
رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئوالن عالي قضايي:
  گزارش

      خبر

88498443سرويس  سياسي
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 نياز ضروري امروز جامعه

27 آذرماه مصادف با سالروز شهادت آيت اهلل مفتح به روز وحدت حوزه 
و دانشگاه نامگذاري شده اس��ت. اين راهبرد در طول چهار دهه اخير 
همواره مورد تأکيد قرار داشته و از ضرورت و اهميت و دستاوردهاي 
تحقق آن سخن بس��يار گفته شده اس��ت. اما يا کمتر به چالش هاي 
موجود در مسير اين وحدت پرداخته شده و يا در رابطه با وحدت بين 
اين دو نهاد تأثير گذارعلمي و انديش��ه اي تاکنون يك، فهم مشترك 

مفهومي و عملي ايجاد نشده است. 
وحدت حوزه و دانشگاه، برکات و دستاوردهاي بسياري را براي نظام 
اسالمي در جهت تأمين استقالل و پيشرفت علمي و معنوي، اجراي 
مطلوب برنامه ه��ا، حاکميت قانونگرايي ن��ه جناح گرايی، ارائه چهره 
خدمتگزار از دولت اسالمي و بسته شدن راه بر عناصر نفوذي و تربيت 
نسل دانش آموخته متعهد به مباني ديني و اس��المي به همراه دارد. 
به خصوص در اين شرايط اقتصادي و فرهنگي حاضر که دشمن سعي 
دارد با اجراي برنامه هاي مختلف، کشور را در محاصره اقتصادي قرار 
دهد، تحقق اين امر بسيار ضروری تر از گذشته است؛ چرا که در واقع 
اين دانشجويان متعهد هستند که با به کارگيری علم در مسير توليد و 
پيشرفت و نيز روحانيون با جهاد فرهنگي و ديني، مبارزه اي همگاني 

را در مقابل جبهه دشمن شكل مي دهند. 
در عين حال نبايد فراموش کرد که جهت تحقق درست و کارگشاي اين 
وحدت، ضروري است که سياستگذاری ها و برنامه هاي عملي و اجرايي 
مختلف طراحي گردد تا موجبات وحدت و همكاري ميان اين دو نهاد 
فراهم شود. در حقيقت، نه يك وحدت فيزيكي و شكلي بلكه تقارب و 
يكي شدن در مباني معرفت شناختی، ارزش های فرهنگي و دغدغه ها 
و حساسيت هاي سياسي اجتماعي است که زمينه رشد و تبلور انديشه 
ديني و انقالبي را مي تواند در اين دو نه��اد تأثيرگذار فراهم نمايد. در 
اين صورت است که هر يك از اين دو نهاد علمي و معرفتي را در جايگاه 
واقعي خود قرار مي دهد. با توجه به اين جنبه از معناي وحدت است که 
مقام معظم رهبري، خواستار اجراي برنامه هاي عملياتي با روش های 
جديد و امروزي در ميان حوزه و دانشگاه شده اند؛ چنانكه مي فرمايند: 
»تأکيد بر وحدت حوزه و دانش��گاه و اينك��ه روي آن اصرار مي کنيم، 
به خاطر آثار و برکات آن است. اين دو نهاد با تبادل روش ها، يكديگر را 

کامل کنند و مجهز به روش هاي علمي جديد و سنتي شوند. «
اما تحقق وحدت نيازمند توجه به الزامات و اقداماتي است که مي  تواند 
زمينه ساز هموارسازی وحدت حوزه و دانشگاه باشد. اين الزامات توسط 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار طالب و دانشجويان در 27 آذرماه 

1373 چنين مورد تأکيد قرار گرفته است: 
1. تبادل، ترکيب و تكميل روش های علمي حوزه و دانشگاه 

2. حضور عالمانه روحانيون در دانشگاه ها
3. ارتباط مستمر و منظم متناسب با نياز حوزه و دانشگاه

4. ترويج ارزش هاي معنوي و ديني در دانشگاه ها
5. تبادل دانشجو بين حوزه و دانشگاه

6. تشكيل جلسات همفكري مشترك حوزه و دانشگاه
در صورت تحقق اي��ن الزامات و اقدامات اس��ت که مي ت��وان انتظار 
دس��تاورد هاي بزرگ نه تنها در محيط دانش��گاه و حوزه، بلكه در کل 
جامعه، نتايج آن را ديد که از جمله اين دستاوردها و برکات، مي توان 

