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خبر
جاللیزاده:

نگاه باز دستگاه قضا ،در امنیت روانی
جامعه مؤثر است

جالل جاللــیزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،پیرو
تأکید رئیس دســتگاه قضا در ضرورت رعایت عدالت
و بازنگری سازوکار جوابدهی دستگاههای نظارتی و
امنیتی درباره نتیجه استعالمات انتصابهای مدیریتی
و ضرورت رعایت عدالت در این خصوص بهطوریکه
نقاط ضعف و قوت توأماً موردتوجه قرار گیرد ،گفت:
نظرها و مواضع اخیر آقای محســنی اژهای ،بهنوعی
برای همه هموطنان موجب خوشــحالی و شادمانی
است .این فعال سیاســی اصالحطلب افزود :وقتیکه
رئیس قوه قضاییه یک کشور ،با ذهن باز و دید وسیع
و نگاهی انسانی به قضایا نگاه میکند ،قطعاً در امنیت
روحی و روانی و ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاســی و
اجتماعــی و فرهنگی خیلی مؤثر اســت .جاللیزاده
تأکید کرد :خیلی از افراد به خاطر چنین رویکردی در
احراز صالحیتها و تنها توجه به ضعفهای افراد ،از
خدمت به نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران محروم
شدند .فعال سیاسی اصالحطلب تأکید کرد :همچنان
که رئیس قوه قضاییه اشــاره کردند ،هیچ انســانی
معصوم نیست ،یعنی در حال حاضر ما نمیتوانیم هیچ
انسانی را مبرا از خطا ،اشتباهات ،لغزشها و گناهان
بدانیم انســان ،انسان است .وی ادامه داد :بنابراین در
چنین جامعهای ما باید تالش کنیم ،کسانی که قصد
خدمت دارند و کســانی که پس از تصدی میتوانند
مسئولیت خود را بهخوبی ایفا کنند ،آنها را از خدمت
محروم نکنیم .این فعال سیاســی اصالحطلب اضافه
کرد :هر انســانی دارای نقاط قوت و ضعف اســت و
اگر ما با نگاه رحمانی ،انســانی و اخالقی به انسانها
توجه کنیم ،خیلی از انســانها در اثر نگاه مثبت ما
تغییر موضع میدهند ،اما اگر ما در مقابل اشتباهات
آنها ســختگیری کنیم و با یک اشتباه انسانی ،آن
را از گردانــه خدمات خارج کنیم ،دچار عکسالعمل
میشــود و با واکنشهای منفیتر مواجه میشــود.
جاللیزاده تأکید کرد :از اظهارنظر و ســخنان رئیس
قوه قضاییه در مورد صالحیت افراد برای انتصابات و
تفویض مسئولیتها استقبال میکنم و امیدوارم این
نگاه مثبت شامل همه افراد بشود و به خاطر گرایش
حزبی یا جناحی یا خدایی نخواسته به خاطر مسائل
اخالقی یا مشــکالتی که هر شــخصی شخصاً برای
خــودش دارد ،آنها را کنار نگذاریم ،برای همین هم
ایجاب میکند از تخصص افراد در خدمت به مردم ،در
خدمت بهنظام و خدمت به کشــور استفاده شود .وی
افزود :ما سعی میکنیم با سعهصدر چنین افرادی را
جذب کنیم و از توان و تجربه و خدمات آنها استفاده
کنیم و قطعاً همچنان که ایشان گفتهاند ،هیچ انسانی
بدون ضعف نیست ،اما مدیریت صحیح ،سعهصدر و
نگاه اســامی و انســانی به افراد موجب جذب آنها
میشود .جاللیزاده تصریح کرد :امروز ما شاهدیم که
برخورد نادرســت یا غیرمنطقی با افراد موجب شده
است که خیلی از سرمایهها را از دست بدهیم و اینها
از کشور خارج شــوند و مطمئناً این برخوردها و این
اعالم مبارزه و حمایتها از ســوی رئیس قوه قضاییه
که میتواند امنیت را در جامعه تأمین بدهد و تثبیت
بکند بسیار مؤثر است.

