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رئیس دستگاه قضا:

تلخیهای موقت «جراحی قضایی» به شیرینی تبدیل میشود

رئیس قوه قضاییه گفت :همه اقدامات ما و جراحیهای قضایی
در جهت تداوم سالمت نظام اداری کشور ،صیانت از دولتمردان
و حمایت از خدمتگزاران به مردم است .ممکن است این اقدامات
ابتدا مثل یک دارو در کام برخی افراد تلخ بیاید اما نهایت ًا تبدیل به
سالمت نظام اداری کشور میشود .به گزارش «عصر ایرانیان»
ب��ه نق��ل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ،آیتاهلل س��ید
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام
شهادت امام حسن عسکری (ع) 13 ،آبان را نماد هویت و اصالت
استکبارستیزی انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد :چهار دهه
اس��ت که جمهوری اس�لامی ،پرچم استکبارستیزی را بهدوش
دارد و بهرغم همه فتنهها و توطئههای دشمنان بهویژه آمریکا،
آن جبهه انقالب اسالمی است.
امروز دس��ت تفوق و برتری از ِ
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فهرس��ت خباثتهای آمریکا در
منطقه و جهان ،طوماری بلندباال است ،ادامه داد 13 :آبان ،نماد
و نمود استکبارستیزی امت اسالمی و نشاندهنده ماندگاری این
پرچم در همه نسلها و عصرهاست؛ چنانکه امروز دانشآموزان،
دانش��جویان و نس��لهای س��وم ،چهارم و پنجم انقالب روز به
روز با این فرهنگ آش��ناتر میشوند تا انشاءاهلل در مواقع الزم،
با زمانشناس��ی خود ،عکسالعملهای درخور نشان دهند و در
صحنه حضور یابند .رئیسی ،جمهوری اسالمی را الگویی موفق
از چهل س��ال حکومتداری و سیاستورزی بدون آمریکا برای
مردم و دولتهای منطقه و جهان توصیف کرد و یادآور شد :امروز
علیرغم جنگ س��نگین اقتصادی ،سیاس��ی ،روانی و اقتصادی
دشمن علیه ملت ایران ،بهلطف خدا جمهوری اسالمی با ابتنا به
ارزش��های اسالمی ،خواست مردم و رهبریهای حکیمانه رهبر
معظم انقالب در مس��یر تعالی و پیش��رفت خود بهپیش میرود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره
به انتش��ار گزارش گزارشگر حقوق بشر ایران ،تأکید کرد :ما در
چهار دهه گذشته بارها اعالم کردهایم که حکومتمان مبتنی بر
ش��ریعت است و در خصوص آنچه مربوط به اجرای احکام الهی
در بحث کیفرها و مجازاتهاس��ت ،با هیچ فرد و نهادی سخن و
بح��ث نداریم .در قوه قضاییه نیز ش��رع ان��ور ،مبنای اصلی کار
اس��ت و تعجب میکنم فردی که مس��لمان است ،بدون توجه
به آیات ،روایات و س��نت نب��وی (ص) ،مطالبی را تدوین کرده