به موارد زير اشاره کرد: 
1. تقويت جنبش نرم افزاری و تولید علم بومي

از مهم ترين دس��تاوردهاي وحدت اين دو نهاد مقدس، حرکت نظام 
اس��المي در جهت تقويت جنبش نرم افزاری و توليد علم بومي است. 
امروز انقالب اس��المي در آس��تانه دهه پنجم خود به مقوله پيشرفت 
کشور مي  انديش��د و در اين مسير الگوي اس��المي – ايراني پيشرفت 
را طرح ريزی کرده اس��ت. ابعاد عملياتي تحقق همه جانبه اين الگو و 
حرکت روزافزون در مسير استقالل علمي – اقتصادي – تكنولوژيكي 
تنها با وحدت جامعه نخبگان کش��ور اعم از حوزه و دانش��گاه ممكن 

خواهد بود. 
2. تحق�ق تم�دن اس�امي و ارائ�ه الگوي س�بك زندگي 

اسامي – ايراني
تالش براي شكل گيری تمدن بزرگ اس��المي نيز از ديگر عرصه هاي 
مهمي اس��ت که تحقق آن در گرو همفكري اي��ن دو مرکز راهبردي 
توليد علم است. در همين راستا به مقوله الگوي سبك زندگي ايراني 
– اسالمي مي رسيم که ارائه آن نيز در گرو هم انديشي استادان حوزه و 
دانشگاه است. ضرورتي که در دوران تهاجم همه جانبه فرهنگي غرب 
بيش از پيش اولويت يافته و به ش��رط الزم براي استقالل کشور بدل 
شده است. در عصري که رسانه ها در حال ترويج سبك زندگي غربي 
و تسخير نرم قلب ها و ذهن بشر هستند و در زمانه اي که بازگشت به 
خويشتن و هويت ديني با محوريت نهضت اسالمي ملت ايران به محور 
مقاومت در برابر اين تهاجم بدل گرديده اس��ت، تحقق الگوي تمدن 

اسالمي و شتاب گيري در اين مسير يك واقعيت الزام آور است. 
3. دستیابي به علوم انساني اسامي

مس��ئله توليد علم ابعاد مختلفي دارد که بارها ش��اهد سفارش رهبر 
معظم انقالب و تأکيد بر مقوله توليد علوم انس��اني اسالمي بوده ايم. 
پشتوانه غني تمدن اس��المي و آموزه هاي ديني در اين زمينه، معدن 
عظيمي است که نيازمند کشف و استخراج بوده و ما را از بهره برداري 
منابع غيرديني غرب که آلوده به فرهنگي اس��ت ک��ه هيچ قرابتي با 
فرهنگ ديني ندارد، مستغني خواهد کرد. تحقق اين امر مهم و ايجاد 
تحول در حوزه علوم انساني بدون ش��ك نيازمند همكاري تمام عيار 
حوزه و دانشگاه است. رسيدن به منطق و فهم مشترك از علوم انساني 
و تالش همسو براي رس��يدن در اين حوزه، ضرورتي است که تنها با 

اراده اي استوار و همتي بلند محقق خواهد شد. 
4. اسامي شدن دانشگاه ها

يكي از چالش هاي جدي در نظام اس��المي، مس��ئله اس��المي شدن 
دانشگاه هاست. واقعيت آن است که دانش��گاه نهادي غربي است که 
در دل گفتمان اومانيسمي) انس��ان محوري( غربي خلق گرديده و با 
مفاهيمي چون سكوالريسم و پوزيتويس��م و ساينتيسم و ليبراليسم 
عجين است. اين دانشگاه با دانشگاه تراز انقالب اسالمي فاصله فراوان 
دارد که در مسير دستيابي به آن الگوي مطلوب، همگرايي و معاشرت و 

مؤانست با حوزه هاي علميه يكي از مهم ترين راهكارها خواهد بود. 
5. روزآمدسازي حوزه هاي علمیه

معاشرت و همگرايي براي حوزه هاي علميه نيز برکات ارزشمندي را 
به همراه خواهد داشت. در اثر وحدت، امكان آشنايي حوزه هاي علمي 
با مسائل و مناقشات علوم جديد و دستاوردهای علمي به دست آمده 
فراهم خواهد شد که اين مس��ئله هم موجب ارتقاي علمي حوزه هاي 
علميه در علوم جديد ش��ده و هم با دقت بيشتر حوزه هاي علميه را با 
مسائل کمتر پرداخته شده در اين محيط، آشنا خواهد ساخت. مسائلي 
که حوزه هاي علميه مبتني بر آموزه هاي ديني بايد براي آن پاسخ هايي 
را ارائه دهند، چرا که عدم اين آشنايي منجر به فاصله افتادن حوزه ها 

از جامعه خواهد شد. 
عالوه بر نكات برش��مرده، موارد متعدد ديگ��ري را نيز مي  توان افزود 
که اهميت راهبرد وحدت حوزه و دانش��گاه را بيش از پيش آش��كار 
مي  س��ازد. بنابراين براي تحقق اين امر بايد تالش نمود و ضمن رفع 
موانع پيش رو، گام هايي چون ؛ شكل گيری فضاي گفت وگو و تعامل، 
اعتمادسازي، کنار گذاشتن سوءبرداشت ها، فراموش کردن اختالفات، 
به حاشيه راندن افراطيون، تأکيد بر نقاط اشتراك، توجه به نيازهاي 
امروز کشور و انقالب و ... را در مسير وحدت اين دو بال توليد علم در 

کشور را برداشت. 

