسته می شود  .دستورات پزشکی بدون نیاز
به مراجعه به پزشک در منزل به بیمار داده می شود.
کالسهای فرسوده و سنتی دانشگاهها با روباتهای استاد تخته می شود و نظام
قضایی برای رهایی از کدورت و اشتباه قاضی و تند خویی بازجوها  ،تفهیم اتهام و
بازجویی را به روبات خواهند سپرد و شاید نظام اداری هم برای رهایی از فساد  ،تن به
تشخیص ماشین دهد .
این همان جهانی شدن است که باور نمی کردیم و شاید فرهنگ تکنولوژیک است
که بدون تطابق آن را به خانه راه خواهیم داد.

به روزهای پایانی سال  96نزدیک میشویم و اگر مروری بر
وقایعی که در این سال پشت سر گذاشتهایم ،داشته باشیم،
متوجه میشویم که سال جاری از جنبههای بسیاری شگفتی
ساز بود .مهمترین آنها شاید تغییر مطالبات و اعتراضهای
مردم و توجه به حوزههای غیر سیاسی باشد .نمونه بارز این
ادعا اعتراضات دی ماه مردم است که آغاز آن با دغدغههای
اقتصادی و معیشتی بود .در ادامه این اعتراضها هم مطالباتی
همچون آزادی زنان و بحران آب در اصفهان مطرح شد که
دغدغه هایی غیر سیاسی به شمار میآیند .حال سوال اینجا
است که چرا در سال  96مطالبات سیاسی به حاشیه رفت و
مسائل اینچنینی در مرکز توجهات مردم و جامعه قرار گرفت؟
با نگاهی گذرا به تاریخچه اعتراضها در جمهوری اسالمی ایران
متوجه میشویم که محور اعتراضهایی که تا سال  96وجود داشته
است ،بیشتر حول مسائل سیاسی بودهاند و دغدغه اصلی و موتور
محرکه مردم برای حضور در خیابانها و اعتراضها محوریت سیاسی
داشت .وقایع سال های  78و 88که از جمله اعتراضهای معروف و
مهم تاریخ معاصر کشور هستند نشان دهنده این حقیقت است که
مسائل سیاسی در جامعه ایران مهمترین انگیزه برای اعتراضهای
خیابانی بوده و حتی اگر هم تظاهراتی صورت نمیگرفت ،سنگینی
توجه و انتقاد به این امر از سایر مسائل بیشتر بود .با وجود چنین
پیشینهای پا به سال  96میگذاریم که سالی پر از وقایع مهم سیاسی
است و انتخاباتی ریاست جمهوری نیز در همین سال برگزار شد
اما در همین سال ،در اقدامی که به زعم برخی به دور از انتظار
بود مردم ایران در شهرهای مختلف به دلیل مشکالت اقتصادی و
معیشتی اعتراضهایی داشتند بسیاری در تالش بودند که به این
اعتراضها رنگ و بوی سیاسی بدهند اما آنچه واضح بود به دلیل
همراهی مردم مناطق محروم کشور در این اعتراضها جنبه اقتصادی
ماجرا از اهمیت زیادی برخوردار است .شاید اعتراضهای دی ماه به
پایان رسید و مردم به خانههای خود بازگشتند ،بدون اینکه اندکی به
خواستههای آنها توجه شود اما روند اعتراضها به گونه دیگری تداوم
یافت .پدیدهای به نام دختران خیابان انقالب به وجود آمد و هر روز
که گذشت این مطالبه که در چارچوب مطالبات مدنی قرار دارد ،پر
رنگ تر شد تا جایی که بسیاری از مسئوالن در دفاع یا رد آن مجبور
به پاسخگویی شدند .از سوی دیگر ،مسئله آب که تبدیل به بحرانی
شده است و دغدغه کشاورزان محسوب میشود در این روزها به

