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رهبر معظم انقالب: این طبیعت نظام های قلدر است که با 
هر ملت استقالل طلب به ستیز برخیزند.

در دولت قبل، روزنامه نمی خواندید؟!
سایت خبری وابسته به دولت، در شعری کیهان را به »ساکت بودن« در دولت 

قبل متهم کرده است!
در ادامه فضاسازی های تخریبی رسانه های اعتدال گرا و اصالح طلب علیه کیهان، 
این بار سایت خبرآنالین، وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، شعری را درباره 
این موضوع منتشــر کرده است. این شــعر با عنوان »گل من! زمان محمود کجا 
بودی؟« کیهان را متهم به سکوت در مقابل مفاسد اقتصادی دولت قبل کرده است.
این شــعر که گویای ضعف حافظه نزد این طیف است، در حالی سروده شده 
که برخی مدیران دولت قبل، به خاطر انتقادات کیهان از کاســتی های آن دولت، 
گفته بودند که اگر کیهان را محکوم نکنند، مسلمان نیستند. رئیس جمهور دولت 
دهم با افتخار)!( می گفت روزنامه کیهان را نمی خوانم و در حالی برخی روزنامه های 
اصالح طلب از رهگذر آگهی های دولتی روزگار می گذراندند که واگذاری آگهی های 
دولتی به روزنامه کیهان از جانب برخی مدیران دولت دهم ممنوع اعالم شده بود.
مراجعه به آرشیو کیهان در آن مقطع نشان می دهد که برخالف روزنامه های 
زنجیره ای که اغلب مدافع و بلکه شریک مفسدان اقتصادی بودند، کیهان در زمینه 

افشاگری و اعتراض به فساد پیشتاز بود.
متأســفانه ضعف حافظه یا خود را به ندانســتن زدن در این طیف سیاسی و 
رسانه ای بیداد می کند، همچنان که مدیرمسئول روزنامه مردمساالری نیز انتشار 
تحلیل علیه سخنرانی برگزار نشده رئیس جمهور سابق را انکار می کرد، در حالی 

که تصویر این روزنامه در فضای مجازی میان مخاطبان دست به دست می شد. 
گفتنی است؛ دولت قبل مدیرمسئول کیهان را به دلیل روشنگری به دادگاه 
کشاند که گزارش این دادگاه ها قباًل و در زمان خود منتشر شده است و برخی از 
این شکایت ها نیز همچنان در جریان است. البته شایان ذکر است کیهان هرگز منکر 
خدمات دولت های جمهوری اسالمی ایران از جمله دولت نهم و دهم نبوده و نیست.

سیاسی ترین فیلم سال
 امروز رونمایی می شود

فیلم داســتانی »ترمینال غرب« که از آن به عنوان سیاســی ترین فیلم سال 
ســینمای ایران یاد می شــود با روایتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و 
همچنین داســتانی مرتبط با برنامه هســته ای، امروز در جشنواره عمار رونمایی 

می شود.
حامد بامروت نژاد، تهیه کننده فیلم »ترمینال غرب« درباره این اثر به خبرنگار 
کیهان گفت: »ترمینال غرب« یک فیلم داســتانی با 75 دقیقه زمان اســت که با 
کارگردانی قربانعلی طاهرفر تولید شــده است. این فیلم درباره تأثیرات اجتماعی 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و نگاهی است که در اثر این انتخابات بر کشور 
حاکم شده است.وی افزود: این فیلم روایتگر دانشجویی با نام امید است که از یک 
طرف درگیر پروژه تحقیقات هسته ای است و از طرف دیگر هم یک خواهر نخبه 
دارد که درگیر گرفتن بورسیه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور است. بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری 92 اتفاقاتی می افتد که امید با مشکالتی مواجه می شود.
مدیر مدرسه فیلمسازی عمار همچنین درباره ارتباط این اثر با موضوع برنامه 
هسته ای هم اظهار داشت: قهرمان ما که یک دانشجوی هسته ای است و روی یک 
پروژه هسته ای کار می کند که بعد از انتخابات سال 92 و آمدن تیم مذاکره کننده 

هسته ای، پروژه آنها با مشکالتی مواجه می شود و رو به تعطیلی می رود.
بامروت نــژاد درباره رضایت خــود از کیفیت فیلم »ترمینال غرب« نیز گفت: 
تمام تالش خود را کردیم که کاری باکیفیت و استاندارد تولید شود. فکر می کنم 
که نتیجه کار تا حدود زیادی این گونه شــده اســت، اما اولین بازخورد را امروز و 
در رونمایی از فیلم در جشــنواره عمار خواهیم دید. گفتنی است، فیلم »ترمینال 
غرب« امروز ساعت 19:20 در تاالر شماره یک سینما فلسطین رونمایی می شود 

