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پيام رهبر انقالب درپي حماسه ملت در راهپيمايي
 ۲۲بهمن

پاي�گاه اطالعرس�اني دفت�ر
مقام معظم رهبري -در پي حماسه
راهپيمايي ملت عزيز ايران در سراسر
كش��ور ،حضرت آي��تاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اس�لامي پيامي
صادر كردند .در متن پيام رهبر معظم
انقالب آمده است:
ملت عزيز و س��ربلند ايران! امروز
ع��زم و بصيرت ش��ما حادث ه بزرگ
و خيرهكنن��دهاي آفري��د .عظم��ت
راهپيمايي امروز ش��ما ك��ه به نظ ِر
گران دقيق ،از سالهاي پيش
محاسبه ِ
پرجمعيتتر و پرشورتر بود ،پاسخ قاطع و دندانشكني به بيگانگان و دشمنان
و سستعهدان داد .دشمن با تكيه بر تصور ناقص و باطل خود از ايران و ايراني،
هم ه توان و تالش تبليغي خود را بر اين متمركز كرده بود كه  ۲۲بهمن امسال
را بيرونق و احيانا به ضد خود تبديل كند .شما عم ً
ال زنده و پويا بودن انقالب را
به رخ آنان كشيديد و پايبندي به آرمانهاي امام راحل را با شعارهاي خود و با
حضور گرم خود ،با صداي بلند فرياد كرديد .نهيب ملت ايران دشمن را به عقب
ميراند و عزم راسخ او معادالت غلط آنان را به هم ميريزد .مسووالن كشور قدر
اين پديده بينظير را بدانند و با استقامت كامل و روحي ه انقالبي و عمل جهادي
به ملت عزيز خدمت و از آرمانهاي انقالب دفاع كنند .آينده متعلق به ملت
بيدار و بصير ماست ،ما مسووالن بايد بكوشيم از ملت عقب نمانيم .وال تهنوا و
التحزنوا و انتم األعلون ان كنتم مؤمنين.

روحاني به هند ميرود

پايگاه اطالعرس�اني دولت -رييسجمهور ايران براي ديداري دوجانبه
پنجش��نبه هفته جاري به هند س��فر ميكند .س��فر روحاني به هند كه سه
روزه خواهد بود ،به دنبال دعوت رسمي نارندرا مودي نخستوزير اين كشور
از رييسجمهور كش��ورمان انجام ميش��ود .گفتوگو درباره آخرين تحوالت
منطقهاي و جهاني همچنين مذاكره براي تكميل و بهرهبرداري هرچه زودتر
از بندر چابهار كه ميتواند در تجارت دوجانبه در منطقه و دسترسي متقابل
افغانس��تان به بازارهاي منطقهاي و جهاني موثر باشد ،از محورهاي احتمالي
مذاكره روحاني با طرفهاي هندي در اين س��فر اس��ت14 .مرداد ماه س��ال
جاري يتين گادكاري ،وزير حملونقل ،بزرگراهها و كشتيراني هند كه به عنوان
نماينده ويژه اين كشور در مراسم تحليف روحاني شركت كرده بود ،در ديدار با
رييسجمهور كشورمان دعوت نارندرا مودي از رييسجمهوري ايران براي سفر
به هند را به وي تقديم كرد.

سخنگوي دستگاه ديپلماسي:

ظريف در كنفرانس بازسازي عراق شركت ميكند

ايرنا -سخنگوي دستگاه ديپلماسي از شركت وزير امور خارجه در كنفرانس
بازس��ازي عراق خبر داد .بهرام قاسمي با اشاره به اهميت عراق به عنوان يك
كشور دوست و همسايه ايران گفت :محمدجواد ظريف ،در كنفرانس بينالمللي
بازسازي عراق به ميزباني كويت شركت خواهد كرد .وي افزود :ايران از برگزاري
اين كنفرانس استقبال و مشاركت جامعه بينالمللي در روند بازسازي اين كشور
را امري ضروري و اقدام در مسيري درست ميداند و ما بر ضرورت مشاركت
صادقانه و غيرمشروط جامعه بينالمللي در اين بازسازي تاكيد داريم؛ جمهوري
اسالمي ايران در حمايت از مردم و دولت عراق هيچگونه ترديدي به خود راه
نداده همانگونه كه در مبارزه با تروريسم نيز در كنار مردم و دولت عراق بوده و
خواهد بود .سخنگوي وزارت امور خارجه ادامه داد :جمهوري اسالمي ايران در
مسير كمك به بازسازي و توسعه اقتصادي عراق ،همانند ديگر حوزههاي سياسي،
امنيتي ،نقش حمايتي و سازنده خود را در دوران پساداعش ادامه خواهد داد.
قاسمي اضافه كرد :هدف اين كنفرانس تجميع كمكهاي مالي منابع مختلف
بينالمللي براي بازسازي به ويژه در مناطق جنگزده ،زمينهسازي براي ارائه
راهحل ريشهاي در منازعات داخلي ،نوسازي ظرفيتهاي محلي و ملي عراق،
تقويت بافت اجتماعي ،ايجاد توازن بين روند بازس��ازي و برنامه آشتي ملي و
جذب سرمايهگذاري خارجي است.

