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این روزها مثل یک فیلم تخیلی نیست و آنچه جدی گرفته نمی شود اتفاقات و حوادثی است که در مسائل اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی  ،سیاسی و بهداشتی به وجود آمده است و ما معتقد
هستیم که این ها مقدمه ای برای یک ذی المقدمه است و به عبارت دیگر این حادثه های کوچکی که با بی تفاوتی از آنها می گذریم فجایع بزرگی را در آینده ای نزدیک رقم خواهد زد

لطفاً جدی بگیرید
آمریکا از توافق ایران و چین نگران است

امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه بازتابهــای
جهانــی انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری ایــران و چیــن
گفــت :انعقــاد ایــن تفاهمنامــه ،کار بزرگــی اســت؛
آمریــکا از ایــن قــرارداد نگــران اســت ،آنــان کام ـ ً
ا
احســاس میکننــد کــه بنیــان تحریمهــا در حــال
فروریختــن اســت و ایــران میتوانــد بــا کشــورهای
دیگــر مــراودات اقتصــادی داشــته باشــد.
بــه نقــل از دفتــر امــام جمعــه اصفهــان ،آیــتاهلل
ســید یوســف طباطبایــی نــژاد ،در دیــدار مدیرعامــل
و معاونیــن کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان ،بــا اشــاره
بــه ضــرورت ثبــت برنــد ایرانــی بــر روی ریلهــای
تولیــدی داخلــی اظهارداشــت :رهبــر معظــم انقــاب
اســامی ســالهای متمــادی اســت کــه بــر حمایــت
از تولیــد داخلــی و رفــع موانــع آن تأکیــد دارنــد
و بــا نامگــذاری ســال جدیــد ،تأکیــد دارنــد کــه
فعالیتهــا بــر موضــوع رفــع موانــع تولیــد و حمایــت
از آن متمرکــز شــود.وی بــا اشــاره بــه بازتابهــای
جهانــی انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری ایــران و چیــن
افــزود :انعقــاد ایــن تفاهمنامــه ،کار بزرگــی اســت،
آمریــکا از بســتن ایــن قــرارداد نگــران بــوده و آنــان
کامــ ً
ا احســاس میکننــد کــه بنیــان تحریمهــا
در حــال فروریختــن اســت و ایــران میتوانــد بــا
کشــورهای دیگــر مــراودات اقتصــادی داشــته باشــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان ،در پاســخ
بــه برخــی از شــبهات پیرامــون انعقــاد تفاهمنامــه
همــکاری ایــران و چیــن بیــان کــرد :برخــاف
کســانی کــه میگوینــد کشــور را فروختنــد ،بایــد
بگویــم کــه هــر قــراردادی میــان ایــران و چیــن
بســته شــود بررســی میشــود و بــدون شــک
فرصتــی بــرای گســترش همکاریهــا میــان دو
کشــور فراهــم شــده اســت؛ برخــی میگوینــد کــه
چینیهــا اصــ ً
ا خــدا را قبــول ندارنــد و چــرا بــا
ایــن کشــور قــرارداد بســتهاید ،در پاســخ بــه ایــن
شــبهه میگوییــم خداونــد بــه مســلمانان دســتور
داده زیــر ســلطه کافــران نرویــد نــه اینکــه هیــچ
ارتباطــی نداشــته باشــید بلکــه دلیــل صریــح داریــم
کــه بــا کفــار میتوانیــد مــراوده خــوب داشــته
باشــید.
وی ادامــه داد :خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد:
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شــما را از کســانی کــه در [ کار ] دیــن بــا شــما
نجنگیــده و شــما را از دیارتــان بیــرون نکردهانــد،
بــاز نمــیدارد کــه بــا آنــان نیکــی کنیــد و بــا
ایشــان عدالــت ورزیــد ،زیــرا خــدا دادگــران را
دوســت مـیدارد»؛ همچنیــن در آیــه بعــد ،خداونــد
مســلمانان را از ارتبــاط بــا کســانی کــه در دیــن بــا
آنهــا جنــگ کردهانــد ،منــع میکنــد.