و به نمایش در می آید.
اختتامیه کنگره شعر عفاف و حجاب برگزار شد

اسماعیل آذر: امروز کشورها از طریق موسیقی و لباس 
استعمار می شوند

دکتر اســماعیل آذر، مجری برنامه های مشاعره سیما گفت: انسان در روزگار 
پســامدرن از خود فاصله گرفته و اســتعمارگران در شرایط فعلی از طریق لباس، 

موسیقی و دیگر مظاهر فرهنگی کشورهای دیگر را استعمار می کنند.
به گزارش مهر، اســماعیل آذر در آیین اختتامیه دومین کنگره شعر عفاف و 
حجاب که عصر سه شنبه 1۴ دی  در تاالر رودکی برگزار شد،  روزگار پسامدرن را 
»عصر بی اخالقی« توصیف کرد و گفت: انسان در روزگار پسامدرن از خود فاصله 
گرفته و ناچار اســت به سختی کار کند، آنچه می خواهد را بخرد، مصرف کند اما 
فکر نکند و صاحب اندیشه نباشد و همه خسارت هایی که در عالم اتفاق می افتد به 
خاطر نیندیشیدن است.این استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی به اینکه شرایط استعمار 
کشورها در روزگار فعلی تغییر کرده اشاره داشت و گفت: روزگاری استعمارگران 
بر کشورهایی چون هند چنبره می انداختند اما در حال حاضر با موسیقی، لباس، 
رمان و دیگر عناصر تاثیرگذار ســلطه خود را بر دیگر کشورها حفظ می کنند. به 
همین خاطر ما نباید نسبت به مظاهر فرهنگی چون مد و لباس بی تفاوت باشیم 
و باالترین نمونه عفاف در روزگار فعلی عفاف در داد و ســتد، مراوده با دوســتان، 

امانت داری و مهمتر از همه عفیف بودن در طرز تفکر و اندیشه است.
محمدعلی مجاهدی، شــاعر و یکی از اعضای شورای سیاست گذاری دومین 
کنگره شعر حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه آنچه ادبیات ما کم دارد »اخالق« 
اســت، گفت: هنرمندان می توانند زیبایی هایی که در گستره اخالق دیده می شود 
را در نهایت هنرمندی به تصویر بکشند.در دومین کنگره شعر عفاف و حجاب که 

در تاالر رودکی برگزار شد، از 12 شاعر تقدیر به عمل آمد.
تجلیل از شهدای کشف حجاب 

و تقدیر از ابوالقاسم طالبی در اختتامیه عمار
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار، فردا با تجلیل از شهدای 
واقعه کشف حجاب و تقدیر از ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم »یتیم خانه ایران« 

برگزار می شود.
قرار است در آیین اختتامیه جشنواره از هفت سال دفاع مقدس فرهنگی تجلیل 
و به احترام شهدا و جانبازان واقعه کشف حجاب که از سال 131۴ تا 1320 زیر 
چکمه رضاخان از دین و عفت دفاع کردند تجلیل شود. فرزندان تعدادی از شهدای 
واقعه کشف حجاب مهمان ویژه این مراسم اند. عالوه بر این قرار است از ابوالقاسم 
طالبی چهره سرشناس سینمای ایران تقدیر به عمل آید. همچنین اعطای نشان 

مردمی استقالل، بخش جدید و بدیع جشنواره مردمی عمار است.
در این مراســم برگزیدگان بخشــهای رادیویی، پویانمایی، مستند )بیداری 
اســالمی، وحدت و مدافعان حرم / جنگ نرم / اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی / 
تاریخ انقالب، دفاع مقدس و فتنه 88 / ملت قهرمان / نقد درون گفتمانی( و داستانی 
معرفی و تقدیر می شوند.چهره های مردمی انقالبی و فعاالن فرهنگی و هنری جبهه 
فرهنگی انقالب در کنار خانواده های شهدای هسته ای، مدافعان حرم و دفاع مقدس 
نیز همچون ســالهای گذشته در مراسم اختتامیه حضور دارند.اختتامیه جشنواره 
مردمی فیلم عمار جمعه 17 دی ساعت 18:30 در محل فرهنگسرای بهمن واقع در 
میدان بهمن برگزار خواهد شد و حضور برای عموم مردم در این مراسم آزاد است.

