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 نزدیــک 10 مــاه از ریاســت 
غالمحســین محســنی اژه ای بر 
دســتگاه قضا می گذرد و با توجه به 
حضور طوالنی او در این قوه انتظار 
می رود بســیاری از مشکالت آن را 
حل کند؛ بر همین اســاس رئیس 
قوه قضاییه روز گذشــته در نشست 
شــورای عالی این قوه گفت اکنون 
که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد 
شده برای آنها و بازدیدهای شان از 
مراکز و مراجع قضایــی با صعوبت 
و ســختی کار همــکاران قضایی 
آشنا شده اند، بهترین فرصت برای 
پیشبرد اموری نظیر»کوتاه کردن 
فرآیند دادرســی« و »کاســتن از 
عناوین متعدد و کثیــر مجرمانه« 

است.
محسنی اژه ای به معاون راهبردی 
و معاون حقوقی دستگاه قضا دستور 
داد این دو مــورد را پیگیری کند و 
افزود: »چنانچه زمان مســئولیت 

نمایندگان مجلس یازدهم به پایان 
برسد و مجلس بعدی مستقر شود، 
فقط یک ســال زمان نیاز است که 
اذهان اعضــای مجلــس جدید را 
بر ضــرورت عملیاتی شــدن این 

موضوعات جلب کنیم.«
رئیس قوه قضائیــه تصریح کرد: 
»عناوین مجرمانــه در نظام قضایی 
کشــور زیاد و روبه تزاید اســت و با 
این ِعده و ُعده و امکانات رسیدگی 
به ایــن میزان عناویــن مجرمانه با 
مشــکالت همراه خواهد بــود؛ لذا 
پرهیز از جرم انگاری و کاهش عناوین 
مجرمانه در کشور یکی از مولفه های 
اصلی در راســتای ایجاد تحول در 
دستگاه قضاست و ضرورت دارد در 
این مورد اقدام عاجل صورت گیرد، 
چراکه تاکنون در این عرصه، تحول 

رخ نداده است.«
هفتم آذر ســال پیــش بود که 
محســنی اژه ای در جلسه اعضای 
شــورای عالی قضایی با نمایندگان 
مجلس بــه همین موضوع اشــاره 

کرده و گفته بــود: »در حال حاضر 
بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه داریم 
که اگر به همین ترتیب رو به افزایش 
باشد پرونده ها هر روز بیشتر خواهد 
شــد.« او همچنین گفتــه بود که 
قوه قضائیه به دنبــال ارائه لوایحی 
در این خصوص اســت تا مشکالت 

را حل کنند.
او چند روز بعد نیــز در دیدار با 
کارکنان دســتگاه قضا تاکید کرده 
بود: »پرهیز از جرم انگاری و کاهش 
بیش از 2 هزار عنــوان مجرمانه در 
کشور یکی از مولفه های مهم دیگر در 
راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا 
اســت و در عین کاسته شدن تعداد 
پرونده ها باید کیفیت رســیدگی به 
پرونده ها نیز با سرعت باالیی افزایش 

یابد.«
البته کارشناسان و متخصصان 
امور قضایی همیشه این نکته را تذکر 
داده اند که وضــع قوانین کیفري و 
جرم انگاری هاي جدیــد باید تابع 
ضوابط و معیارهایي باشد تا موجب 

افزایش قلمرو حقوق کیفری نشود و 
حقوق افراد مورد تعدی قرار نگیرد. 
هر چقدر جرم انــگاري بدون توجه 
به معیارها و واقعیت های اجتماعي 
و تحوالت فرهنگي باشــد می تواند 
ماننــد افزایــش پرونده هــا خطر 
تضعیف اقتــدار حقــوق کیفری و 
کاهــش کارایی مجــازات را در پی 

داشته باشد.

