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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چهار ســال پیــش برنامه پایش 
شبکه اول ســیما، نظرسنجی انجام 
داد بــا این ســوال که »اگر کســی 
مالتان را به ناحــق تصاحب کرد، چه 
کاری انجــام می دهید؟« 55 درصد 
شرکت کنندگان در نظرسنجی این 
برنامه گزینه »شکایت به دادسرا« و 
45 درصد گزینه دوم یعنی »به خدا 

واگذار می کنم« را انتخاب کردند.
گرچه نتیجه این نظرســنجی به 
مذاق مقامات قضایی خوش نیامد و 
نسبت به آن واکنش نشان دادند اما 
به هر حال پیام تلخی داشت مبنی بر 
اینکه تنها حدود نیمی از کسانی که 
مورد ظلم واقع می شوند، به دستگاه 
قضایی پناه می برند که البته بخشی 
از آنها نیز در فرآینــد پرپیچ و خم و 
چندین ساله رسیدگی های قضایی و 
قوانین پرشمار، درنهایت دستشان از 

حقشان کوتاه می ماند. 
البتــه ناگفته نماند کــه افکندن 
بار همه این ناکامی هــا بر دوش قوه 
قضائیه، اجحاف به دســتگاه قضایی 
اســت، چراکه بخش اعظمی از این 
بار مربوط به موانع قانونی است. برای 
نمونه می توان بــه موضوع »چک« 
اشاره کرد که تا ســال های متمادی 
پرونده های بســیار در قــوه قضائیه 
داشــت، اما درنهایت مجلس اخیرا 
با اصــاح قانون چــک تصویب کرد 
از ایــن پس برای وصــول چک های 
بامحل دیگر نیازی برای مراجعه به 
دادگاه نیست و شاکیان با مراجعه به 
ادارات اجرای ثبت اســناد می توانند 

چک های خود را وصول کنند. 
موارد بسیار دیگری از این دست 
وجود دارد که اساسا رسیدگی به آنها 
بهتر اســت در جایی غیر از دستگاه 
قضایی صــورت گیرد، اما براســاس 
قانون به دســتگاه قضــا ارجاع داده 

می شــوند و بضاعت این نهاد را کمتر 
از کم می کنند. اشکاالت قوه قضائیه 
نیز به این موارد افزوده می شود وآن 
را در زمره دستگاه هایی می آورد که 
کمترین میــزان رضایتمندی از آن 

وجود دارد. 
علی اکبــر گرجــی، حقوقدان و 
اســتاد دانشــگاه نیز در این باره به 
خبرآناین گفته است: »قوه قضائیه 
در  4۰ سال گذشته فقط ۲۰ درصد 
به آرمان های جمهوری اسامی ایران 
نزدیک شده و به نظر من قوه قضائیه 
هنوز برای رسیدن به اهدافی که در 
قانون اساســی برای آن پیش بینی 
شده، راه بسیار بسیار دشوار و طوالنی 

در پیش دارد.«
نفسی تازه برای عدالت

حال با انتشار حکم انتصاب رئیس 
جدید این دســتگاه از ســوی مقام 
معظم رهبری و پایان ریاســت آملی 
الریجانی بر دستگاه قضایی، ادامه این 
راه »بسیار بســیار دشوار و طوالنی« 
به ابراهیم رئیسی سپرده شده است. 

دو ماه پیش که زمزمه های تایید 
نشده ریاست او بر قوه قضائیه بلند شد، 
منتقدانی بودند که با استناد به سوابق 
او و حضورش در رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری، او را گزینه مناسبی 
برای ریاست قوه قضائیه نمی دانستند، 
اما هرچه این زمزمه ها قوت بیشتری 
گرفت، تعداد کسانی که وی را بهترین 
گزینه بــرای این کرســی می دانند، 

افزایش یافت. 
این روزها با اعام رسمی ریاست 
او بر قوه قضائیه، بسیاری حضور او را 
امید تازه ای برای سر و سامان گرفتن 
عدالتخانه می دانند تا شاید در آینده 
نزدیک بتوان گفت که براساس یک 
نظرسنجی مشابه نظرسنجی برنامه 
پایش، تعداد کســانی که در صورت 
لزوم به قوه قضائیه مراجعه می کنند، 
دست کم به 7۰ درصد رسیده است. 

