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ایرانی یا افغان؟
 مهرداد خدیر

خورشیدی(   1275( اسفند   نوزدهم 
اسد  الدین  سالروز درگذشت سید جمال 
آبادیاست. اگر راست باشد که مرید او میرزا 
رضا کرمانی، ناصر الدین شاه قاجار را از پا 
درآورده سید در همان سالی درگذشت که 
شاه قاجار پس از 50 سال سلطنت جان 
باخت. زندگی سید جمال پر رمز و راز بوده 
غالب  روایت  دربارۀ مرگ هم هر چند  و 
درگذشت او به سبب ابتال به سرطان فک 
است اما برخی هم مرگ او را مشکوک و 
قتل دانسته اند. در این گفتار نمی خواهم به 
این دو ابهام )دخالت داشتن یا نداشتن در 
قتل پادشاه قاجار و طبیعی بودن یا نبودن 
مرگ او( بپردازم. بلکه 19 اسفند بهانه ای 
است برای پاسخ به این پرسش کهنه که 
سید جمال، ایرانی بود یا افغان )افغانستانی(. 
به این بهانه جا دارد دالیل 7 گانه ای را که 
پیش از این دربارۀ ایرانی و نه افغانستانی 
آورده  اسدآبادی  الدین  بودن سید جمال 
بودم به بهانۀ 122 مین سالگرد درگذشت 

او دوباره یادآور شوم:
1. اعتماد السلطنه وزیر انطباعات عصر 
ناصری که تقریبا تمام 50 سال در کنار او 
بود و سه ماه قبل از ترور شاه درگذشت 
الدین  ناصر  کاتب  و  مترجم  و  مشاور  و 
شاه قاجار به حساب می آمد در روزنامه 
خاطرات و در » دوشنبه غره ربیع اآلخر 

1304 قمری« می نویسد:
» صبح، خانه حاجی محمد حسن امین 
دارالضرب ملعون که پدر ایران و ایرانیان را 
درآورده مکنت و ملت و دولت را به باد داده 
دیدن سید جمال الدین رفتم. این شخص 
از بوشهر به گفته من آمده است و خیلی 
مرد باعلم و معتبری است. دو سه زبان می 
داند. در نوشتن عربی اول شخص است. اگر 
چه افغانی امضا می کرد اما حاال می گوید 
اهل سعد آباد همدان است. ) در پانوشت: 
اعتماد  خاطرات  ]روزنامه  آباد(-  اسد 
السلطنه – به کوشش ایرج افشار – امیر 

کبیر – صفحه 470[
می  ایران«  »انقالب  براون در  2. ادوارد 

نویسد:
»این فقره بر همه ایرانیان و همچنین 
ژنرال هوتن  مانند  بزرگی  مورخان 
شیندلر ثابت شده که او در اسد آباد نزدیک 
کابل زاده نشده و قطعا در اسد آباد همدان 
ایران تولد یافته است... چنین تصور می رود 
که چون یک ایرانی واقعی بوده با ادعای 
افغان بودن می خواسته در محیط ُسنی 
جماعت آنجا روزگار را با آسایش و امنیت 
بیشتری بگذراند و از طرف دیگر از حمایت 
بی اعتبار حکومت ایران نسبت به رعایای 

خود برکنار باشد.«
اول مجموعه  بامداد در جلد  3. مهدی 
»شرح حال رجال ایران- قرون 12 و 13 