و توج��ه ندارد که ما به هیچ عنوان از مبنای دینی خود دس��ت
برنمیداریم .رئیس��ی افزود :نکته دوم این است که بخش جدی
این گزارشها از منابع ناسالم و معاند با نظام جمهوری اسالمی
دریافت ش��ده اس��ت که گزارشهایی کام ً
ال غلط و بیمبناست.
چنی��ن گزارشهایی باید براس��اس اطالعات معتب��ر و از منابع
رس��می و مورد تأیید باشد .البته این گزارش مورد توجه نخواهد
بود زیرا بر اساس حقد و کینه نسبت به جمهوری اسالمی تنظیم
ش��ده اس��ت اما به هر حال هر اطالعاتی برای تنظیم گزارش
در زمینه حقوق بش��ر باید از س��تاد حقوق بش��ر و منابع رسمی
اخذ ش��ود ،نه گروههای معاند .رئیس ق��وه قضاییه در ادامه این
جلس��ه ،راهبرد جدی دستگاه قضایی را تعامل با قوا عنوان کرد
و گف��ت :امروز همکاری و تعامل را یک��ی از راهبردهای جدی
و تنها راه برونرفت از مش��کالت ،رونق تولید ،مبارزه با فس��اد
و س��اماندهی امور میدانیم .رئیسی تصریح کرد :همه اقدامات
م��ا و جراحیهای قضایی در جهت تداوم س�لامت نظام اداری
کش��ور ،صیانت از دولتمردان و حمایت از خدمتگزاران به مردم
است .طبع ًا ممکن است این اقدامات ابتدا مثل یک دارو در کام
برخ��ی افراد تلخ بیاید اما نهایت ًا تبدیل به س�لامت نظام اداری
کشور میشود ،بر همین مبنا ،امروز دولت ،مجلس ،دستگاهها و
همه دغدغهمندان ارزشهای انقالب و پیشرفت کشور را در مسیر
مبارزه با فس��اد کنار خود میبینیم و تأکید میکنیم که مبارزه با
فس��اد ،اصالح امور و س�لامت اداری در ذات انقالب اس�لامی
اس��ت ،لذا هیچگونه ناس�لامتی و فس��اد ،زیبنده نظام نیست و
هیچکس نباید آن را بپذیرد .رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری
از س��خنان خود با تأکید بر اینکه هیچ پروندهای جز مواردی که
شأن پرونده اقتضا میکند ،در دستگاه قضایی نباید بدون تعیین
زمان رسیدگی بماند ،اظهار کرد :نباید به نتیجه رسیدن پروندهها
به گذشت زمان سپرده ش��ود بلکه باید مدت زمان رسیدگی به
یک پرونده و به س��رانجام رس��یدن آن تعیین شود و برای خود
قاضی مش��خص باش��د .این امر عالوه بر افزایش رضایتمندی
مردم میتواند از اطاله دادرس��ی نیز جلوگیری کند .رئیس��ی در
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به نتایج یک نظرسنجی
که از س��وی رئیس حوزه ریاس��ت قوه قضاییه در جلسه مطرح
ش��د ،خاطرنش��ان کرد :یکی از موارد مهم در دستگاه قضایی،

بازس��ازی س��رمایه اجتماعی اس��ت و آماری که در حال حاضر
در باب رضایتمندی مردم از رویکرد دس��تگاه قضایی به دس��ت
آمده اس��ت ،برای ما مسئولیتآور است .اینکه نگاه عموم مردم
مثبت ش��ود ،در گروی اقدامات ماست و اگر این اقدامات دنباله
نداش��ته و مقطعی باش��د ،نظر مردم برمیگ��ردد ،لذا این نرخها
قطعی نیس��ت و همه چیز به تالش و پیگیری ما بستگی دارد،
از طرف��ی ،نباید فراموش کنیم که بین رویکرد کلی قوه قضاییه
و آنچه در محاکم میگذرد ،باید تفاوت قائل ش��د؛ یعنی ممکن
است مردم از رویکرد دس��تگاه قضایی در مبارزه با فساد ،رونق
تولید و ...رضایت داشته باشند اما مث ً
ال از رفتار قضات یا کارکنان
راضی نباش��ند؛ لذا باید بهطور جدی در نشستهایی با قضات و
کارکنان ،توصیههای الزم ص��ورت گیرد تا میزان رضایتمندی
مردم از محاکم نیز افزایش یابد .رئیس قوه قضاییه در خصوص
تح��والت اخیر در ع��راق نیز تصریح کرد :سیاس��ت جمهوری
اس�لامی در این قضایا ،حمای��ت از دیدگاههای مرجعیت دینی
عراق است و برای ما مطالبات مردم بهاندازه امنیت عراق اهمیت
دارد .رئیس��ی با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در
مجلس شورای اسالمی ،این امر را موجب تزلزل قانون مجازات
اسالمی دانس��ت و بهنوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب
چنی��ن طرحی را اع�لام کرد .رئیس قوه قضایی��ه راجع به آمار
ارائهش��ده از سوی رئیس سازمان پزش��کی قانونی و همچنین
گزارش یکی از پژوهش��گران اجتماعی در نشس��ت روز شنبه با
فعاالن حوزه مطالعات آس��یبهای اجتماعی ،تأکید کرد :سقط
جنین ،مادامی که با مجوز پزشک و در چارچوب رویکرد درمانی
باش��د ،مانعی ندارد ام��ا موارد غیرمجاز آن بای��د بهعنوان حرام
ش��رعی مس��لم ،قتل نفس محترمه و خالف نظامات اجتماعی
مورد توجه قرار گیرد و بر همین اس��اس دادستانها باید بهشدت
با افرادی که برای س��ودجویی در مراکز زیرزمینی اقدام به این
کار میکنند ،برخورد کنند ،در این زمینه الزم است نشستهای
مشترک با وزارت بهداشت و مسئوالن حوزه سالمت نیز داشته
باش��یم تا به یک راهکار صحیح در این خصوص دس��ت یابیم.
رئیسی درباره مصوبات سفرهای استانی نیز ،ظهور همه آثار این
س��فرها را در اجرای مصوبات دانس��ت و بر ضرورت تسریع در
اجرای مصوبات سفرهای استانی تأکید کرد.