خدا کند که بیایی
اال کــه راز خدایــی، خدا کنــد که بیایی

تو نور غیــب نمایی، خدا کنــد که بیایی
شــب فراق تــو جانا خدا کند به ســر آید

ســر آید و تو برآیی، خدا کنــد که بیایی
دمی که بی تو ســر آید خدا کند که نیاید

اال که هســتی مایی، خــدا کند که بیایی
فســرده غنچه گل ها فتاده عقده به دل ها

تو دســت عقده گشایی، خدا کند که بیایی
ز چهره پرده بر افکن به ظلم شعله در افکن

تو دســت عدل خدایی، خدا کند که بیایی
نظــام هــر دو جهانی امام عصــر و زمانی

یگانــه راهنمایــی، خــدا کند کــه بیایی
تو مشــعری عرفاتی، تــو زمزمی تو فراتی

تــو رمز آب بقایــی، خدا کند کــه بیایی
دل مدینه شکســته حرم به راه نشســته 

تو مروه ای تــو صفایی، خدا کند که بیایی
به سینه ها تو سروری به دیده ها همه نوری

به دردهــا تو دوایی، خدا کنــد که بیایی
ترا به حضــرت زهرا، بیــا ز غیبت کبری

دگر بس اســت جدایی، خدا کند که بیایی
***

دل بی قرار
بــا این دل بی قرار خیلی ســخت اســت

جــا ماندنمان ز یار خیلی ســخت اســت
می دانــی دیــده ای،  فــراق  درد  تــو 

برگرد کــه انتظار خیلی ســخت اســت
محمد کاظمی نیا

***
زود می رسد

در بــاغ گل، بــر آتــش نمرود می رســد
با شــعر، با صــدای دف و عود می رســد

ایــن بار هم بــه تارک طاغــوت می خورد
ســنگی کــه از فالخــن داوود می رســد

پیغمبــران آمــده، رفتــه! مبارک اســت
او کــه نویــد مصحفتــان بود، می رســد

ای دســت های ســبز دعــا گل برآوریــد
او گرچــه دیر کــرده ولی زود می رســد

جــز او به هیــچ حادثه ای دل نبســته ایم
موعــود جمعــه، جمعه موعود می رســد
مهدی فرجی

***
ما را رها مکن

حالــم بد اســت نبض مرا یــک نگاه کن
آه ای طبیــب حــال مــرا رو بــه راه کن

دســتی بکش بر این سر شــوریده الاقل
لطفــی بــه شــرم روی غالم ســیاه کن

مــا را قســم به زلــف رهایت رهــا مکن
مــا را بــه زیر ســایه خــود، در پناه کن

فکری به حــال ما نکنی خوار می شــویم
فکــری به حــال قافلــه ای بی پنــاه کن

یک عده صحبــت از غم اغیــار می کنند
کــن تبــاه  زمزمه هــای  بــرای  کاری 

مــا هر چه می کشــیم ز اغیار می کشــیم
بیگانــه را بــه مکــر خودت ســد راه کن

قومــی به رغــم تــو ره بیراهــه می روند
گمــراه را بــه بارقــه ای مــرد راه کــن

دل ها به دســت تو  به خدا  نرم می شــود
بــی درد را تو جلــوه ای از ســوز و آه کن

دنیــای بی وفــا همــه ارزانــی حریــف
مــا را رحیــن منــت یک صبحــگاه کن

شــویم خــدا  رســول  بــرادران  روزی 
روز دگــر چــه؟ امت خــود را نــگاه کن

 یوســف به چاه مانده گذشــت از برادران
رحمــی به حــال قاطبه ی رو ســیاه کن

یــا راحــم الغریــب قســم بــر والیتت
رحمــی بــر امیــر غریــب ســپاه کــن

وقتی که می روی سوی شش گوشه حسین)ع(
پاییــن پــا به مــا نظــر از قتلــگاه کن

***
یا ایها العزیز

پــر کــن دوبــاره کیل مــرا ایهــا العزیز
دســت مــن و نــگاه شــما ایهــا العزیز

رو از من شکســته مگردان که سال هاست
رو کــرده ام به ســمت شــما ایهــا العزیز

جان را گرفته ام به ســر دســت و آمدم...
العزیــز ایهــا  بــال  کوره راه هــای  از 

وادی بــه وادی آمــده ام از درت مــران
وا کــن دری بــه روی گــدا ایهــا العزیز

چیزی کــه از بزرگــی تو کم نمی شــود
این کاســه را... فــاوف لنا... ایهــا العزیز!

مــا جــان و مال باختــگان را رهــا مکن
بگــذار بگــذرد شــب مــا ایهــا العزیــز

دســتم تهی اســت راه بیابــان گرفته ام
محتــاج یــک نگاه تــو یــا ایهــا العزیز
مریم سقالطونی

***
حضور پنهانی

زمســتانی روزهــا  خــزان،  امتــداد  در 
زندانــی آفتــاب  شــما،  غیــاب  در  و 

جســارت است ولی یک ســؤال می پرسم
چقــدر در پــس پــرده حضــور پنهانی؟

ببین برای شــما جمعه ندبــه می خوانند
پریشــانی از  زمیــن خســته  نــوادگان 

چــه وقت می رســد آقــا نگاهتان باشــد
بــرای شــب زدگان آیــت غزل خوانــی؟

چــرا نمی رســی ای منتقم ببیــن  امروز
به نیزه ها شــده قرآن به دســت شیطانی

دوبــاره پنجره ها، زل زدن به غربت شــهر
پایانــی طلــوع  ای  شــما  انتظــار  در 
علی سلیمانی