 تعداد عناوين مجرمانه 
سر به آسمان مي گذارد

10 ســال پیــش معــاون وقت 
قوه قضاییه مطلبی گفتــه بود که بر 
اســاس آن می توان نتیجه گرفت که 
گالیه قاضی القضات و گوشزدی که 
او در خصوص تحول در کاســتن از 
عناوین متعدد و کثیر مجرمانه داده 
بجا است. خرداد ســال 91، محمد 
باقر ذوالقدر که معاون آیت اهلل آملی 
الریجانی در قوه قضاییه بود از وجود 
1640 عنوان مجرمانه تا سال 1390 
در قوانین خبر داده بود که بعد از یک 
سال 100 عنوان دیگر نیز به آن اضافه 
شــده بود. او گفته بود: »در مجلس 
قوانیني تصویب شــد که نمایندگان 
تشخیص دادند این موضوعات جرم 
است و باید مجازات براي آنها تعریف 
شود که اگر این روند ادامه پیدا کند، 
تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان 
مي گذارد و یک جایي باید این موضوع 
کنترل و متوقف شود.«البته شواهد 
نشــان می دهد که نه تنها این روند 
کنترل نشده بلکه به تعداد »عناوین 
مجرمانه« اضافه نیز شده است. بهمن 
سال گذشــته، علی اصغر جهانگیر، 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه، عنوان کرد: »اکنون 
در قوانین و مقــررات 2000 عنوان 
مجرمانه وجود دارد که نه تنها موجب 
بروز بسیاری از مشــکالت می شود؛ 
بلکه دستگاه قضایی را با چالش های 
جدی مواجه می کند و موجب می شود 
تا از پرداختن به مســائل اصلی تر باز 

بمانیم.«
10 عنوان مجرمانه کم خواهد شد

جالــب آنکــه معــاون حقوقی 
قوه قضاییه در جلســه روزگذشته 
عنوان کــرده که از ســال13۸6 تا 
ســال ،1401 2 هزار و ۵۵0 عنوان 
مجرمانــه در 222 قانــون مصوب 
کشور گنجانده شــده در حالی که 
افزایش عناویــن مجرمانه بر خالف 

سیاست های قضازدایی است.

نوراهلل قدرتــی همچنین گفته 
که این معاونت با همکاری مجلس 
در حــال قضازدایــی و جرم زدایی 
از نزدیــک به 10 عنــوان مجرمانه 
اســت که در ماه آینده به سرانجام 
می رســد و باعث کاهــش حدود 2 
میلیون پرونده در دســتگاه قضایی 

خواهد شد.
باید به این نکته نیز توجه کرد که 
تعدد و تراکم و بعضا تالقی عناوین 
مجرمانه در نظام جرم انگار قضایی 
ایران هزینه های زیادی را برای مردم 
و قوه قضاییه داشــته و در عین حال 
به ارتقای ضریــب امنیت جمعی و 
فردی کمکی نکرده اســت و به نظر 
می رسد رئیس دســتگاه قضا نیز به 
دنبال این است که جراحی بزرگی 
در قوه قضاییه انجام دهد. به عنوان 
نمونــه مجــازات جایگزین حبس 
ماننــد انجام یــک کار عام المنفعه 
به جای زنــدان، که در ایــن دوره 
اتفاق افتاده و سرعت گرفته است از 
مواردی است که می تواند شرایط را 
برای چابک سازی دستگاه قضا نیز 

هموار کند.

محسنی اژه ای خواستار مساعدت مجلس در کاهش عناوين مجرمانه شد

افزایش گستره جرم انگاری از 1640 به 2550 مورد!
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آذرماه گذشته رئیس  
قوه قضائیه در جمع 

نمايندگان مجلس گفت 
بیش از 2 هزار عنوان 

مجرمانه داريم که اگر 
به همین ترتیب رو به 

افزايش باشد پرونده ها 
هر روز بیشتر خواهد 

شد. اين درحالی است که 
ديروز و با گذشت چند ماه 

غالمحسین محسنی اژه ای 
بار ديگر اين موضوع را 

مطرح و از رشد روزافزون 
عناوين مجرمانه در کشور 

گاليه کرد

 تراکم و تالقی عناوين 
مجرمانه هزينه های زيادی 

برای مردم و قوه قضايیه 
داشته و به ارتقای ضريب 
امنیت جمعی و فردی نیز 

کمکی نکرده است، به نظر 
می رسد رئیس دستگاه 

قضا به دنبال آن است 
که جراحی بزرگی در 
قوه قضايیه انجام دهد

علی ايوبی

 بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت

رئیس جمهور از بیســت و ششــمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به عنوان 
بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری صنعت نفت کشور 