آیـتاهلل طباطبایــی نــژاد بــا اشــاره بــه برخــی بــی
تدبیریهــای صــورت گرفتــه در کنتــرل بــازار
داخلــی عنــوان کــرد :اینکــه محــور ارزان شــدن
یــک کاال را توقــف صــادرات بدانیــم ،تدبیــر غلطــی
اســت کــه موجــب از دســت رفتــن بازارهــای
کشــورهای مختلــف میشــود .ریلگــذاری ۳۰۰
کیلومتــر از خطــوط راهآهــن بــا ریــل ایرانــی
همچنیــن منصــور یــزدی زاده ،مدیرعامــل کارخانــه
ذوب آهــن اصفهــان ،در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه
شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور اظهــار داشــت:
در ایــن شــرایط ســخت و بــا وجــود دســتورات
خلقالســاعه در دولــت ،توانســتیم پــس از ۱۲
ســال زیــان انباشــته ،بــه ســوددهی دســتیابیم.
وی افــزود :متأســفانه بــه اســم اینکــه تولیــدات
ایــن کارخانــه ،ارزانتــر بــه دســت مــردم برســد،
دخالتهایــی در بخــش صــادرات اتفــاق افتــاد
کــه نتوانســتیم در صــادرات برنامههایمــان را اجــرا
کنیــم البتــه صــادرات مــا از نظــر ارزشــی معــادل
دو ســال گذشــته شــد امــا از نظــر تنــاژ پایینتــر
بود.یــزدی زاده ،بــا اشــاره بــه تولیــد ریــل ایرانــی در
ایــن کارخانــه گفــت :ســال گذشــته  ۳۰۰کیلومتــر
از خطــوط ریلــی کشــور بــا ریــل ایرانــی تولیــد
ذوب آهــن اصفهــان ریلگــذاری شــد ،همچنیــن
ریــل متــرو و ریــل معــدن نیــز در ذوب آهــن تولیــد
میشــود ،مــا عــاوه بــر ریــل ،زبانــه و ســوزن ریــل
را نیــز تولیــد میکنیــم .مدیرعامــل کارخانــه ذوب
آهــن اصفهــان یــادآور شــد :اســتفاده از پســاب
ایمانشــهر و  ۲۰روســتای شهرســتان فالورجــان،
راه انــدازی تصفیهخانــه تــا اوایــل ســال آینــده،
مطالعــه طــرح تولیــد چــرخ و محــور لوکوموتیــو،
خریــداری چنــد معــدن زغالســنگ از جملــه
اقداماتــی اســت کــه در ذوب آهــن اصفهــان دنبــال
میشــود.

آیت اهلل رئیسی  :همه دستگاهها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند

ریس قوه قضاییه در نخستین جلسه دیوان عالی کشور در سال  1400گفت :همه دستگاهها در کشور باید بر
مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است.

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی رییــس قــوه قضاییه در
نخســتین جلســه هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور
در ســال  1400از دیــوان عالــی کشــور بــه عنــوان
پارلمــان قضایــی و حقوقــی کشــور یــاد کــرد و وظیفــه
ایــن نهــاد عالــی را نظــارت مطلــق بــر همــه آراء قضایی
دانســت و از ایــن دیــوان خواســت تــا بــرای بازنگــری
در سیاس ـتهای کیفــری و ســاختار قــوه قضائیــه ،بــه
میــدان بیایــد.