دولت سه الیحه به مجلس
تقدیم کرد

سید محمد حسینی ،معاون پارلمانی رئیسجمهوری
اعالم کــرد :الیحههــای «موافقتنامــه بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری بالروس در
زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» و «موافقتنامه
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ژاپن درباره
کمک و همکاری متقابــل اداری در امور گمرکی» و
الیحه «مدیریت بدهیهای عمومی» تقدیم مجلس
شورای اسالمی شد.
معاون پارلمانی رئیسجمهــور در توضیح ضرورت
تقدیم الیحه فوق گفت :با عنایت به اهمیت گسترش
روابط اقتصادی در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به
ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیتهای
تجاری بین دولت جمهوری اســامی ایران و دولت
جمهوری بالروس بهمنظور ایجاد تسهیالت مناسب
در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای
سطح همکاریهای دوجانبه و تحکیم مناسبات میان
آنها ،الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمیشده است.
حسینی افزود :این موافقتنامه با هدف بهبود سطح
همکاریهای بین دولت جمهوری اســامی ایران و
دولت جمهــوری بالروس بهمنظور حفاظت از منافع
اقتصادی و اجتماعــی و با توجه به افزایش بهرهوری
کنترل گمرکی کاال و وسایل نقلیه در حال تردد بین
دو کشــور و همچنین بهمنظور ایجاد شرایط الزم و
سادهتر کردن کنترل گمرکی کاال و وسایل نقلیه در
حال تردد و با تضمین اینکــه نظام ارتقای بازرگانی
دوجانبه ،شــفاف ،قابل پیشبینــی و بدون تبعیض
خواهد بود ،تدوین و تقدیم مجلس شــده است .وی
همچنیــن در توضیح الیحه «موافقتنامه بین دولت
جمهوری اســامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک
و همکاری متقابــل اداری در امور گمرکی» گفت :با
عنایــت به اهمیت هماهنگی مناســبات گمرکی در
فرآیند توســعه تجاری و تأمین اهداف اقتصادی آن
و ثمربخش بودن اســتقرار یک بستر قانونی مناسب
جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت ژاپن بهمنظور ایجاد تسهیالت
مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای
ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ،مالیاتها و سایر عوارض
و هزینههــا در مورد کاالهای وارداتــی و صادراتی و
حصــول اطمینان از اجرای صحیــح اقدامات مربوط
به ممنوعیت ،محدودیت و کنترل کاالهای یادشده،
الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمیشده است.
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واکنشها به ریاست علی عسگری در بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور؛

تخصص و تجربه از شرایط مدیریت حذف شد!

همدلی| انگار ماجراهای انتصابات عجیبوغریب
هیچوقت پایانی ندارد؛ یک روز انتصابات فامیلی،
یک روز انتصــاب دامادها و حاال انتصاب رئیس
سابق صداوسیما به سمت مدیرعاملی بزرگترین
شرکت پتروشیمی ایران .انتصابی که واکنشهای
بســیاری را به دنبال داشــت و حتی برخی به
کنایه این انتصاب را نمونهای از شایسته گزینی
در دولت سیزدهم بر اساس وعدههای انتخاباتی
ابراهیم رئیسی دانستند.
عبدالعلی علی عســگری ،رئیس سابق سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی که به مدت پنج
سال سکاندار این مجموعه بود ،در مهرماه امسال
با معرفی پیمان جبلی بهعنوان رئیس جدید رسانه
ملی ،از این سمت کنار گذاشته شد .علی عسگری
یکی از حامیان جدی ابراهیم رئیســی در طول
پنج ســال حضور در صداوسیما بود و به همین
دلیل برخی بر این باورند که انتصاب وی بهعنوان
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس،
نتیجه خدمات علی عسگری به رئیسجمهوری
بوده است .ازآنجاییکه علی عسگری در کارنامه
کاری خود ســابقه هیچ نوع فعالیت اقتصادی و
تخصص در عرصه صنایع ،نفت و پتروشــیمی
ندارد ،بســیاری از منتقدان ایــن انتصاب ،آن را
ضربهای بزرگ به اقتصاد کشور میدانند ،چراکه
شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس بزرگترین
هلدینگ پتروشــیمی کشور اســت و به نقل از
وبسایت این شرکت بیشترین فروش ،صادرات
و ســودآوری کشور را داشته و رتبه اول در میان
پتروشیمیهای کشور را داراست .عالوه بر این،
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ازجمله
بزرگترین هلدینگ های پتروشیمی خاورمیانه
بهحساب میآید .همچنین این شرکت بزرگترین
شرکت بورسی کشور بوده که نقش بسزایی در
نوســانات بورس دارد و با توجه به شرایط فعلی
اقتصاد کشــور ،هر نوع اشتباه مدیریتی موجب
ضررهــای جبرانناپذیری خواهد شــد .همین
هم باعث شــده که انتصاب یک مدیر جدید که
سابقه مدیریت در حوزه پتروشیمی را ندارد موج
نگرانــی را در بین فعاالن بازار بورس ایجاد کند.
انتصاب علی عسگری واکنشهای بسیاری را در
برداشــت و این واکنشها از جایی شدت گرفت
که در حکم انتصاب علی عســگری به ســمت
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس،
ذکرشده که او ســوابق و تجارب ارزندهای دارد.
محمد سرافراز ،رئیس اسبق صداوسیما که علی
عسگری جایگزین او در رسانه ملی شد ،در صفحه
توییتر خود ،ضمن انتقاد به این موضوع به کنایه
نوشت« :جناب علی عسگری همانطور که رسانه
ملی را با کمک خانواده و دو مرجع تصمیمساز،
از فروپاشی نجات داده و مخاطب آن را به بیش
از هشتاد درصد رساند و معضالت کشور را یکجا
حل کرد ،اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی

خلیجفارس ،مشــکل مالی دولــت را هم حل
خواهد کرد!» حتی محمد سرشــار مدیر شبکه
کودکونوجوان صداوســیما نیز این انتصاب را
ســوژه خنده قرار داد و در صفحه اینستاگرامش
نوشت« :آیا هولدینگ پتروشیمی کودکونوجوان
سراغ ندارید؟» واکنش مدیران رسانه ملی به این
انتصاب بیشتر به این دلیل است که علی عسگری
در مسند مدیریت رسانه ملی نیز بهخوبی عمل
نکرد و موجب نارضایتی تمام طیفهای سیاسی
علیالخصوص بسیاری از اصولگرایان از برنامهها و
اقدامات صداوسیما شد .بهطوریکه حمید رسایی
مدیرمسئول هفتهنامه  9دی و نماینده پیشین
مجلس شــورای اســامی ،در یادداشتی با این
عنوان که «رئیس جدید صداوسیما کیست؟»،
نوشــت« :پــس از مدتها نارضایتــی مردم و
فعاالن انقــــالبی از مدیریــــت علیعسگری
در صداوســیما زمزمه جابهجایی او جدی شده
اســت ».البته انتقاد به ایــن انتصاب جنجالی،
تنها به مدیران رسانهای محدود نشد و بسیاری
از کاربران شبکههای اجتماعی نیز این انتصاب
را نشانهای از قحطالرجال دانستند! در این میان
داد علیاکبر رائفی پور سخنران جنجالی جریان
اصولگرا هم درآمد و در توییتی نوشت« :بنده به
هیچ جناحی تو این مملکت نه وابستگی دارم و
نه بهشــون بدهکارم .هیچ آدم عاقلی هم دنبال
دشمن درســت کردن برای خودش نیست؛ اما
واقعا نمــی تونم ببینم با یک ســری انتصابات
عجیب مملکت رو فنا بدن .ربط علی عسگری به
پتروشیمی چیه؟ میدونید تو این شرایط و اوضاع
با یک اشتباه چه بر سر بورس میاد؟» برخی نیز
به این جمله از شهید چمران استناد کردند که
او در پاســخ به این سؤال که تعهد بهتر است یا
تخصص؟ گفت« :تقوا از تخصص الزمتر اســت،
آن را میپذیرم ،اما میگویم :آنکس که تخصص
ندارد و کاری را میپذیرد ،بیتقواست».