معاون اول قوه قضائیه گفت: علت فشــارها به قوه 
قضائیه برخورد با دانه درشت ها،و مفسدان منتسب به 
قدرت اســت و آنها احساس می کنند که عنقریب قوه 
قضائیه سراغ برخی از افراد می رود؛ بنابراین می خواهند 

با پیشگیری، جوسازی کنند و فشار بیاورند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت االســالم غالمحسین 
محسنی اژه ای در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر اینکه آقای ترکان ادعای بابک زنجانی مبنی 
بر کمک های انتخاباتی به ستاد رئیس جمهور را کذب دانسته و 
آقای روحانی هم در دو پیام توییتری اعالم کرده است که »ما 
حاضریم سامانه ای را راه اندازی کرده و حسابمان را شفاف کنیم 
و انتظار اســت قوه قضائیه نیز همه حساب های خود را روشن 
کند«، بیان کرد: حساب های قوه قضائیه شفاف است و شفاف تر 
از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می گیرد. عملکرد قوه 
قضائیه روشن است. عده کثیری از نمایندگان محترم مجلس که 
در این دوره برخی از آنها جدید بودند و در دوره قبل نبوده اند و 
در جریان نیز نبودند، آمدند و همه مسائل را از نزدیک دیدند.
محسنی اژه ای افزود: بیش از 200 نفر از نمایندگان افرادی 
بودند که شهادت بر این معنا دادند. وزیر اقتصاد و دارایی دولت 
مســائل را از نزدیک دید و خودش از قبل هم در جریان بود. 
تمام مسئوالن ذی ربط در طول 21 سال گذشته در جریان این 
امور بودند و هستند، کامال قضایا روشن است و آنچه نقل شده 
است و نمی دانم که این نقل از قول جناب آقای روحانی و آقای 
ترکان درست است یا خیر، خواهش می کنم که شرط نگذارند.

وی تصریح کرد: نقل قول شده که آقای ترکان گفته اند که 
ما حاضریم بگوییم چقدر پول خرج کرده ایم و از چه کســانی 
گرفته ایــم و نیز از چه منابعی این را گرفته ایم. این را بگویند؛ 
شرط نمی خواهد؛ یعنی واقعا همین یک کلمه را به مردم بگویند 
که در دوران انتخابات ریاست جمهوری، چقدر هزینه کرده اند و 

این از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یکی از وزرا مسئول مالی 
این قضیه بوده است و آن وزیری که می گویند بیش از 1000 
میلیارد تومان سرمایه اش است -که البته من این را هم نمی دانم 
و فقط مطرح می کنم- اشکالی ندارد؛ بگویند همه آنچه خرج 
شده است، مال شخص ایشان و یا افرادی از این قبیل بوده است.
وی تصریــح کرد: خبرگزاری ایرنا از قول آقای روحانی در 
توییتر نوشته اند که ما حاضریم سامانه ای را تشکیل داده و همه 
دخــل و خرج دولت را اعالم کنیم؛ اگر حاضر هســتند، عمل 
کنند؛ کسی جلوی این حضور را نگرفته است و حتما مردم و 

قوه قضائیه از این حضور استقبال می کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شنیده شده 
که برای یک مجموعه از سهام بابک زنجانی مشتری پیدا شده 
است، گفت: در رابطه با اقداماتی که برای پرونده بابک زنجانی 
و برخی از پرونده های بزرگ که در سال های اخیر داشتیم، باید 
در فرصت های مختلف توضیح دهیم و مســئله را باز کنیم تا 
ببینید قوه قضائیه چه تالش و جهادی کرده و چه نتایجی را به 
دست آورده و از طرفی بعضی دستگاه ها چه خدماتی داشته اند. 
با توضیحاتی که داده می شــود مشخص می شود که آیا برخی 
دستگاه ها به وظایف خود عمل کرده اند یا خیر که این نیازمند 

فرصت بیشتری است.
وی ادامه داد: این اموال با زحمت فراوان در داخل و خارج 
از کشــور شناسایی و ردیابی شد و خود وی وکالت داد که اگر 
خواســتید اموال را بفروشید و بابت بخشی از بدهی به شرکت 
نفت بدهید. طبعا به دنبال این هســتند هر ملکی را که برای 

آن مشتری پیدا شد، با رعایت ضوابط و قانون بفروشند. گاهی 
مشــتری بر ســر قیمت و شــرایط معامله را نمی پسندد و به 
نتیجه نمی رسند و گاهی نیز به نتیجه می رسند. شرکت نفت 
می تواند اگر مشــتری پیدا شد با توجه به شرایط قانونی اقدام 