حسن رشوند

روز گذشته مجلس شوراي اسامي میزبان محققان و پژوهشگران 
مركز پژوهش هاي اي�ن نهاد قانونگ�ذاري بود تا نحوه اس�تفاده 
بهینه از توان پ ژوهش�ي كش�ور مورد نقد و بررس�ي قرار بگیرد. 
در اين همايش رئیس مجلس شوراي اس�امي نیز به بیان برخي 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري در خصوص بودجه سال 97 پرداخت. 
به گزارش »جوان« علي الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در 
هفتمين همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري که روز گذشته در 
مجلس برگزار شد، گفت: ما بايد دو مسير در سال جاري طي کنيم که 
يكي از آنها اين است که بودجه سال ۹۸ با اصالحاتي ارائه شود و همچنين 
به موازات آن ما اصالح ساختار بودجه را براساس تدابير رهبري و طبق 
قانون برنامه ششم توسعه و سياست هاي کلي مدون کنيم و بعد براي 
بودجه سال ۹۸ مي توانيم اصالحيه داشته باشيم و سال ۹۹ را بر پايه 
همين تدوين کنيم. وي افزود: اين دغدغ��ه رهبري معظم انقالب در 

خصوص بودجه سال ۹۸ کل کشور دغدغه بسيار سنجيده و مهمي است 
و همه بايد از آن حمايت کنيم، چراکه اين يك کار مبنايي براي کشور 
است.  الريجانی گفت: رهبري فرمودند بودجه کشور در شرايط تحريم ها 
بايد با مالحظاتي تدوين شود، بنابراين بايد اين ضروريات مورد توجه قرار 
گيرد.  وی افزود: فرمايشات رهبري بدان معناست که بايد به بحث حقوق 
و مزاياي کارکنان، بحث اشتغال و مسائلي که براي کشور ضروري به نظر 

مي رسد توجه بيشتري شود.
 قطع وابستگي به نفت  از جمله مواردي است که در سياست هاي کلي 
نظام مورد تأکيد قرار گرفته است که اگر از ابتداي اين سياست پيگيري 

مي کرديم، مشكالت زيادي در حال حاضر نداشتيم. 
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: مقام معظم رهبري بر حفظ منابع صندوق 
توسعه ملي هم تأکيداتي داشتند، بنابراين منابع صندوق توسعه ملي بايد 
محلي جهت استفاده براي پرش اقتصادي و نبايد از منابع اين صندوق 

براي بودجه جاري کشور استفاده شود. 
   رئيس قوه مقننه در بخش ديگري از سخنانش در خصوص چابك سازي 
دولت گفت: يكي از سياست هاي کلي کوچك کردن دولت و چابك سازي 
آن است، خيلي سال است که اين يك سياست کلي است اما دولت نه 

چابك و نه کوچك شد، چرا اينگونه است؟ 
وي بر همين اساس اضافه کرد: اين کوچك سازي در حد اينكه افرادي 
بازنشسته مي شوند وجود دارد. در قانون بازنشستگي هم عده اي جدا 
شدند اما اين تاثير کمي مي گذارد. تا زماني که وضع دولت اينقدر فربه 
است و پيكره پهني دارد، زمينه براي ترقي و سرمايه گذاري در کشور باقي 
نمي گذارد.  رئيس مجلس شوراي اسالمي عنوان کرد: مشكل دولت اين 
است که نمي داند با چه مكانيسمي کارمندانش را کم کند، لذا بايد براي 
آنها يك جا و زمينه اقتصادي فراهم کند تا اين افراد را به آنجا انتقال دهند 

تا دولت کوچك شود.