جزييات ششمين روز بررسي بودجه در مجلس

گروه سياسي -ششمين روز بررسي اليحه بودجه كل كشور عصر ديروز
در صحن علني مجلس برگزار ش��د .نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در
ادامه رسيدگي به بخش درآمدي اليحه بودجه  ،۹۷به دستگاههاي اجرايي
اجازه دادند از محل فروش اموال و داراييهاي غيرمنقول خود درآمد كسب
كنند .همچنين نمايندگان استانداران را موظف كردند براي تكميل يا احداث
مجتمعهاي اداري شهرستانها ،ساختمانهاي ملكي دستگاههاي اجرايي را
به فروش برسانند .نمايندگان در جلسه ديروز تصميمگيري درباره واريز سود
حسابهاي قواي سهگانه به خزانه را به كميسيون تلفيق واگذار كردند .در
جلسه علني بعدازظهر ديروز ،بند الحاقي  ۴تبصره  ۱۲در بخش درآمدي
مورد بررس��ي قرار گرفت .در اين بند آمده بود سود حسابهايي كه تحت
هر عنوان قبل از تصويب اين قانون از سوي دستگاههاي مشمول ماده ۲۹
قانون برنامه شش��م و ماده  ۵قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي
بانكها و ش��ركتهاي بيمه دولتي افتتاح شده ،بايد به حساب خاصي نزد
خزانهداري كل كشور واريز شود .علي الريجاني رييس مجلس در اين باره،
گفت :در اين بند بايد صندوق توس��عه ملي ،صندوق نوآوري و ش��كوفايي
و هيات امناي دانش��گاهها و موارد اص��ل ( ۱۱۰نهادهاي زير نظر رهبري)
مستثني شوند لذا بايد اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع شود تا اصالحات
الزم در آن اعمال شود .همچنين با اعالم رييس مجلس ،بررسي هدفمندي
يارانهها در بودجه  ۹۷به روزهاي آينده موكول شد .نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي ش��ركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق
منطقهاي را نيز مكلف به س��رمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي حرارتي و
توسعه شبكه انتقال كشور كردند.

وزير خارجه روسيه:

اصالح برجام غيرممكن است

ايلنا -وزير خارجه روس��يه از اصرار رييسجمهور آمريكا براي اصالح
توافق هس��تهاي با ايران ( برجام) انتقاد كرد و متذكر ش��د كه اصالح اين
توافق غيرممكن است.
«سرگئي الوروف» وزير خارجه روسيه در گفتوگو با شبكه تلويزيوني
«روس��يا ،»۱ -از رويكرد دولت دونالد ترامپ ،رييسجمهور آمريكا درقبال
توافق هستهاي با ايران و تاكيد وي بر اصالح اين توافق انتقاد كرد و گفت:
«اياالت متحده به اندازهاي كه خواس��تار اصالح اين توافق اس��ت خواستار
ت ولي
كنار كشيدن از اين توافق نيست و اين امر به هيچ وجه ممكن نيس 
آمري��كا اين موضوع را مطرح كرده و از طرفهاي اروپايي اين توافق يعني
بريتانيا ،فرانس��ه و آلمان خواسته است با واشنگتن درخصوص اين مساله
همكاري كنند ».الوروف افزود« :يك ضربالمثل آمريكايي ميگويد نيازي
به بستن چيزي كه نشكسته است ،وجود ندارد .حقيقت امر اين است كه
اين توافق بسيار فعال است ولي برخي تالش ميكنند كه آن را آتلبندي
كنن د ...آنها بايد اول آن را بشكنند بعد آتلبندي كنن د.»...

