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سرمقاله
آفات قبیلهگرایی و تعصبات قومی
برای کشور
ادامه از صفحه یک
موضوع این مهندس جوان مشت نمونه خروار
است .شاید صدها و هزاران نفر اینگونه قربانی
میشوند و بعضا زندگیشان از هم میپاشد یا
بسیاری از نظام و انقالب زده و بریده می شوند
تا عده قلیلی بتوانند به منویات خود دست یابند.
یکی از پیامدهای شوم اینگونه رفتارهای
قبیلهگرایی در انتخابها و انتصابها و امتیازات
و  ...ایجاد اختالف شدید میان قبایل و طوایف و
پاشیدن بذر نفرت و نفاق و دشمنی و تفرقه میان
اقوام یک شهرستان یا استان است .البته این نوع
تفکر متاسفانه در سطح باالتر میان اقوام لر و ترک
و بلوچ و عرب و  ...خودی و ناخودی ،اصولگرایی و
اصالح طلبی ،شرق محوری و غرب گرایی ،استقالل
و پیروزی ،ده باال و ده پایین ،باال شهر و جنوب
شهر ،فقیر و غنی ،به طور کلی همواره بصورت
دعوای حیدری و نعمتی نقش بازی میکند و به
این اختالفات و تبعیضات و بیعدالتیها دامن زده
و میزند .در مناطق و شهرستانهایی که پیوندهای
قومی بیشتر است و ریشه خونی بر تعقل
میچربد ،اختالفات و تبعیضات شدت بیشتری
مییابد.
به عنوان نمونه ،در همین شهرستان بویراحمد به
نوعی میان قوم نماینده منتخب و قوم رقیب و سایر
اقوام و طوایف به شدت دارد اختالف ایجاد میشود.
درست و یا نادرست افرادی که تنزل پست و منصب
مییابند و یا از کارهای موقت بیکار میشوند و از
بخت بد غالبا هم از قوم و قبیله رقیب شکست
خورده انتخابات مجلس هستند ،این اتفاقات را
ریشه در هجوم قوم و قبیله پیروز برای تصاحب و
برخورداری از منافع همین مناصب کوچک محلی
و بیرون راندن افراد قبیله شکست خورده تلقی
میکنند و این تلقی و برداشت چه درست باشد چه
غلط ،قطعا بسیار خطرناک است و عواقب ناگواری
به دنبال خواهد داشت و جامعه شهری و روستایی
این نواحی را به شدت دستخوش اختالف و اختالل و
از هم پاشیدگی خواهد کرد .این بحثها و اختالفات
از زیر پوست دارد به روی جامعه کشیده می شود.
رفتارهای بسیار خشن و گفتارهای خشونت بار و
توهینآمیز و تحقیرآمیز و ...اندکی از جلوههای
این اختالفات است .در این شرایط اقتصادی بسیار
بد که مردم حوصله و اعصاب خود را هم ندارند،
چنین اتفاقاتی نیز مزید بر علت شده و کامال دیگ
خشم مردم را به جوش می آورد و احساسات آنان را
بشدت جریحهدار میکند.
یکی دیگر از پیامدهای برخوردهای قبیله ای در
ادارات این مناطق مهاجرت تحصیل کردههای
توانمند و مستعد یا همان فرار مغزها به شهرهای
بزرگتر به ویژه کالن شهر تهران است .اگرچه
مهاجرتشان به تهران نیز آنان را به گونهای دیگر
با تبعیض و قبیلهگرایی کالنتر و بیعدالتی گسترده
تر مواجه میکند و میبینند در این کشور هر جا
بروند آسمان همین رنگ است .با همه اینها این
مهاجرتها از سر استیصال صورت میگیرد و ترجیح
میدهند در گوشهای از این شهر ،گمنام زندگی
کنند تا در شهر و دیار خود زیر چماق بیاخالقی
و بیعدالتی قبیلهگرایی له شوند .امیدوارم که
تصمیمات و تغییرات و انتصابات و اعطای امتیازات
و  ...به گونهای باشد که بیش از این اختالفات
را دامن نزند و شهر و دیار را از فرزندان دلسوز
و توانمند خود خالی نکند .کمی در این شرایط
به تعقل و رفتارهای انسان دوستانه نیاز داریم.
نظارتها و دقت نظرها بیشتر شود تا عدالت در
رفتار با همه مردم یکسان صورت گیرد .از آنجایی که
متاسفانه نمایندگان مجلس از هر جناح یا قبیلهای
غالبا در تغییرات و انتصابات در سطح شهرستان و
حوزه انتخابیه خود اعمال نظر کرده و میکنند و در
این شهرستان مثل کشور ،هیچ ضابطه و قاعده و
قانونی  -به جز وابستگی و دلبستگی  -برای انتصاب
و انتخاب وجود ندارد؛ لذا مردم درست یا غلط همه
چیز را به پای نماینده خود مینویسند اگرچه امکان
دارد روح آن نماینده از بسیاری از این مسائل خبر
نداشته باشد .از این روی باید فکری اساسی برای
این موضوع کرد تا دیر نشده است.

