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امامعلی)عليهالسالم(:

زكاِت رفاه، نيكی با همسايگان و صله رحم است.

وز حدیث ر

مردمان مسافر كاروان مرگند ، اما خود نمی دانند ، مرگ كاروان دار 
سفر زندگی است و كجاوه ثابت می نمايد اما كاروان در سفر است.

گزارش

یادداشت

تبریز
°29 شهید آوینی:°16

حجتاالسالموالمسلمينمحمدساالر
عضوشورایراهبریمجمعجهانیصلحاسالمی

در طول تاريخ يكی از بزرگ ترين آمال و آرزوهای ديرينه انسان صلح و عدالت 
بوده و هس��ت كه همواره فارغ از مليت، رنگ، ن��ژاد، زبان و محيط جغرافيايی 
و اقليمی انس��ان ها به دنبال تحق��ق آن تالش می كنند. صلح و امنيت يكی از 
نيازهای فطری انسان است و در پرتو صلح و همزيستی مسالمت آميز و رشد و 
تعالی انسان ها ممكن می گردد. مقابله با ظلم و فساد و بی عدالتی و برقراری 
صلح و عدالت يكی از اهداف و رس��الت مهم و انبيای الهی و پيش��وايان دينی 
بوده و قرآن كريم همواره برای ايجاد صلح و صفا و فضای زندگی مسالمت آميز 
تاكي��د م��ی ورزد و م��ی فرمايد والصلح خير " آش��تی مايه خير و س��عادت و 
خوش��بختی است"  امير مومنان علی عليه الس��الم نيز صلح مبتنی بر عزت و 

اقتدار اسالمی را موثرتر از جنگ می دانند و در اين باره می فرمايند:
 َوَجدُت الُمسالََمَة � ما لَم يَُكن َوهٌن في اإلسالِم � أنَجَع ِمن الِقتاِل .

 من صلح را تا آنگاه كه مايه وهن اسالم نباشد كارسازتر از جنگ يافته ام.
 ب��ا توج��ه به اهميت صلح همه اف��راد موظفند در جهت تحق��ق صلح عادالنه 
تالش كنند در اين رهگذر نخبگان و رهبران فكری و سياس��ی، مصلحان دينی 
و علمای دلسوز مسئوليت و رسالت سنگين تری بر دوش دارند. هرچند تاكنون 
نشس��تها و همايش ها و جلسات متعدد بحث و گفتگو در زمينه راه های تحقق 
صلح و همزيستی مسالمت آميز و چالش ها و تنگناهای پيشروی آن را فعاالنه 
مورد بحث و بررسی قرار داده اند كه به نظر می رسد اين تالش ها كافی نيست و 
برای رفع خشونت و جنگهای قومی و قبيله ای و اقامه صلح منطقه ای و جهانی 

بايد تالش بيشتری صورت پذيرد.
 متاس��فانه بر اساس گزارش ساالنه ش��اخص صلح جهانی وضعيت فعلی صلح 
جهانی نس��بت به س��ال های گذش��ته و خيم تر و ناگوارتر شده است؛ ناامنی و 
جنگ ها و درگيری های دهه اخير در جهان خصوصا  ناامنی های خاورميانه و 
آفريقا روز به روز بيشتر شده است. اوضاع فلسطين ، حمالت وحشيانه گروهك 
تروريس��تی داعش به سوريه ، حمله آمريكا به افغانستان، تجاوز رژيم عربستان 
س��عودی به يمن، درگيری های ليبی، نمونه هايی از خش��ونت گرايی و ناآرامی 
ه��ای منطقه ای و بين المللی اس��ت كه تا كنون جان صدها هزار انس��ان های 
بی گناه مردان و زنان و كودكان را س��تانده و عالوه بر تلفات س��نگين انسانی ، 

ويرانی های بسياری را بر جای گذاشته است.
 راس��تی مس��ئول اين همه جنايت و جن��گ و خونريزی و آوارگی انس��ان ها 
كيس��ت؟ نقش س��ازمان ملل متحد و نهادهای مدنی ذيرب��ط در مقابله با اين 
جنگ ها و ناامنی ها چه بوده اس��ت؟ بدون شك كمرنگ شدن روز افزون صلح 
و عدالت جهانی و اخطارها و هش��دارهای س��ازمان های بي��ن المللی تا حدود 
زيادی نش��انگر فاصله نگران كننده بين وضعيت ناگوار و تاس��ف انگيز كش��ور 
ه��ای موجود جهان و وضعيت مطلوب و مورد انتظار صلح طلب و عدالت خواه 
جهانی اس��ت.  عملكرد ضعيف س��ازمان ملل در قبال تاخت و تازهای آمريكا و 
ه��م پيمانان غرب��ی، ناتوانی و يا حمايت ضمنی از افراطيون خش��ونت طلب و 
حكام مس��تبد و س��لطه گر منطقه به عنوان نمون��ه ای از تهديد صلح جهانی 

