
محسن رهامي
حقوقدان و رييس بنياد صلح 

 روزي كه 
با موج خروشان باشيم

راهپيمايي روز قدس امس��ال از چند 
منظر قاب��ل تامل و با اهميت اس��ت، 
چرا كه مدتي اس��ت رژيم صهيونيستي و حاميان آن 
تالش مي كنند با ايجاد حاشيه هاي فرعي و خصوصا 
با حمايت از جريان تكفيري داعش و بحران س��ازي 
در س��وريه، افكار عمومي را از فلس��طين دور كنند. 
از س��ويي ائتالف امريكا با عربستان س��عودي براي 
تحريك حاميان تروريس��ت تالش مي كنند با ايجاد 
جبهه هاي قبيل��ه اي و مذهبي به ج��اي جبهه هاي 
اعراب و اسراييل و كفر و دين و مسلمان و صهيونيسم، 
موضوع را به داخل كالبد كشورهاي اسالمي بكشانند 
تا افكار عمومي را از مسائل خارجي و بين المللي دور 
كنند. همچنين آغاز سناريوي تجزيه سوريه و عراق 
مي تواند زنگ خطري باشد براي جهان اسالم كه بايد 
در م��ورد آنها مردم را هوش��يار و تالش كرد تا جهان 
اس��الم را متحد و منس��جم كرد. به همين دليل روز 
قدس امسال از اهميت خاصي برخوردار است. روزي 
كه مي توان با ش��عارهاي وحدت بخش، جهان اسالم 
را به وحدت فراخواند. از سويي در هفته هاي گذشته 
شاهد شيطنت هاي گروه هاي تروريستي به دو مركز 
مهم ايران بوديم. حمله به آرامگاه بنيانگذار جمهوري 
اسالمي ايران امام خميني كه نمادي ديني و مذهبي و 
وحدت بخش براي ما است و مجلس شوراي اسالمي 
كه نمادي از ملت و اقوام مختلف و هويت ما است. اين 
اقدامات و ش��يطنت هاي تروريستي گرچه با درايت 
نيروهاي نظامي ما و موشكباران مقر نيروهاي داعش 
ت��وام بوده و ضرب شس��ت محكمي را به اس��تكبار و 
تروريست نشان داده، ولي روز قدس فرصت مناسبي 
اس��ت تا با موج خروش��اني كه ايجاد مي كنيم، پيام 
سياس��ي خود را نيز به جهان اعالم كني��م، تا به دنيا 
با فريادهاي مان اعالم كنيم كه ما كشوري ماجراجو 
نيس��تيم بلكه برعكس كشوري هس��تيم صلح جو و 
صلح طل��ب و حامي آرامش. اگر ه��م اقدامي در برابر 
شيطنت هاي اس��تكبار مي كنيم، فقط و فقط جنبه 
دفاع��ي دارد. در حقيقت چنين اقدام هايي بيش��تر 
جنبه جهاد دفاعي دارد نه جنبه تهاجمي. از س��ويي 
بايد به سخنرانان مان در اين مراسم يادآور شويم كه 
به ج��اي آنكه تمام هم و غم خ��ود را به اختالف هاي 
داخلي معطوف كنند، با تشريح وضعيت بين المللي 
و وضعيت جهان اسالم درحالي كه خشونت و داعش 
زاييده استكبار است، تالش كنند تا با هوشيار سازي 
مردم، اس��تكبار را در رس��يدن به اهداف شان ناكام 
بگذارند. درهمين خصوص بنده ني��ز به عنوان جزو 
كوچك��ي از اين جامعه و در جايگاه رييس بنياد صلح 
از تمامي عالقه مندان به سرنوش��ت فلسطين و همه 
آنهايي كه براي دفاع از صلح و آرامش تالش مي كنند، 
دعوت مي كنم با حضور پرشور خود در راهپيمايي اين 
روز بزرگ، نه تنها مش��ت محكمي بر دهان حاميان 
تروريست و استكبار بزنند كه با حضور خود بار ديگر 
پيام صلح طلبي ايران و ايراني را فرياد كنند؛ فريادي 
كه درعين حال پيام صل��ح را در بردارد، پيام اتحاد و 
ق��درت غيورمردان و زنان اين كش��ور را نيز به گوش 

جهانيان خواهد رساند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

 محسن هاشمي شهردارنمي شود ،  محمدعلي نجفي در صف گزينه ها قرار گرفت
حجتي همچنان شانس نخست است