خبر
آخرین اخبار از مذاکرات وین از
زبان امیرعبداللهیان در کمیسیون
امنیت ملی مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه
امروز کمیسیون امنیت ملی ،وزیر خارجه تاکید
داشت که تا امروز مذاکره مستقیم با آمریکایی ها
صورت نگرفته و تاکنون مذاکرات با گروه  ۴+۱به
خوبی پیش رفته است.
به گزارش ایسنا ،محمود عباس زاده مشکینی
در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی با وزیر امور خارجه گفت :این
جلسه با حضور امیرعبداللهیان برای پاسخگویی به
سواالت نمایندگان و ارائه گزارشی از روند مذاکرات
با کشورهای گروه  ۴+۱تشکیل شد.
وی توضیح داد :وزیر خارجه تاکید داشت که تا
امروز مذاکره مستقیم با آمریکاییها نداشته ایم و
مذاکرات با اعضای گروه  ۴+۱تاکنون به خوبی پیش
رفته است .دریافت تضمین های عینی و جامع
برای ما مهم است و در این میان بر راستی آزمایی
تاکید داریم ،تاکنون پیشرفتهایی صورت گرفته اما
همچنان مسائلی باقی مانده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس اضافه کرد :غرب به دنبال
امتیازگیری از ایران است و با پروژه های نخ نما
تالش دارند در بین مردم ایجاد استرس کنند که
به هدفشان نمی رسند .آنچه مهم است رسیدن
به توافق پایدار ،با اصالت ،جامع و برد-برد بوده
که با راهنمایی مقام معظم رهبری انتظارات مردم
در چارچوب منافع کشور محقق می شود .ایران
خواهان توافق پایدار است و اگر دائمی باشد که
بهتر خواهد بود.
وی در پایان گفت :باید توافق برد-برد باشد تا هم
نگرانی طرف مقابل برطرف وهم مطالبات منطقی
و قانونی ایران که رفع تحریمها است محقق شود.
طرف مقابل میخواهد توافقی موقتی باشد که
بتواند هر زمان زیر آن بزند.

سیاستروز
اخبار

دومین جلسه دادگاه سرکرده حرکة النضال

ابراهیمرئیسی:

کشورهای اروپایی تفرجگاه تروریستها
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه ،دومین
جلسه رسیدگی به پرونده حبیب فرج الله چعب
ملقب به حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی
حرکة النضال در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی به
ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دادگاه نماینده دادستان در
جایگاه قرار گرفت و گفت :طبق تحقیقات به عمل
حبیب فرج الله چعب متهم است به افساد فیاالرض
از طریق تشکیل ،اداره و سرکردگی گروهکی به نام
حرکة النضال العربی لتحریر االحواز و طراحی و اجرای
عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از
طریق عملیاتهای گوناگون آنها را انجام داده است.
وزیری در ادامه برخی از اقاریر متهم را قرائت کرد و
گفت :متهم در جلسات بازجویی به تشکیل گروهک
تروریستی حرکة النضال که با تالش شبانه روزی و
جذب  ۲۵نفر از عناصر تندرو اقدام به بمبگذاری و
اقدامات تروریستی میکردند ،اقرار کرده است.
وی ادامه داد :متهم اقرار کرده است که در سال
 ۱۳۸۴اقدامات تروریستی خود را در فرمانداری اهواز و
سازمان برنامه و بودجه انجام داده است و طی فاصله
زمانی  ۱۰تا  ۱۰و  ۳۰دقیقه هر ده دقیقه یک بار یک
بمب منفجر میشده است و به شهادت تعداد زیادی
از هموطنان ما منجر شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد :وی با فرار از ایران و
استقرار در اروپا اقدام به بازسازی گروهک تروریستی
خود کرده است و شاخه جدید نظامی در کشور به
منظور اقدام به عملیاتهای تروریستی ایجاد کرده
است و با هسته جدید نظامی اقدام به بمبگذاری
کرده است.
نماینده دادستان اضافه کرد :در چارت جدید این
فرد به عنوان نفر دوم این گروهک تروریستی اقدام به
عملیاتهای تروریستی میکرده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به یکی دیگر از
افراد این گروهک تروریستی به نام فرید اضافه کرد:
تمام مسائل مالی این گروهک تروریستی به عهده
فردی به نام فرید بوده است که به منظور اقدامات
تروریستی و عملیاتهای بمب گذاری ارتباط نزدیکی
با فرید وجود داشته است.
وی افزود :بعد از دستگیری حبیب نبگان به
عنوان نفر اول گروهک تروریستی حرکة النضال به
اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی و اقدامات
تروریستی ،توسط سرویس جاسوسی کشور دانمارک،
حبیب فرج الله چعب به عنوان سرکرده گروهک
تروریستی حرکة انضال منسوب میشود.
در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از برخی از عناصر
این گروهک تروریستی نمایش داده شد که نشان
میداد در برخی از کشورهای اروپایی ساکن هستند.
نماینده دادستان بعد از نمایش این تصاویر
گفت :این عناصر گروهک تروریستی در کشورهای
دانمارک و بلژیک ساکن هستند و از آن کشورها علیه
شهروندان جمهوری اسالمی اقدامات تروریستی
انجام میدهند.
وزیری ادامه داد :از کشورهای بلژیک و دانمارک
میخواهیم به منظور تعهدات مقابله با تروریست و
در راستای کنوانسیون ژنو عمل کرده و این افراد را
به جمهوری اسالمی تحویل دهند چرا که این افراد
از خاک این کشورها اقدام به عملیاتهای تروریستی
علیه شهروندان جمهوری اسالمی میکنند.
نماینده دادستان گفت :گروهک تروریستی حرکة
النضال با گروهک تروریستی منافقین که مسبب
شهادت هزاران ایرانی هستند عهد اخوت بسته و با
آنها همپیمان بودند و جلساتی را برگزار کردند.
وزیری با اشاره به دیگر اقدامات این گروهک گفت:
وارد کردن چاشنی الکترونیکی برای ساخت بمب به
کشور توسط عادل نیسی از جمله اقدامات دیگر این
گروهک تروریستی بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم ،گفت:
طبق اقرار متهم عناصر متواری گروهک حرکة النضال
هماکنون در خارج از کشور به دنبال ارتباطگیری
مجدد هستند.
وی ادامه داد :متهم اقرار کرده است که سه نفر از
عناصر گروهک تروریستی به سوریه متواری شدهاند
و با وصل شدن به گروهکهای تروریست سوری که
با دولت سوریه در جنگ بودهاند اقدامات نظامی را فرا
گرفتهاند که از این سه نفر یک نفر به درک واصل و
فردی دیگر نیز در اهواز دستگیر شده است .همچنین
نفر سوم هماکنون به خارج از کشور متواری است.
در ادامه جلسه دادگاه تصاویری از گردهمایی
اعضای گروهک تروریستی حرکة النضال با برخی
از گروهکهای تروریستی کشورهای دیگر خصوصا ً
سوریه به نمایش درآمد.
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم و
برنامهریزیهای این گروهک ،گفت :این گروهک،
گروهک ناصر شاوردی در هلند را به عنوان شاخه
نظامی معرفی میکند تا خطرناکترین عملیاتها در
خوزستان را در مناطق خوزستان را شادگان ،ماهشهر

حتی یک ساعت کوتاهی در مبارزه
با گرانفروشی جایز نیست

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی (حرکة النضال) در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد.