اتحادیه اروپا به فعال شدن زنجیره  6-IRواکنش نشان داد

س��خنگوی کمیس��یون اروپا در بیانیهای در مورد راهاندازی
زنجیره  ۳۰تایی س��انتریفیوژهای نس��ل شش��م ،بار دیگر از
ایران خواس��ت در تصمیم خود تجدی��د نظر کند .به گزارش
ف��ارس ،اتحادیه اروپ��ا روز دوش��نبه به راهان��دازی زنجیره
س��انتریفیوژهای نسل شش��م توسط س��ازمان انرژی اتمی
جمهوری اس�لامی ایران واکنش نش��ان داد و ب��ار دیگر از
تهران خواس��ت از گامهای تقابلی خ��ود صرف نظر کند .به
نوش��ته پایگاه خبری ش��بکه «الجزیره» ،در بخشی از بیانیه
کمیس��یون اروپا آمده اس��ت« :به ایران توصیه میکنیم در

تصمیم خود برای راهاندازی سانتریفیوژها تجدید نظر کرده و
به محتوای توافق هستهای پایبند باشد».
«عل��ی اکب��ر صالحی» رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران
ام��روز گفت ط��ی  ۱۵ماه گذش��ته  ۱۵س��انتریفیوژ 6-IR
دیگ��ر راهان��دازی ش��ده و اکن��ون زنجیره  ۳۰تای��ی از این
سانتریفیوژهای پیشرفته هم فعال شده است.
ب��ه گفته وی ،ای��ران در حال حاضر  ۶۰دس��تگاه  6-IRدر
اختیار دارد که این ماش��ینها در مجموع  ۶۰۰سو ()SWU
به ظرفیت غنیس��ازی ایران افزودهاند .جمهوری اس�لامی

کسب مهارت حلقه مفقوده
دانشگاههای کشور

روزنامهصبحايران

دوگانهای که باید به رای
گذاشتهشود«تعاملسازنده
و تعامل بازنده» است

یادداشت

ایران اردیبهش��ت ماه امس��ال در س��الگرد خ��روج یکجانبه
آمری��کا از توافق هس��تهای ،اعالم ک��رد در واکنش به عدم
تحقق وعده کشورهای باقیمانده در برجام برای جبران آثار
منفی تحریمهای آمریکا ،به صورت گام به گام تعهد خود به
برجام را کاهش میدهد .ایران تاکنون سه گام در این جهت
برداشته و گام چهارم را نیز این هفته اعالم میکند .اتحادیه
اروپا که در تحقق وعدههای خود ناتوان بوده ،بعد از هر گام
از ایران خواس��ته که به محدودیته��ای برجام بازگردد و به
اجرای یکجانبه این توافق ادامه دهد.