اعتراض بدل شده است .کشاورزان شرق اصفهان به دلیل مشکل بی
آبی در تالش هستند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئوالن
برسانند ،هر چند به نظر نمیرسد که راه حل کوتاه مدت هم بتواند
کشاورزان را راضی کند و روند این اعتراضها افزایش خواهد یافت.
سه اعتراض مهم در سال جاری کشور در سه حوزه اقتصاد ،زنان و
محیط زیست بود اما چرا این تغییر در حوزه دغدغهها و مطالبات
مردم اتفاق افتاد ،آیا این بدان معنا است که اعتراضهای سیاسی
مردم به نتیجه رسیده و جامعه به رضایت نسبی دست یافته است و
در شرایط کنونی به مطالبات دیگر میپردازند یا میتوان چنین تعبیر
کرد که الویتهای مردم تغییر یافته است؟
بحران بیکاری در کشور
زمانی که اعتراضات دی ماه مردم رخ داد پس از شوک اولیه ای
که مسئوالن پشت سر گذاشتند سوالی که همه از هم میپرسیدند
این بود« :ریشه اعتراضات چیست؟» در این مدت کارشناسان زمان
زیادی داشتند که این پدیده را ریشه یابی کنند تا بهترین تحلیل را
از اعتراضات دیماه داشته باشند .تا به امروز برخی رسانهها بر اساس
رویکردی که داشتند در تالش بودند از این مسئله سوءاستفادههای
سیاسی انجام بدهند .البته نمیتوان نادیده گرفت که بخشی از این
ماجرا سیاسی بود اما حقیقت ماجرا این است که کارگران یا جوانان
بیکار منطقهای محروم که هیچ شناخت و آگاهی نسبت به مسائل
سیاسی ندارد چگونه میتواند در اعتراض یا حمایت یک چهره
سیاسی به خیابان بیاید .اکثر شهرهایی که در آن این اعتراض به
خشونت کشیده بود آمار بیکاری و آسیبهای اجتماعی بیداد می
کند .از سوی دیگر ،این اعتراض به هیچ وجه شباهتی با موارد پیشین

همچون وقایع  88نداشت .حال که مدتی از ماجر گذشته است با
استناد بر ادعای کارشناسان میتوان گفت که مشکالت معیشتی و
اقتصادی موتور محرک اصلی این اعتراض بود .آشنا مشاور رئیس
جمهوری نیز دی یکی از صحبت های خود مطالبات نزدیک به ۸۰
درصد جامعه ایرانی اقتصادی دانست با این اوصاف طبیعی است که
زمانی که مسئله معیشت مطرح میشود ،آمدن و رفتن مسئوالن
چپ و راست دیگر برای مردم اهمیتی ندارد .بحران اقتصادی و
معیشتی در کشور بیداد میکند و در وضعیت بحرانی است ،بنابراین
جای تعجب ندارد که این بحران به خیابانها کشیده شد.
سرکوب نیمی از جمعیت کشور
گفتنی است که تا به امروز مطالبات زنان و آنچه مربوط به زن
میشد توسط مسائل سیاسی و سیاستمداران به حاشیه رانده شده
است .بارها و بارها این جمله و یا عبارات مشابه آن را خطاب به
مطالبات زنان شنیدهایم که میگویند در شرایط کنونی نمیتوان به
این مسائل پرداخت یا در تالش بودهاند هر آنچه که مربوط به زنان
است را بی اهمیت جلوه دهند .چهل سال است که این رویکرد وجود
داشته است ،زنان همواره موضوعی بودند که شرایط مطرح شدن
مطالبات آنها مهیا نبود .مسئوالنی که فرصت رسیدگی به دغدغههای
زنان را نداشتند ،در این مدت چه کردهاند؟ این مسئله چهل سال
است که الینحل باقی مانده است ،تا کجا میشد این روند را ادامه
داد؟ در شرایطی که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند
تا کجا میتوان انتظار داشت که این جمعیت میلیونی ساکت بمانند
و دم نزنند .الزم به یادآوری است که در عصر کنونی و با گسترش
ابزارهای ارتباطی دیگر نمیتوان انتظار داشت که زنان امروز با نگاه