دیــوان عالــی همچــون شــورای نگهبان اســت کــه نباید
اجــازه دهــد هیــچ حکمــی خــاف شــرع صادر شــود
رییــس قــوه قضاییــه گفــت :همانطــور کــه شــورای
نگهبــان تضمیــن کننــده تطبیــق قوانیــن و مقــررات
کشــور بــا موازیــن شــرع و قانــون اساســی اســت دیــوان
عالــی کشــور نیــز همیــن جایــگاه را در دســتگاه قضایی
دارد تــا اجــازه ندهــد هیــچ حکمــی خــاف شــرع صادر
شــود .آیــت اهلل رئیســی افــزود :البتــه فرآینــد دادرســی
در دســتگاه قضایــی مــا ،خــود ضامــن آن اســت کــه
احــکام دادگاههــا بــر اســاس شــرع و بــه مقتضــای
حــق و عــدل صــادر شــود امــا دیــوان عالــی کشــور نیــز
وظیفــه نظارتــی دارد و هرجــا مشــخص شــد حکمــی
خــاف شــرع صــادر شــده ،آن حکــم از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.
همــه دســتگاهها در کشــور بایــد بــر مــدار عدالــت رفتار
کننــد امــا دســتگاه قضایــی پیشــانی اجــرای عدالــت و
ضامن آن اســت
رییــس قــوه قضاییــه اجــرای عدالــت را مســئله محوری
در جامعــه دانســت و گفــت :همــه دســتگاهها در کشــور
بایــد بــر مــدار عدالــت رفتار کننــد امــا دســتگاه قضایی
پیشــانی اجــرای عدالــت و ضامــن آن اســت .آیــت اهلل
رئیســی از اجــرای قانــون بــه اجــرای عدالــت تعبیــر کرد
و متذکــر شــد :بــه هــر میــزان کــه بــه دنبــال اجــرای
عدالــت هســتیم بایــد بــا قانــون عمــل کنیــم و هرجا به
هــر میــزان قانــون نقض شــود عدالــت مخــدوش خواهد
شــد چراکــه مــاک عمــل همــه مــا قانــون اســت.
رییــس قــوه قضاییــه بــر همیــن اســاس گفت کــه همه
مدیــران و آحــاد ملــت بایــد خــود را ملتــزم و موظــف به
اجــرای قانــون بداننــد و کســی نبایــد بــه خــود اجــازه
دهــد کــه قانــون را دور زده یــا زیــر پــا بگــذارد .آیــت
اهلل رئیســی قانونمــداری را ارزش و امــری مهم در کشــور
دانســت و از رســانهها بــه ویــژه رســانه ملــی خواســت
کــه مــردم را بــا حقــوق خود آشــنا کــرده و قانونمــداری
را تبلیــغ و تبییــن نماینــد .رییس دســتگاه قضا بــا بیان
اینکــه دیــوان عالــی کشــور بایــد ضامــن اجــرای قانــون
و عدالــت و تصمیمگیــری محاکــم و آراء دادگاههــا بــر
اســاس موازیــن شــرع باشــد ،فرجامخواهــی و اعــاده
دادرســی را یکــی از شــیوههای نظارتــی ایــن نهــاد
دانســت .آیــت اهلل رئیســی یکــی دیگــر از روشهــای

نظارتــی را ســاز و کار اســتفاده بــه موقــع از دادرســی
هوشــمند و برخــط عنــوان کــرد و گفــت کــه طراحــی
ایــن ســاز و کار در دســت اقــدام اســت تــا نظــارت
دادســتانی کل کشــور بــر دادســراها و نظــارت دیــوان
عالــی کشــور بــر محاکــم بــه صــورت تــام انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات یکــی از قضــات دیــوان عالی
در خصــوص ســرعت تغییــرات و اســتفاده از تکنولوژی
در دنیــا و نقــش آن در هشمندســازی نظــام قضایــی
تاکیــد کــرد :همــه بخشهــای قضایــی را میتــوان بــا
اســتفاده از ابــزار روز هوشــمند کــرد و دسترســی بــه
اســناد و مــدارک و قوانیــن و اطالعــات قضــات را بــه