طی س��ال ه��ای اخیر موض��وع مهارت
آموزی به دانش��جویان در جهت افزایش
ضریب اشتغال بسیار مورد بحث و بررسی
ق��رار گرفته اس��ت؛ چ��ون بیتوجهی به
مهارت آموزی در دانش��گاهها باعث شده
اکثر دانش��جویان پ��س از گذراندن دوره
تحصیلی ،مه��ارت الزم را برای ورود به
بازار کار در اختیار نداش��ته باشند و شغلی
مرتبط با رش��ته تحصیلی پیدا نکنند و یا
به دلیل ضعف مهارتی ش��غل خودش��ان
را از دس��ت بدهند.بنابراین مهارتآموزی
در دانش��گاهها باید به نحوی باش��د که
دانش��جو پس از گذراندن دوره  4س��اله ،
آمادگی های الزم را ب��رای ورود به بازار
کار کسب کرده باش��د .بررسی ها نشان
می دهد عمده دانشجوها در دانشگاههای
کش��ور نظریه پرداز تربیت ش��ده و اغلب
با مفاهیم علمی رش��ته مطالعاتی رش��د
میکنند؛ این در حالی اس��ت که مهارت
آموزی حتی در رشتههای فنی مهندسی
نیز کمتر مشاهده میشود .به همین دلیل
اکثر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی به
دنب��ال کالسهای مهارت آموزی و فنی
حرفهای در رشتههای مختلف میروند .در
این راستا ضروری است دانشگاهها تمامی
خدم��ات و آموزشهایی را که مراکز فنی
حرفهای و بخشه��ای خصوصی انجام
میدهند،بر عهده بگیرند تا دانش��جویان
پس از فارغ التحصیل��ی صاحب مهارت
باشند.همچنین دانشگاهها با برنامه ریزی
دقیق میتوانند با مراکز مهارتی و کارخانهها
جهت تقویت مهارت دانشجویان قرار داد
ببندند تا افراد پس از گذراندن  4س��ال در
دوره کارشناسی صاحب مهارت شده و به
مدرک دیگری نیاز نداشته باشند .وزارت
علوم نیز باید ب��ه موضوع مهارت آموزی
دانشجویان ورود کرده و با مراکز مهارت
آموزی و فنی حرفهای پل ارتباطی ایجاد
کند ،این کار در بازه زمانی  2الی  4س��ال
قابل اج��را خواهد بود و فارغ التحصیالن
پس از اتمام دوره تحصیلی از مهارت الزم
در کنار علم بهرهمند میش��وند تا زمینه
اشتغالشان فراهم شود.

سعید جلیلی:

دوگانهای که باید به رای گذاشته شود
«تعامل سازنده و تعامل بازنده» است

عضو شورایعالی امنیت ملی گفت :اگر
قرار است موضوعی به رای گذاشته شود،
این دوگانه تعامل سازنده و تعامل بازنده
اس��ت که باید به رای گذاش��ته شود .به
گزارش خبرنگار تشکلهای دانشجویی
خبرگ��زاری ف��ارس ،س��عید جلیلی در
ویژهبرنام��ه ی��وماهلل  ۱۳آب��ان بس��یج
دانش��جویی دانش��گاه علم و صنعت با
عنوان «سیاست خارجی تعامل یا تقابل»
با اشاره به اظهارات رییسجمهور در آیین بازگشایی دانشگاهها مبنی بر
اینکه تقابل یا تعامل با دنیا باید به رای گذاش��ته شود ،گفت :طرح این
سوال اشتباه است .اینکه بگوییم تقابل درست است تا تعامل ،مانند این
است که بگوییم در ماشین ،ترمز خوب است یا گاز؟ وی با بیان اینکه
هر کش��ور طبق منافع خود در سیاست خارجه ممکن است به تقابل یا
تعامل روی بیاورد ،گفت :چه کسی گفته است تعامل نباشد؟ اتفاق ًا معنای
تعامل گسترده این است که معطل چند کشور استکباری نباشیم .عضو
شورایعالی امنیت ملی ادامه داد :اگر قرار است دوگانهای مطرح شود،
دوگانه تعامل بازنده و تعامل س��ازنده است .اگر قرار است موضوعی به
رای گذاشته شود ،این دوگانه تعامل سازنده و تعامل بازنده است که باید
به رای گذاش��ته شود .جلیلی ،دلواپسی را الزمه هوشمندی و دیدهبانی
در سیاس��ت خارجی دانس��ت و گفت :ور دنیایی که مملو از تعامالت و
تقابالت است مگر میشود دلواپس سیاست خارجی نبود؟ رییس سابق
تیم مذاکرهکننده هس��تهای با بیان اینکه در مذاکرات هستهای قبل از
دولت فعلی اقدامات اساسی انجام شد ،گفت :اینطور نبود که وقت تلف
کرد ه باش��یم .اینکه آژانس رس��م ًا نامه میدهد و میگوید هر  ۶مسئله
مربوط به برنامه هس��تهای ایران پاس��خ داده شده ،این مربوط به سال
 ۸۷است .جلیلی ادامه داد :میگویند عدهای مخالف مذاکره با  ۶کشور
بودهاند .باید پرسید این  ۶کشور چه وقت پای میز مذاکره آمدند؟ مگر
سال  ۹۷پای میز مذاکرهآمدند؟! شما که همه چیز را تعلیق کردید .عضو
شورایعالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات یکی از دانشجویان که
وی را قهرمان واقعی دیپلماس��ی خطاب کرد گفت :پش��توانه موفقیت
در سیاس��ت خارجی مردم هستند .عالوه بر آن این تالش دانشمندان
هس��تهای بود که دس��تاوردهای هس��تهای را نصیب ملت ایران کرد.
بنابراین قهرمانان واقعی دیپلماس��ی کش��ور ،دانش��مندان هس��تهای