محسوب می شوند.
وابس��تگی نظامی و مالی س��ازمان ملل متحد به برخی از كشورهای سلطه گر 
موجب شده است تا اين سازمان عريض و طويل در رسيدن به اهداف اوليه اش 
ناموف��ق بوده و صلح جهانی با مش��كالت و ناكامی ها مواج��ه گردد. آمريكا به 
عنوان بزرگترين تامين كننده مالی س��ازمان ملل ب��ه عنوان مهمترين تهديد 
صلح جهانی محس��وب می ش��ود. نمونه ب��ارز اين موضوع حذف نام عربس��تان 
س��عودی از فهرست سياه كش��ورهای ناقض حقوق بش��ر و كودكان در جنگ 

ظالمانه و نابرابر يمن با همدستی و هماهنگی آمريكا صورت گرفت. 
بر اين اس��اس درحاليكه قرار بود س��ازمان ملل متحد مس��ئول اصلی جهانی 
جلوگي��ری از تج��اوز ها و جنگ ها و تضمين صلح و عدالت باش��د س��اختار و 
عملكرد ضعيف اين س��ازمان و مخالفت ها و ش��انه خالی ك��ردن آمريكا و هم 
پيمانانش از وظايف خويش و فش��ارهای آن باعث شد تا امروز شاهد بيشترين 

بهره برداری ابزاری از اين سازمان، توسط آمريكا و كشورهای غربی باشيم.
متاس��فانه غربی ها و به ويژه آمريكايی ها جهت دس��ت يافتن به مقاصد پليد و 
منافع نامشروع از اين سازمان به نفع خويش استفاده ابزاری می كنند و عوامل 
تضعيف اين س��ازمان می باش��ند. امروزه عناوين و مفاهيم اي��ده آل و آرمانی 
از قبيل دموكراس��ی، آزادی و حقوق بش��ر، حقوق اقليت ها عدالت اجتماعی و 
همچنين صلح جويی ابزار و بازيچه زور مداران سلطه گر و صاحبان قدرت قرار 
گرفته اند و در تحت لوای ش��عار صلح طلبی و اس��تبداد ستيزی صلح جهانی را 

مورد تهديد قرار می دهند.
به عنوان نمونه طبق اظهارات دس��ت اندركاران و مس��ئوالن كميته جايزه نوبل 
بر اس��اس وصيت آلفرد نوب��ل بنيانگذار جايزه صلح نوبل ب��ه منظور تجليل از 
ش��خصيت ها و نخبگانی كه بيش��ترين و يا بهترين فعاليت ها در زمينه برادری 
ملل و صلح داش��ته اند هر س��ال جايزه ای به افراد در كشورهای مختلف تعلق 
می گيرد، اما با بررس��ی ليس��ت افرادی كه در طول ساليان گذشته جايزه صلح 
نوبل را دريافت كرده اند نظير شيمون پرز، آريل شارون، هنری كيسينجر)قصاب 
مردم ويتنام( انور سادات، اسحاق رابين،  مناخيم بگين، شيرين عبادی، باراك 
اوباما و ... روشن می شود كه چقدر ميان اهداف مورد نظر بنيانگذاران و عملكرد 
دريافت كنن��دگان جايزه نوبل اختالف و تفاوت وج��ود دارد. از اين رو مالك و 
معي��ار هايی كه از س��وی آمري��كا و غربی ها برای تش��خيص عدالت و آزادی و 
حقوق بش��ر ترس��يم می گردد به ميزان قابل توجهی با منافع اس��تعماری آن 
پيوند خورده است.  سی ام شهريور ماه امسال روز جهانی صلح در حالی گرامی 
داش��ته می شود كه مردم جهان عموما مردم خاورميانه و شمال آفريقا خصوصاً 
با تجاوزگری ها و جنگهای خانمانس��وز و وحش��تناكی دس��ت و پنجه نرم می 
كنند كه كشورهای غربی به ويژه آمريكای سلطه جو به اسالم ستيزی و ايران 
 هراس��ی و تحريم اقتصادی ضد انس��انی خويش ادامه می دهد.  به اميد تحقق 
صلح و دوس��تی در گستره تمامی كشورهای جهان و ريشه كن شدن خصومت 

ها و عداوت های فردی و اجتماعی و استقرار حكومت عدل جهانی.

 
به مناسبت روز جهانی صلح 21 سپتامبر 

مصادف با 30 شهریور ماه

بهره برداری ابزاری غرب 
از مقوله صلح

از  هكتار  هزار  بر  بالغ  تهران  در  گفت  اسماعيلی  غالمحسين 
اعاده كرديم  كه  را  اراضی تصرف شده توسط زمين خواران 
بوده  ميليارد  هزار  هشت  و  چهل  از  بيش  آن  تقريبی  ارزش 

است.
با  خود  خبری  نشست  دهمين  در  اسماعيلی  غالمحسين 
های  برنامه  تحقق  راستای  در  كه  اين  بيان  با  خبرنگاران  
اين  بوديم،گفت:  موثری  اقدامات  شاهد  قضائيه  قوه  تحولی 
موضوع با استقبال مردم و نخبگان مواجه بود. بخشنامه مرتبط 
گرفت.  قرار  استقبال  مورد  حقوقی  اشخاص  احضار   نحوه  با 
همچنين بخشنامه مرتبط با كاهش جمعيت كيفری يكی ديگر 