روز کــرد امــا در نهایــت ایــن قاضــی اســت کــه بایــد
تصمیــم بگیــرد و رای بدهــد و ماشــین نمیتوانــد ایــن
کار را انجــام بدهــد .رییــس قــوه قضاییــه بــا تاکیــد بــر
اهمیــت اتقــان آراء قضایــی اظهــار داشــت :آراء قضایــی
بایــد بــه طــور متقــن صــادر شــوند؛ چــه تصمیمــات
در حــوزه دادســراها کــه مربــوط بــه قــرار میشــود
و چــه در حــوزه دادگاههــا کــه رای صــادر میشــود
همــه تصمیمــات بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه دادگاه
تجدیدنظــر در واقــع دادگاه تاییــد نظــر باشــد .آیت اهلل
رئیســی افــزود :تصمیمگیــری قاضــی در مرعــا و منظر
از اصــول و آداب قضاســت و انتشــار آراء قضایــی و اظهار
نظــر نخبــگان و صاحبنظــران میتوانــد دســتگاه
قضایــی را در اتقــان هرچــه بیشــتر آراء صادره از ســوی
محاکــم یــاری دهــد و شــان و جایــگاه دیــوان عالــی
کشــور نظــارت بــر همیــن اتقــان آراســت .رییــس قــوه
قضاییــه شــناخت موضــوع را نیــز مســئلهای بســیار
مهــم در صــدور رای دانســت و گفــت :تشــخیص دقیق
موضــوع هــم بــرای مقــام افتــاء و هــم بــرای قضــاوت
مهــم اســت و اگــر موضــوع بــه خوبــی تشــخیص داده
شــود در صــدور رای متناســب نیــز نقش محــوری دارد.
آیــت اهلل رئیســی افــزود :دیــوان عالــی بــرای نظــارت بر
احــکام قضایــی عــاوه بــر حقــی کــه در ایــن زمینــه
دارد تکلیــف هــم دارد و اگــر رایــی بــر خــاف حــق
و عــدل و موازیــن شــرعی صــادر شــد هــم قاضــی
صادرکننــده رای و هــم ناظــر بایــد در ایــن زمینــه
پاســخگو باشند.
اگــر حکمــی بعــد از تاییــد دیــوان ،خــاف شــرع
تشــخیص داده شــد ،بایــد بــرای آن شــعبه یــک امتیاز
منفــی تلقــی شــود
رئیــس قــوه قضاییــه ادامــه داد :روز گذشــته رئیــس
دیــوان عالــی کشــور در جلســه مســئوالن عالــی
قضایــی نکتـ ه درســتی را گفــت کــه اگــر معلــوم شــد
حکمــی خــاف ّبین شــرع بــوده و پــس از تاییــد دیوان
نقــض شــد و مشــخص شــد کــه قاضــی در صــدور
رای بــه قانــون و موازیــن شــرعی بیتوجــه بــوده جــا
دارد یــک امتیــاز منفــی بــرای او و شــعبه تلقــی شــود؛
خصوصــا اگــر ایــن مســئله مشــمول تکــرار شــود.
آیــت اهلل رئیســی بــر همیــن اســاس از مســئوالن و
قضــات باتجربــه دیــوان عالــی کشــور خواســت کــه
بــا بررســی پروندههــا و فرآینــد قضایــی طــی شــده
و احــکام صــادره ،آسیبشناســی کــرده و راهکارهــای
کاهــش نقــض احــکام محاکــم را ارائــه دهنــد .رییــس
قــوه قضاییــه کاهــش نقــض آراء بــرای دســتگاه قضایی
را مهــم دانســت و تاکیــد کــرد :بایــد همــه اقدامــات
را در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف در مراجــع باالتــر
قضایــی از جملــه دیــوان عالــی کشــور معطــوف کنیم.
آیــت اهلل رئیســی افــزود :ممکــن اســت بــرای رســیدن

بــه ایــن مقصــود ،قضــات عالیرتبــه دیــوان عالــی
کشــور دیدگاههــا و راهکارهایــی همچــون ارتقــاء
آمــوزش قضــات دادگاههــای بــدوی را ضــروری بداننــد
کــه امــری کامــا درســت اســت.