جانشين قاليباف كيست؟
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گروه سياسي| حاشيه هاي انتشار مجموعه اسناد تازه 
از كودتاي 2۸ مرداد 32 توس��ط وزارت خارجه امريكا 
همچنان ادامه دارد. بعد از انتشار بخش تازه اي از اسناد 
سيا درباره كودتاي 32 و ادعاي نقش آيت اهلل كاشاني در 
آن بر مبناي همين اسناد، بحث هاي داغي در رسانه ها 
و شبكه هاي اجتماعي در گرفت. عبداهلل رمضان زاده، 
سخنگوي دولت اصالحات در صفحه توييتر خودش 
نوشت: »حال كه اس��ناد همراهي كاشاني با كودتاي 
امريكايي افشا شده نام خيابان آيت اهلل كاشاني را تغيير 
دهيد.« و يك روز بعد از انتش��ار اسناد كمپيني براي 
تغيير نام خيابان كاش��اني به مصدق ب��ه راه افتاد. اما 
اين همه ماجرا نبود. كمي كه تب و تاب انتش��ار اسناد 
فروكش كرد عباس ميالني، اس��تاد تاريخ سياسي در 

امري��كا در صفحه توييت��رش نكات 
تازه اي از اين اس��ناد را منتشر كرد. از 

جمله اين نكته مهم كه »در خواندن اين اس��ناد بايد 
توجه داشت اين روايت امريكا از ماجرا است. 

اجماع و انسجام 
داخلي براي بهبود 

وضعيت اقتصادي

»اعتماد« بررسي مي كند
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كاخ سعودي در قبضه جوان جنگ طلب

مركز اسناد انقالب 
اسالمي منتشر كرد

اسناد ايراني 
 كودتاي

 28 مرداد

محمدبن سلمان با فرمان پدر وليعهد شد

همراه با گفتاري از پيرمحمد مالزهي، تحليلگر مسائل منطقه
 هشت چالش اصلي 

شهر تهران
عضو شوراي ش��هر تهران، هش��ت چالش اساسي را 
مهم ترين معضالت تهران امروز مي داند و راهكارهاي 

خود را براي برون رفت از آن ارايه داده است. 
اسماعيل دوس��تي، عضو ش��وراي ش��هر تهران در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، هشت چالش بزرگ تهران 
و راهكارهاي برون رفت آن را كه از وظايف شهردار و 
شوراي شهر آينده تهران محسوب مي شود، تشريح 
كرد. به گفته اين عضو ش��وراي چهارم ش��هر تهران، 
اين ابرچالش ها ش��امل بح��ران مالي ش��هرداري و 
عدم درآمدزايي پايدار و مطمئن، مهاجرت بي رويه، 
حمل و نق��ل عمومي ناكاف��ي، بحران هاي اجتماعي، 
وجود 550 مدرسه فرسوده و 6۷ هزار كارمند حقوق 
بگير در ش��هرداري، بافت فرسوده و افزايش كودكان 

كار و كارتن خوابي است. 
برخي از كارشناسان حوزه مطالعات شهري معتقدند 
امروز تهران به طورجدي در معرض فروپاشي تمدني 
اس��ت. به گفته حس��ين راغفر اگر هرچه سريع تر به 
ش��هر تهران رسيدگي نشود شاهد س��ائوپائلو شدن 

آن خواهيم ب��ود به طوري كه در يك 
سو شاهد زندگي گروهي در مناطق 

گيت دار و بقيه در قالب تشكل ها و گروه هاي مافيايي 
مجرمانه خواهيم بود. 

 دوستي در گفت وگو با مهر 
مطرح كرد 

 رقابت پزشكان 
پاي صندوق راي

»اعتماد« بزرگ ترين انتخاب 
صنفي كشور را بررسي مي كند

 توسعه صنعتي
 در زابل 

صنعت به سيستان و بلوچستان 
رسيد 

 »اصالحات«
 كليد  رفع توقيف 

فيلم هاست 

وزير ارشاد:

رهبر معظم انقالب:

 گروه ها، احزاب وشخصيت ها، مردم را به حضور گسترده 
در راهپيمايي روز قدس دعوت كردند

روز قدس، روز بسيار مهمي است
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تلفن:66124025
با نهايت تاسف و تاثر و قلبي آكنده از غم و اندوه درگذشت پدري دلسوز و 

فداكار و همسري مهربان، بزرگ خاندان مرحوم مغفور شادروان 

يك پسر گم كرد يعقوب و دو چشمش كور شد
چون نگريم من كه يك عالم پدر گم كرده ام 

را به اطالع كليه اقوام، دوستان و آشنايان مي رسانيم
 به همين مناس�بت مراس�م ترحيم روز ش�نبه م�ورخ 96/4/3 از س�اعت
 16 الي 17:30 در مسجد جامع اميرالمؤمنين)ع( واقع در شهرك ژاندارمري، 

بلوار مرزداران، خيابان ايثار سالن اجتماعات برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي در اين مراس�م موجب شادي روح آن مرحوم و 

تسلي خاطر بازماندگان سوگوار خواهد بود.