انتظار افکار عمومی برای روشن شدن علل خودکشیها؛

قوه قضاییه به چه کسی پاسخگو است

ایمانصباغی-اخيراگستردگيبازداشتها،
افزايش خودكشيها و در پي آن عدم شفافيت
در خصوص مرگ زندانيها از طرف قوه قضاييه
ابعاد جديتري به خود گرفته است .در جريان
اعتراضهاي ديماه امسال چند نفر از معترضان
بازداش��ت ش��ده در زندانهاي ايران جان خود
را از دس��ت دادهاند ام��ا مقامهاي قضايي فقط
درگذشت دو نفر از بازداشتشدگان را به نامهاي
س��ينا قنبري و وحيد حي��دري تاييد و دليل
مرگ هر دو نفر را نيز خودكش��ي اعالم كردند.
اكنون كاووس سيدامامي ،استاد دانشگاه و فعال
محيطزيست سومين زندانياي است كه دستگاه
قضايي خبر مرگ او را دو هفته پس از بازداشت
داده اس��ت .چهار انجمن علمي و مطالعاتي در
ايران از رييسجمهور در كش��ور خواستهاند در
مورد علت درگذشت كاووس سيدامامي بهطور
جدي تحقيق كند و همزمان رييس فراكسيون
محيطزيست مجلس خواستار پاسخگوي صريح
قوه قضاييه ش��ده است .اين در حالي است كه
حس��امالدين آشنا ،مشاور حس��ن روحاني در
توئيترش درباره اينكه علت مرگ س��يدامامي
خودكشي بوده ،ابراز ترديد كرده است .همچنين
خانواده س��يدامامي روز يكش��نبه در بيانيهاي
خواستار كالبدشكافي مستقل پيكر او شدند اما
مشخص شد كالبدشكافي انجام گرفته اما خانواده
او از نتيجه آن بياطالع هستند.
 قو هقضا يي�ه با ي�د پا س�خگو ي
خودكشيهاي اخير باشد
اما ديروز فضاي صحن مجلس در جمعآوري
امضا براي روش��ن ش��دن ابهام��ات اتفاق تلخ
خودكشي فعال محيطزيست در زندان و پاسخگو
بودن نهادهاي ذيربط ،توسط نمايندگان به شدت
فعال بود.
محم��د كاظمي ،نايب رييس كميس��يون
قضايي و حقوقي مجلس نيز با اشاره به آخرين
وضعيت پرونده بازداشت فعاالن محيطزيست و
خودكشي يكي از چهرههاي دانشگاهي اين حوزه
در زندان اوين اعالم كرد :به هر حال قوه قضاييه
يك قوه مس��تقل است و طبيعتا مسووالن اين
قوه بايد پاسخگو باشند .در خصوص اين مرگ
مشكوك نمايندگاني از فراكسيون اميد بهويژه به
دنبال ارائه تذكر ،طرح سوال از وزير دادگستري
و مكاتبه با روس��اي قوا هستند .مطهری نیز از
جلس��ه نمایندگان با کارشناس��ان درباره فوت
امام��ی خبر داد و گفت لحظه خودکش��ی در
فیلم مش��هود نیس��ت.اين در حالي است كه
حجتاالسالم غالمحسين محسنياژهاي درباره
بازداش��ت تعدادي از فعاالن محيطزيس��ت و
ادعاي خودكشي سيد كاووس سيدامامي ،استاد
دانش��گاه و فعال محيطزيست گفت افرادي به
اتهام دادن اطالعات طبقهبندي شده و از مراكز
حساس به سرويسهاي اطالعاتي بيگانه از جمله
رژيم صهيونيستي و آمريكا در روزهاي گذشته
دستگير شده و بعضي از آنها در بازداشت هستند.
وي ادام��ه داد :فرد مورد نظر ش��ما جزو همان
بازداشتش��دگان بوده است اما اينكه براي چه
كساني و به چه ميزاني اتهامشان اثبات ميشود
بايد تا پايان بررسيها و دادگاه صبر كرد .معاون
اول قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه علت
درگذشت سيدكاووس سيدامامي چه بوده است،
اظهار داشت :من هم شنيدهام ايشان خودكشي
كردهاند اما هنوز از جزييات آن اطالع ندارم.
محس��نياژهاي در پاسخ به اين سوال كه با
توجه به خودكشي سيدكاووس سيدامامي و دو
نفر ديگر در زمان اعتراضات ،موجب ايجاد سوال
براي مردم و ايجاد اين شبهه شده كه چرا سازمان
زندانها مراقبتي نسبت به بازداشتشدگان ندارد.