الريجانی در همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري:
رهبری درباره توجه به حقوق کارکنان و اشتغال در بودجه 98 دغدغه دارند

دادستان ها به موضوع گراني ورود كنند

رئیس قوه قضائیه با تأكید بر اينكه حل مشكات 
اقتصادي با برخوردهاي صرف�ًا قضايي ممكن 
نیست و به تدبیر هر چه بیش تر دولت نیاز دارد، 
به دادستان هاي سراسر كش�ور دستور داد در 
چارچوب قانون به موضوع گراني ها ورود كنند. 
به گزارش فارس، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مسئوالن عالي قضايي با بيان اينكه »ملت ما امروز 
در حالي تروريس��ت خوانده مي شود که 4۰ سال 
است زير تيغ تروريس��م مورد حمايت غرب قرار 
دارد«، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان 
کرد: امروز اذناب همان ها که بزرگان انقالب ما را 
درست در زماني که جامعه ما به آنان نياز داشت به 
شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال 
منافقين که صراحتاً اين قبيل جنايات را برعهده 
گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيئت 

حاکمه کشورهاي شما هستند. 
آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه شهيد مطهري، 
شهيد مفتح و شهيد بهش��تي در دوران طاغوت، 
مجاهدت هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني 
در مقاب��ل تفكر غرب��ي داش��ته اند، تصريح کرد: 
تروريست ها با حمايت کش��ورهاي غربي، جامعه 
ما را که تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينه هايي 
مانند اين ش��هدا محروم کردند و امروز هم در اين 
پارادوکس حل ناشدني دس��ت و پا مي زنند که از 
طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي دهند و از سوي 
ديگر، تروريست ها را در دامن خود جاي مي دهند. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به پ��رورش و تجهيز 
گروه هاي تروريستي نظير داعش از سوي امريكا، 

تش��كيل ائتالف براي مقابله با آنها را »مضحكه« 
خواند و در پايان اين بخش از س��خنان خود ابراز 
اميدواري کرد ک��ه خداوند، انوار وجود ش��هداي 
گرانقدر را بر نسل جوان امروز بتاباند و مسير نوراني 
آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه 

ما قرار دهد. 
آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با اشاره به برخورد 
دس��تگاه قضايي با اخاللگران اقتص��ادي تصريح 
کرد: بحمداهلل برخوردها و رسيدگي هاي قضايي 
با قاطعيت ادامه دارد. خوش��بختانه همه ش��اهد 
هستند که قوه قضائيه در اين مسير، هيچ توجهي به 
فضاسازی ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون 
و شرع دنبال مي کند. استجازه اي هم که از محضر 
مقام معظم رهبري براي تس��ريع در رسيدگي ها 
انجام شد، بسيار مؤثر بوده اما آنچه نبايد فراموش 
کنيم اين است که مش��كالت اقتصادي کشور با 
برخوردهاي صرف��اً قضايي حل نمي ش��ود بلكه 

نيازمند تدبير دولتمردان هستيم. 
    قیمت ارز پايین آمده اما برخي همچنان 

گرانفروشي مي كنند
رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اينكه »ما در چارچوب 
وظايف خود به رس��يدگي ها ادامه خواهيم داد و 
دست کساني را که در امور اقتصادي کشور اخالل 
ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد«، در عين حال يادآور 
شد: ماهيت اداره کشور و رفع مشكالت معيشتي 
مردم، يك ماهيت کاماًل اجرايي اس��ت که دولت 
محترم با همكاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر 
را به پيش ببرد. بحمداهلل تالش های بسيار خوبي 

شده و مسئله ارز به تدريج در يك مسير تعادلي قرار 
گرفته اما همچنان مش��كل گراني ارزاق و وسايل 
مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد. 

آيت اهلل آملي الريجاني با تأکيد بر ضرورت توجه هر 
چه بيشتر دستگاه هاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب 
از سوي دولت براي کنترل قيمت ها اظهار کرد: زماني 
برخي بي تدبيری ها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز 
شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد که پاره اي بي 
تدبيری ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي 
به بهانه اينكه قيمت ارز باال رفت، قيمت کاالهاي خود 
را افزايش دادند و امروز هم که نرخ ارز سير نزولي دارد 
باز هم به بهانه آنكه اجناس را به قيمت باال خريداري 

کرده اند، همچنان گرانفروشي مي کنند. 
    ب�راي كنترل قیمت ها باي�د فكر عاجلی 

كرد
رئيس قوه قضائي��ه چنين رفت��اري را »غير قابل 
قبول« دانست و با ذکر برخي افزايش قيمت هاي 
خودس��رانه مانند گراني ها در صنع��ت لبنيات و 
... خاطرنش��ان کرد: قدرت خريد قش��ر کارمند و 
کارگر که حق��وق ثابتي دارد، محدود اس��ت و بر 
اين اساس براي کنترل قيمت ها بايد فكر عاجلي 
کرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي 
طرح مي ش��ود و دولت نيز تالش هاي خوبي براي 
حل اين مشكالت داشته اما دستگاه هاي اجرايي 
و دولت موظفند طرح بياورند و تالش کنند تا هر 
چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول 