رنگ این امیــد در حکم انتصاب 
حجه االسام والمســلمین ابراهیم 
رئیســی به قلم رهبر معظم انقاب 
نیز آمــده اســت. رهبــری در این 
حکم نگاشــته اند: »آغاز دهه  پنجم 
انقاب و گذشت 4۰ سال از تشکیل 
دادگســتری مبتنی بر فقه و حقوق 
اسامی، ایجاب می کند که با تکیه بر 
تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای 
انباشته در این نصاب زمانی، تحّولی 
متناســب با نیازها و پیشــرفت ها و 
تنگناها در قوه  قضائیه صورت گیرد 
و دســتگاه عدالت با نََفســی تازه و 
انگیزه  ای مضاعــف و نظم و تدبیری 
حکمت آمیــز، دوران جدیدی را که 
زیبنده  گام دوم انقاب است، با قدرت 

و جدیت آغاز کند.«
پس از آن رهبری هشــت راهکار 
مفیــد و کارســاز برای نیــل به این 
اهــداف را به رئیس جدید دســتگاه 
قضا، سفارش کرده اند؛ راهکارهایی 
معطوف به »مردمــی بودن، انقابی 
بودن، ضد فساد بودن، به کار گرفتن 
نیروی انسانی صالح و سامت قضات، 
اســتفاده از جوانان صالح و انقابی 
و فاضل در مســئولیت ها و ماحظه 
نکــردن ایــن و آن در برخوردهای 

قضایی.«
از گزینه »سیاسی« 
به گزینه »مطلوب«

مورد آخــری که رهبــری به آن 
اشــاره کرده اند، همــکاری با قوای 
مجریه و مقننــه و هم افزایی با آنان 
اســت؛ موضوعی که پیش تر به نظر 
می رسید به چالشــی میان دستگاه 
قضایی و دیگــر قوا به ویــژه دولت 
تبدیل شود، اما همان دو ماه پیش که 
احتمال ریاست رئیسی بر قوه قضائیه 
مطرح شد، حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهــوری در کانال تلگرامی 
خود از این انتصاب اســتقبال کرد و 
با برشمردن ســوابق قضایی ابراهیم 

رئیسی نوشت: »رؤســای قبلی قوه 
قضائیه در 4۰ ســال گذشته معموال 
این ویژگی مشــترک را داشتند که 
فقهایی مطرح اما فاقد سابقه قضایی 
بودند لذا مجبور بودنــد مدتی برای 
آشنایی با ســاختار و مسائل این قوه 
صرف کننــد. اگر او به ریاســت قوه 
قضائیه منصوب شــود اولین رئیسی 
خواهد بود که دارای ســابقه طوالنی 
قضایی اســت و از درون قوه قضائیه 

برخاسته است.«
آشنا استقبال از حضور رئیسی در 
دستگاه قضایی را با این شعر به پایان 
برد: »جهان چون زلف و خط و خال و 
ابروست که هر چیزی به جای خویش 
نیکوست.« به طور کلی دولت در این 
مدت نشــان داد هر چقــدر ابراهیم 
رئیسی را در کسوت رئیس جمهوری 
و رقابت های انتخاباتی نمی خواسته، 
او را در قامــت رئیس قــوه قضائیه 
می پســندد و او حاال در چشم دولت 
از گزینه ای سیاســی بــه گزینه ای 
»مطلوب« برای ریاســت عدالتخانه 

تبدیل شده است. 
معمای چرخش 

عــاوه بــر دولــت، اســتقبال 
چهره هــای اصاح طلــب از او، این 
روزها برای بسیاری اسباب شگفتی 
و معما شده و تا جایی پیش رفته که 
واکنش های زیادی برانگیخته است. 