آيا قوه قضاييه برنامهاي براي رس��يدگي به اين
تقصير از س��وي سازمان زندانها دارد؟ تصريح
كرد :مراقبت ميش��ود اما اين موضوع اخير نيز
در حال بررس��ي است كه ببينيم چگونه اتفاق
افتاده است.
به هر حال درباره علت و چگونگي مرگ اين
زندانيها پرس��شها و ابهامهاي فراواني مطرح
است .بهخصوص آنكه قوه قضاييه در خصوص
اين خودكشيها مسووليتي به عهده نگرفته مثال
مرگ ستار بهشتي تاييد شده ولي جزيياتي از
نحوه خودكش��ي او از جانب قوه قضاييه آشكار
نشده اس��ت .اكنون سوال اصلي اينجاست كه
چطور اين خودكشيها انجام ميشود و چرا قوه
قضاييه به كسي پاسخگو نيست؟
به گفته كارشناسان حقوقي ،مسووالن قوه
قضاييه هرگز پاسخ درست و روشني درباره علل
مرگ زندانيان در زندانها نميدهند .خودكشي
كاووس سيدامامي نخستين ماجراي مرگ يك
زنداني در كشور نيست و در سالهاي گذشته نيز
از اين دست موضوعات در زندانها وجود داشته
اس��ت .داليلي كه براي مرگ افرادي همچون
زهرا بنييعقوب ،سعيد امامي و زهرا كاظمي از
سوي مسووالن قضايي كشور مطرح شد توجيه
حقوقي نداشت و افكار عمومي نيز نتوانست آن
را بپذيرد .چراكه براساس آييننامههاي سازمان
زندانها حفظ جان افراد به عهده اين س��ازمان
است و زندانيان چه متهم و چه محكوم هنگامي
كه سالم وارد زندان ميشوند بايد سالم از زندان
خارج شوند و در صورت بروز هرگونه مشكلي قوه
قضاييه در اين زمينه پاسخگو باشد.
انتشار انتقادها به بيمسوولتي قوه قضاييه در
خصوص خودكشيهاي اخير به حدي رسيد كه
 ۴۰نماينده مجلس شوراي اسالمي در نامهاي به
«صادق الريجاني» ،رييس قوه قضاييه خواستار
تشكيل هياتي مستقل براي بررسي علل مرگ
اين زندانيها شدند كه تاكنون تصميمي عملي
درباره اين درخواس��ت اتخاذ نش��ده و تشكيل
كميتهاي براي نظارت بيش��تر ب��ا بياعتنايي
مقامهاي جمهوري اسالمي مواجه شده است.
البته برخي نمايندگان مجلس براي بررسي وضع
كساني كه در اعتراضات دي ماه بازداشت شدند،
از زندان اوين بازديد كردند و در برخي گزارشها
به موضوع «خوراندن قرص» به زندانيان اشاره
كردند كه به «بدحال ش��دن» زندانيان منجر
ش��ده اما نهايتا م��رگ مرموز بازداش��تيهاي
اخي��ر و و رواياتهاي مبهم نمايندگان نه تنها
به شفافسازي پرونده اين خودكشيكنندگان
كمكينكردبلكهمنجربهتوقفبازديدنمايندگان
از ديگر زندانهاي كشور شد و اين نشان از خوش

نيامدن اين سرككشيها به مذاق قوه قضاييه
دارد چراكه اين نهاد بارها اعالم كرده مس��تقل
است و ديگر كميتهها اجازه ورود ندارند.
اي��ن موض��وع منجر ب��ه واكنش مش��اور
رييسجمهور نيز شد .حسامالدين آشنا بر اعمال
نظارت بر رفت��ار با متهمان و محكومان تاكيد
كرده است .وي در كانال تلگرامي خود نوشت:
«قاضيها و دادستانها و ضابطها و بازپرسها و
بازجوه��ا نه معصومند ،نه بيخطا و نه خالي از
حب و بغض .همانگونه كه نظارت بر قوه مجريه
ضروري است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و
محكومان هم ضروري است .يك مرتضوي براي
يك كشور كافي بود؛ او را تكثير نكنيم».
 مس�اله خودکش�ی زندانیان حیثیت
نظام است
نعمت احمدي حقوقدان
و وكيل پايه يك دادگستري
در گف��تو گ��و ب��ا روزنامه
«جهانصنع��ت» در تحليل
اين ماج��را گفت« :اوال آيا در
اين ماجرا مس��اله خودكشي
درست است يا نه ،چه كسي ميگويد مرگ اين
فرد خودكشي است؟ قوه قضاييه كه مسووليت
حف��ظ جان متهم بازداش��تي را دارد ميگويد
خودكشي بوده است .كساني كه زندان رفتهاند
و ش��رايط زندان را ديدهاند ،ميدانند كه امكان
عملي خودكش��ي در داخل زن��دان به ويژه در
زن��دان انفرادي وجود ن��دارد .وقتي متهمي به
انفرادي ميرود ،تمام لباسهاي اين فرد كنترل
ميشود تاجايي كه حتي خودكار و كاغذ هم با
خودش همراه ندارد .گفته ش��ده دكتر كاووس
سيد امامي در انفرادي بوده است ،در اين شرايط
به نظرم امكان خودكشي يك ادعاست .چهارم
بهمن ماه سيدامامي بازداشت شده و  19بهمن
به خانوادهاش خبر دادهاند كه خودكشي كرده
است ».وي در ادامه افزود« :من به اصل خودكشي
مشكوك هستم ،اگر خودكشي كرده باشد اين
سوال مطرح است كه با چه ابزاري اين كار را انجام
داده است؛ آيا از برق استفاده كرده يا دارو خورده؟
اين مساله مهم است .نكته دوم آنكه اين فرد متهم
به جاسوسي بوده ،جاسوسها كساني هستند كه
به اسرار و مداركي كه فوقسري است دسترسي
دارند و اين اسرار را به بيگانه و دشمن ميدهند.
كسي كه متهم به جاسوسي ميشود مخزن اسرار
است ،اينكه چگونه و كجا با او تماس گرفته شده
و تاكنون چه اطالعاتي به بيگانگان داده است و
با اين اقدام چه خطراتي را متوجه كشور كرده و
عقب اين جاسوسان چه كساني هستند ،حاكي
از آن است كه حفظ جان فرد متهم به جاسوسي