و منطقي پيدا کند. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به وظيفه سازمان 

تعزي��رات حكومتي براي نظارت ب��ر قيمت ها، به 
دادستان ها نيز دستور داد که در چارچوب قانون 
و با همكاري مراجع ذی صالح به موضوع گراني ها 

ورود کنند. 
رئيس ق��وه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به مقوله کاهش جمعيت کيفري و 
حبس زدايي، اين امر را مورد تأکيد و توجه مجموعه 
دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: در خصوص ديه 
و مهريه و به طور کلي محكوميت  هاي مالي، قبل از 
اينكه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا که ابهامات 
و اجمال هايی در قانون سابق وجود داشت با بحث 
فقهي که در محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت 
و مباحثي که در جلس��ات مسئوالن عالي قضايي 
انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم که آن را تبديل 
به بخشنامه کرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. 
مهم ترين موضوع اين بود که ما گفتيم صرف ادعاي 
عدم اعس��ار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني 
شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي 
که تمكن فرد بدهكار ثابت و احراز شد که ممتنع 
از پرداخت اس��ت، تا زمان تأديه بدهي خود اعم از 

مهريه، ديه و ... بايد به زندان برود. 
    گاهي زندان به جاي تأديب و اصاح، اثر 

عكس دارد
آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد: جمعيت کيفري 
و تعداد زندانيان در کش��ور، منحصر به اين موارد 
نيست و ما در دستورالعملي هم که در زمينه کاهش 
جمعيت کيفري صادر کرديم، موارد متعدد ديگري 
را مورد پيش بينی قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز 
در موارد متعدد اين امر را متذکر شدند که بايد مسئله 
حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان 
واقعاً زياد است و گاهي زندان به جاي آنكه موجب 

تأديب و اصالح شود، برعكس عمل مي کند. 
رئيس قوه قضائيه در عين حال خاطرنش��ان کرد: 
در اين ميان، از يك مس��ئله بس��يار ظريف نبايد 
غفلت کرد و آن اينكه بايد مراقب باش��يم حبس 
زدايي توأم با دقت نظر کافي باشد تا خداي ناکرده 
امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم 
بگوييم در زندان ها را باز کنيم تا همه خارج شوند. 
در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب 
مي ش��ود که اين مس��ئله به هيچ عنوان از سوي 
مردم پذيرفته نيس��ت. آيت اهلل آملي الريجاني با 
تأکيد مجدد بر توجه مسئوالن قضايي و قضات به 
مقوله حبس زدايي در چارچوب تأسيسات قانوني، 
تصريح کرد: گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي شود 
که به نظر مي رسد ناش��ي از عدم توجه به آمارها و 
تالش هايي اس��ت که در اين عرصه صورت گرفته 
است منتها رويكرد ما اين است که مسئله حبس 
زدايي بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم و 
امنيت کشور باشد. ما نمي توانيم مدام دم از رأفت و 
مالطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت 
مردم را فراموش کنيم؛ بنابراين معتقديم در زمينه 
کاهش جمعيت کيفري بايد همه جوانب را در نظر 

گرفت تا جامعه دچار مشكل نشود. 

سردار غيب پرور 
درگذشت سردار منصوري را تسليت گفت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامي درگذشت سردار منصوري، 
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( نیروي زمیني سپاه را تسلیت گفت. 
به گزارش فارس، سردار غالمحسين غيب پرور در پيامي درگذشت سردار 
قدرت اهلل منصوري فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( نيروي زميني سپاه را 

تسليت گفت. متن اين پيام به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

کُلّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت ثَُمّ إِلَينا تُْرَجُعوَن
خانواده محترم سردار سرتيپ پاسدار برادر منصوري

»سالم عليكم بما صبرتم«
با نهايت تأسف، خبر ناگوار درگذشت همكار و همرزم عزيزمان »سردار 
سرتيپ پاسدار برادر قدرت اهلل منصوري« را دريافت نمودم. اين واقعه تألم بار 
دل همكاران، همرزمان و بازماندگان آن مرحوم را دستخوش غم و اندوه 
نمود. اينجانب عروج ملكوتي آن سردار اسالم و سرباز وفادار واليت را که 
از يادگاران و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس بودند، حضور فرمانده 
معظم کل قوا)مدظله العالي(، خانواده معزز، همرزمان و بازماندگان ايشان 
تسليت عرض مي نمايم. رحمت و غفران واسعه الهي براي آن عزيز به عرش 
پيوسته و صبر جميل و اجر جزيل توأم با بقاي عمر براي بازماندگان شريف 

از خداوند سبحان مسئلت دارم. 