سابقه دورودراز انتصاب بدون تخصص
ماجرای انتصاب افراد بدون تخصص صرفاً مربوط
به ســالهای اخیر و دولت ســیزدهم و مجلس
فعلی نیست ،گرچه در چند سال اخیر به دلیل
رسانهای شدن انتصابات و سوابق افراد و آگاهی
افکار عمومی ،این مسئله بیش از گذشته به چشم
میخورد .بااینحال به نظر میرسد در یک سال
گذشته ،گستره انتصابات فامیلی ،انتصاب دامادها
در پستهای مهم دولتی و انتصاباتی که نتیجه
رابطه و نه شایستهساالری است ،بیشتر هم شده
است.
در دوران دولــت دهــم ،محمدعلیآبادی که تا
پیش از آن هنــگام ،بهعنوان رئیس ســازمان
تربیتبدنی فعالیت میکرد ،بهیکباره بهعنوان
وزیر نیرو معرفی شد که نتوانست از مجلس رای
اعتماد بگیرد و پسازآن در میانه کار دولت دهم،
رئیسجمهور وقت او را بهعنوان سرپرست وزارت
نفت معرفی کرد.
نمونههــای دیگری هم از انتصــاب افراد بدون
تخصــص وجــود دارد که بهعنــوان مهمترین
و نزدیکتریــن آن به زمان حــال ،میتوان به
انتخاب علیرضا زاکانی به ســمت شهردار تهران
اشــاره کرد .انتصاب زاکانی نیز بهعنوان شهردار
پایتخت جنجال بســیاری به پا کرد ،چراکه این
انتصاب نقض صریح قانون بود .بر اســاس قانون
مصوب دولت ،شهردار باید تحصیالت مرتبط و
همچنین ســابقه مدیریت و کار اجرایی مرتبط
داشته باشــد .بااینحال علیرضا زاکانی علیرغم
اینکه هیچیک از موارد فوق را نداشت ،بهعنوان
شــهردار تهران برگزیده شــد و وزیر کشور نیز
حکم او را تأیید و اعطا کرد .محمد اســامی نیز
یکی دیگر از نمونههای چنین انتصاباتی است که
پس از حضور در اســتانداری مازندران و سپس
وزارت راه و شهرسازی ،در دولت جدید بهعنوان
رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد .البته در

سابقه کاری محمد اسالمی حضور در پستهای
مختلفــی را میتوان دید که به نظر میرســد،
چنیــن افراد توانایی مدیریــت در هر نوع حوزه
کاری را دارنــد و نیازی به تخصص ندارند ،بلکه
صرف انتصاب برای آنها کفایت میکند.
گرچه مواردی بهمراتب ناگوارتــر از موارد فوق
نیز در کابینه معرفیشده توسط ابراهیم رئیسی
برای دولت ســیزدهم نیز مشاهدهشــده است
کــه از آن جمله میتوان به وزرای پیشــنهادی
آموزشوپــرورش اشــاره کــرد .اولیــن وزیر
پیشنهادشــده بــرای وزارت آموزشوپرورش،
حســین باغگلی بود کــه تقریباً هیچ ســابقه
مدیریــت کالن و حتی خرد در وزارت آموزش و
پروش نداشــت .در سوابق اجرایی او به مدیریت
بنیاد فرهنگی خراســان از ســال  ۹۷تاکنون،
جــزو متخصص کارگــروه پرورشــی اداره کل
آموزشوپرورش مشــهد و معلم شورای علمی
جشنواره ملی اشارهشده بود .پس از او نیز مسعود
فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران
بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزشوپرورش
معرفی شد که همین نسبت فامیلی واکنشهای
زیادی را به همراه داشت و در نهایت فیاضی هم
نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
البته عدم تخصص یا غیر مرتبط بودن تحصیالت
بــا حوزه کاری صرفــاً به مدیران و مســئوالن
اجرایی محدود نمیشــود .در میان نمایندگان
مجلس شورای اسالمی نیز بسیار دیده میشود
که نماینده در حوزه مرتبط با سوابق و تخصص
خود فعالیت نمیکند .بهطور مثال طی هفتههای
گذشــته آماری از تحصیالت اعضای کمیسیون
تلفیق بودجه منتشر شد .براین اساس از ترکیب
۴۵نفره این کمیسیون تنها سه نفر یعنی الیاس
نادران ،سید کاظم دلخوش و جعفر قادری اقتصاد
خواندهاند و باقی اعضا و حتی هیات رئیســه هم
تحصیالت اقتصادی ندارند.