عناصرگروهک
تروریستی
در کشورهای
دانمارک و
بلژیکساکن
هستند و از آن
کشورهاعلیه
شهروندان
جمهوری
اسالمیاقدامات
تروریستی
انجاممیدهند
و دارخوین انجام دهند.
وی ادامه داد :ترور مجردی مقدم فرمانده بسیج
دارخوین در سال  ۹۸مهر تاییدی بر اقدامات
تروریستی گروهک حرکة النضال بود.
نماینده دادستان با اشاره به اقدامات دیگر این
گروهک تروریستی بیان کرد :این گروهک به دنبال
این بودهاند تا شعاع عملیاتهای تروریستی خود را
به تهران بکشانند و اهداف آنها در تهران نیز حمله
به شرکت طرح و توسعه نیشکر ،دادگستری و وزارت
کشاورزی بوده است.
نماینده دادستان گفت :طبق دستور تشکیالت
حرکة النضال که با اطالع متهم بوده است مقرر شده
بوده تا با هماهنگی یکی از عناصر گروه ،احدی از
عناصر گروهک جیش العدل مقداری مهمات را به
قصد گسترش اقدامات این گروهک تروریستی به
خوزستان منتقل و در اختیار اعضای گروهک قرار
دهد اما به دلیل نداشتن اعتماد و همچنین ترس از
بازرسی ،عملیات فوق صورت نگرفت.
وی با اشاره به اظهارات متهم درباره تحویل محموله
سالح در خوزستان ،گفت :برابر اقرار متهم در سال
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸مقرر شده بوده دو محموله سالح به
خوزستان وارد و توسط عناصر تحویل گرفته شود که
در همین میان قاچاقچیان دستگیر شدند.
نماینده دادستان با اشاره به سایر اقدامات
تروریستی این گروهک ،بیان کرد :یکی از عناصر
تحت مسئولیت گروهک ،اقدام به ترور  ۲تن از افراد
در منطقه شعیبیه شهر شوشتر کرده است و بعد
از این اقدام از خوزستان متواری و سپس به منظور
فراگیری فنون نظامی به سوریه و سپس به اروپا رفته
و با دختر حبیب نبگان ازدواج کرده است و هماکنون
با یک گروهک تروریستی در شوشتر ارتباط دارد.
وی با اشاره به سرکرده فعلی گروهک تروریستی
حرکة النضال بیان کرد :بعد از دستگیری حبیب فرج
الله چعب ،سعید حمیدان جانشین وی میشود و
هماکنون به عنوان سرکرده این گروهک در کشور
سوئد زندگی میکند.
نماینده دادستان تصریح کرد :جای سوال است که
چرا رئیس فعلی یک گروهک تروریستی به راحتی در
کشور سوئد حاضر است و علیرغم اعالن قرمز کشور
سوئد حاضر به تحویل این فرد نیست.
در ادامه جلسه دادگاه تصویری از حبیب نبگان
سرکرده اسبق گروهک ،حبیب فرج الله چعب
سرکرده قبلی و سعید حمیدان سرکرده فعلی گروهک
تروریستی حرکة النضال به نمایش درآمد.
وزیری با اشاره به وضعیت حبیب نبگان ،گفت:
وی به دلیل انجام فعالیت تروریستی توسط سرویس
اطالعاتی کشور دانمارک دستگیر و هماکنون در زندان
به سر میبرد.
نماینده دادستان با اشاره به اقدامات این گروهک
برای نفوذ در دستگاهها و ترغیب جوانان ،اظهار کرد:
اسکندر منشاوی یکی از اعضای این گروهک که
هماکنون در کشور اتریش ساکن است با برنامهریزی
با همدستان خود اقدام به طراحی عملیاتهای
گسترده علیه ایران کرده که شامل تالش برای نفوذ در
تشکیالت اطالعاتی یکی از دستگاهها و بانکهای کشور
برای دریافت وام بوده است.