این روزهــا برخاف ایــام انتخابات 
ریاســت جمهوری، رســانه های 
اصاح طلب مدح رئیسی را می گویند 
و رسانه های اصولگرا معمای چرخش 
آنها را. عاوه بر رســانه های اصولگرا، 
برخی دیگر از چهره های اصاح طلب 
نیز نسبت به این موضع دوستان خود 

نقد دارند.
علــی تاجرنیــا، فعال سیاســی 
اصاح طلب و نماینده پیشین مجلس 
یکی از اصاح طلبانی اســت که نگاه 
مثبتی بــه انتصاب رئیســی بر قوه 
قضائیه ندارد و به رسانه ها گفته است: 
»انتصــاب افرادی کــه رای مردم را 
کســب نکرده اند در پست های دیگر 
مسبوق به سابقه اســت. مثا فردی 
که در انتخابات مجلــس مورد اقبال 
افکار عمومی قرار نگرفته اند در نهاد 
باالتر یعنی مجمع تشخیص مصلحت 
قرار گرفته اند و ... این امر به ساختار 
موجود در کشور ما برمی گردد و بعضا 

تعارضاتی ایجاد می کند.«
او با بیــان اینکه دلیــل حمایت 
اصاح طلبان از رئیسی را نمی فهمم، 
اضافه کرده است: » معتقد هستم که 
اعمال صحیح قانون و مبارزه با فساد 
در کشور مستلزم این است که دستگاه 
قضا، مسئوالن ارشد و بدنه آن کاما 
از جریانات سیاســی مستقل باشد. 
آقای رئیسی، اما یک چهره شناخته 
شده سیاســی اســت و طی سالیان 
گذشــته جهت گیری بــه نفع یک 

جریان سیاسی خاص داشته است.«
»خود را بی شیله  پیله نمود«

احمد زیدآبادی، یک اصاح طلب 
دیگر دلیل این حمایــت را در کانال 
تلگرامی اش این طور توضیح می دهد: 
»به گمانم این استقبال بیشتر به نوع 
ورود رئیســی بــه کارزار انتخاباتی 
ســال 96 برمی گردد. او در مناظرات 
بر خاف افرادی چــون محمد باقر 
قالیباف و حتی حسن روحانی چندان 
خــود را با دوز و کلک های سیاســی 
آشــنا نشــان نداد و به عنوان فردی 
بی شیله پیله نمود و ظهور پیدا کرد. 
برخی از مردم حتی دیدارش با امیر 
تتلــو را نیز حمل بــر همین موضوع 
کردند و از رأی دادن بــه او منصرف 
نشدند. به واقع راز رأی 4۰ درصدی 
رئیسی در انتخابات نیر عمدتا همین 
بود و نه آنطور کــه اصولگرایان آن را 
به پایگاه 4۰ درصدی که به واقع 1۰ 
درصد هم نیســت، نسبت می دهند! 
به نظــرم همین موضــوع به صورت 
ناخودآگاه بــر برخــی چهره ها اثر 
گذاشته است تا رئیسی را برای ریاست 
قوه قضائیه مناســب تر از اســافش 
فرض کنند. این فرض تــا چه اندازه 
می تواند قرین حقیقت باشــد؟ بهتر 
اســت در این زمینه خاص، به جای 
پیش بینی منتظر عملکرد او بمانیم.«

بی تردید بسیاری نیز این استقبال 
را به واسطه مقایســه رئیسی با آملی 
الریجانــی از او به عمــل می آورند. 
خیلی ها ایــن ایام خاطــره مواجهه 

عباس معروفی با ابراهیم رئیســی، 
زمانی که دادســتان انقاب بوده را 
مرور می کنند که چگونه با ذهنی باز 
و رویکردی متفاوت از دیگر مقامات 