نامه اعتراضي به دولت درباره بودجه دفاعي
خارج�ي  سیاس�ت  و  مل�ي  امنی�ت  كمیس�یون  رئی�س 
اعتراض�ي كمیس�یون  نام�ه  از  اس�امي  مجل�س ش�وراي 
ب�ه دول�ت درب�اره بودج�ه دفاع�ي در س�ال آين�ده خب�ر داد. 
حشمت اهلل فالحت پيشه، در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به بودجه دفاعي 
کشور در بودجه سال ۹۸ کل کش��ور گفت: اخيراً آماري از بودجه دفاعي 
کشور به کميسيون رسيده بود که اخبار خوبي نبود. پيرو اين اخبار اعضاي 
کميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس، نامه اي اعتراضي به 
دولت ارس��ال کردند.  نماينده مردم اس��الم آباد غرب در مجلس با بيان 
اينكه در بودجه سال ۹۸ با توجه به اسناد باالدستي سهم 5درصدي حوزه 
دفاعي ديده نشده بود، افزود: در بودجه سال ۹۸ براي اولين بار سهم بودجه 
دفاعي از سال هاي قبل کمتر شده بود. پس از اعتراض اعضاي کميسيون 
به اين تصميم دولت، در نسخه جديد که تدوين شده است خبرهاي خوبي 
به گوش مي رسد و به نظر مي رسد دولت تجديدنظری در بودجه دفاعي 

داشته است. 

 CFT و FATF ،در خصوص پالرمو
به مصلحت كشور نگاه مي كنيم

دبیر مجمع تش�خیص مصلحت نظام درباره بررس�ي لوايح مربوط 
ب�ه FATF گفت: اي�ن موض�وع كه گفته ش�ده اي�ن لواي�ح براي 
ارجاع ب�ه مجم�ع تش�خیص در مجلس رأي گی�ري نش�ده، مورد 
بحث قرار خواهد گرفت و مجم�ع در اين زمین�ه تصمیم مي گیرد. 
به گزارش فارس، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام که در 
مجمع آذرماه اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان سخن مي گفت، در بخشي 
از صحبت هاي خود و در پاسخ به سؤالي در خصوص بررسي FATF نيز 
گفت: ما در قبال کشور و منافع ملي مسئول هستيم و بايد پاسخگو باشيم. 
البته بحث FATF به طور مستقل مطرح نيست.  دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: سه اليحه يا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است؛ 
قانون مبارزه با پولشويي، مصوبه مقابله با جرائم سازمان يافته و مصوبه مقابله 
با تأمين منابع مالي تروريسم. اين سه اليحه با قانون اساسي مغايرت پيدا 
کرده است. در قانون پولشويي و پالرمو مغايرت ها مربوط به سياست هاي 
کلي است. يك سلسله ايراد ديگر هم شوراي نگهبان بنا بر اصول ديگر قانون 
اساسي داشت که ظاهراً قانع شده است. در موارد مغايرت با سياست هاي 
کلي، شوراي نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصالح کند و 
مجلس هم گفته است که ما اصالح نمي کنيم و آن را به مجمع مي فرستيم.  
رضايي ادامه داد: يك اليحه ديگر CFT است که به اين اليحه هم اشكال 
داريم، چرا که همه ايرادات شوراي نگهبان را مجلس نتوانست اصالح کند. 
پس ما س��ه اليحه داريم که در هر س��ه، مغايرت هايي با قانون اساسي يا 
سياست هاي کلي وجود دارد.  وي گفت: ما از شنبه 24 آذر بحث ها را شروع 
کرده ايم. همين بحث هم که گفته شد، براي ارجاع به مجمع در مجلس 
رأی گيری نش��ده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در اين زمينه 
تصميم مي گيرد.  رضايي با اشاره به نظرات مختلف حقوقدانان در خصوص 
روند ارسال اين لوايح به مجمع گفت: ما بايد ببينيم مصلحت جامعه و نظام 
چيست. در ارتباط با اليحه مقابله با پولشويي، کار راحت تر است چون قانون 
داخلي خود ماست. مرحله دوم پالرمو و بعد CFT خواهد بود که يك مقدار 
سخت تر است. من االن پرهيز دارم نظر خودم را بدهم، چون ممكن است 
در بررسي ها تأثير بگذارد. ما سعي داريم آنچه را منافع نظام و مردم است، در 

بحث بررسي لوايح دنبال کنيم. 