شــان نظارتــی دیــوان ضامــن ســامت دســتگاه قضایی
است
رییــس قــوه قضاییــه حفــظ ســامت نظــام قضایــی را
نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و بــا بیــان اینکــه روابــط
ناســالم اداری در هیــچ بخشــی بــه ویــژه در حــوزه
قضایــی قابــل پذیــرش نیســت ،متذکــر شــد :گاهــی
میتــوان بــا بررســی دقیــق یــک پرونــده و حکــم
یــا تصمیــم نادرســت کــه اتخــاذ شــده ،روابــط ناســالم
شــکل گرفتــه در پشــت آن پرونــده را کشــف کــرد.
آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد :دیــوان عالــی کشــور
نقــش اساســی در تضمیــن ســامت نظــام قضایــی
دارد و مرتبطــان بــا دســتگاه قضــا متوجــه میشــوند
کــه قضــات مجــرب و صالــح ایــن نهــاد نفوذناپذیــر،
مــو را از ماســت میکشــند و اگــر در یــک پرونــده زد
و بنــدی شــده باشــد ،موضــوع را کشــف مــی کننــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایســتادگی دیــوان عالــی
کشــور در برابــر کوچکتریــن ناســامتی افتخارآمیــز و
قابــل تقدیــر اســت و در اجــرای هرچــه بهتــر عدالــت
و ســامت نظــام قضایــی و افزایــش اعتمــاد عمومــی
بــه ایــن مجموعــه نقــش بــه ســزایی دارد .رییــس قــوه
قضاییــه در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره
بــه تشــکیل کارگروهــی بــرای تدویــن سیاس ـتهای
کیفــری و جنایــی در دســتگاه قضایــی گفــت :بایــد
بازنگاهــی در قوانینــی نظیــر قانــون مجــازات اســامی
و آییــن دادرســی کیفــری مبتنــی بــر ثباتدهــی
ایــن قوانیــن صــورت گیــرد .آیــت اهلل رئیســی تصریــح
کــرد :بــه دنبــال آن هســتیم کــه بــا تهیــه و تدویــن
سیاسـتهای جنایــی و کیفــری بــا کمک دانشــمندان
حوزههــا و دانشــگاهها و حقوقدانــان کشــور و قضــات
عالــم و باتجربــه دیــوان عالــی کشــور ،زمینــهای را
فراهــم کنیــم کــه همــه قوانیــن قضایــی و حقوقــی بــر
پایــه ایــن سیاســتهای اجرایــی و کیفــری تنظیــم
شــوند تــا نیــاز بــه اصــاح مکــرر آنهــا نباشــد.رئیس
قــوه قضاییــه از قضــات دیــوان عالــی کشــور خواســت
کــه ســاختارها و قالبهــای قضایــی و همچنیــن اتخاذ
تصمیماتــی چــون حــذف دادســراها در دوران ریاســت
آیــت اهلل یــزدی و ایجــاد شــعب تشــخیص در دیــوان
عالــی کشــور و تغییــر نــگاه ایــن دیــوان از شــکلی بــه
ماهــوی در دوره ریاســت آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی
را نیــز مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا بتــوان ســاختار
دســتگاه قضایــی را بیــش از پیــش بــه قضای اســامی
نزدیــک کرد.آیــت اهلل رئیســی بــا تقدیــر از عملکــرد
مســئوالن و قضــات دیــوان عالــی کشــور در دو ســال
اخیــر کــه منجــر بــه کاهــش چشــمگیر پروندههــای
موجــود در ایــن مجموعــه شــده ،اظهــار داشــت:
آمارگرایــی بــرای قــوه قضاییــه یــک آفت اســت و قطعا
آمــار نشــانگر همــه تالشهــا و اقدامــات نیســت امــا
یکــی از شــاخصههای ارزیابــی عملکــرد اســت.رئیس
قــوه قضاییــه گفــت :نمیتــوان آمــار و ارقــام را نادیــده
گرفــت و مــا بــه دنبــال عــدد هــم هســتیم امــا عــدد
تنهــا مــاک مــا بــرای ارزیابــی کار و بهــرهوری نیســت
چــرا کــه گاهــی ممکن اســت یــک پرونــده جــای 100
پرونــده را بگیــرد و از نظــر مــا کار کیفــی میتوانــد بــه
مجموعــه قضایــی کیفیــت ببخشــد.