قضایی، او را از اعدام نجات داد.
حتی ادبیات و نــوع گویش او نیز 
با آملی الریجانی که ادبیاتی بســیار 
ثقیــل و فلســفی دارد و مانعی برای 
ارتبــاط مخاطــب عام جامعــه با او 
می شــود، متفاوت است. حتی شاید 
او برخــاف آملی الریجانــی که در 
طول 1۰ سال ریاســتش بر دستگاه 
قضایی، اعتقادی بــه برگزاری حتی 
یک بار نشســت خبری با رسانه ها و 
خبرنگاران نداشت، ارتباط بهتری با 

رسانه ها برقرار کند.
رئیسی 20 اسفند 

معارفه می شود
ســوابق ابراهیم رئیسی نیز خود 
نکته مثبــت دیگری اســت که این 
دســتگاه را از آزمــون و خطای یک 
رئیس ناآشــنا به امور قضایی مصون 
می دارد. او سال 59، ۲۰ ساله بود که 
دادستان کرج شد و بعدتر دادستانی 
همدان را نیز همزمان عهده دار شد. 
سال 68 با حکم محمد یزدی، رئیس 
وقت قوه قضائیه به عنوان دادســتان 
تهران منصوب شد و تا سال 73 نیز در 
این مسئولیت بود. از 73 تا 83 یعنی 
به مدت 1۰ ســال رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور و 1۰ سال بعدش 
یعنی از 83 تــا 93 معاون اول رئیس 
قوه قضائیه بود. انباشــت این تجربه 
بیش از ۲۰ ساله، بی تردید نقطه قوت 

بزرگی برای او خواهد بود.
 معارفــه او ۲۰ اســفند برگــزار 
می شــود؛ مطابق قانون پنج ســال 
رئیس قوه قضائیه خواهد بود که این 
پنج سال قابل تمدید است. اینکه او در 
سال های پیش رو چقدر بتواند شاخ 
غول اطاله دادرســی در دادگاه ها را 
بشکند، فساد و رشوه گیری از جلوی 
در دادگاه ها تا درون اتــاق قاضی را 
ریشه کن کند، ترازوی عدالت را میزان 
کند، گرفتار بازی های سیاسی نشود 
و امیدهایی که از حضورش جوانه زده 
را شکوفا کند، همگی مواردی است 
که کارنامه پنج ســال آینده او را رقم 

خواهد زد.

از معدود موارد اتفاق نظر اصولگرایان و اصالح طلبان 

اجماع بر سر قاضی القضات

خبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
»سوال شــد آقای ظریف اگر به این کنوانسیون 
بپیوندیم اوضاع مالی ما بهتر خواهد شد؟ گفتند 
قول نمی دهم. آقای رئیــس جمهور هم همین 
را گفت. پس قول نمی دهند بهتر شــود اما بدتر 
می شــود یا نه؟ رئیس جمهــور و آقای ظریف 
می گویند اوضاع مالی بدتر نخواهد شــد اما من 

می گویم بدتر خواهد شد.«
حجــه االســام والمســلمین غامرضا 
مصباحی مقدم پیــش از خطبه هــای نماز 
جمعه دیروز تهــران دربــاره دو الیحه باقی 

مانده FATF در مجمع تشخیص، ادامه داد: 
آیا به مصلحت دولت و ملت ایران هست که در 
شرایط تحریمی سخت آمریکا داد و ستدهای 
خارجی خود را برای آمریکا، رژیم صهیونستی 
و عربستان ســعودی که اعضای شورای ناظر 
FATF هستند آشکار و شفاف کنیم؟ رئیس 
دوره ای FATF اکنون آمریکا اســت. آقای 
مارشال بلینگزلی این پست را در اختیار دارد. 
همان آدمــی که مســئول تحریم های ایران 
در وزارت خزانه داری آمریکا بوده و هســت 
مترصد اســت ایران به این کنواسیون ملحق 

شــود تا اهرم الزم برای مهار داد و ستدهای 
ایران پیدا کند. 