وی تصریح کرد :بر اساس اقاریر متهم یکی از
اعضای گروهک به نام حمید سلطانی چند ماه پیش
از دستگیری حبیب فرج الله چعب به وی اعالم کرده
که اطالعات پرسنل نیروهای نظامی ایران را دارد و از
حبیب فرج الله خواست تا برای دریافت این اطالعات
به لندن برود.
نماینده دادستان با اشاره به اقرار متهم به تقویت
شاخه نظامی با هدف ترور نمایندگان مردم در
خوزستان اظهار کرد :ترور آیت الله جزایری نماینده
امام جمعه و شماری دیگر از شخصیت ها از جمله
اهداف این گروهک تروریستی بوده است.
وی افزود :همچنین بمبگذاری در مقر بسیج و
تالش برای فعال کردن شاخه نظامی در خوزستان از
جمله اهداف دیگر این گروهک تروریستی بوده است.
نماینده دادستان ضمن اشاره به فعالیتهای
تجاری گروهک حرکة النضال و همدستی آنها با کشور
عربستان گفت :این گروهک برای انجام فعالیتهای
تجاری در استان و کسب درآمد جلسات متعددی را با
دولت عربستان و سرویس اطالعاتی این کشور داشته
است .حسب اظهارات متهم در سال  ۹۸ارتباطگیری
تشکیالت با کشور عربستان آغاز شده و تاکنون ادامه
دارد.
وی ادامه داد :برگزاری جلسات با سرویس اطالعاتی
سعودی برای مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران
بوده است.
وزیری ادامه داد :آغاز این ارتباط با برگزاری جلسه
عناصر گروه با سرویس اطالعاتی سعودی بوده است
و تاکنون سیل همهجانبه کمکها به تشکیالت برای
انجام فرامین و اهداف ادامه دارد.
نماینده دادستان ادامه داد :متهم در اقاریر خود
اظهار کرده است ،افرادی که علیه آنها خبرچینی
میکردند در لیست سیاه قرار میگرفتند.
وی با اشاره به ترور دیگری توسط این گروهک در
شوشتر ،گفت :ترور شبانه سید طاهر موسوی در
شوشتر توسط این گروه صورت گرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد :حقوق ماهیانه به مبلغ
 ۲۰هزار دالر به فرید حمید از سوی سرویس اطالعاتی
کشور عربستان واریز میشده است و این واریزها به
صورت مستمر هنوز هم ادامه دارد.
وزیری اضافه کرد :کل هزینههای هنگفت دهها
میلیون دالری که برای جلسات ،کنفرانسها،
تظاهرات و سفرهای خارجی سران تشکیالت ،وکال،
سایر موسساتی که علیه کشور جمهوری اسالمی
ایران اقدام میکردند ،پرداخت میشده جدای از مبالغ
اعالم شده است.
وی با اشاره به این که در سال  ۲۰۱۵در این گروهک
تروریستی انشعاب صورت میگیرد ،تاکید کرد :کشور
عربستان با این انشعاب مخالفت میکند و  ۲میلیون
دالر از سوی سرویس اطالعات عربستان به این
گروهک تروریستی به عنوان جایزه هدیه می شود.
وی ادامه داد :کشور عربستان سعودی به عالوه
بر هزینه های فوق به منظور تقویت گروههای ضد
جمهوری اسالمی مبلغ  ۵میلیون دالر به گروهک
تروریستی حرکة النضال ،یک میلیون و  ۲۰۰هزار
دالر به صالح کامرانی سرکرده گروهک تروریستی در
شمال غرب و  ۲میلیون دالر به گروهک تروریستی