و 14 هجری« می نویسد:
خان اولین  عبدالعزیز  »روزی سردار 
سفیر افغانستان در ایران که پس از استقالل 
آن مملکت و بیرون آمدن از تحت حمایت 
و سلطه انگلستان در سال 1919 میالدی 
یا 1298 خورشیدی به ایران آمد از قول 
عمو و پدر زن خود – سردار اسکندر خان 
که سالیان متمادی در ایران بود و بیشتر 
ایام در اصفهان اقامت داشت و در همان جا 
درگذشت و مدفون شد – به نگارنده این 
سطور چنین نقل می کرد:  روزی سردار 
آمده  تهران  به  که  الدین  جمال  سید  از 
بود پرسید من تمام خانواده های معروف 
افغانستان را به خوبی می شناسم و شما از 
هیچ یک از آنها نیستید. چرا خود را افغانی 
پاسخ  در  جمال  سید  اید؟  داده  شهرت 
اسکندرخان گفت: چون من خیاالتی دارم 
و می خواهم در اقدامات و عملیات چندی 
داخل شوم و دولت ایران در ممالک خارجه 
نماینده دارد و ممکن است مانع اقدامات و 
عملیات من شود و مرا جلب کنند خودم را 
افغانی معرفی کردم زیرا افغانستان در هیچ 
جا نماینده سیاسی ندارد و می توانم آزادانه 
و کسی  باشم  کارهای خودم مشغول  به 

متعرض و مزاحم من نخواهد شد.«
افغان  به  قائالن  که  دالیلی  از  4. یکی 
بودن سید جمال می آورند انتقال جنازه 
او به افغانستان است. این در حالی است 
که جنازه در استانبول به خاک سپرده شد 
و 50 سال بعد استخوان های باقی مانده را 

از استانبول به کابل منتقل کردند.
به عنوان بارزترین مثال می توان پرسید: 
آیا علی شریعتی که در دمشق مدفون است 

سوری است؟
اگر سید جمال الدین اسد آبادی افغان 
بود حکومت عثمانی پیکر او را بالفاصله 
پس از مرگ تحویل افغان ها می داد نه آن 

که در استانبول به خاک بسپارد.
ادامه در صفحه 2

رئیس جدید قوه قضاییه:

 از همه ظرفیت قوه قضاییه برای رفع مشکالت مردم استفاده می کنم
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صفحه 6

 پرستیژ دانایی
نمک روی زخم غربت کتاب

سرانه مطالعه  همچنان روبه کاهش است
صفحه 7

 ترامپ و سایه تعطیلی دوباره
بر روی دولت آمریکا

هراس از تعطیلی دوباره دولت

معادله ناعادالنه !
میزان افزایش حقوق؛ ۱7 میلیون نفر خارج از معادله دولت و مجلس!

»واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصال در شرایط فعلی 
دردی را درمان نمی کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب پذیر 
ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته 
را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکالت بسیاری 

مواجه خواهد شد، اما چاره ای نیست و نمی توان مردم را در چنین شرایطی 
تنها گذاشت. اما االن بحث من این است که برای بخش خصوصی که کارفرما 
به دلیل مشکالت اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از 

6۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه ای داریم؟«

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: »اگر دولت منابع درآمدی 
بحث  مورد  در  را  خصوصی  بخش  تنها  نه  می توانست  داشت،  مناسب 
دستمزد ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به 

تصویب رسیده هم وجود داشت.

تنش بر سر یک دیدار !!!
عصبانیت نمایندگان اصولگرا از دیدار امیدی ها با رئیس دولت اصالحات

صفحه 2

صفحه ۴ صفحه 3

صفحه 5

افزایش قیمت نمی تواند آب را نجات دهدتوزیع ۱۷۰۰ دندانپزشک در مناطق محروم
راه های کاهش مصرف آب در کشاورزیگرانی، گریبانگیر دندان پزشکی

رئیس جدید قوه قضاییه: از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت:

اهدای
 نشان ذوالفقار

به فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران

 از همه ظرفیت ها 
برای رفع مشکالت 

مردم استفاده
می کنم

همین صفحه  صفحه 2

خبرگزاری میزان- آیت اهلل دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه در کشور همه 
موظفند اجرای قانون کنند، گفت: هیچ کس تحت هیچ شرایطی و در هیچ 

جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آیت اهلل دکتر سید 
ابراهیم رئیسی، ضمن تسلیت شهادت امام هادی )ع( و استمداد از روح بلند این 
امام بزرگوار برای شناخت و انجام وظایف و تقدیر و تشکر از حاضرین در جلسه، 
مدیران عالی کشور، مقامات لشکری و کشوری و همه همکاران قضایی اظهار کرد: 
باید ابتدا سر بر آستان ربوی بسایم و شاکر نعمت های بسیار خداوند متعال در 
توفیقاتی که عنایت کرد و زمینه ای که فراهم کرد برای اینکه بتوانم خدمتگزار باشم 
به ویژه خدمتی که در آستان مقدس رضوی )ع( فراهم شد؛ فرصت مغتنمی برای 

خدمتگزاری به مردم و مهمانان عالیقدر حضرت رضا )ع( بود.
 وی صمیمانه از حسن اعتماد مقام معظم رهبری تقدیر و تشکر کرد و افزود: 
امیدوارم اعتماد مقام معظم رهبری به حقیر در مسئولیت خطیر قوه قضاییه موجب 
شرمندگی بنده خدمت ایشان، قضات محترم، مردم عزیزمان، نیروهای حزب اللهی 
دلداده به انقالب اسالمی نشود و همچنانی که در ابالغ فرمودند همیشه مشمول 

ادعیه زاکیه ایشان و بزرگان حاضر در مجلس باشم.
 آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: جا دارد صمیمانه از تالش های خالصانه حضرات 
روسای محترم قوه قضاییه در طول انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل آقای دکتر 
بهشتی، آیت اهلل موسوی اردبیلی، آیت اهلل یزدی و در این قریب به یک دهه 
تالش های خالصانه آیت اهلل آملی الریجانی و همه همکاران صمیمانه تقدیر و 
تشکر کنم. وی با درود بر روح بلند آیت اهلل شاهرودی اظهارکرد: بدون تردید 
خدمات ارزنده ای در این چهاردهه توسط این بزرگان صورت گرفته که همه 
قابل تقدیر است و هر یک از ایشان در خور خود و با امکانات و برنامه هایی که 
داشتند تالش هایی کردند تا امروز این شرایط و وضعیت را داشته باشیم. آیت اهلل 
رئیسی گفت: جناب آقای محسنی اژه ای، معاون محترم اول قوه قضاییه گزارشی 
از تالش ها و خدمات بیان کردند که بخشی از کار ها و تالش ها بود و طبیعتا دراین 
فرصت نمی شود بسیاری از خدمات انجام شده را بیان کرد. رئیس قوه قضاییه بیان 
داشت: در فاصله سه ساله  ای که از قوه قضاییه داشتم، هم در دوره خدمت در 
آستان قدس رضوی و هم در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی پیدا کردم و بیش 
از گذشته با مشکالت و با زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم و این آشنایی 
که در این دوره سه ساله برای من فراهم شد، اگرچه اطالعاتی از قبل داشتم، ولی 
به نظرم آشنایی بیشتر با مشکالت، تنگنا ها و آالم در زندگی مردم ضرورت داشت 
و این فرصت سه ساله برای بنده این جهت را بحمداهلل به همراه داشت. تمام تالشم 
آن است که از ظرفیت فعلی و بالقوه در قوه قضاییه در جهت کاهش این آالم و 
مشکالت، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم عزیز است، 
استفاده کنم. آیت اهلل رئیسی گفت: در نظرسنجی هایی که در بین مردم انجام شده، 
مردم همچنان درمورد اجرای عدالت نگرانند. مطالبه مردم این است که در سطوح 
مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند؛ لذا اساس تحول قضایی باید بر 
بستر گام دوم شکل گیرد. وی ادامه داد: برنامه تحول قضایی بر بستر گام دوم که 
مقام معظم رهبری بر آن اشاره کردند نیازمند همکاری همه بخش ها اعم از دولت، 
مجلس و همکاران قضایی است که باید هر کس در حوزه کاری خود تالش کند تا 