ت چراكه در اين شرايط بايد
از اوجب واجبات اس 
بتوانيم يك دمل چركين را از بدن دربياوريم كه
باعث سرايت بيماري و ميكروب به ديگر اندامها
نشود .اگر به فرض اينگونه بوده باشد چرا از اين
فرد درست نگهداري نكردهاند .قوه قضاييه اكنون
در جايگاه متهم است چراكه سازمان زندانها جزو
قوه قضاييه است و حفظ جان متهم بازداشتي بر
عهده سازمان زندانهاست».
اين حقوقدان در ادامه گفت« :يك ادعايي
مطرح شده كه اين فرد خودكشي كرده است،
چه كس��ي باي��د اينها را درب��اره اين موضوع
پاسخگو كند ،نخس��ت رييسجمهور است؛
كس��ي كه برابر با اصل  113قانون اساس��ي
ناظر بر اجراي قانون اساسي است و در قانون
اساسي منع ش��كنجه و دادرسي عادالنه و...
بيان شده است .در جايگاه بعدي نمايندگان
مجلس قرار دارند كه غالمرضا حيدري اعتراض
ك��رده و محمود صادقي هم اعتراض خودش
را در كميس��يون اصل  90اعالم كرده است.
هر كس ش��كايتي از عملكرد سه قوه داشته
باشد بايد به كميسيون اصل  90اين موضوع
را برساند .بعد از آن دادستان كل كشور است
كه مدعيالعموم اس��ت و رسيدگي به حقوق
عمومي بر عهده اوست .همچنين دادگستري
اس��تان تهران كه اين فرد را بازداش��ت كرده
و مس��ووليت حفظ جان او را برعهده داشته
بايد پاس��خگو باشد .در نظر داشته باشيد كه
ي��ك بار با متهم روبهرو هس��تيم و يك بار با
محكوم .متهم كس��ي اس��ت كه هنوز حكم
قطعي از س��وي دادگاه برايش صادر نشده و
در بازداشتگاه است و نتوانسته وثيقه دهد يا
بازداشت موقت است ،عليالظاهر سيدامامي
بازداشت موقت بوده است .مهمتر اينكه تحقيق
و تفح��ص مقدماتي به دس��تور مقام قضايي
برعهده ضابطان دادگس��تري است ،حاال بايد
ديد در اين پرونده ضابط خاص چه كسي بوده
است ،ما ضابط عام و خاص داريم؛ ضابط عام
نيروي انتظامي اس��ت ام��ا ضابط خاص مثال
حفاظت اطالعات سپاه يا وزارت اطالعات و...
هستند .اين سوال مهم است كه ضابط خاص
چه كسي بوده است و دستور بازداشت را چه
كسي صادر كرده ،محل نگهداري را چه كسي
تعيين كرده و در محل نگهداري چه نيروهايي
مراقب و ناظر بودهاند .از نظر ش��رعي اگر آنها
در اين مس��اله تقصير داشته باشند و از روي
عمد باعث مرگ ش��ده باش��ند مجازاتشان
مشخص است و اگر غيرعمد باشد برابر شرع
بايد ديه بپردازند .به هرحال مس��اله سادهاي
نيست و حرمت نظام و قوه قضاييه است.اي