برای دور زدن تحریم ها ناچاریم 
شرکت های پوششی داشته باشم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح 
کرد: شرایط حاضر ما این اســت که از دور زدن 
تحریم ها نفت خود را می فروشیم و ارز ناشی از آن 
را به کشور وارد می کنیم. این سخن آقای زنگنه 
است. اگر این سخن درست است، دولت به همین 
سخن اعتبار بگذارد. پولشویی دو معنا دارد. یک 
معنای آن این اســت که یک جرم منشأ مانند 

تروریسم، قاچاق و .... وجود دارد. این یک جرم 
منشاء اســت. اگر این جرم منشأ بود برای اینکه 
پول به سیستم مالی کشوری وارد نشود می گویند 
قانون پولشویی داشته باشید که ما این قانون را 
داریم. یک جرم پولشویی خود معاماتی است که 

فروشنده و خریدار غیرواقعی و پوششی هستند. 
ما برای دور زدن تحریم ها ناچاریم شرکت های 
پوششی داشته باشیم. شرکت های پوششی در 
ایران و کشورهای دیگر درســت می کنیم که 
بتوانیم معامات بین المللی خود را با دور زدن 

تحریم ها به دست بیاوریم.
وی ادامه داد: معنای پیوســتن بــه این دو 
الیحه )پالرمو و CFT( یعنی دســت از این نوع 
داد و ستدها برداریم. آیا می توانیم؟ اگر می توانیم 
بسم اهلل. اگر در شــرایط تحریمی نمی توانیم، 
که نمی توانیم این چه اصراری اســت از رئیس 
جمهور، دولت و دیگــران و مطبوعات جریان 
خاص که مجمع تشــخیص مصلحت را تحت 
فشــار قرار دادند که تصویب کنیــم. همین جا 
عرض میکنم،خیر! ما مصلحت نظام را مبنا قرار 

می دهیم نه هوا و هوس ها را.

عضو مجمع تشخیص پیش از خطبه های نماز جمعه:

باتصویبFATFاوضاعمالیبدترمیشود
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نفوذیهادرسینما،تئاتر،رسانهو
دانشگاهبهاحکاماسالمیمیتازند

حجت االسام کاظم صدیقی امام جمعه موقت 
تهران در خطبه هــای دیروز نمــاز جمعه تهران 
گفت: اگر حوزه های علمیه کساد شود، بدانید دین 
کساد می شود و دشمنان شــما برای از بین بردن 
این معنویت، اعتقاد، اخاق، عفت، حجاب، امانت 
و صداقت و همــه ارزش ها برنامه و نقشــه دارند. 
شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و نفوذی ها در تمام 
عرصه های فرهنگی چون سینما، تئاترو رسانه ها و در 
بعضی از دانشگاه ها، معلمان و اساتید در کنار اساتید 
معتکف و هیأت های علمی متدین و همچنین در 
کرســی حقوق به احکام اســام می تازند بیانات 
فمنیستی را تقویت می کنند با رفتارشان اسام را 

بد جلوه می دهند. 
    

حقالناسیکهسوریها
بایدبرگردانند

حشمت اهلل فاحت پیشــه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایرنا گفت: 
در طول مدتی همکاری ایران و سوریه، دولت این 
کشــور بدهی عمده ای به ایران دارد و مســئوالن 
جمهوری اســامی ایران به لحاظ قانونی و شرعی 
باید این بدهی را به کشــور بازگردانند؛ در دیداری 
که با مقامات سوری داشتم، به عنوان نخستین مقام 
ایرانی اعام کردم که این بدهی ها حق الناس است و 

باید پرداخت شود.
    