جليلی : حاال كه »غرب« همه دنيا نيست 
پس كشور را معطل »كانال مالی اروپا« نکنيد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوشبختانه برخی ها امروز 
به اين امر رسیده اند كه غرب تمام دنیا نیست. پس هفت ماه كشور را 
معطل چند كشور غربی نكنید كه آيا SPV را ثبت خواهند كرد يا نه.
به گزارش   فارس، س��عيد جليلی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در مراسم افتتاحيه کنگره ملی »مصطفای شهيد با گفتمان جوان مومن 
انقالبی« و هفتمين سالگرد شهيد مصطفی احمدی روشن در دانشگاه 
صنعتی شريف گفت:   کس��انی که می گفتند بدون کدخدا ديپلماسی 
پيش نمی رود و به اين خاطر توافقی شد که در آن دانشمندان ما از تحقيق 
و توسعه در 23 موضوع منع و محروم ش��دند، امروز می گويند به امريكا 

نمی شود اعتماد کرد. همه چيز را در امريكا متمرکز نكنيم.
 جليلی با بيان اينكه برخی ها می گويند بايد قدرت کنشگری را باال برد، اظهار 
داشت:  کار ديپلماسی آن است که بسترها را برای کنشگری فراهم کند و 
ارتقا  دهد نه اينكه آنها را برچيند. باال رفتن قدرت کنشگری يك ملت آن 

است که توافقی نشود که در آن حق تحقيق و توسعه گرفته شود.
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: می گويند رعايت حقوق بشر 
ضرورت ادامه حيات کشور است؛ بسيار خوب. آيا دانش تحقيق و توسعه 
حق يك ملت هست يا نه ؟ چرا بايد صد حق مسلم کشور ناديده گرفته شود. 
خوشبختانه امروز به اين امر رسيده اند که غرب تمام دنيا نيست. پس هفت 
ماه کشور را معطل چند کشور غربی نكنيد که آيا SPV را ثبت خواهند کرد 
يا نه. اگر خوشبختانه به اين باور رسيده ايد که غرب تمام دنيا نيست پس 

نگوييد به خاطر بهانه گيری چند کشور فالن کنوانسيون را بايد پذيرفت.
 وی افزود: اگر صادقانه می گوييد غرب تمام دنيا نيست پس نامه ننويسيد 
که فالن کشور دست چندم اروپايی می خواهد رئيس شورای امنيت شود و 
فالن کنوانسيون ديگر را هم بپذيريد. اگر صادقانه باور داريد غرب همه عالم 

نيست مترسك هايی که از غرب بلند کرده ايد به زمين بگذاريد.
 جليلی با بيان اينكه دنيای غرب بداند ملت ما چهل سال است اين باور را پيدا 
کرده است که غرب همه عالم نيست و امريكا که سردمدار غرب است هيچ 
غلطی نمی تواند بكند، تصريح کرد: امروز هم خوشبختانه خوش باورترين 

افراد به غرب هم تازه به اين نتيجه رسيده اند که غرب تمام دنيا نيست.
 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكی از مهم ترين سرمايه های کشور 
را تجربه ملی دانست و گفت: تنها بهره برجام تجربه آن است؛ العقل حفظ 
التجارب. نمی توان و نبايد اجازه داد کسانی با اخالل در حافظه ملی تجارب 
ملی را هم پاك کنند. اگر عقل حافظ تجارب اس��ت، جريانی که بر تكرار 

اشتباه اصرار دارد قبل از هرچيز او دارای مشكل است.

ژه
وی

     هزینهایکهرئیسجمهورپرداخت
4۸ س��اعت پس از انتصاب جنجالي داماد رئيس جمهور به 
سمت معاون وزير صنعت، وزير از حكم خود دفاع کرد و اين 
انتخاب را بر مبناي شايسته ساالری دانست اما ساعاتي پس از 
اين دفاع، کامبيز مهدي زاده از سمت جديد خود استعفا داد. 
صبح ديروز رضا رحماني، وزير صنعت در دفاع از حكم خود 
براي مهدي زاده گفت: »انتصاب وي به سمت معاونت وزير 
اصاًل ربطي به داماد رئيس جمهور ب��ودن يا نبودن اين فرد 
ندارد. هميشه ايراد گرفته مي شود که چرا از جوانان استفاده 
نمي ش��ود اما داماد رئيس جمهور يك نيروي جوان و نخبه 
است. نسبت داشتن با يك شخصيت مهم جرم نيست و البته 

فاکتوري براي انتصاب او نيز نبوده است. «
او درباره س��ابقه اجرايي داماد رئيس جمهور گفت: »وي در 
حوزه معاونت فناوري رئيس جمهور ِس��َمت داشته و رئيس 
ستاد توس��عه اي بوده و از آنجا به وزارت صمت آمده است؛ 
ضمن آنكه ليس��انس زمين شناس��ی دارد، فوق ليسانس او 
مرتبط است و دکتراي زمين شناسی هم دارد. آنها که درباره 
اين انتصاب ترديد داش��تند، وقتي س��وابق او را ديدند به ما 
تبريك گفتند؛ قطعاً اگر هر کسي س��وابق او را ببيند، آن را 