هس��تند نه م��ن .جلیلی در واکن��ش به این
س��خن یک دانشجو که محتوای بستههای
پیشنهادی شما در مذاکرات اعالم نمیشد،
گف��ت :همان زمان ،ما محتوای بس��تههای
پیش��نهادی را در اینترنت ق��رار میدادیم و
همه مطالعه میکردند .در مذاکرات مس��کو
هم اعالم کردیم که حاضر هستیم مذاکرات
در معرض دید عموم مردم دنیا انجام ش��ود.
متن و ترجم��ه پاورپوئینتی ه��م که در آن
مذاکرات توسط ما ارائه شد ،منتشر شد .وی در پاسخ به این سوال که
آیا شما برای انتخابات مجلس لیست میدهید و برای انتخابات ،۱۴۰۰
کاندیدا میش��وید یا خیر ،گفت :درخواس��ت من از شما دانشجویان و
عموم دلسوزان انقالب این است که انتخابات و حضور در آن را خالصه
نکنید در اینکه فهرستی منتشر بشود و آیا فالن شخص کاندیدا میشود
یا خیر .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه جمهوریت
در نظام اس�لامی ،امری واقعی اس��ت و این مردم هستند که انتخاب
ن یک جامعه ،متش��کل از باورهایی است که آن
میکنند ،گفت :گفتما 
جامعه نس��بت به موضوعات مختلف دارند .اینجاست که نقش همه ما
بویژه جنبش دانش��جویی در اینکه باور جامعه را به چیزی که صحیح
اس��ت نزدیک کنیم ،مشخص میش��ود .جلیلی معتقد است اینکه در
انتخابات به چه کسی رای بدهیم ،مسئلهای فرعی است؛ مسئله اصلی
این است که به چه رای بدهیم .وی ادامه داد :تکلیفی که در مقطع فعلی
برعهده دلس��وزان انقالب است این اس��ت که فهرستی از اولویتهای
کش��ور را در اقتصاد ،سیاس��ت ،فرهنگ و ...مشخص کنند و در مرحله
بعد ببینند چه افرادی برای تحقق آن اولویتها مناس��ب هستند .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چه تضمینی
وجود دارد که افراد بعد از انتخاب از س��وی مردم به شعارهایشان عمل
کنند گفت :تفاوت عمده اندیشه سیاسی اسالم و غرب در این است که
کارویژههایی که برای دولت ذکر میش��ود ،در اس�لام بدون همراهی
مردم قابل تحقق نیس��ت .جلیلی لزوم امر به مع��روف و نهی از منکر
و پیگیری عمل مس��ئوالن توسط مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود:
دولت سایهای که ما آن را مطرح کردهایم یعنی اینکه فردی که از سوی
مردم رای آورد ،بداند که س��ایه به سایه از سوی مردم دنبال میشود و
نسبت به عملکرد او ،نظارت وجود دارد.

بازگشت همه به سوي اوست

جنابآقایدکترهادیشیرخانی
مدیر عامل شرکتبرقاستانایالم

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز خداوند منان
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
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