بهرامقاسمی
سفیرایراندرفرانسهشد

مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه گزارش داد: به پیشــنهاد وزیر امور 
خارجه و تصویب رئیس جمهوری اسامی ایران، 
بهرام قاســمی به عنوان ســفیر جدید ایران در 
فرانسه منصوب شــد. در کارنامه و سوابق کاری 
بهرام قاسمی سمت هایی چون رئیس اداره دوم 
سیاســی، رئیس اداره مشــترک المنافع، مدیر 
کل غرب اروپا، ســفیر فوق العاده و تام االختیار 
در کشورهای ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و همچنین 
سفیر اکردیته در کشور مالت و برای چند سال نیز 
به عنوان معاون پژوهش هــای بین المللی مرکز 

تحقیقات استراتژیک وجود دارد.
    

اعطایحمایتدیپلماتیک
به»زاغری«مخالفحقوق

بینالمللاست
ســفیر ایــران در انگلیس اعطــای حمایت 
دیپلماتیک به نازنین زاغــری را مخالف حقوق 
بین الملل دانســت. بــه گزارش ایســنا، حمید 
بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: تصمیم 
وزارت خارجــه انگلیــس به اعطــای حمایت 
دیپلماتیک به خانــم زاغــری، مخالف حقوق 
بین الملل است و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است.

حقوق بین الملل اعطــای حمایت دیپلماتیک از 
سوی دولت ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن 
می داند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل 

اقامت، تابعیت خود را حفظ می کنند.
    

یارانه73هزارمیلیاردیدولت
بهقاچاقچیانبنزین

مجید کیان پــور، عضو کمیســیون عمران 
مجلس با انتقاد از عــدم برنامه ریزی دولت برای 
جلوگیری از قاچاق بنزین، به مهر گفت: بین ۲۰ 
تا ۲۲ میلیون لیتر روزانه قاچاق بنزین از کشــور 
انجام می شود که اگر با نرخ جهانی یا فوب خلیج 
فارس محاسبه شــود دولت روزانه ۲۰۰ میلیارد 
 تومــان به یارانــه قاچاقچیان بنزیــن می دهد.

دولت ســاالنه 73 هزار میلیارد تومان یارانه به 
قاچاقچیــان بنزین می دهند، در بودجه ســال 
98 باید ســهمیه بندی بنزیــن تعیین تکلیف 
می شــد؛ اجرای این جراحی اقتصادی نیازمند 

شهامت است.
    

تحریمهابیشتراز۱۰ماهدیگر
دوامنخواهدآورد

عیســی کانتری، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در ســفر به اردســتان در جلسه 
فرمانداری این شــهر گفت: تحریم های کشــور 
نهایتا تا 1۰ ماه آینده بیشــتر دوام نخواهد آورد. 
غربی ها مجبور هستند تحریم ها را بردارند، البته 
باید ما هم معقول کشور را اداره کنیم. وی همچنین 
درباره آلودگی هوا اظهار کرد: بنا به گفته معاون 
بهداشتی وزارت بهداشت و درمان، در چند کان 
شهر بزرگ کشور ساالنه حدود 3۰ هزار نفر فوتی 
به دلیل آلودگی هوا داریم؛ در صورتی که کل تلفات 

جاده های کشور 16هزار نفر است.

 دولت در این مدت 
نشان داد که هرچقدر 
ابراهیم رئیسی را در 

کسوت رئیس جمهوری 
و رقابت های انتخاباتی 

نمی خواسته، او را در 
قامت رئیس قوه قضائیه 

می پسندد و او حاال در 
چشم دولت از گزینه ای 

سیاسی به گزینه ای 
»مطلوب« برای ریاست 
عدالتخانه تبدیل شده 

است

خیلی ها این ایام خاطره 
مواجهه عباس معروفی با 
ابراهیم رئیسی، زمانی که 

دادستان انقالب بوده را 
مرور می کنند که چگونه 

با ذهنی باز و رویکردی 
متفاوت از دیگر مقامات 

قضایی، او را از اعدام 
نجات داد