گام دوم به ویژه در حوزه اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در گام دوم حرکت انقالب اجرای عدالت برای تمامی 
آحاد جامعه، مسئوالن و دستگاه قضایی به عنوان یکی از محور های مهم تلقی شده 
است و از نقطه های اساسی در تفکردینی، قانون اساسی و قوانین موضوعه است که 
مورد تأکید همیشگی امامین انقالب بوده است و این موضوع می طلبد که امروز ما 
به یک نقطه قابل قبول در رابطه با اجرای عدالت به تفاهم برسیم. آیت اهلل رئیسی 
خاطر نشان کرد: آنچنان که فرموده اند عدالت قابل وصف کردن است و کتاب هایی 
می شود در این رابطه به نگارش درآورد کما اینکه کتاب هایی نیز نوشته شده است، 

اما سخن ما در عدالت ثبوتی نیست، سخن ما در عدالت اجرایی است. یعنی چه 
کنیم عدالت اجرایی شود و مردم احساس اجرای عدالت کنند. وی بیان کرد: بنده 
نمی خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است؛ اما در حال حاضر اگر 
ما بخواهیم بر یک اصل تفاهم و توافق کنیم که نزدیک ترین اساس به اجرای عدالت 
باشد، آن اجرای قانون است. در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند. هیچ کس 
تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد 
داشت. رئیس قوه قضاییه افزود: محور باید قانون باشد و همه درمحور قانون عمل 
کنند؛ چه در دستگاه قضایی و چه درهمه دستگاه های اداری کشور. درمواردی که 
احیاناً به دلیل شرایط اضطراری و شرایط خاص بحرانی مشکل وجود داشته باشد، 
در آنجا نیز قانون تعیین کرده است که چگونه باید از این وضعیت عبور کرد. امام 
بزرگوار )ره( در دوران جنگ باید و نباید هایی را برای همه دستگاه ها تعیین کردند 
و به آن عمل شد؛ در این دوران نیز به همین ترتیب است. آیت اهلل رئیسی با بیان 
اینکه امروز باید مسئله اجرای قانون در همه سطوح کشور جدی گرفته شود، 
گفت: کشور ما کشوری است که هر روز یک گروه، یک حزب و جریانی در مجلس، 
دولت و بخش های دیگر می آید. ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و اجرای آن 
را جدی بگیریم. بنده نیز انشاءاهلل تأکیدم بر اجرای قانون به عنوان نقطه محوری 
خواهد بود. هر چند این مهم ممکن است همه موضوع عدالت را پوشش ندهد؛ اما 
نقطه ای است که حتما باید روی آن تفاهم کنیم. وی به نکته دوم در رابطه با مسئله 
تحول اشاره کرد و اظهار داشت: در ارتباط با دستگاه قضایی تالش های بسیار شده 
است؛ اما امروز همچنان مسئله اطاله دادرسی، تعداد ورودی پرونده ها به دستگاه 
قضایی زیبنده نظام قضایی و اسالمی ما نیست. در این رابطه باید سرچشمه ها را 
بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست. طبیعتا در این 
رابطه جایگاه پیشگیری را هم دولت بر عهده دارد و هم مجلس با تصویب قوانین 
و مقررات پیشگیرانه. آیت اهلل دکتر رئیسی با طرح این پرسش که تولید این میزان 
پرونده برای چیست و از کجاست، اظهار کرد: طبیعتا دراین رابطه جایگاه پیشگیری 
را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین و مقررات پیشگیرانه بعهده دارند. اجازه 
دهید این جمله را بگویم، هیچ دستگاهی را در کشور نمی شناسم، اال اینکه وظیفه 
پیشگیری از وقوع جرم دارد. وی اظهار کرد: هیچ دستگاهی در کشور نیست در 
حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نداشته 
باشد، یعنی تمامی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع ناهنجاری های اجتماعی 
واقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد. این نگاه، نگاهی است که همه را در مساله 
پیشگیری از وقوع جرم مسئول می کند. این نگاه می تواند کاهش جدی پرونده ها 
را به دستگاه قضایی بدنبال داشته باشد؛ لذا مساله پیشگیری، مساله بسیار مهمی 
است و قوانین مجلس )ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند( واقعا 
باید از ناظر برجرم زدایی، قضا زدایی و حبس زدایی باشد و این بحث ها پیگیری 
شود. رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: وقتی مجلس قانون تصویب می کند، قاضی 
موظف به اجرای قانون است. دراین رابطه از ریاست محترم مجلس و نمایندگان 
محترم مجلس می خواهم نسبت به مساله پیشگیری و کاهش ورودی پرونده به 
دستگاه قضایی و قضازدایی اهتمام داشته باشند. چه دلیلی دارد برخی از موارد که 
می تواند با نیامدن به دستگاه قضایی حل و فصل شود، به دستگاه قضایی بیاید؟ 
ما باید بتوانیم سازو کار های دیگری برای برخی موارد تعیین کنیم و در این زمینه 
تجارب جهانی هم وجود دارد. وی تصریح کرد: این موضوع کمک جدی مجلس 
را می طلبد و ما پیشنهادات اصالحی داریم و انشاءاهلل تقدیم خواهیم کرد. عفوی 
را اخیرا مقام معظم رهبری محبت کردند، اقدام بسیار مثبتی بود؛ اما با این قوانین 
موجود، طی مدتی کوتاه وضعیت زندان ها مجددا به وضع سابق بازخواهد گشت و 
ما نمی خواهیم این اتفاق بیفتد. می خواهیم وضعیت زندان های ما وضعیتی باشد 
که زندان ها بفرموده امام خمینی )ره( دانشگاه باشند و محل بازسازی نیرو هایی 
که به هردلیل دچار آسیب شده اند و این نیازمند این است که مسئوالن بتوانند 
دراین فضا کاری انجام دهند. آیت اهلل رئیسی در ادامه عنوان کرد: برای تحول 