به فروش کند.
دستور اعتصاب غذا 

از خارج سرچشمه می گیرد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه اتهام اصلی آرش 
صادقی چیســت و اینکه برخی بر روی این موج سوار شده و 
مطرح کرده اند که بحث اعتصاب غذای وی تاثیر گذاشــته و 
همسر صادقی آزاد شده است، اظهار داشت: مطلبی که بیان 
می کنم، تحلیل نیســت و خبر است و سیستم های اطالعاتی 
ما این خبر را می دهند و شــواهد و قرائنی هم در این زمینه 
وجود دارد که موضوع از خارج سرچشــمه می گیرد و برخی 
از عوامــل داخلی آن را دنبال می کنند و دامن می زنند مبنی 
بر اینکه افراد را وادار می کنند که به هر نحوی قوه قضائیه را 
تحت فشار قرار دهند. علت آن هم این است که قوه قضائیه با 
مفسدین دانه درشت،  آقازاده های دارای فساد و افراد منتسب 
به قدرت برخورد می کند و آنها احساس می کنند که عنقریب 
قوه قضائیه ســراغ برخی از افراد می رود؛ بنابراین می خواهند 

پیشگیری کنند و جو سازی کنند و فشار بیاورند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه افراد را وادار به اعتصاب غذا 
می کنند، تصریح کرد: این مسئله در سازمان زندان ها قوانینی 
دارد و از طرفی ســازمان زندان ها،  دادسرا و دادیار ناظر زندان 
صحبــت می کنند و به آنها می گویند اگر مطلب حقی دارند یا 
به حکم و نحوه رســیدگی اعتراض دارند، مسیرش این است و 
دادســرای انتظامی،  دیوان عالــی و مرجع تجدید نظر در این 
زمینــه وجود دارد؛ اما اگر چنانچه قصد دارند با فشــار داخل 
و خارج بــه قوه قضائیه برخالف قانون کاری را تحمیل کنند، 
به شــدت در اشتباه هستند؛ چرا که قوه قضائیه به هیچ وجه 

تسلیم فشار نمی شود.
وی گفت: در فتنه 88 همه ملت شاهد بودند که فتنه گران 
و در راس آنها شیطان اکبر خواستند کاری کنند و بگویند که 
بدون دلیل و خالف قانون انتخابات باید باطل شــود؛ اما نظام 

زیر بار نرفت و نخواهد رفت.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مرخصی همسر آرش صادقی 
گفت: اگر کسی اعتصاب غذا کرده و دست از اعتصاب برداشته، 

به وی مرخصی داده شــده است؛ همان طور که افراد دیگری با 
اتهام جاسوسی،  دزدی یا سوء اســتفاده از اموال بیت المال، با 
اســتفاده از موقعیت پدرشــان به مرخصی می روند و مشمول 

عفو و آزادی مشروط می شوند.
وی در ارتباط با اتهامات آرش صادقی گفت: این فرد اتهامات 
مختلفی دارد،  سه اتهام دارد که محکوم شده و حکمش قطعی 
اســت و همســرش نیز همین طور؛ البته این امر با این مسئله 
منافات ندارد که کسی به حکم خود اعتراض داشته باشد و از 
طریق مجرای صحیح اعتراض کند و اگر واقعا اشکال وارد شود 

و الزم باشد اعمال ماده ۴77 هم بشود.
معــاون اول قوه قضائیه در ارتباط بــا بدهکاران بانکی 
گفت: متاســفانه قانون جلوی ما را گرفته و نمی توانیم اسم 
این افراد را ببریم. دو ســه نفر دستگیر شده اند؛ اما به صرف 
گرفتن تســهیالت و معوق شدن، کسی بازداشت نمی شود؛ 
بلکه اگر بدون رعایت مقررات بانکی،  تقلب، تبانی و پرداخت 
رشــوه تسهیالتی را گرفته باشد و آن را در مسیری که باید 
صرف کند، صرف نکرده باشد و از طرفی دارایی هایی دارد و 
بدهی اش را به بانک نمی پردازد، با این افراد برخورد می شود.
وی افزود: در ماه های اخیر فردی که بیش از 6 هزار میلیارد 
تومان بدهی داشته، بازداشت شده است؛ طبیعی است که این 
افراد خودشان نمی توانند فشار بیاورند و حرفشان را به دیگران 
می گویند و از تریبون دیگری می زنند؛ البته این میزان با سود 

و تاخیر است و اصل آن بیش از 2هزار میلیارد بود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: افرادی نیز با بدهی های سنگین 
طی این هفته و در اواخر هفته گذشــته بازداشت شده اند که 

دادستان به آنها اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کرد: قوه قضائیه به شــدت به دنبال دانه 
درشت هاست و علت اینکه به قوه قضائیه فشار وارد می کنند، این 
است که به سراغ متخلفان بزرگ و کسانی که دست اندازی های 

بزرگ به بیت المال و اموال عمومی دارند، رفته است.
دولت برای رفع شکاف طبقاتی

 موظف به برنامه ریزی است
معاون اول قوه قضائیه همچنین طی سخنانی در همایش 
تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
با تأکید بر ضرورت پرداختن به عوامل وقوع سرقت، گفت: اگر 
عوامل تشدید دزدی و سرقت را در جامعه از بین ببریم می شود 
وقوع این جرم را مدیریت کرد در حالی که فقر، بیکاری، گرانی، 

نامساعد بودن محیط خانواده و تحصیل، عوامل فرهنگی و... در 
سارق شدن یک فرد اثرگذار است.