كاش ب��زرگان قوه قضاييه براي جلوگيري از
آبروريزي و در مظ��ان اتهام قرارنگرفتن قوه
قضاييه به عنوان ي��ك پرونده ويژه و خاص،
دستور صريحي را از سوي دادستاني صادر و
علل و عوامل آن را بررسي كنند».
وي درباره نظارت بر قوه قضاييه هم گفت:
«قوه قضاييه در تصميمگيري مس��تقل است
اما اين مساله به اين معنا نيست كه ميتواند
هر كاري را انجام دهد بلكه به اين معناس��ت
كه نهاد يا ارگاني نميتواند در تصميمگيري
قضات دخالت كند .با اين حال اگر با عملكرد
قضات رسيدگيكننده ،اين خودكشي صورت
گرفته باشد و قصور و تقصيري داشته باشند
رسيدگي به اين مساله برعهده دادسراي عالي
انتظامي قضات اس��ت كه آن مقام قضايي را
تعليق قضايي كند و بعدا به دادسراي عمومي
ته��ران تحويل ده��د .اگر ضابط��ان تقصير
داشتهاند بايد مثل همه نيروهاي انتظامي كه
زيرنظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح هستند
دادستان دادسراي نظامي در اين زمينه وارد
عمل ش��ود .مهمتر از همه اينها بايد بازرسي
كل كشور كه زيرمجموعه قوه قضاييه است به
سرعت در اين مساله ورود پيدا كند .البته به
باور من بايد نمايندگان مجلس به سرعت طرح
تحقيق و تفحص نظارت بر زندانها را مطرح
كنند .اين نفر سومي است كه در زندان كشته
ميش��ود و ميگويند خودكشي كرده است.
اين مساله حيثيت نظام است .در جغرافيايي
زندگي ميكنيم كه دش��منان زيادي داريم و
اگر كوتاهي كنيم باعث ميشود دشمنان ضربه
بزنند .در سالگرد سي و نهمين سال انقالب كه
ش��عار اصلي انقالب آزادي بود زيبنده نيست
خبري داش��ته باش��يم مبني بر اينكه استاد
دانشگاه و شخصيت شناختهشده بينالمللي
با هر اتهامي وارد زندان شده خودكشي كند.
اف��راد در زن��دان حقوقي دارن��د و حفاظت و
نگهداري از آنها برعهده مراجع ذيربطي كه
در س��ازمان زندانها اس��ت قرار دارند و بايد
در اين زمينه پاس��خگو باشند».طبيعتا مرگ
مشكوك فعاالن مدني و سياسي نهتنها سودي
براي ديگر زندانيان ندارد بلكه نحوه عملكرد
و نظارت قوه قضاييه را به عنوان نهاد مسوول
بيشتر زيرسوال ميبرد .هركسي كه در جامعه
مرتكب جرمي ميشود طبق قانون بايد جوابگو
باش��د در عين حال اين انتظار از قوه قضاييه
نيز وج��ود دارد كه در خص��وص رفتارش با
مجرمان پاسخگو باشد و در برابر جان زندانيها
حساستر برخورد كند .به عنوان نمونه ميتوان
ب��ه نحوه اج��راي كار دولت اش��اره كرد .اگر
دولتي كارش را به خوبي انجام ندهد مجلس
وارد عمل ميشود و استيضاح ميكند يا اگر
وزي��ري در خصوص انج��ام وظايفش تخطي
كند يا سر باز زند رييسجمهور او را مواخذه
و نهايت��ا بركنار ميكند .نمونه موردي آن در
دوره بنيصدر است كه عملكرد رييسجمهور
از نگاه نمايندگان رضايتبخش نبود و نهايتا
نيز رهب��ر او را بركنار كرد .از طرفي ميتوان
س��پردن زندانها و زندانيان و نحوه برخورد
ب��ا آنان را به نهاد اجراي��ي ديگر مثل وزارت
دادگستري سپرد اما اكنون اين وزارتخانه هيچ
مسوولتي ندارد و هيچ نميتواند بگويد .البته
آوايي زماني خودش رييس ستاد حقوق بشر
در تهران بوده كه از طرف رييس قوه قضاييه
به اين سمت منصوب شده بود در عين حال
هم دانش قضايي دارد و هم توان اجرايي؛ اما
در ح��ال حاضر نميتوان��د هيچ كمكي كند.
در اي��ن مدت هم هيچ موضعي نگرفته چون
اجازه ورود نداش��ته است .پس بهتر است در
موارد اين چنيني وقتي نهاد هم عرض يعني
مجلس و دولت كنار گذاشته ميشود ضرورتا
باید مقامی ارش��دتر از رییس قوه قضاییه به
موض��وع ورود کند چراکه ج��ز او هیچکس
دیگری امکان ورود ندارد