اناهلل و انا اليه راجعون

از طرف فرزندان: دكتر حسن درخشان، دكتر فرشته درخشان، شهريار درخشان، 
دكتر كاميار درخشان، شيرين درخشان
و خانواده هاي: درخشان، سعيدي، رضايي ميرقائد، برزگر، خدري، رفيعي، شفاخواه، 
 كلبازي، دوانگري، آبشار، حكيمي، قنبري، نقي زاده، بزازي، رحيمي فر، گودرزي 
و ساير آشنايان و وابستگان

سرهنگ حاج محمدعلي درخشان

حداكثر مجازات براي قاضي معزول
خبر مهم بود به همين دليل تيتر بيش��تر رسانه ها شد. 
پ��س از وضعيتي كه براي س��عيد مرتضوي پيش آمد، 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه در شبكه هاي مجازي 
مطرح شده كه يكي از قضات پرونده كهريزك به اتهام فساد اقتصادي 
و چند عنوان ديگر در بند ۸ اوين تحمل كيفر مي كند؛ در صورت تاييد 
اين خبر در اين زمينه توضيح دهيد؛ گفت: »ايشان دو پرونده دارد يك 
پرونده او در دادسراست و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. اين فرد 
در پرونده قبلي چند اتهام داش��ته كه نسبت به هركدام از آنها محكوم 
شده كه محكوميت ش��ان هم سنگين اس��ت. اما چون بايد اشد حكم 
حبس اجرا شود، به 15 سال حبس محكوم شده اند. طبق قانون جديد 
مجازات اسالمي اگر فردي تا سه اتهام داشته كه هرسه ثابت شود، يك 
نوع مجازات مي ش��ود و از س��ه به باال در مقام اجرا، اشد مجازات مالك 
است. ايش��ان چند جرم داش��ته و براي هريك از جرم هايش مجازات 
مستقلي طبق قانون تعيين ش��ده و در حال حاضر بايد 15 سال زندان 
را متحمل شود.« هرچند اساس دستگاه قضايي بايد بر بي طرفي باشد 
و از اين جهت براي قاضي فرقي نمي كند كه متهم او يك قاضي س��ابق 
است يا يك فرد عادي يا از روستايي دورافتاده يا ساكن در حاشيه شهر، 
حتي به لحاظ ضوابط قضايي، بايد براي آن قاضي سختگيري بيشتري 
هم صورت گيرد و چنين اقدامي يا صدور حكمي يك رويداد طبيعي و 
عادي به شمار مي آيد، ولي در هر حال در جامعه اي زندگي مي كنيم كه 
رفتار عادي نيز بايد تشويق و تكريم شود تا جا بيفتد از اين رو از چنين 

اقدامي استقبال مي كنيم. 
فارغ از برخورد قانوني قوه قضاييه با اين قاضي متخلف، ولي ذكر يك نكته 
بسيار مهم است. شغل قضاوت با ساير مشاغل از هر نظر تفاوت دارد. يكي 
از وجوه تفاوت آن، ضرورت وجود ويژگي هاي اخالقي و رفتاري خاصي 
در قاضي است. قاضي بايد چنان به لحاظ ظاهر و رفتار آراسته و متين 
باشد كه كوچك ترين رفتار نامناسب از او سر نزند. در لباس پوشيدن، 
سخن گفتن و در همه شوون زندگي بايد مالحظات گوناگوني را رعايت 
كند، چه رسد به اينكه مرتكب چنين جرايمي شود. تحقق چنين هدفي 
از يك سو مستلزم انتخاب افراد مناسب است ولي از سوي ديگر وجود 
فضاي نظارتي قوي رسمي و غيررسمي بر قضات است. به اين معنا كه 
فضاي عمومي جامعه و مهم تر از آن فضاي دادگستري بايد به گونه اي 
باشد كه با بروز كوچك ترين رفتار ناخوشايند از سوي يك قاضي، در برابر 
آن واكنش شديد نشان داده شود. قاضي به همان ميزان كه بايد در مراتب 
باالي احترام باش��د، به همان نسبت هم بايد مسووليت پذيري رفتاري 
داشته باش��د. قضات در مقام فصل خصومت و داوري درباره اختالفات 