چهل سال پیش ساکت بمانند .با این مسئله اتفاقی مانند دختران
خیابان انقالب رخ میدهد ،شاید ناامیدی مردم در ایجاد اصالحات
در این اعتراضهای قاطعانه بی تاثیر نباشد .از سوی دیگر هم احتمال
اینکه دختران خیابان از اعتراضات دی ماه جرات چنین اقدامی را پیدا
کرده باشند هم ممکن است اما پس از سالها اعتراضی برای زنان
فارغ از وقایع سیاسی رخ میدهد .البته برخی به دنبال این بودند که
دختران خیابان انقالب را به جریانهای برانداز خارج از کشور وصل
کنند اما این ادعاها مانند همیشه بدون دلیل و مدرک بود.
بحران آب در کشور
اگر در روزهای آخر سال اتفاق دیگری در کشور رخ ندهد اعتراض
کشاورزان در شرق اصفهان را می توان آخرین اعتراض قشری از
جامعه در سال  96قلمداد کرد .در این سالها همواره صحبت از
این بوده است که ایران کشوری است که با بحران آب روبهرو است و
مسئوالن تنها اقدامی که صورت داده اند این است که مردم را دعوت
کنند که در مصرف آب صرفه جویی کنند .اتفاقی که این روزها در
ورزنه رخ داده است و کشاورزان بیآب را وادار به اعتراض کرده است
صرفا زنگ خطری است که باید به آن توجه کرد .حتی اگر انتقال
آب همانطور که کشاورزان این روزها مطالبه میکنند هم رخ دهد راه
حل کوتاه مدتی است که مشکل بی آبی را برای همیشه حل نخواهد
کرد .بی آبی کشور چیز غریبی نیست که نشنیده باشیم و کارشناسان
همواره هشدار آن را به مسئوالن و مردم داده بودند اما بی توجهی به
این امر آن را به بحرانی تبدیل کرده است که در روزهای نخست آن
به سر میبریم .در این روزها کشاورزان مشکل آب دارند اما در آینده
ممکن است آبی برای آشامیدن هم یافت نشود.
مطالبات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی مردم مواردی
هستند که همواره در جامعه مطرح شده و از اهمیت باالیی هم
برخوردار بوده است اما تا به امروز مردم به بهبود اوضاع توسط
سیاستمداران که گاهی اوقات از سوی خودشان انتخاب میشد،
امیدوار بودند اما دیگر چنین امیدی هم وجود دارد .بخش عمده
جامعه به این نتیجه رسیدهاند که این مسائل تنها مواردی هستند
که سیاستمداران با استفاده از آنها مردم را از سویی به سوی دیگر
میکشاندند .مسئوالن چهل سال فرصت داشتند تغییرات و اصالحات
الزم را صورت دهند اما چنین اتفاقی رخ نداد .چهل سال زمان کمی
نیست برای اینکه بخواهند به این مسائل بپردازند ،با این وجود مسائل
سیاسی همواره برای سیاستمداران اولویت بیشتری داشته اما دیگر
برای جامعه چنین نیست .مردم آگاهانه از دعواهای همیشگی جریان
های سیاسی فاصله گرفتند و میدانند که کشور با بحرانهای بی
شماری روبهرو است که باید به آنها پرداخت و در این شرایط برای
جامعه دیگر فرقی ندارد که در بازی های سیاسی چه کسی یا کسانی
به قدرت میرسد.

ابوترابی فرد:

معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای اقتصاد:

اگر امروز از یکدیگر جدا شدهایم مشکل را در خود ببینیم نه دیگران

تا سال  1400باید  5دانشگاه کشور جزو  200دانشگاه برتر جهان باشند

نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی گفت :آن
کسانی که انقالبی بودند در آخر صف قرار داشتند نه
اینکه خود را در صف نخست قرار دهند .اگر از یکدیگر
جدا شده ایم و دور افتاده ایم ،مشکل را در طرف مقابل
نبینیم ،در خودمان ببینیم.
محمدحسن ابوترابی فرد طی سخنانی در مراسم
گردهمایی اساتید بسیجی تهران با بیان اینکه عالمه
طباطبایی بر این بارو است که قرآن و اسالم بیشترین اهتمام
را به حیات اجتماعی بشر داشته است ،گفت :صبر در آموزه
های دینی به معنای سکون نیست ،به معنای ایستادگی و
مقاومت است و بدون صبر گوهر ظفر به دست نمی آید و
ما باید کاستی های خود را با صبر جمعی رفع کنیم .وی
افزود :در کنار هم بودن ،باهم بودن معنای صبر جمعی است
و در جامعه اسالمی توصیه اکید به صبر جمعی شده است تا همه کنار هم باشیم .تفاوت های فکری اخالقی و سیاسی و به
طور کلی عوامل تفرقه در جامعه زیاد است و به راحتی می تواند باعث جدایی شود ،پس باید به ریسمان الهی چنگ زد و
از تفرقه دور شد .ابوترابی فرد با بیان اینکه ما میتوانیم کنار هم باشیم گفت :آن کسانی که انقالبی بودند در آخر صف قرار
داشتند نه اینکه خود را در صف نخست قرار دهند ،اگر از یکدیگر جدا شده ایم و دور افتاده ایم ،مشکل را در طرف مقابل
نبینیم ،در خودمان ببینیم .نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :اگر مالک اشتر انقالبی در این دانشگاه بود،
آیا استادی بود که او را نشناسد یا با او مشکلی داشته باشد؟ پس اگر امروز چنین نیست ،من اشکال خودم را به گردن دیگران
نیندازم.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد صبر ،بهره گرفتن از آن در برابر دشمن است ،گفت :مبادا صبر ما از صبر آمریکایی ها کمتر
باشد که اگر چنین شود فاتحه مان خوانده است .در جنگ هم همین بود و اگر صبر ما از دشمنان بعثی بیشتر نبود امروز خبری از
انقالب اسالمی نبود .ابوترابی فرد با بیان اینکه ما همواره در برابر دشمن با کمترین هزینه پیروز شده ایم ،تصریح کرد :دلیلش این
است که ما صبر پیشه کرده ایم و توانسته ایم به نتیجه برسیم .وی در پایان با بیان اینکه ما باید ارتباطات مان را باهم قوی کنیم تا
جامعه مان قوی شود ،اظهار کرد :اقتدار امروز ما در سایه امامت و امت وفادار است .قدرت دفاعی برآمده از نیروی همسو و همراه که
در جبهه مقاومت امروز شکل گرفته است یکی از همین موارد ارتباط منسجم با یکدیگر است.