موضع قضایی

رييس قوه قضاييه حضور ميليوني مردم در راهپيمايي ۲۲
بهمن را موجب افزايش اقتدار ملي و خنثي ساختن توطئههاي
دشمن دانست و با بيان اينكه چنين حضور باشكوهي پشتوانه
عظيم قوا براي خدمترس��اني هرچه بيش��تر است ،از همه
مسووالن خواست كه قدردان بصيرت مردم به عنوان يكي از
بزرگترين نعمات الهي باشند.
به گزارش ايلنا ،آيتاهلل آمليالريجاني در جلسه مسووالن
عالي قضايي ،راهپيمايي ملت ايران در سالروز پيروزي انقالب
اسالمي را باشكوه ،مثالزدني و چشمگير توصيف كرد و گفت:
اي��ن حضور عظيم براي همه جهاني��ان در اين برهه خاص
ش��گفتي آفريد .همه بايد خدا را براي نعمت بصيرت ،عزم
و همت مردم در ايس��تادگي به پاي ارزشهاي انقالب شاكر
باش��يم .رييس قوهقضاييه با بيان اينكه حضور مردم موجب
افزايش اقتدار ملي و خنثي ساختن دشمنيهاست ،تصريح
كرد :دشمنان جمهوري اسالمي خصوصا آمريكا و اذناب آن
در طول سال براي ايجاد شكاف ميان مردم ايران ،ايجاد جو
بياعتمادي نسبت به نظام و سمپاشي درباره اصل و بنيانهاي
انقالب ميليونها دالر هزينه ميكنند و هزاران رسانه ،سايت
و ش��بكه براي رسيدن به اين هدف ناصحيح ،غيرعقالني و
غيرانساني به راه مياندازند؛ اما حضور هرساله مردم به صورت
يكپارچه و منسجم ،تمام اين هزينهها را بيفايده و توطئهها
را نقش بر آب ميكند .آمليالريجاني افزود :اين نعمت بسيار
بزرگي است كه مردم باوجود برخي اختالف سليقه و يا مخالفت
با برخي روشها و منشها ،وقتي مساله امنيت و مصالح كشور
مطرح است به صورت يكپارچه ميايستند كه ما بايد نعمت
ائتالف ،اتحاد ،انسجام ،بصيرت ،درك باال و دشمنشناسي مردم
را شاكر باشيم .رييس قوهقضاييه اظهار كرد :دشمنشناسي
در شرايطي كه مردم مشكالت معيشتي دارند و دشمن هم با
سوءاستفاده از اين شرايط اقدام به سمپاشي عليه نظام ميكند،

رييس قوه قضاييه:

برخي تبعيضها در خدماترساني به مردم كشور وجود دارد

كار دشواري است اما ميبينيم كه ملت در اقصي نقاط اين
س��رزمين از شهرهاي بزرگ گرفته تا روستاهاي كوچك با
وجود همه مش��كالت به اين تشخيص در شناسايي دوست
از دشمن رسيدهاند و با حضور خود در صحنه ،اتحاد ملي را
به رخ جهانيان ميكشند .چنين هوشمندي و درايتي كه در
مردم وجود دارد قطعا از عنايات حق تعالي است و همه بايد
قدردان اين نعمت باشيم .وي با بيان اينكه مردم عزيز ما در
حفظ ارزشها و دستاوردهاي انقالب طي قريب به چهار دهه
سنگتمام گذاشتهاند ،خاطرنشان كرد :مسووالن بايد بنا به
تعبير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با روحيه انقالبي و
كار جهادي به بصيرت مردم پاسخ دهند و براي خدمت هرچه
بيشتر تالش كنند .نبايد فراموش كرد كه عبادت صرفا نماز و
روزه نيست بلكه حسب برخي روايات ،رفع گرفتاري مردم و
رسيدگي به مشكالت آنها از باالترين عبادات است.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد :هركس بايد در چارچوب
وظايف قانوني و مسووليتهاي شرعي و حقوقي كه برعهده
دارد به صورت صحيح خدمترساني كند .نظارتهاي مستمر
و انجام درست امور از مهمترين خواستههاي مردم است .كشور
ما سرشار از استعدادهاي مادي و معنوي است و حضور باشكوه
مردم در صحنه نيز همانند آنچه كه در راهپيمايي  ۲۲بهمن
شاهد بوديم ،بهترين پشتوانه براي قوا جهت خدمترساني
هرچه بيشتر است .در چنين شرايطي فقط كافي است صادقانه
با مردم سخن بگوييم و وظايف خود را به درستي انجام دهيم
تا مشكالت كشور رفع شود .آمليالريجاني در ادامه با اشاره به
تالش براي ايجاد جو بياعتمادي در كشور از سوي دشمنان
تصريح كرد :ما نبايد در اين زمينه به دش��من كمك كنيم.