پشت پرده یک کلیپ پرحاشیه
همدلی|  بهتازگی ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشرشده
که واکنشهای بســیاری زیادی در پی داشته است .در این ویدئو
از چند جوان در خیابان انقالب سؤال پرسیده میشود که بین بد
و بدتر چه تصمیم میگیرند؛ و این بد و بدتر دقیقاً به این اشــاره
دارد که براثر موشــک ممکن است چند هزار نفر در تهران کشته
شــوند و میتوان با شلیک به یک هواپیما و کشتن 200نفر جان
آنان را نجات داد .تاکنون مشخص نشده که سازنده این کلیپ چه
شــخص و نهادی بوده ولی بااینحال تنها شبکه خبر اعالم کرده
که این شــبکه در تهیه آن نقشی نداشته است چراکه در برخی
کانالهای خبری این کلیپ را به آن نسبت داده بودند .بااینحال
حضور جوانان پاسخدهنده به این سؤاالت واکنش برانگیز شده بود
و برخی با انتقاد از سازندگان کلیپ معتقد بودند که افراد حاضر در
ویدئو رهگذر عادی نیستند و احتماالً از قبل هماهنگ شده بودند.
بااینحال روز گذشته شقایق امینی یکی از خانمهایی که در ویدئو
حاضر بوده ،با سایت دیده بان ایران مصاحبه کرده است .او در این
مصاحبه درباره پشت پرده ضبط این ویدئو توضیح داده است.
او توضیح داده که «در نزدیکی خیابان انقالب منتظر دوستم بودم

که چند نفر جلوی من را گرفتند و گفتند که به مناسبت سالگرد
هواپیمای اوکراینی در حال تهیه یک مصاحبه تصویری با مردم
هستیم و اگر لطف کنید به چند سؤال پاسخ دهید .من هم چون
منتظر دوســتم بودم و وقت کافی داشتم ،قبول کردم .یک تبلت
به من دادند و از من خواستند که یک ویدیو را پلی کنم و به من
گفتند که فرض کن تو جای آن شخص هستی و به ما بگو در آن
لحظــه چه تصمیمی میگرفتی؟ حاال ویدیو بدینصورت بود که
شما وقتی در رادار یک نقطه قرمز میبینی و آن را یک خطر تلقی
میکنی ،االن باید تصمیم بگیری که آیا میخواهی او را هدف قرار
دهی یا خیر! اگر هدف قرار دهی یکسری مسائل و اگر قرار ندهی
یکسری مشکالت دیگر بهوجود خواهد آمد و تعداد افراد بیشتری
کشته خواهند شد؛ االن باید تصمیم بگیری که کشتن 200نفر
معقولتر است یا کشته شدن پنج هزار نفر؟!»
امینی تأکید دارد که در پاسخ به تهیهکنندگان ویدئو جوابهای
طوالنیتری داده که هیچکدام از آنها منتشرنشده است .امینی
میگوید« :بنده گفتم چرا اص ً
ال باید 200نفر کشته شود؟! من این
ً
را هم گفتم که موشــک اول اصال خطای انســانی بوده است اما

موشــک دوم چی؟ هیچ جوابی برای ایــن قضیه دارید؟ چرا این
حرفایی که ما زدیم در این مصاحبه آورده نشده است؟! بنده بارها
تأکید کردم اگر با همین شرایط که امکان داشت جان چند میلیون
نفر دیگر به خطر بیفتد ،مقداری منطقیتر است .جالب است این
افراد اصرار داشــتند که ما حتمــاً بگوییم که اگر ما هم بودیم به
سمت هواپیما موشک شلیک میکردیم! و من میگفتم اگر پای
جان 10میلیون نفر دیگر باشد مقداری منطقیتر است اما این افراد
اصرار داشتند نه همین یک جمله که ما میگوییم را باید بگویی».
او میگوید بعد از انتشــار ســخنان تقطیع شــده است از سوی
نزدیکانش تحتفشار قرارگرفته که چرا اینگونه سخنانی را مطرح
کرده است .امینی اعالم کرده« :بنده بسیار زیاد از این اتفاق ضربه
خوردم و همیناالن باید پاسخگوی بسیاری از نزدیکانم باشم که
میپرســند این چه حرفهایی بود که زدی .بنده صراحتاً اعالم
میکنم این افراد همه مصاحبه را تقطیع کرده و هر آنچه دوست
داشتند بهزور و اصرار از زیر زبان ما با کلی داستان و تئوری ریختن
بیرون کشیدند .بنده هیچ تمایالتی به این اشخاص ندارم و همه آن
گزارشی را که از ما تهیهشده است قویاً تکذیب میکنم».