مردم هستند از اين نظر بايد در باالترين مراتب اعتماد قرار داشته باشند. 
متاسفانه برخي از دست اندركاران دستگاه قضا استدالل ضعيفي را در 
توجيه ن��گاه نه چندان مثبت به اين دس��تگاه مي آورند مبني بر اينكه 
مراجعه كنندگان به دس��تگاه قضايي دو طرف دارد كه به طور معمول 
يك طرف آن محكوم مي ش��ود و در نتيجه بدبيني آنان به اين دستگاه 
غيرمعمول نيست. اين استدالل ضعيف است، زيرا اگر چنين باشد در 
همه دنيا بايد كمترين اعتبار و خوش بيني را دادگس��تري ها داش��ته 
باش��د، زيرا اين قاعده در همه جا وجود دارد كه حكم به نفع يك طرف 
صادر مي شود، ولي مي دانيم كه در كشورهاي پيشرفته، دادگستري ها 
بزرگ ترين اعتماد را نزد مردم دارند، زيرا محكومين هم وقتي مي بينند 

با آنان منصفانه عمل شده، رضايت خاطر پيدا مي كنند. 
بنابراين كسب اعتماد مردم براي دستگاه قضايي بسيار مهم است. اين كار 
شدني است و به اعتبار احكام صادره نيز منجر مي شود. ولي هنگامي كه 
يك قاضي با چنين اتهامات سنگيني مواجه مي شود اين پرسش پيش 
مي آيد كه فضاي نظارتي مذكور در چه وضعيتي است؟ اين قاضي پيش 
از اين در جريان قضاياي كهريزك با اتهامات مهمي مواجه ش��د، سپس 
در س��ال 1391 با ايجاد يك درگيري عادي عليه ديگران اسلحه كشيد 
و پس از آن هم در يك پرونده چندين اتهام داش��ته! به طوري كه به اشد 
مجازات محكوم شده است. اگر فضاي نظارتي مذكور وجود نداشته باشد، 
چندان غيرعادي نخواهد بود كه شاهد تكرار چنين افرادي در ميان قضات 
باشيم. مساله اساسي اين است همان طور كه گفته شد، قضات كشور در 
ميان س��اير مشاغل داراي اعتبار هس��تند و اين موارد موجب خدشه به 
وجهه كليت آنان مي شود يا حداقل زمينه وارد شدن اين خدشه را فراهم 
مي كند. مي گويند پي��ش از انقالب اگر يك قاضي كار خالف )و نه جرم( 
مرتكب مي شد، صدايش در كاخ دادگستري چنان در مي آمد كه گويي 
طشت بزرگي را از طبقه باالي كاخ دادگستري به سالن طبقه همكف اين 
ساختمان پرتاب كنند. ولي االن معلوم نيست كه چنين نظارتي را شاهد 
باشيم. بخش مهمي از نظارت بر قاضي از طريق افكار عمومي و مطبوعات 
صورت مي گيرد. متاسفانه مطبوعات به داليل زيادي در اين زمينه بسيار 
دس��ت به عصا حركت مي كنند و اين به نفع دستگاه قضايي نيست. اگر 
مطبوعات مي توانستند نقدهاي خود را در گذشته و در خصوص برخي 
افراد منتشر كنند به طور قطع اين افراد دچار اين حد از رفتارهاي نه تنها 
خالف بلكه مجرمانه و متعدد نمي ش��دند كه نيازمند صدور حكم اش��د 
مجازات باش��ند. بنابراين مس��اله اصلي جامعه ما فقط وج��ود اين افراد 
نيست، مساله اصلي جايگاه و اعتبار دستگاه قضايي است كه هرگاه و در 
هر جامعه اي مخدوش شود، مردم آن جامعه روي خوش را نخواهند ديد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

پاسخ كوبنده و خردمندانه به پيچيدگي هاي منطقه 
پيش از عمليات تروريس��تي در حرم 
مطه��ر حض��رت ام��ام )ره( و مجلس 
شوراي اسالمي اين سوال وجود داشت كه چرا تاكنون 
داعش به بسياري از كشورها تهاجم كرده است ولي به 
ايران خير؟ يك پاسخ آن بود كه اين گروه توان عبور 
از تورهاي امنيتي ايران را نداش��ته است. پاسخ ديگر 
اين بود كه داعش به قدرت پاس��خگويي شديد ايران 
واقف اس��ت و براي همين هم براي اقدام تروريستي 
در ايران هنوز خود را به آب و آتش نزده اس��ت. پاسخ 
كوبنده و درست ايران در هدف قرار دادن مقر داعش 
در ديرالزور اين گمانه را تقويت مي كند كه محاسبات 
اين گروه در مورد توانايي و انگيزه ايران براي پاس��خ 
دادن به هرگونه تحركش درست بوده است و اين گروه 
بدوي تنها زماني همه مساعي تروريستي خود در ايران 
را تجميع و به كار گرفته است كه از موصل عقب رانده 
شده و در س��وريه هم ضربات شديدي دريافت كرده 
اس��ت، لذا تقريبا چيزي براي از دس��ت دادن ندارد و 
اگر نفس هاي آخر خود را مي كشد بايد بخت خود در 