دیدن کرد.
به گزارش ایسنا،  ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در 
جریان این بازدید از غرفه های تعدادی از شرکت های 
دانش بنیان فعال در عرصه صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی دیدن کرد و با توضیحات مسئوالن این 

شرکت ها از روند فعالیت ها و تولیدات آنان مطلع شد.
    

سخنگوی وزارت خارجه:
مذاکرات وین متوقف نشده است

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود 
عنوان کرد: مذاکرات وین متوقف نشــده اســت. به 
گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در ارتباط با اظهارات 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از سفر آقای 
مورا به تهران مبنی بر اینکه مذاکرات از بن بست خارج 
شــده گفت: این که در یک یا دو نقطه اختالفاتی در 
مذاکرات داشته باشــیم یک امر غیر طبیعی نیست. 
رفت و آمدهای پیام ها هیچ وقــت در هیچ نقطه ای 
متوقف نبوده است و مناسب است از منظر ایجابی به 

این اظهارات توجه کنیم.
او افزود: مالقات ها در تهران مسیر درستی را پیش 
آورده اســت حرکت رو به جلو بوده اســت ابتکاراتی 
که اعالم شده از ســوی ایران قابل اجرا است و به نظر 
می رسد از نظر اتحادیه اروپا قابل اجراست. تنها منتظر 
تصمیم واشنگتن هستیم. ما اکنون نسبت به قبل از 
سفر آقای مورا در تهران در موقعیت بهتری قرار داریم. 
آن چه که امروز در دسترس است چند قدم جلوتر از 

قبل از سفر  آقای مورا به تهران است.
    

مصطفی هاشمی طبا:
 دولت باید با استدالل مردم را 

قانع می کرد
فعال و تحلیلگر مسائل سیاســی گفت: بهتر بود 
دولت به جای تصمیــم ناگهانی دربــاره حذف ارز 
ترجیحی با مــردم صحبت و اســتدالل ها را مطرح 

می کرد تا مردم قانع شوند.
مصطفی هاشمی طبا در گفتگو با نامه نیوز عنوان 
کرد: مردم اکنون نگران آن هســتند کــه گرانی ها 
فقط محدود به چهارقلم کاالهای مورد بحث نباشد 
و دایره اش وســیع تر از این حرف ها شود. حاال دولت 
می گوید راه دیگری جز حــذف ارز ترجیحی وجود 
نداشت شاید هم درست بگوید اما حتما می شد با مردم 
سخن گفت. به هر حال امیدوارم این گردنه سخت هم 

به سالمت بگذرد و شرایط عادی شود.
    

سعید مدنی بازداشت شد
خبرگزاری مهــر از بازداشــت ســعید مدنی، 
جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی خبر داد. به 
نوشته این خبرگزاری، او به اتهام »ارتباط مشکوک 
خارجی و اقدامات ضد امنیتی« بازداشت شده است. 
مالقات با عناصر مشــکوک بیگانه و انتقال منویات و 
خطوط عملیاتی آنها به برخی از عناصر سابقه دار در 
داخل ایران؛ از دیگر موارد اتهامی نسبت داده شده به 

این جامعه شناس است.
    

میرسلیم خواستار شد؛
 »برخورد قاطعانه« 
دولت با یک تهدید

نماینده تهــران در مجلس خواســتار »برخورد 
قاطعانه« دولت با یک تهدید شد. 