واکنش رئیس دیوان عدالت اداری به اعتراضات کارکنان قوه قضائیه؛

نباید غیرقانونی اعتراض کنید

همدلی| چند روزی اســت که اعتراض کارکنان دستگاه قضایی
موردتوجه رســانهها قرارگرفته اســت .کارکنان این قوه برای دو
روز متوالی در شــهرهای مختلف دست به اعتصاب زدند .جمعی
از آنان در تهران با تجمع در مقابل مجلس خواستار رسیدگی به
حقوق خود شدند .روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه بهعنوان باالترین
مسئول این قوه نسبت به این اعتراضات واکنش نشان داد و وعده
داد کــه مطالبات معترضان را پیگیری میکند اما غالمحســین
محسنی اژهای درعینحال تأکید کرد که نباید اعتراضات زمینه
سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند؛ اما دیروز رئیس دیوان عدالت
اداری نیز نســبت به این اعتراضات واکنش نشــان داد .واکنشی
که بهنوعی هشــدار میداد و این اعتراض را غیرقانونی میخواند.
به گزارش ایلنا ،حجتاالســام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان
عدالت اداری در نطق پیش از دســتور جلســه هیات عمومی ،به
طرح تعیین فوقالعاده خاص قوه قضاییه که در هفته گذشته در
مجلس شورای اسالمی رد شد ،اشــاره کرد و گفت« :نمایندهها
حق دارند که هر طور صالح کشــور هست قانونگذاری کنند و
ما نباید به تصمیمات مجلس اعتراض غیرقانونی داشته باشیم».

رئیس دیوان عدالت اداری با اشــاره به اینکه رئیس قوه قضائیه
از ابتدای دوره حضور در منصب ریاست دستگاه قضایی ،جلسات
متعددی با نمایندگان مجلس و فراکسیونهای مختلف داشتهاند
و به دلیل اهمیت موضوع ،یکی از مواردی که به آن پرداختهشده
ترمیم حقوق کارکنان بوده اســت ،گفت« :علیرغم اعالم آمادگی
نمایندگان محترم مبنی بر موافقت خود برای تصویب این طرح،
متأسفانه این طرح توســط مجلس شورای اسالمی رای نیاورد».
مظفری با تأکید بر اینکه بــاب مطالبه از طرق قانونی و منطقی
باز است و نباید انتظارات غیرمنطقی داشته باشیم ،افزود« :با علم
بر اینکه بر نامناســب بودن سیستم پرداخت در دستگاه قضایی
واقف هستیم ،اما درهرحال فع ً
ال مصوبهای در این خصوص نداریم.
شــأن قضاوت باید حفظ شود و مسئوالن محترم قوه قضاییه هم
باید مطالبهگر این مهم باشند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند.
هنوز به بنبست نرسیدهایم و برای رسیدن به خواسته نباید از هر
مسیری اقدام کرد ،چراکه دشمن به دنبال فروپاشی نظام از درون
است بلکه باید هوشیار باشــیم و اجازه ندهیم دشمن از مطالبه
بهحق مان در مســیر ناامنی علیه نظام و انقالب استفاده کند».