جیش الظلم پرداخت میکند که این پرداختها به
کامرانی و گروهک جیش العدل به صورت واسطه
از سوی کشور عربستان سعودی و توسط گروهک
تروریستی حرکة النضال انجام میشود.
نماینده دادستان در ادامه تصویر یکی دیگر از
عناصر سرویس اطالعاتی عربستان سعودی را به
نمایش گذاشت و اظهار کرد :سامر السبحان وظیفه
تعیین خط و مشی گروهک تروریستی حرکة انضال را
بر عهده داشته است و این ارتباط بنا به اقرار متهم این
پرونده کماکان وجود دارد.
نماینده دادستان گفت :مبلغ یک میلیون و ۲۰۰
هزار دالری که به صالح کامرانی سرکرده گروهک
تروریستی شمال غرب ایران داده شده است به منظور
راه اندازی شبکه تجزیه طلبی و با هدف شانتاژ خبری
بوده است.
وزیری افزود :کنفرانس آمریکا با هدف نزدیک کردن
اهداف تمام تشکیالت گروههای تروریستی داخل و
خارج کشور با گروهک تروریستی منافقین برگزار شد.
وی گفت :این کنفرانس توسط سرویس اطالعاتی
عربستان سعودی ،آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی
با هدف نزدیک کردن گروههای تروریستی خارج از
ایران با گروهک تروریستی منافقین برگزار شد.
وی در ادامه با نشان دادن تصویری از عادل الجبیر
وزیر خارجه عربستان در این کنفرانس گفت :اهمیت
این کنفرانس تا آن جایی بود که کشور عربستان وزیر
خارجه کشورش را به آنجا فرستاده بود هر چند این
کنفرانس سرانجام قابل توجهی نداشت.
وزیری ادامه داد :متهم چعب با سرویسهای
اطالعاتی آمریکا ،عربستان و اسرائیل در ارتباط بوده
و همکاری نیز با عناصر سرویس اطالعاتی بحرین
داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد :منال مسلمی که یک
فرد یهودی و تبعه تونس است و در اتحادیه اروپا و در
دفتر مارچلو نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا فعالیت
دارد یکی از عناصر اطالعاتی رژیم صهیونیستی و
عامل وصل گروهک تروریستی حرکة انضال به کشور
غاصب صهیونیستی است و تمام مالقاتهای این
گروهک تروریستی با سرویس اطالعاتی موساد توسط
این فرد انجام میشده است.
نماینده دادستان در ادامه تصویری از ایلی مسئول
موسس ه آی پک نشان داد و گفت :موسسه آی پک
یک موسسه پوششی برای البی صهیونیست در
آمریکا فعالیت دارد و ایلی به عنوان مسئول موسسه
آیپک دیدارهایی با منال مسلمی داشته است .منال
مسلمی برای حضور در جلسات ،امضاء بیانیهها و
تظاهرات ،از گروهک تروریستی حرکة النضال پول
دریافت میکرده است.
وی افزود :همچنین مارچلو نماینده ایتالیا در
اتحادیه اروپا نیز برای شرکت در این جلسات مبلغی
حدود  ۵هزار دالر از این گروهک تروریستی پول نقد
دریافت کرده است.
نماینده دادستان گفت :در حال حاضر یک شخص
اسرائیلی دارای مرتبه با ناصر شاوردی در تماس بوده
و به وی پیشنهاد داده اگر اطالعاتی از خلبان دستگیر
شده در لبنان دارد به او بدهد تا در عوض کمک مالی
دریافت کند.

حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی گفت:
دولت موظف است از حقوق مصرف کننده و
تولید کننده دفاع کند و در این زمینه مسئولیت
دارد اجازه ندهد عدهای با سوداگری قمیتها را
افزایش داده و مردم را تحت فشار قرار دهند،
لذا حتی یک ساعت کوتاهی هم در این زمینه
جایز نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رئیس
جمهوری که در جلسه هیات دولت سخن
میگفت اضافه کرد همه وزارتخانهها و
دستگاههای اجرایی موظف هستند در حوزه
فعالیت خود آنچه انجام دادهاند را به شیوههای
مناسب برای افکار عمومی اعالم کنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه دولت از انتقاد سازنده
استقبال کرده و آن را برای اصالح امور مناسب
و مفید میداند ،بیان کرد بر این باور هستیم
که نقد میتواند دولت را از آسیب مصون سازد.
به گفته رئیس جمهور دشمنان و بدخواهان
ملت ایران تالش زیادی انجام میدهند تا
اقدامات مثبت و چشم اندازهای روشن را در
اذهان عمومی منفی جلوه دهند که در مقابل
اینگونه فعالیتهای سوء وظیفه این است که
مسئولین و مدیران اقداماتی که باعث تقویت
امید و امیدآفرینی در جامعه میشود را افزایش
داده و آنها را به مردم اعالم کنند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تشریح
فعالیتهای دولت در حوزههای مختلف ،اقدامی
ارزشمند بوده و موجب امید آفرینی و نشاط در
جامعه میشود ،خاطرنشان کرد :ترجمان ۲۲
بهمن امید آفرینی است و روزی است که در آن
ملتها فهمیدند که میتوانند تاریخ ساز باشند.
رئیسی در ادامه توجه به مدیریت پسماند
را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت :امروز
شهرهای زیادی از مشکل پسماند رنج میبرند و
ضرورت دارد برنامهریزی دقیق و مشخصی برای
سامان بخشیدن به این موضوع انجام شود.

محمدباقرقالیباف:

حل مشکالت اقتصادی به اراده ما
بستگی دارد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بر اساس
 ۴۳سال تجربه در عرصه های مختلف می گویم
که اکنون با وجود مشکالت اقتصادی ،هم در
یک قدمی حل مشکالت قرار داریم و هم در یک
قدمی شکست قطعی هستیم که نتیجه آن به
اراده ما بستگی دارد؛ اما متأسفانه یاد گرفته ایم
حل مشکالت را پاسکاری کنیم و نه به خدا ،نه
به مردم و نه خودمان ایمان نداریم و سنت های
الهی برای ما موضوعیت ندارد و به دنبال حل
مشکالت با سازوکارهای دولتی هستیم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در نشست
با رؤسای دادگاههای خانواده کشور با بیان اینکه
در مجلس برگزار شد ،با بیان اینکه رهبر معظم
انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم انقالب گفته
اند باید ایران قوی بسازیم ،اظهار کرد :ایران
قوی بدون جامعه قوی ساخته نمی شود و باید
احکام و فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) را ببینیم تا
خانواده کامل شود و باید ایمان داشته باشیم که
زن محور خانواده است اما متأسفانه برای حفظ
جامعه به همه چیز به جز خانواده توجه کرده
ایم.
وی همچنین با اشاره به مشکالت اقتصادی
کشور تاکید کرد :براساس  ۴۳سال تجربه در
عرصه های مختلف می گویم که اکنون با وجود
مشکالت اقتصادی ،هم در یک قدمی حل
مشکالت قرار داریم و هم در یک قدمی شکست
قطعی هستیم که نتیجه آن به اراده ما بستگی
دارد؛ اما متاسفانه یاد گرفته ایم حل مشکالت
را پاسکاری کنیم و نه به خدا ،نه به مردم و نه
خودمان ایمان نداریم و سنت های الهی برای
ما موضوعیت ندارد و به دنبال حل مشکالت با
سازوکارهای دولتی هستیم.

اژهای در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح:

ایادی نظام سلطه جرات انجام هیچ حماقتی علیه ایران را ندارند
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان سازمان
قضایی نیروهای مسلح ،شاغالن در این سازمان را مجاهدان در سنگری حساس دانست و
توصیههایی مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
چهارشنبه ششم بهمن ماه با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،بر سر مزار مطهر
شهید گمنامی که در محوطه این سازمان به خاک سپرده شده حاضر شد و ضمن قرائت
فاتحه ،به روح بلند این شهید و همه شهدای واالمقام دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد.
رئیس قوه قضاییه سپس ساختمان اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح را که مزین به نام
شهید حاج قاسم سلیمانی است ،افتتاح کرد.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای همچنین طی سخنانی که در جمع قضات و کارکنان
سازمان قضایی نیروهای مسلح داشت ،شاغالن در این سازمان را مجاهدان در سنگری
حساس دانست و اظهار کرد :در طول بیش از  ۴دهه ،دشمنان ایران اسالمی توطئههای
بسیاری را برای ضربه زدن به انقالب ما طراحی و اجرا کردند اما ما در سایه توجهات و عنایات
امام عصر(عج) و هوشیاری و بصیرت ولی فقیه ،بر این توطئهها غلبه پیدا کردیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نیروهای مسلح و رجحان مقوله امنیت و استقالل
کشور نسبت به سایر شئون و امور گفت :امروز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در
اوج اقتدار و عزتو قدرت بازدارندگی قرار دارند و این امر مرهون والیتپذیری آنها و تدابیر
حکیمانه فرماندهی معظم کل قواست .حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به
الفها و تهدیدهای توخالی که سالهاست از جانب دشمنان با جمله «همه گزینهها زیر یا روی
میز است» بیان میشود گفت :امروز نیروهای مسلح ما به واسطه تدابیر مقام معظم رهبری و