مصطفی میرسلیم در توییتی نوشت: »برنده اصلی 
التهاب آفرینی، مفسدان و چپاولگران سال های اخیرند 
تا فرصت فرار از چنگال عدالت را بیابند. همان ها برای 
رد گم کردن به آشوب دامن می زنند تا اصالح امور به 
تأخیر افتد و مردم خسارت بیشتری ببینند و مفسدان 

فراموش شوند.«
    

محمد مهاجری:
پایگاه اجتماعی رئیسی ضعیف 
شده، اما نه آنقدر که رأی نیاورد

محمد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا معتقد 
است: پایگاه اجتماعی رئیسی حتما ضعیف شده اما نه 

آنقدر که اگر انتخابات برگزار شود رأی نیاورد.
او در گفتگو با نامه نیوز عنــوان کرد: معموال آرای 
روسای جمهور در ایران در دوره دوم مسئولیت خیلی 
افت نمی کند چون مردم احساس می کنند، مدت چهار 
سال زمان کافی برای یک رئیس جمهور نیست که او 

بتواند برنامه هایش را اجرا کند.
مهاجری دربــاره وضعیت پایــگاه اجتماعی 
سیدابراهیم رئیســی در مقایسه با زمان انتخابات، 
افزود: در حال حاضر اگر قرار باشد انتخاباتی برگزار 
شود اما رقابت جدی وجود نداشته باشد، معتقدم 
همچنان آقای رئیســی نفر اول خواهــد بود ولو با 

رأی پایین تر.

روی موج کوتاه

عضو جامعه روحانیت مبارز در پاســخ بــه اینکه امــکان دارد مانند دوران 
احمدی نژاد اصول گرایان دست از حمایت دولت بردارند گفت خالی کردن پشت 
احمدی نژاد توسط اصول گرایان، ناشی از چرخشی بود که او در دوره دوم داشت.
غالمرضا مصباحی  مقدم، در گفتگو با منیبان، عنوان کرد: در واقع احمدی نژاد 
به واسطه آن چرخش، از نظر سیاسی به جریان حامی خود پشت کرد و به سمت 

پیشنهاداتی که معاون هایش مخصوصا پیشنهادهای مشایی رفت، حرف های 
حاشــیه دار زد و در نهایت مواضع حاشــیه دار گرفت. احمدی نــژاد به عناوین 
مختلفی مکتب ایرانی را جای مکتب اسالمی مطرح کرد. لذا او از پشتیبان های 
سیاســی خودش فاصله گرفت و در مقابل اصول گرایان هم، حمایت خود را از 
احمدی نژاد برداشــتند.مصباحی مقدم افزود: در مجموع خالی کردن پشــت 
احمدی نژاد توســط اصول گرایان ناشــی از عملکرد خود آقایان بود. در دولت 
روحانی هم جریان اصالح طلب از عملکرد او رضایت نداشتند، بنابراین از حمایت 
روحانی کمی فاصله گرفتند. اما رئیســی در ابتدای کار است و از طرفی متعهد 
شده که آرمان های نظام جمهوری اســالمی، آرمان های حضرت امام و رهبر و 
سیاست های کالن اعالمی را دنبال کند و در مجموع در راستای حل مشکالت 
ملت ایران برنامه ریزی  و اجرا کند. تا اینجا اقدامات رئیسی مفید است و اگر بعد 
از این هم مسیر اســتمرار پیدا کند، هیچ جریان سیاسی معقولی نباید دست از 

حمایت او بردارد.مصباحی مقدم  درباره آستانه تحمل مردم ایران برای تحمل آثار 
جراحی اقتصادی عنوان کرد: اسم سیاست اقتصادی دولت را جراحی اقتصادی 
گذاشته اند و بنده هم این اقدام را شبیه جراحی در پزشکی در نظر می گیرم، مانند 
بیماری که برای زنده ماندن او راهی غیر از جراحی نیســت. این جراحی خون 
ریزی و درد دارد و طبعا تا این جراحی صــورت می گیرد، کم و بیش آثاری بروز 
می کند. مهم این است که مردم صبر و تحمل نسبت به این اقدام داشته باشند، 
تا دوران گذار که زیاد طول نخواهد کشید، را پشــت سر بگذاریم تا مزه شیرین 
ناشی از جراحی را با همه موجود احساس کنیم.او افزود: مردم تا اینجا به خوبی 
دولت را همراهی کردند. درست است که خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی های 
مردم در گوشه و کنار شنیده می شود اما بخش اعظم مردم، حالت صبر و انتظار 
دارند. آن ها با آرامش اوضاع را مشاهده می کنند و حتی حمایت می کنند تا این 