پیگیری تحول در دستگاه قضا، نیاز به نیروی انسانی تحول خواه داریم که واقعا 
تحول را خودشان هم بیاندیشند و هم در عمل اجرای تحول کنند و درمقابل تحول 
ایستادگی نکنند. بحمداهلل با آشنایی که با سطوح مختلف دستگاه قضایی دارم، 
این روحیه در قوه قضاییه وجود دارد و فرمایش مقام معظم رهبری در استفاده از 
نیرو های جوان، کارامد و انقالبی را بضمیمه چراغ راهی که عزیزان مجرب ما در قوه 
قضاییه دارند دنبال خواهیم کرد که این تحول کامال دردستگاه قضایی انجام شود. 
وی افزود: فعالیت های آموزشی از کار هایی خوبی است که انجام شده و نیاز به تداوم 
دارد. ایجاد مهارت الزم برای قاضی که می خواهد وارد دستگاه قضایی شود، وابسته 
به آموزش است و تقویت مهارت از مواردی است که باید بیش از گذشته اتفاق 
بیفتد تا بتوانیم از قضات جوان بیش از پیش بهره مند شویم. رئیس قوه قضاییه 
همچنین گفت: صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم و متدین که در دستگاه 
قضایی بسیار هستند، از نکات حائز اهمیت است. امروز مدعی مبارزه با فساد درون 
قوه قضاییه خود قضات هستند. قضات عزیز و پرکار و پرتالش که صبح تا شب 
در بخش های مختلف قضایی فعالیت می کنند، مدعی چند نفری هستند که به 
عنوان کارمند و یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخواهند دستگاه قضایی را ناسالم 
و خدای نکرده در ذهن مردم آلوده جلوه دهند. همه بدانند ما با همه همکاران 
در مقابل آن تعداد معدودی که بخواهند در این دستگاه تاثیر گذار خدای نکرده 
فضاسازی کنند، خواهیم ایستاد و ما مصمم هستیم که سالمت دستگاه قضایی را 
تضمین کنیم. آیت اهلل رئیسی ادامه داد: نکته بعدی مسئله صیانت از آزادی های 
اجتماعی و حقوق مردم است که بسیار مهم است و مقام معظم رهبری نیز به آن 
اشاره فرمودند. همچنین حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است. 
رئیس قوه قضاییه گفت: ما به عنوان حقوق عامه نمی توانیم در مقابل تجاوز به آب، 
خاک، جنگل، محیط زیست، سالمت غذایی مردم و بسیاری از حقوق حقه مردم 
بی تفاوت باشیم. دستگاه قضایی درباره حقوق عامه ساکت نخواهد نشست و با 
قاطعیت در مقابل متجاوزین به حقوق عامه خواهد ایستاد. وی تاکید کرد: چندی 
طول نخواهد کشید که مردم با عمل قضات و مسئولین در بخش های مختلف، 
دستگاه قضایی و قاضی را به عنوان حامی مطمئن و خادم عادل بدانند و با این دو 
وصف این دستگاه و مجموعه را یاد کنند. آیت اهلل دکتر رئیسی با اشاره به کرامت 
انسانی اظهار کرد: کرامت نیرو ها در مجموعه دستگاه قضایی از جمله ارباب رجوع 
و حتی کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند و تعقیب و مجازات می شوند، باید مورد 
توجه قرار گیرد و حقوق آن ها رعایت شود و این از مسائل اصلی است. رئیس قوه 
قضاییه افزود: به دنبال اقدامات انجام شده ما به همه همکاران تاکید خواهیم کرد 
که مسئله تکریم نسبت به همه کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، 
جزو اصول و مسائل بایسته باشد و من به عنوان مسئول قضایی و دوستان در 
سازمان های نظارتی از دستگاه های اداری کشور تکریم مردم و ارباب رجوع را 
مطالبه خواهیم کرد. وی با اشاره به نظارت در دستگاه قضایی، این مجموعه را 
بیشتر جایگاه قضاوتی دانست و گفت: دستگاه قضایی بیشتر جایگاه قضاوتی است 
تا نظارتی. ما معتقدیم در کنار قضاوت نظارت داریم و قانون اساسی این نظارت 
را برای دستگاه قضایی به صورت قانونمند و سازمان یافته قرار داده و اقداماتی 
هم در این مورد انجام شده است. آیت اهلل رئیسی افزود: در این موضوع مدیران 
دستگاه  های اجرایی بدانند نظارت مچگیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، 
تداوم اعتماد به مدیران کشور و تضمین سالمت در دستگاه های اداری کشور است.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به تقویت نظارت درون دستگاه گفت: نظارت 
برای اتقان آرا، نظارت دادستان کل کشور بر دادستانها، نظارت دیوان عالی کشور 
بر تمام محاکم، امری واقعی است و نه تشریفاتی که باید تحقق عملی پیدا کند. 
البته گام هایی برداشته شده و گام های دیگری هم در دستور کار وجود دارد که 
باید برداشته شود. وی تصریح کرد: از مدیران پرکار، شجاع و با جسارت می خواهم 
برای انجام کار ها هیچ مانعی را خصوصا در شرایط تحریم ظالمانه دشمن به 
رسمیت نشناسند و بدانند دستگاه قضا از هرگونه سرمایه گذاری در کشور حمایت 