تأييد مي کند. « 
روز جمعه گرچه خبري غيررسمي پيچيد که رئيس جمهور 
رحماني را به خاطر اين انتصاب توبيخ کرده، اما دفاع جانانه 
وزير صنعت از حكم جنجالي اش نشان از آن داشت که خبر 

منابع آگاه دروغ بوده است. مگر آنكه بپذيريم وزير به اعتراض  
رئيس جمهور بی اعتنايی کرده است!

با اين همه، ساعاتي پس از اين دفاع وزير از حكم خود، کامبيز 
مهدي زاده از سمت خود اس��تعفا داد.   انتشار خبر انتصاب 
داماد رئيس جمهور به سمت رئيس سازمان زمين شناسی 
و معاون وزير صنعت موجب اعتراض در فضاي مجازي شد.  
اعتراضاتي که بيش از همه، حس��ن روحاني را نشانه رفت، 
گرچه که او در جريان اعالم حكم نبوده باش��د. از اين منظر 
مي توان گفت وزير صنعت نتوانسته اين تحليل ساده را دريابد 
که انتصاب داماد رئيس جمهور به چنين س��متي تا چه حد 
مي تواند موجب انتقاد به روحاني ش��ود و در اوج حساسيت 
افكار عمومي به انتصابات فاميلي موجب دردسر براي پايگاه 
اجتماعي رئيس جمهور شود. در واقع رئيس جمهور چوب 

بی تدبيری وزيرش را خورد. 
برخي حاميان دولت از اين انتصاب شديداً دلخور و نگران 
پايگاه اجتماعي دولت هستند. مسيح مهاجري، از حاميان 
دولت روحاني در روزنامه جمهوري اسالمي تلويحاً خواستار 
برکناري وزير صنعت شد: »اين يك خطر براي انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي است که در ش��رايط دشوار وجود خيل 
بيكاران در جامعه، انتصابات فاميلي در ميان وزرا و مسئولين 
و مديران ارشد کشور رواج يافته و حضرات به همديگر نان 
قرض مي دهند و شايسته ساالری را به راحتي قرباني اهداف 
و اميال شخصي خود مي کنند، روشن است که چنين افرادي 
از جنس انقالب و نظام جمهوري اسالمي نيستند و به هيچ 

وجه صالحيت ماندن در مناصب دولتي را ندارند. «  روزنامه 
آفتاب ي��زد هم با توجه ب��ه اعتراض کاربران ش��بكه هاي 
اجتماعي به اين انتصاب نوشت: »انبوهي از فارغ التحصيالن 
مقاطع باالي تحصيلي بيكار که براي يافتن ساده ترين شغل 
دولتي بايد در نفس گيرترين رقابت ها شرکت کنند، خشم 
خود را در فضاي مجازي به اين گونه رانت هاي عريان نشان 
دادند. داماد جوان رئيس جمه��ور پيش از ازدواج با دختر 
کوچك حسن روحاني دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد 
در دانش��گاه آزاد بوده است که در فدراس��يون تكواندو به 
صورت حق الجلسه سمت مشاور داش��ته است. او مدعي 
شده است که در مس��ابقه اي »با حضور ۸۰ کشور « مدال 
طاليي يك رقابت علمي مرتبط با رشته اش را کسب کرده 
است. دانش��گاه آزاد در تماس خبرنگار آفتاب يزد حاضر 
نش��د ادعاي معاون وزير صمت را تأيي��د نمايد. « روزنامه 
آرمان ه��م دليل اصل��ي نگران��ي را بيان ک��رد؛ انتخابات 
مجلس و رياست جمهوري آينده: »انتصاب هاي فاميلي به 
مثابه عيد مخالفان دولت اس��ت و آنها در اين روزها بسيار 
خرسند هستند، چراکه مي دانند براي انتخابات هاي ۹۸ و 
14۰۰ مي توانند با پررنگ کردن حضور اقوام مسئوالن در 
پست هاي دولتي به جامعه چنين القا کنند که اعتدالگرايان 
و اصالح طلبان بر خالف وعده های خ��ود عمل مي کنند. 
بنابراين صالحيت کس��ب اعتماد م��ردم را ندارند. « حاال 
به نظر مي رس��د رحماني، وزير تازه از راه رس��يده صنعت 

مغضوب اصالح طلبان شده باشد. 

میزان