مظفری با اشــاره به اینکه دســتگاه تبلیغاتی دشمن برای دامن
زدن به مشکل معیشتی مردم همیشه در حال سیاه نمایی است،
گفت« :جای مطالبهگری در کف خیابان نیست و تردیدی نداریم
که دشــمن از این جریانات سوءاستفاده میکند و ادامه اینگونه
اعتراضات به صالح دستگاه قضایی نیست».
وی افزود« :بودجه دستگاه قضایی از همان ابتدای انقالب نیز پایین
بــوده و نظام حقوق و دســتمزد در قوه قضاییه نیازمند تغییرات
جدی اســت و حقــوق کارکنان باید ترمیم شــود ،اما این دلیل
نمیشــود که آب به آسیاب دشمن بریزیم و اسباب سوءاستفاده
آنها شــویم و دشمنان از طریق ما به اهداف خود برسند .قاضی
باید مناعت طبع داشته باشد و بهاندازهای تأمین شود که هیچکس
نتواند به او از این راه نفوذ کند».
مظفری با تأکید بر اینکه ما سرباز فدایی انقالب ،نظام و امام زمان
(عج) هستیم ،گفت« :قطعاً مجموعه قوه قضاییه موردعنایت امام
(ره) و مقــام معظم رهبری بوده و هســت و همه مجموعههای
حاکمیتی باید انقالبی باشند و قوه قضاییه هم از این قاعده مستثنی
نیست و باید انقالبی باشد ،انقالبی بماند و انقالبی عمل کند».

خبر
واکنش سخنگوی دولت بهاحتمال تغییر
اعضایکابینه

علی بهادر جهرمی ،سخنگوی دولت روز گذشته در نشست
خبری با خبرنگاران نسبت به شایعههای تغییرات زودهنگام
در کابینه سید ابراهیم رئیســی واکنش نشان داد .وی در
پاسخ به پرسشی در خصوص شایعه تغییر و ترمیم کابینه،
تصریح کرد :خواهش میکنم از انعکاس هرگونه شــایعه
بهویژه در حوزههایی که دغدغه مردم هســت و با معیشت
مردم سروکار دارد پرهیز شود ،رابطه دولت با مردم شفاف
اســت و هر تصمیم که بخواهد اتخاذ شود اول با مردم در
میان گذاشته میشود .همه تصمیمات اقتصادی دولت با
همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ میشود .سخنگوی
دولت با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت ،اظهار کرد:
کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبــی که برای تثبیت بازار
سرمایه اتخاذ شد تصمیماتی است که در جلسات مستمر
ســتاد هماهنگی اقتصادی با حضور تیم اقتصادی دولت و
با همدلی و همکاری مشــترک همیشگی انجام میشود و
موضوعات بخشی نیست لذا همه تصمیمات اقتصادی در
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بهصورت مشترک تحت
مدیریت معاون اول رئیسجمهور اتخاذ میشود .بهادری
جهرمی ادامه داد :به گواه بسیاری از افرادی که در دولتهای
مختلف حضورداشــتهاند ،همدلی ،هماهنگی و همکاری
موجود در بیــن اعضای اقتصادی دولت کمنظیر اســت.
اصالح نظام اقتصادی کار میانمدت و بلندمدتی است .تورم
امروز به دلیل اقدامات دیروز است و ثبات حوزه ارز حاصل
همکاریهای مشترک تیم اقتصادی دولت است.