ايران را هم بيازمايد. 
اما با صرف نظر ك��ردن از چگونگي رويارويي ايران با 
داعش اكنون كه اين مقابله در سطح محدودي محقق 
ش��ده و بازتاب وسيعي در رس��انه هاي جهان داشته 
اس��ت، برخالف حجم گس��ترده اخبار و گزارش ها و 
تحليل ها در خبرگزاري ها و سايت ها و روزنامه ها در 
سطح بين المللي، دولت ها پيرامون آن سكوتي غريب 
داش��ته اند كه خود نيازمند تحليل و بررس��ي است. 
داعش يك گروه خطرناك وحش��ي اس��ت چنانچه 
حتي حاميان پنهان و به وجود آورندگانش هرگز توان 
حمايت علني از او را ندارند، از طرف ديگر حق دفاع از 
امنيت ملي كشورها چيزي است كه سردمداران غربي 
مكررا از آن استفاده و حتي سوءاستفاده كرده اند لذا 
آنان نمي توانند كمترين خدشه اي به حمله موشكي 
ايران عليه مواضع داعش داشته باشند. از طرفي تاييد 
حركت ايران مس��تقل كه منافع خويش را براساس 
خوش��ايند قدرت ها تعريف نمي كند هم براي ش��ان 
چندان آسان نيست، بر همين اساس مي توان سكوت 

دولت ها خصوصا دولت هاي غربي را ناش��ي از گرفتار 
ش��دن در يك تناقض و رفتار دوگانه تعبير و تحليل 
كرد و شايد بقاي تروريسم در سطح جهان را ناظر به 
همين رفتار متناقض و دوگانه دانست. نكته بسيار مهم 
پيرامون عكس العمل شديد ايران عليه تروريسم آن 
است كه مي خواهيم اين پيام روشن را به جهان ارسال 
كني��م كه ما در تامين امنيت مل��ي خود با هيچ كس 
ش��وخي نداريم و كمترين تسامح پيرامون آن وجود 
نداشته و نخواهد داشت. متاسفانه هستند كساني كه 
در آن سوي آب ها نشسته و فارسي سخن مي گويند 
ولي چهره روش��نفكري به خ��ود مي گيرند و از اقدام 
شايس��ته تقابل با تروريسم انتقاد مي كنند! آنان بايد 
بدانند كه قضاوت مردم پيرامون شان قضاوتي مثبت 
نخواهد بود. مس��لما در ايران طرف��داري از جنگ در 
ميان مردم جايگاه قابل مالحظه اي ندارد ولي انفعال 
و سستي در مقابل تروريس��م كه شهروندان عادي و 
بي گن��اه را هدف حمله خود ق��رار مي دهد هم هرگز 
پذيرفته نيست. آري ما در ش��رايط بسيار پيچيده و 
بغرنجي ق��رار گرفته ايم و عب��ور از آن نيازمند دقت، 
حوصل��ه، تدبير، عقالنيت و پي��روي از خرد جمعي و 
پرهيز از قرار گرفتن در فضاي احساس��ي است و تنها 
در اين صورت اس��ت كه امكان ايج��اد وحدت ملي و 
انسجام همه جانبه وجود دارد. متاسفانه سردمداران 
عربس��تان با اوهامي كه در سرشان است بناي ايجاد 
تشنج در منطقه را دارند و نش��ان داده اند كه از هيچ 
اقدامي خصوص��ا در تقابل با اي��ران فرونمي گذارند 
لذا هيچ راهي وجود ندارد جز اينكه از يك س��و پيام 
اقتدار را به سوي شان روان كنيم تا خيال خام نكنند 
و از س��وي ديگر با صبر و متانت تا جايي كه مي شود 
از تشنج مورد خواس��ت امثال اسراييل جلوگيري به 
عمل آوريم. درواقع تصميم هايي كه اين روزها و ماه ها 
اتخاذ مي شود از حساسيت فوق العاده برخوردار است 
و اگر اش��تباهي رخ دهد ممكن است عوارض بسيار 
داشته باشد. بر اين اس��اس به جاي افراطيون بايد از 
خردمندان و آينده انديشان مشورت گرفت تا كشتي 

كشور از توفان هاي احتمالي به سالمت عبور كند. 
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