پشتوانه و حمایت مردمی و تجهیزات سختافزاری بومی که در اختیار دارند در اوج صالبت و
اقتدار و بازدارندگی هستند و به همین سبب ،ایادی نظام سلطه جرات انجام هیچگونه حماقت
و شیطنتی علیه کشور ما را ندارند .رئیس عدلیه فعالیت در سازمان قضایی نیروهای مسلح را
حساس و مهم دانست و گفت :شاغالن در سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت خطیر
صیانت از حافظان امنیت و استقالل کشور را بر عهده دارند ،از همین حیث فعالیت قضات
و کارکنان این سازمان دارای اهمیت و حساسیت است .حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای در ادامه قضات و سایر مسئوالن قضایی را به پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت
موقت در موارد غیر ضروری توصیه کرد و گفت :چنانچه برای متهمی بنا به ضرورت قرار
بازداشت موقت صادر میشود ،باید نهایت دقت و احتیاط و سنجش جوانب امر از سوی
قاضی صادرکننده قرار لحاظ شود .رئیس دستگاه قضا تصریح کرد :همچنین شیوه بازرسیها،
بازجوییها و سایر تمهیدات و ملزومات ناظر بر امر تحقیقات و تکمیل پرونده باید به گونهای
باشد که فرد احضار یا بازداشتشده ،نسبت به برخورد صورتگرفته با خود و لحاظ جنبههای
مختلف عدالت و دقت در قبال پروندهاش ،آرامش خاطر داشته باشد .رئیس قوه قضائیه در
ادامه ،جمعآوری ادلّه و اسناد ناظر بر اتهام انتسابی فرد پس از مرحله احضار و بازداشت او
را اشکال و غلط دانست و همه قضات و مسئوالن قضایی را از اتخاذ این روش بر حذر داشت.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد :من نمیخواهم بگویم که اقدامات
ضابطین قضایی دارای اشکال و ایراد است بلکه تاکیدم بر آن است قضات و بازپرسهایی که
اقدام به صدور قرارهای بازداشت موقت میکنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و
باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر میبرد ،بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت
داشته باشند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط ،رافع مسئولیتهای شرعی و

قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست .رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت نحوه برخورد محترمانه با
خانواده متهمین و حفظ کرامت و حیثیت آنها در حین مراحل مختلف تحقیقات قضایی به ذکر
خاطرهای از دوران قضاوت خود پرداخت و گفت :حفظ آبرو حرمت خانواده متهم و همچنین
وجهه متهم نزد خانواده بسیار مهم و مورد تاکید است .
ی به پروندهها در سازمان قضایی
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت تسریع در رسیدگ 
نیروهای مسلح و جلوگیری از اطاله دادرسیها تاکید کرد و در همین راستا به مقوله مهم تجهیز
نیروی انسانی در دستگاه قضایی پرداخت و گفت :نحوه جذب و گزینش نیروی انسانی در
دستگاه قضایی نیازمند یک اقدام و تحول جدی است که ما به دنبال تحقق این مهم هستیم
و به معاون اول دستگاه قضا و معاونت منابع انسانی در مورد ایجاد تحول در نحوه جذب،
گزینش و به کارگیری نیروی انسانی ،دستوراتی صادر شده است.