به گزارش تسنیم، محسنی اژه ای با طرح این پرسش که آیا 
رفع فقر و بیکاری در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؟، 
افزود: باید دستگاه های مختلف مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند 
و معتقدیم همه در برابر این مسئله مسئولند و دولت برای رفع 
شــکاف طبقاتی موظف به برنامه ریزی است؛ اگر فردی ماهانه 
بیش از 60 میلیون تومان از دولت حقوق می گیرد و در مقابل 
یــک نفر با چهل و چند هــزار تومان یارانه باید زندگی کند با 

این شکاف طبقاتی چه اتفاقی می افتد؟
معرفی با اسم اختصاری

 مسخره کردن خودمان است
وی با بیان اینکه از جمله مواردی که باعث بازدارندگی از 
وقوع جرم می شود معرفی مجرم به مردم است، افزود: االن کسی 
که بیش از 1000 میلیارد تومان با کلک از اموال عمومی گرفته 
دستگیر می شود مجبور می شویم برای معرفی اش بگوییم مثاًل 
»ج.م«؛ خوب؛ مردم مسخره مان می کنند؛ لذا اگر قانون اجازه 
می داد دادگاه ها علنی برگزار شود هم به نفع دستگاه قضایی بود 
هم به نفع مردم و البته به  ضرر مجرم.دادگاه علنی که نه صدا و 
سیما و رسانه ها حق پخش دارند و نه می شود اسم متهمان را 

گفت، چگونه می شود آن را علنی دانست؟
در ایام انتخابات از شفافیت 

به  عنوان ابزار استفاده می کنند
معــاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این روزها یک مطلب را 
می شــنویم که از یک جهت بسیار خوب است و برخی موارد 
برخورد ابزاری می شود، مثاًل می گویند »باید شفاف بود«، ولی 
باید توجه کرد شــفافیت با شفافیت نمایی فرق دارد، اگر مردم 
را محرم می دانیم در همه چیز است یا مرز دارد؟ متأسفانه در 
ایام انتخابات از شــفافیت به عنوان ابزار استفاده می کنند، مثاًل 
وقتی راجع به خودمان است توجیه می آوریم ولی وقتی مربوط 

به دیگری می شود موضوع را به اوج می بریم.
وی گفــت: آیا دولت همه قراردادها را به  صورت شــفاف 
مطرح می کند؟ قطعاً نه؛ مثاًل در برجام خیلی چیزها را نگفتند 
ولی وقتی افشا می شــد و یا آمریکایی ها می گفتند مجبور به 
اطالع رســانی می شــدند، یا اینکه جواب بدهند؛ همه بانک ها 
سودده هستند؟ حتماً این  طور نیست، پس چطور پاداش های 

چندین میلیونی داده می شد؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم انتشار برخی مطالب 
به دلیل مسایل امنیتی، گفت: اگر می خواهیم بگوییم شفافیت، 
فریبکاری نکنیم و با تفکیک کردن موضوعات محرمانه و امنیتی 
برای مردم، موضوعات را شــفاف کنیم لذا اگر تنها برای جلب 
آرا اســت موضوع فرق دارد.تحلیل من این اســت که از مدتی 
پیش یک فشار مضاعفی علیه قوه قضائیه و برخی نهادها وارد 
کردند و تا انتخابات ادامه می دهند چراکه قوه با دانه درشت ها 
و آقازاده ها و صاحب منصبان در حال برخورد است، شما ببینید 

هفته های گذشته چه کسانی بازداشت شدند؟
اژه ای افزود: در این چند روز کســانی بازداشت شدند که 
600 میلیارد و 1000 میلیارد بدهی داشــتند و متأسفانه من 
نمی توانم اســم ببرم در حالی که باید به مردم معرفی شوند، 
خوب، چرا اینها را شفاف ســازی نمی کنید؟ چرا بدهی بانک ها 
به دولت و دولت به بانک مرکزی را شــفاف اعالم نمی کنند؟ 
اینها می خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه 
با دانه درشت ها برداریم؛ شما اگر 1000 سارق معمولی را بگیرید 
صدای هیچ کســی در نمی آید ولی وقتی یک بدهکار 600 یا 

1000 میلیاردی را می گیرید قضیه فرق می کند.