خواهد کرد. آیت اهلل دکتر رئیسی ضمن تاکید بر اینکه مدیر شجاع همواره باید 
مورد حمایت قرار بگیرد، ادامه داد: دولت زمینه را برای همه نوع سرمایه گذاری و 
کارآفرینی فراهم می کند و ما هم در بخش نظارت و قضاوت از همه نوع سرمایه 
گذاری در کشور حمایت خواهیم کرد و همه بدانند مدیر صحیح العمل، قاطع و 
شجاع مورد حمایت خواهد بود. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش 
بیان کرد: مسئله بعد موضوع مبارزه با فساد است که خواست عموم مردم است. 
هر چه در مورد مبارزه با فساد بخواهیم بگوییم، بهترین راهبرد پیام 8 ماده ای 
مقام معظم رهبری است. این پیام با اینکه هشت سال از آن می گذرد همچنان 
زنده است وهم تکلیف دستگاه های اجرایی و هم تکلیف مجلس و هم دستگاه های 
مختلف در آن روشن شده است. آیت اهلل دکتر رئیسی افزود: در سال 74 که در 
سازمان بازرسی کل کشور توفیق خدمت داشتم، آن زمان موضوع پرونده 123 
میلیاردی مطرح بود و مدتی بعد پرونده دیگری و بعد پرونده های دیگر مطرح شد. 
این پرونده ها از نظر مبلغ با اینکه متفاوت بود و متهمانش هم متفاوت بودند، اما 
جنس پرونده یکی است و از همان زمینه ای که آن پرونده ایجاد شده بود، ایجاد 
شدند. وی اظهار کرد: اگر نگاه کنید همان پرونده سه هزار میلیاردی هم به همان 
ساختار های مشکل زا بر می گردد؛ لذا ما باید ساختار های فسادزا را اصالح کنیم 
وگرنه هر روز، بروز یک حادثه، یک پرونده و یک مورد روی میز قاضی را شاهد 
خواهیم بود و حتما اصالح ساختار ها در همان پیام مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه 
دولت است و اصالح قوانین و مقرراتی که زمینه ساز فساد است و یا مفسدان 
می توانند از آن سوءاستفاده کنند، وظیفه مجلس است و قوه قضاییه هم ان شاءاهلل 
برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد و این 
موضوع در اقدامات این چند وقت بوده و بعد از این هم با قاطعیت دنبال خواهد 
شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه در خصوص موضوع نظارت تاکید کرد: اگر اصالح 
ساختار ها صورت گیرد، یعنی پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری و در کنار آن، 
پیام هشت ماده ای امام بزرگوار در رابطه با آزادی های اجتماعی که قابل استناد 
است، مدنظر قرار گیرد، می تواند گام های خوبی در این رابطه برداشته شود. انجام 
آن پیام هشت ماده ای به این معناست که هم دستگاه نظارتی در درون مجلس 
که دیوان محاسبات است و دستگاه نظارتی در قوه قضاییه که سازمان بازرسی 
است و دستگاه های نظارتی در دولت که سازمان برنامه، سازمان حسابرسی و 
وزارت اطالعات است یعنی همه بخش هایی که در کشور وظیفه نظارت دارند، در 
این رابطه فعال شوند. آیت اهلل رئیسی افزود: ما در بروز فساد همیشه نباید فقط 
فردی که متهم است و مورد اتهام قرار گرفته را تعقیب کنیم. البته مجرم و متخلف 
حتما باید تنبیه شود؛ اما قصورها، کوتاهی ها، عدم پیش بینی ها و پیشگیری ها 
چه می شود؟ به نظر ما این نیز قابل پیگیری خواهد بود و نمی شود در قضیه ای که 
اتفاق افتاده فقط کسانی که در خط اول به عنوان متهم هستند، مورد پیگیری و 
سوال قرار بگیرند. بنده معتقدم کسانی که در شکل گیری یک جرم و تخلف قصور 
داشتند و ندیدند آنچه که باید می دیدند و پیش بینی نکردند آنچه که باید انجام 

دهند طبعا باید بصورت جدی مورد پیگیری و سوال قرار بگیرند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تعامل میان قوا اظهار کرد: نسبت به مسائل اقتصادی 
و شرایط واقع شده، قوه قضاییه در کنار دولت و مجلس خواهد بود و تعامل میان 
قوا اصلی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و ما هم دنبال می کنیم 
که با حفظ استقالل قوه قضاییه و قاضی انجام شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه 
در خصوص مسئله حقوق بشر نیز گفت: تاکید ما بر روی مسئله حقوق بشر 
است. ما امروز معتقدیم قوانینی که می تواند تضمین کننده سعادت بشر باشد، 
قوانین حیاتبخش اسالم است. ما در مقابل آنچه که مدعیان حقوق بشر در عالم 
بیان می کنند، معترضیم؛ خصوصا کسانی که در کسوت برخی از سازمان های بین 

المللی، خود در زمینه رعایت حقوق انسان ها، در جایگاه متهم قرار دارند.
وی در خاتمه سخنان خود از زحمات آیت اهلل آملی الریجانی و همکاران وی 

قدردانی کرد.