جلسه شورای اقتصاد روز گذشته به ریاست معاون اول
رئیس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به درخواست
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در خصوص خرید تجهیزات
آزمایشگاهی ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با
استفاده از تسهیالت مالی خارجی ،این طرح را مثبت ارزیابی
کرد و با اشاره به وضعیت نه چندان مناسب دانشگاه های
کشور از نظر تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی
گفت :یکی از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این
است که پنج دانشگاه کشور باید تا سال  1400جزو 200
دانشگاه برتر دنیا باشند و امیدوارم سایر دانشگاه های کشور
نیز همانند دانشگاه صنعتی شریف به دنبال برخورداری از
تسهیالت مالی جهت تجهیز امکانات خود باشند .معاون اول
رئیس جمهوری با قدردانی از تالش های دبیرخانه شورای اقتصاد در سال ،96برای اعضای این شورا سالی خوب آرزو کرد و اظهار
امیدواری کرد در سال  97شورای اقتصاد بهتر از سالهای گذشته فعالیت کند .در این جلسه که وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری،
صنعت ،معدن و تجارت ،نیرو ،امور اقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ،رئیس
کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند درخواست های برخی دستگاه های اجرایی مطرح شد که پس از
بحث و تبادل نظر به تایید شورای اقتصاد رسید .اصالح مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح های توسعه نیروگاه آبی گتوند علیا،
احداث سد و نیروگاه چرمشیر ،استفاده از فاینانس برای ایجاد انتقال و فاز دوم تصفیه خانه شهر بیرجند ،استفاده از فاینانس برای
طرح های سد دشت پلنگ و سد باغان و استفاده از تسهیالت مالی خارجی برای احداث سد و نیروگاه بختیاری از جمله درخواست
های وزارت نیرو بود که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .درخواست های وزارت نفت نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات از سوی نماینده این وزارتخانه با این درخواست ها موافقت شد در ادامه این جلسه با درخواست
وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر شفاف سازی در مورد قیر معدنی ،ضمن موافقت با تفکیک قیر معدنی از زمره کاالهای نفتی،
این کاال بهعنوان ماده معدنی شناخته و در این مورد شفاف سازی صورت گرفت .انتشار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت
خرید هواپیمای جدید و انتشار  5هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای ایمن سازی و نگهداری راه های شریانی کشور نیز از جمله
درخواست های وزارت راه و شهرسازی بود که در این جلسه مطرح شد و به تصویب رسید.

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

با تعجیل در رسیدگی های قضایی مخالفیم
رئیس قوه قضائیه با دستور به دادستان های سراسر کشور
برای ملزم ساختن دستگاه های ذیربط نسبت به رفع
خطرات نقاط حادثه خیز جادهای با توجه به در پیش بودن
سفرهای نوروزی ،آنان را مکلف کرد که با دستورات خود
نسبت به تأمین امنیت اموال مردم و همچنین برنامهریزی
کشیکهای منظم جهت انجام فوریت های قضایی در ایام
عید اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی
قضایی ،پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت و با اشاره به
ادامه هجمه های فراوان به دستگاه قضایی در سالی که رو به پایان
است ،اظهار کرد :گرچه این هجمه ها کار دشوار قضاوت را سختتر
می کند اما مجموعه دستگاه قضایی با حفظ استقالل و اقتدار خود در
چارچوب شرع و قانون انجام وظیفه می کند .قضات و کارکنان نیز از
حمالت دشمنان خارجی و برخی افراد در داخل هراسی ندارند و در
مسیری که طی می کنند به هیچ عنوان ناامید نمی شوند .خوشبختانه
قضات خوب  ،منصف و عادل و همچنین مدیران پرتالش و متعهد در
دستگاه قضایی فراوان هستند و امیدواریم که خداوند به همه آنها در
مسیر تالش برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی توفیق
عطا کند .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی منفعالنه
عمل نمیکند و تابع فضا سازیهای سیاسی نمیشود ،خاطرنشان