محسنی اژه ای:

علت فشارها به قوه قضائیه برخورد با دانه درشت ها 
و مفسدان منتسب به قدرت است

اهواز- خبرنگار کیهان:
پیکرهای پاک 98 شهید دوران دفاع مقدس دیروز با 
استقبال جمعی از مردم آبادان و خرمشهر و مسئوالن از 

طریق مرز بین المللی شلمچه وارد کشور شد.
پیکر این شــهیدان در سی و دومین مرحله از تفحص در 
مناطق شرهانی، شرق دجله و جزایر سهیل و ام الرصاص عراق 

طی دو ماه گذشته تفحص شده است.
ایــن شــهیدان در عملیات های محرم، خیبــر، بدر، تک 
پشتیبان والفجر 8 و کربالی ۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پیکر این شهدا پس از استقبال در مرز بین المللی شلمچه به 
هفتکل منتقل و مراسم استقبال از پیکر این شهدا امروز از میدان 
بســیج این شهرستان آغاز و پس از تشییع به باغملک منتقل 
و همزمان با اولین سالگرد شهادت جست وجوگر شهید »فرزاد 
زنگنه« از ورودی باغملک تا مزار شهید زنگنه مورد استقبال قرار 
می گیرند.همچنین امروز مراسم سالگرد شهید زنگنه در کنار 
مزار او و پیکرهای مطهر 98 شــهید برگزار خواهد شد. پس از 
نماز مغرب و عشاء نیز مراسم وداع با این شهدا و قرائت دعای 
پرفیض کمیل در کنار پیکرها در مصالی نماز جمعه باغملک 
برگزار می شــود و پس از این مراسم به معراج شهدای پادگان 

محمودوند اهواز منتقل خواهند شد.
تشییع 240 شهید دفاع مقدس در ایام فاطمیه

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودان ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: پیکرهای2۴0 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع 

مقدس، ایام فاطمیه در 31 استان کشور تشییع می شوند.
به گزارش ایرنا، ســرتیپ پاســدار ســیدمحمد باقرزاده 
چهارشــنبه در حاشیه آیین ورود 98 شهید تازه تفحص شده 
به کشــور از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران افزود: پیکرهای 
طیبه شهیدان تازه تفحص شده همراه با دیگر شهدای شناسایی 
شده و گمنام پیشین، در 31 استان سراسر کشور تشییع و به 
خاک سپرده می شوند.وی اظهار کرد: پیکر این شهدا در مناطق 
جزایر ام الرصاص، سهیل، شرق دجله، جزایر مجنون، زبیدات در 

استان میسان و بصره تفحص شده اند.
باقرزاده گفت: تفحص پیکر شهیدان در محورهای عملیاتی 
دوران جنگ تحمیلی از فاو تا استان میسان عراق منطقه العماره 

و نیز کردستان عراق انجام می شود.
فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودان ستادکل نیروهای 
مسلح افزود: به زودی تعدادی از شهدایی که در کردستان عراق 
تفحص شده اند، از مرز باشماق مریوان به ایران منتقل می شوند.

بازگشت پیکر مطهر 98 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

عباســعلی کدخدایی گفت: » استفاده از امکانات 
دولتی در انتخابات ریاســت جمهوری ممنوع و جرم 
تلقی می شــود. اگر مرجع قضایی تشــخیص داد که 
نامزدی از امکانات دولتی استفاده کرده است قطعاً باید 
با او برخورد شود و نتیجه آن بشود عدم صالحیت فرد 

در شورای نگهبان.«
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو 
با مشرق درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: » آنچه 
در قالب نظارت استصوابی هم در قانون و هم در تفسیر شورای 
نگهبان آمده اســت، در واقع نظارت جامع و موثری است که 
از بدو انتخابات به مفهوم عملیات انتخابات آغاز می شــود و تا 
بعد از برگزاری انتخابات و زمانی که منتخبین به مجلس وارد 

می شوند، ادامه دارد.«
وی در ادامه افزود: »چند سال قبل مقام معظم رهبری این 
مسئله را مطرح کردند. نمایندگان مجلس هم یک طرح نظارتی 
را تصویب کردند. این طرح با اختالف نظرهایی که وجود داشت، 
نهایتاً به تصویب شورای نگهبان رسید و به هر صورت اجرا شد. 
در سیاســت های کلی انتخابات که اخیراً از سوی مقام معظم 
رهبری ابالغ شده است، بر هر دو جهت این مسئله تاکید شد؛ 
یعنی هم بر کشف عدم صالحیت و هم زوال شرایط نمایندگی؛ 
یعنی وقتی کسی نماینده شده و شرایط الزم را هم داشته است، 
اما در سال دوم نمایندگی اش مثاًل اقدامی از او سر می زند که 

شرایط الزم را از دست می دهد.«
ســخنگوی شــورای نگهبان در مورد هیئــت نظارت بر 
نمایندگان گفت: »البته آن نهاد درونی نظارت بر رفتار نمایندگان 
خیلی عملکرد روشنی از خودش منتشر نکرده است و ما خبر 

نداریم که چه اتفاقی افتاده است.«
وی در مورد استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخابات 
توضیح داد: »استفاده از امکانات دولتی که اصاًل ممنوع است. 
ایــن را که در قوانین فعلی هم داریم. به عنوان جرم هم تلقی 

می شود. اگر مرجع قضایی تشخیص داد که نامزدی از امکانات 
دولتی اســتفاده کرده است به شــرحی که در قانون انتخابات 
مقرر است، قطعاً باید با او برخورد شود و نتیجه آن بشود عدم 