دوران گذار طی شود

مصباحی مقدم:

احمدی نژاد در دور دوم به اصولگرایان پشت کرد

خبر

نماینده پیشــین مجلس عنــوان کرد: 
بزرگترین اشــتباه محســن رضایی ورود به 
دولت بود، نه تنها او بلکه نزدیک 11 نفر ژنرال 
سیاســی و نظامی در دولت وجــود دارد که 
عادت به کار کارشناسی ندارند، چون سابقه 

آن را نداشته اند.
جهانبخش محبی نیا در گفت وگو با ایلنا، 
گفت: آنها به دستور دادن عادت دارند. بقیه 
هم نیروهایی هستند که باالتر از یک مدیرکل 
نیســتند، اما بــه جایــگاه وزارت ارتقا پیدا 
کرده اند. این ناهماهنگــی بزرگترین لطمه 
را به کار کارشناسی وارد می کند. تصمیم در 
رابطه با توزیع کاالها و ثبات اقتصادی خارج 
از توان آقای رضایی، خاندوزی یا مخبر است. 

من خاضعانه از رئیس جمهور خواهش می کنم 
از نیروهایی مانند فرهاد رهبر، رنانی، طیب نیا 

و حتی از آقای فرشاد مومنی استفاده کند.
او افزود: بخشی از تصمیمات را به نیروهایی 
بسپارند که آن ها نسبت به بازتاب تصمیمات 
در حــوزه اقتصــاد آگاهی دارند و مشــرف 
هستند. قطعا هیئت دولت نیاز به بازسازی و 
ترمیم جدی دارد. در حوزه اقتصاد، فرهنگ و 
آموزش و پرورش و حتی در حوزه معاون اول 

نیز نیاز به بازسازی ملموس است
محبی نیا گفت: بخش اعظم مشــکالت 
ما در این مملکت به اینکه سیاســت زایمان 
طبیعی نداریم، برمی گــردد. به هر دلیلی، ما 
سطح تحلیل سیاســی را به نهادهای بزرگتر 

از نهادهای سیاســی ربط دهیم، حاصل کار 
به شــکل وحشــتناکی قابل نقد می شــود. 
اگــر توجه کنید، جــدای از رقیبــان دولت 
فعلی کــه در داخل، اصالح طلبــان و برخی 
نیروهای مستقل هستند، بخشی از نیروهای 
اصولگرا هم منتقدان این دولت هســتند که 
یک مسئله بدیهی است. او ادامه داد: راهکار 
حل مشکالت آن است که ما جویبارهایی را 
بازکنیم تا به اقتصاد بین الملل متصل شویم. 
مسئله قاچاق مهم است که این ایراد بزرگی 
بــوده و به ارزش پــول ملی مــا برمی گردد. 
باید تا حدی  مزاحمت های خــارج از مرز را 
کم کنیم و مســئله آخر این است که با مردم 
صادق باشــیم. برخی آقایان یک روز حمله 

روســیه به اوکراین و اشــغال آن را منطقی 
تحلیل و از آن دفاع می کردنــد، اما امروز آن 
را ام المشــکالت اقتصادی مطرح می کنند. 
این عدم صداقت اســت که باعث می شــود 
تبیین های کارشناســان در بین ملت چرب 

نباشد. 

این نماینده سابق افزود: عدم صداقت مانع 
اقناع ملی می شود و متاسفانه بخش اعظمی 
از اقناع ملت در اتفاقات تلخ و شیرین جامعه از 
منابعی است که به اقتدار ایران لطمه می زند. 
یعنی از منابعی تغذیــه می کنند که آن ها به 

نظام جمهوری اسالمی اعتقاد ندارند. 

نماينده سابق مجلس:

ژنرال های دولت عادت به کار کارشناسی ندارند