دشمن سالهاست در پي اين است كه بگويد فساد گسترده
در كشور وجود دارد .ما براي مقابله با چنين توطئهاي ،به دور از
هرگونه افراط و تفريط بايد برخورد جزمي موثر با فساد داشته
باشيم و بدانيم كه برخورد با فساد نيازمند عمل است.
رييس قوه قضاييه ادامه داد :از س��وي ديگر بايد خدمات
انقالب به مردم تبيين شود .در طول سالهاي پس از پيروزي
انقالب اسالمي ،دولتهايي با گرايشهاي گوناگون و اشتباهات
مختلف سكان اجرايي كشور را در دست داشتهاند كه با وجود
انتقاداتي كه به سياستها يا عملكرد هركدام از آنها وجود داشته
است اما خدمات عظيمي هم داشتهاند.
وي با اشاره به اقدامات عمراني گسترده در چهار دهه اخير و
خدماترساني به نقاط مختلف كشور يادآور شد :برقرسانيها،
آبرسانيها ،گازرسانيها ،توسعه خطوط ارتباطي و راههاي
مواصالتي و احداث س��دها به همراه هزاران خدمت ديگر ،با
تالش دولتها تحقق يافته و البته از سرمايههاي خود مردم
بوده است ،لذا منتي بر مردم نيست اما بايد نيمه پر ليوان هم
ديده شود و انصاف و عقل اقتضا ميكند كه حقايق را آنگونه
كه هست ببينيم.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي تبعيضها همچنان
در خدماترساني به مردم كشور وجود دارد ،خاطرنشان كرد:
ما وجود فس��اد يا مش��كالت معيشتي را انكار نميكنيم اما
قياس منصفانه با بسياري از كشورها نشان ميدهد كه وضع
كشور ما آنچنان نيست كه دشمنان وانمود ميكنند گرچه
بايد «وجود مشكالت» همواره در مقابل چشمان مسووالن
باشد و به آنان گوشزد شود.
آي��تاهلل آمليالريجاني با بيان اينكه نباي��د واقعيات را

بپوشانيم ،بر لزوم قضاوتهاي منصفانه تاكيد كرد و گفت :نه
ادعاي وضع ايدهآل و نه ادعاي نفي خدمات هيچكدام صحيح
نيست .اين شيوه قضاوت منصفانه نيست .مشكالت و خدمات
بايد در كنار يكديگر ديده شوند و از سوي ديگر ضمن مبارزه
منطقي با فساد بايد در مقابل تالش براي ايجاد جو بياعتمادي
از سوي دشمن ايستادگي كرد .مبارزه با فساد نيز وظيفه همه
قوا و دستگاههاست و نبايد اجازه داد كه فساد شكل بگيرد.
رسيدگي به پروندههاي مفاسد وظيفه ذاتي دستگاه قضايي
اس��ت اما ميبينيم كه گاه وقتي ق��وه قضاييه به اين قبيل
پروندهها ورود ميكند انگ سياسيكاري ميخورد در حالي
كه وظيفه ما رسيدگي و صدور حكم است.
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود با تاكيد بر لزوم
جديت هرچه بيشتر دادستانها در «احياي حقوق عامه» اظهار
كرد :اين موضوع در نص قانون اساسي و قوانين عادي وجود
دارد و گرچه ممكن است مفهوم حقوق عامه واجد ابهاماتي
باشد اما مصاديق مشخصي ميتوان ذكر كرد كه دادستانها
بايد براي احياي اين مصاديق تالش كنند.
رييس قوه قضاييه در بخش پاياني س��خنان خود اشاره
كوتاهي هم به تحركات جديد دولت آمريكا و بهويژه شخص
ترامپ عليه ايران كرد و افزود :آمريكا باز هم با بهانهتراش��ي
و ادعاهاي مضحك مبني بر ارس��ال موشك توسط ايران به
يمن س��عي دارد اقدامات ايذائي انجام ده��د .اين در حالي
اس��ت كه يمن در محاصره است و حتي اجازه ورود دارو به
آن نميدهند پس چگونه جمهوري اسالمي ميتواند به اين
كشور موشك ارسال كند؟ آيتاهلل آمليالريجاني گفت :اين
ادعاها نيز توطئهاي جديد است كه مانند هميشه با حضور
مردم در صحنه و توجه و فطانت مسووالن خنثي خواهد شد
و راه صحيح انقالب با كمك مردم و مس��ووالن روزبهروز به
تعالي خواهد رسيد.