کرد :ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی
برای ما عمل در چارچوب قوانین است .متأسفانه برخی دچار وسوسه
تعجیل می شوند و اصرار به رسیدگی های سریع و فوری دارند در
حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده ها صرف زمان بیشتر و
انجام اقدامات کارشناسی الزم است .بر همین مبنا قوه قضائیه در
طول سال های گذشته تمام تالش خود را صرف بازگرداندن اموال
عمومی کرده و برخی پرونده ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح
است .آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد :همه ما می دانیم
که یکی از ارزش های دینی و قرآنی ،حفظ حجاب و عفاف است.
البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم باید مراتبی از عفاف
را رعایت کنند اما بحث حجاب که یک موضوع اختصاصی است ،از
مسلمات فقهی و قرآنی است و متأسفانه عده ای در اینکه حکومت
اسالمی و جامعه اسالمی باید نسبت به این مسئله حساسیت نشان
دهد و از اشاعه بی حجابی و بدحجابی جلوگیری کند ،تشکیک می
کنند! رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تبیین ادله فقهی مربوط به منع
بیحجابی مجال بیشتری را می طلبد ،اظهار کرد :عالوه بر موضوع
امر به معروف و نهی از منکر که یک مساله عمومی است ،بحث تظاهر
به حرام نیز موضوع دیگری است که جامعه اسالمی و حاکم اسالمی
برای جلوگیری از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید نسبت به

آن حساس باشد و منع کند و این امر از مسلمات به شمار می رود.
تظاهر به بیحجابی ،مصداق اشاعه فحشاست
آملی الریجانی تظاهر به بیحجابی را همانند تظاهر به هر عمل
حرام دیگر ،نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به
لزوم رعایت حجاب ،خاطرنشان کرد :موضوعی که ریشه شرعی و
قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد .حال ممکن است برخی
جوان ها اشتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار
دارند بر طبل دشمن میکوبند؟ رئیس قوه قضائیه ادامه داد :این
افراد گاهی استدالل های بسیار سخیفی دارند و می گویند درباره این
موضوع رفراندوم برگزار کنید .در واقع سخن این افراد این است که
حکومت اسالمی که خود بر اساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی
را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند ،برای تجویز ارتکاب یا
عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند! آملی الریجانی با
بیان اینکه سایر افعال حرام نیز به همین شکل هستند و با یکدیگر
تفاوتی ندارند ،اظهار کرد :فردا ممکن است درباره مشروب فروشی ها،
مجالس لهو و لعب ،مراکز فساد و فحشا و  ...نیز همین استدالل را
مطرح کنند که این بسیار نادرست است.
افراد و رسانهها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جامعه اسالمی اقتضائات خاص خود
را دارد ،تصریح کرد :از همه بدتر این است که این افراد رأی خود را

رأی مردم می دانند .از طرفی برخی رسانه ها نیز درباره موضوعاتی که
از منظر فقهی ،شرعی ،قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد تشکیک
می کنند که این امر بسیار جای تأسف دارد .امیدواریم افراد و رسانه
ها بی جهت وقت جامعه را بر سر این مسائل حاشیه ای نگیرند و
توجه داشته باشند که جمهوری اسالمی و مسئوالن آن وظایف و
اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام
وظایف خود بپردازند .آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان خود
با اشاره به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران،
اظهار کرد :متأسفانه این گزارش نیز مانند گزارش های سابق و برخی
بیانیه های دیگر ،مجموعه ادعاهای ضد انقالب و منافقین در خارج
از کشور بود که از زبان دبیرکل سازمان ملل شنیده شد .رئیس قوه
قضائیه با بیان اینکه جایگاه دبیر کل سازمان ملل باالتر از آن است
که بخواهد بلندگوی این جریانها باشد ،خاطرنشان کرد :همه آنچه
تحت عنوان شکنجه در زندانهای جمهوری اسالمی ،قوانین ناعادالنه
به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام ها به ایران نسبت داده می شود بر
مبنای ادعاها و گزارشهای کام ً
ال غیرمستند و گاه صددرصد کذب
است .این نحوه گزارش دهی که دبیر کل سازمان ملل در مقر خود
بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفاً ادعاهای کسانی
را که با پولهای سرویس های جاسوسی علیه جمهوری اسالمی کار
میکنند مبنا قرار دهد ،غیرمنطقی و غیرعقالنی است.