یادداشت

مسجد خانه امن
اســتان فــارس دارای حــدود  ۵۰۰۰مســجد،
حســینیه ،تکیــه و امامــزاده اســت کــه اگــر بــرای
هــر یــک حــدود هــزار متــر را در نظــر بگیریــم
در واقــع چیــزی حــدود  ۵۰هــزار متــر بنــای
فرهنگــی در اســتان فــارس وجــود دارد.
بــا توجــه بــه وجــود  ۵۰هــزار متــر بنــای
فرهنگــی در اســتان فــارس کــه اگــر در ســطح
کشــور آن را بــی نظــر ندانیــم قطعــا کــم نظیــر
اســت ،آیــا بــه همیــن انــدازه کار فرهنگــی در
ســطح اســتان صــورت گرفتــه اســت.
نقــش نهادهــای فرهنگــی و همچنیــن مرکــز
رســیدگی بــه امــور مســاجد در برپایــی فعالیــت
هــای فرهنگــی بســیار حائــز اهمیــت اســت ،امــا
اگــر یــک گشــت کوچــک نــه در ســطح اســتان
فــارس بلکــه در ســطح شــهر شــیراز بزنیــم
مشــاهده مــی کنیــم کــه شــهر شــیراز از لحــاظ
فرهنگــی بــه هیــچ وجــه در تــراز یــک شــهر بــه
عنــوان ســومین حــرم اهــل بیــت(ع) نیســت.
دوچرخــه ســواری بانــوان از یــک ســو ،ســیگار
کشــیدن دختــران در خیابــان ،وجــود کافــه
هــا ،ســفره خانــه هــا و بــاغ هــای شــهری نیــز
از ســوی دیگــر ،مراکــز فرهنگــی هــم انــگار در
خــواب زمســتانی بــه ســر مــی برنــد ،حتــی عــده
ای بــه دلیــل عــدم فعالیــت مطلــوب شــهرداری
در فضاســازی شــهری مناســبت هــای مذهبــی را
نمــی داننــد کــه چــه روزی اســت ،در صورتــی
کــه فضــا ســازی شــهری بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه مــردم از طریــق بنرهــا ،اطالعیــه هــا
و پالکاردهــا بداننــد ایــام شــهادت اهــل بیــت(ع)
و یــا والدت آنــان نزدیــک اســت ،در حالــی کــه
اینچنیــن نیســت و مــردم از زمــان مناســبت هــای
مذهبــی و دینــی بــی اطــاع هســتند.
البتــه شــاید قطــع شــدن بوجــه هــای فرهنگــی
مســاجد را یکــی از مشــکالت در ایــن رابطــه
بدانیــم ،امــا یقینــا مــورد قبــول نیســت کــه
دســتگاه هــای فرهنگــی دســت روی دســت
بگذارنــد ،یکــی از کارهــای مطلوبــی کــه در ایــن
میــان بــا دغدغــه نماینــده ولــی فقیــه در ســطح
اســتان صــورت گرفــت شــبکه ســازی مســاجد
بــود کــه شــهر شــیراز را طبــق منطقــه  ۱۲منطقــه
ای کــه شــهرداری تقســیم کــرده بــود شــبکه
ســازی مســاجد نیــز بــه صــورت  ۱۲منطقــه
شــکل گرفــت.
بنابرایــن اگــر همــه دســتگاه هــای فرهنگــی از
کانــون هــای مســاجد ،ائمــه جماعــات و غیــره
حمایــت کننــد قطعــا مســاجد مــی تواننــد بــا
برپایــی مراســمات مذهبــی اعــم از جشــن هــا و
ســوگواری هــا بــه عنــوان یــک خانــه امــن بــرای
اهالــی محلــه نقــش خــود را در کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــه نحــو احســن
انجــام دهــد.