صالحیت فرد در شورای نگهبان.«
کدخدایی در پاســخ به این سؤال که »در انتخابات سال 
88 آقای آخوندی که وزیر مســکن و شهرسازی دولت فعلی 
هستند، نماینده میرحسین موسوی در شورای نگهبان بودند 
در آن جلسه ای که خدمت مقام معظم رهبری برگزار شده بود 
و نمایندگان همه کاندیداها حضور داشتند، درخواستشان این 
بود که صالحیت رئیس جمهوری که رأی آورده اســت، ابطال 
شود. اساساً فکر می کنید اگر چنین شرایطی االن پیش بیاید، 
چه واکنش هایی از طرف خود این دوستان یا در فضای سیاسی 
کشور ایجاد می شود؟« پاسخ داد: »من تحلیلگر سیاسی نیستم 
و نمی توانم پیش بینی کنم؛ اما همانطور که در دور قبل به این 
درخواست که درخواست قانونی نبود، توجهی نشد، طبیعتاً در 

این دوره هم وضع به همان گونه خواهد بود.«
وی در ادامه افزود: »برای شورای نگهبان تفاوتی نمی کند که 
چه کسی انتخاب شده و چه کسی نامزد هست و چه شرایطی 
وجود دارد. نگاه شورای نگهبان به چارچوب های قانونی است و 
بر اساس قانون عمل می کند. آن موقع هم توضیح مان این بود 
که بر اساس قانون رئیس جمهوری انتخاب شده است و انتخابات 
هم به سالمت انجام شــده، بنابراین صحبت هایی که می شد، 
مبنای قانونی نداشت. در این دور و ادوار آینده هم اگر چنین 
اتفاقاتی بیافتد طبیعتاً پاسخ شورای نگهبان همان خواهد بود.«
این حقوقدان درباره این موضوع که »شنیده شده بود که 
شورای نگهبان به برخی از این دوستان که شرایط و شاخص های 
رجل سیاســی را نداشــتند، قبل از اعالم نتایج نهایی بررسی 
صالحیت ها اعالم کرده بود که شما می توانید انصراف بدهید« 
توضیح داد: » شــورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست 
جمهــوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صالحیت 

سخنگوی شورای نگهبان:

استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات ریاست جمهوری جرم است

رئیس جمهور سوریه در دیدار با رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما باید 
این پیروزی ها را به شــما تبریک بگوییم زیرا این 

پیروزی با حمایت های شما محقق شده است.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنــا، عالء الدیــن بروجردی، 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی دیروز با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 

دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار بروجردی پیروزی های اخیر سوریه به ویژه 

آزادسازی حلب را به بشار اسد تبریک گفت.
بشــار اســد نیز گفت: ما باید این پیروزی ها را به شما 
تبریک بگوییم زیرا این پیروزی با حمایت های شما محقق 

شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ابراز داشــت: ایران در روزهای آزادسازی خرمشهر همین 

شرایط را تجربه کرده است.

گفتنی اســت، عالء الدین بروجــردی در راس هیئتی 
پارلمانی عصر سه شــنبه وارد دمشــق پایتخت ســوریه

 شد.

ایــن هیئت با مقامات عالی کشــور ســوریه از جمله 
رئیس مجلس، نخســت وزیر و وزیر امور خارجه این کشور 

مالقات خواهد کرد.

بشار اسد در دیدار با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

پیروزی های سوریه را باید به ایران تبریک بگوییم

افراد می رســد، وقتی صالحیت آنها مورد تأیید واقع نشــود، 
آنهایی را که یا خودشــان پیگیری می کنند یا احتمال می رود 
که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعالم عدم 
احراز صالحیت یا عدم صالحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، 
این موضوع را به خودشان اعالم می کند، ولی این حق انتخاب 

خودشان است که آیا مثاًل انصراف بدهند یا ندهند.«
وی در مورد ویژگی های رجل سیاسی و اینکه آیا شورای 
نگهبان قصد اعالم شاخص های رجل سیاسی دارد یا نه گفت: 
»تشخیص این موضوع با اعضای محترم شورای نگهبان است 

و البته در ادوار گذشته تالش کردیم معیارهایی را با نظر اعضا 
اســتخراج کنیم. البته کمتر موفــق بودیم، اما االن با توجه به 
سیاست های کلی انتخابات، مقام معظم رهبری این مسئولیت 
را بــه شــورای نگهبان واگذار کردند و همــکاران ما در مرکز 
تحقیقات شورای نگهبان مشغول بررسی این موضوع هستند و 
ان شااهلل با توجه به نظراتی که از سوی مردم و گروه های سیاسی 
دریافت کردیم اینها را جمع بندی و خدمت اعضای شورا تقدیم 
می کنیم و امیدواریم شورا بتواند در فرصت مشخصی معیارها و 
شاخص های رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را اعالم کند.«