تفسیر سخنان اخیر رهبری
از سوی یک اصولگرا

دبیر سیاسی جبهه ایستادگی گفت :آمریکاییها یک جنگ
روانی راه انداختهاند و دنبال میکنند مبنی بر اینکه بهمحض
اینکه مذاکرات به توافق برسد وانمود کنند که ایران تسلیم
خواستههای آمریکا شــده است اما رهبری با این بیانشان
عم ً
ال آنها را خلع ســاح کردند و گفتند مذاکره را دنبال
میکنیم .حسین کنعانیمقدم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا،
درباره ســخنان مقام معظم رهبری در سالروز قیام ۱۹دی
مردم قم در سال  ۱۳۵۶مبنی بر اینکه «تسلیم نشدن در
برابر دشمن مستکبر و زورگو نیز جزو اصول انقالب است و
اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره ،صحبت و تعامل شود
به معنای تســلیم شدن در مقابل آن نیست ،همچنان که
تاکنون تسلیم نشــده و ازاینپس نیز نخواهیم شد» این
ســخنان رهبری در جریان مذاکــرات را چگونه میتوان
ارزیابــی کرد ،گفت :بیانات مقام معظم رهبری در لحظات
حساس و سرنوشتسازی بیان شد که میتواند چراغ راهی
برای مذاکرات و افکار عمومی باشــد .دبیر سیاسی جبهه
ایستادگی ادامه داد :ما امروز از بحث مذاکره خارجشدهایم
و به بحث مصالحــه ورود کردهایم .مصالحــه در قاموس
سیاسی و روابط دیپلماتیک یعنی اینکه دو طرفی که باید
با یکدیگر گفتوگو کنند ،رو به روی هم مینشینند و برای
جزییات به هم امتیاز میدهند و سعی میکنند اختالفات
را به حداقل برســانند .بحث امروز ما با  ۴+۱اســت و ورود
آمریکا به  ۵+۱منوط به این است که در چارچوب برجامی
قب ً
ال تعهد و امضاشده است ،بازگردد ازجمله اینکه تحریمها
برداشته شود .وی خاطرنشان کرد :سیاست منطقی دولت
در خصوص بیان خواست هها بهصورت شفاف گفتهشده است
و پیگیری موضوعات در  ۵بخش فنی ،حقوقی ،سیاســی،
اقتصادی و مسائل بینالمللی کام ً
ال شفاف روشنشده است
و همه طرفهای مختلف خواستهها و حد و حدود همدیگر
را میدانند .منتها یک جنگ روانی آمریکایی را راه انداختند
و دنبال میکنند و بهمحض اینکه این روابط شکل بگیرد،
وانمود میکنند که ایران تسلیم خواستههای آمریکا شده
است و این را در افکار عمومی مطرح میکنند؛ درحالیکه
چنین چیزی نیست و مقام معظم رهبری هم به این مسئله
اشاره کردند که هرگونه توافقی با  ۵+۱نشانه سازش و تسلیم
نیست بلکه نشانهاین است که ما با احترام به حقوق بینالملل
و شرایط موجود موافقت میکنیم تا اختالفات در رابطه با
مسئله به حداقل برســد اما آمریکاییها و صهیونیستها
خصوصاً در جبهه مقاومت دنبال یک جنگ روانی هستند تا
وانمود کنند که ایران تسلیم خواستههای آمریکا شده است
و عادیسازی روابط با آمریکا را مطرح میکنند.
کنعانیمقدم گفت :در دولت قبلی مشکلی که وجود داشت
این بود که به آمریکاییها اعتماد کــرده بودند و در ادامه
مشخص شد آمریکاییها قابلاعتماد نیستند و به مذاکرات
خودشان عمل نکردند ،به نظر میرسد برای خنثی کردن آن
جنگ روانی که آمریکاییها راه انداختند که ایران مانع توافق
و به نتیجه نرسیدن مذاکرات است ،رهبری با این بیانشان
عم ً
ال آنها را خلع ســاح کردند و گفتند مذاکره را دنبال
میکنیم و اینکه اینها فکر میکنند اگر پشت میز مذاکره
مینشینیم دلیل بر ضعف است یا به دنبال سازش و تسلیم
هستیم ،اینطور نیست و به نظر میرسد فرق دولت قبلی با
امروز این است که به آمریکاییها اعتماد کرده بودند و این
دولت منطقی برخورد میکند.
یک وکیل دادگستری؛

قضات نباید تابع نظر ضابطان باشند

یک وکیــل پایهیک دادگســتری با بیان اینکــه رویکرد
حجتاالســام اژهای در تعیین حدود اختیارات ضابطین
قضایی جای تحســین دارد ،تصریح کــرد :اگر رئیس قوه
قضاییه بتواند این موضــوع را حل کند ،خدمتی بزرگ به
دســتگاه قضایی و نظام جمهوری اســامی ایران صورت
گرفت ه اســت .به گزارش ایلنا محمود علیزاده طباطبایی،
وکیل پایهیک دادگســتری با ارزیابــی مثبت از تأکیدات
ریاست دستگاه قضایی بهمنظور تعیین حدود و اختیارات
ضابطین قضایی اظهار کــرد :این موضوع که قضات نباید
تابع نظر ضابطین باشند بلکه ضابطین باید تحت امر قضات
باشند ،موضوعی است که همه روسای قوه قضاییه نسبت
به آن تأکید داشــتند؛ اما با توجه به اینکه آقای محسنی
اژهای وزیر اطالعات بوده و ســازوکار پروندههای امنیتی را
میداند ،هیچیک مانند ایشان نسبت به این موضوع اشرافیت
نداشته است.