از بخشنامه های موثر در روزهای اخير بود.
گفت:  و  داد  خبر  بانوان  امنيت  تامين  اليحه  تكميل  از  وی 
از سوی  پيشتر  بانوان  امنيت  تامين  و  كرامت  اليحه صيانت، 
دولت تهيه شده بود اما بعد از بحث در كميسيون لوايح دولتی 
به اين نتيجه رسيدند كه به دليل مواد فراوان مرتبط با جرم 

به قوه قضاييه ارسال شد. 
وی افزود: متن پيشنهادی در معاونت های ذيربط مورد بررسی 
قرار گرفت و بر اساس وعده زمان بندی شده ای كه رياست 
قوه قضاييه اعالم كردند به اين وعده عمل كرديم و متن نهايی 

شده به دولت ارسال شد.
وی با اشاره به اهداف اين اليحه گفت: در ماده يك اين اليحه 
تحكيم  بانوان،  امنيت  تامين  از  است  عبارت  اليحه  اهداف 
بنيان خانواده، افزايش سطح آگاهی های عمومی موضوع بزه 
های  شاخص  ارتقای  و  بانوان  كرامت  از  صيانت  قانون،  است 
دادرسی اسالمی در خصوص بانوان موضوع قانون، پيشگيری 
در  يا  و  ديده  بزه  بانوان  از  حمايت  آميز،  خشونت  جرايم  از 

معرض بزهكاری.
اسماعيلی تصريح كرد: اين اليحه متن بومی داشته و متناسب 
با فرهنگ داخلی ما است. كميته ملی صيانت و كرامت بانوان 
بيست دستگاه كشور  نمايندگان  با حضور  و  قانون  اين  طبق 
از  حمايت  صندوق  قانون  طبق  همچنين  شود.  می  تشكيل 
حمله  از  جرايمی  گروه  پنج  در  شود.  می  تشكيل  هم  بانوان 
جرايم عليه حيثيت معنوی بانوان، عليه عفت و اخالق عمومی، 
عليه حقوق و تكاليف خانواده و جرايم عليه آزادی های مشروع 
ای هم جهت  ويژه  است. هم چنين شعبه  تعيين شده  بانوان 
يك  موضوع  اين  است.  شده  تعيين  جرايم  اين  به  رسيدگی 

هديه مناسب از سوی قوه قضائيه به بانوان است.
اسماعيلی در ادامه به برخی پرونده های اقتصادی اشاره كرد 

و گفت: در حوزه فرار مالياتی در پنج ماه امسال موفق شديم 
با شناسايی  كسانی كه قرار مالياتی داشتند و انعكاس آن به 
امور مالياتی 42هزار و 974ميليارد و 330ميليون و  سازمان 
378هزار و 651 ريال ماليات پرداخت نشده را وصول كرديم. 
4هزار ميليارد تومان فرار مالياتی به بيت المال بازگشت. اين 
 98 سال  در  افزود:  وی  بود.  ميليارد  هزار  گذشته  سال  رقم 
موفق شديم مساحتی بالغ بر 178هزار هكتار از اراضی تصرف 
زمين  متولی  های  به سازمان  را  زمين خواران  از سوی  شده 
برآورده  ميليارد  هزار  يازده  آن  رقم  كنيم كه  اعاده  و مسكن 
می شود. سخنگوی قوه قضاييه تصريح كرد: در تهران بالغ بر 
هزار هكتار از اراضی تصرف شده توسط زمين خواران را اعاده 
كرديم. ارزش تقريبی آن بيش از چهل و هشت هزار ميليارد 

بوده است.
اآلن،  تا  آريا  منصور  امير  پرونده  در  داد:  ادامه  اسماعيلی 
600ميليارد جزای نقدی واصل كرديم و 1700ميليارد رد مال 
بابك  كشور  داخل  اموال  از  1800ميليارد  است.  شده  انجام 
زنجانی تحويل وزارت نفت شده است.  در پرونده قربان علی 
سازمان  و  دولت  به  تبريز  سازی  ماشين  بازگشت   ، فرخزاد 
خصوصی از ديگر اقدامات قوه  قضايی است. 688ميليارد ارزش 

اين واگذاری بود كه ابطال و به بيت المال بازگشت.
وی افزود: در يكی از پرونده های مرتبط با بانك سينا و ايران 
هنوز  كه  پرونده  متهم  اموال  از  تومان  600ميليارد  زمين، 
دادگاهی نشده به بيت المال بازگشت. در پرونده ديگری هم 
سه هزار ميلياردی تومان از اموال يكی از بزرگترين بدهكاران 
بانكی را بازگردانديم.  وی افزود: در پرونده مربوط به آستان 
از  50پالك  مشهد؛  در  رضوی  بيمارستان  و  رضوی  قدس 
بيمارستان  مديران  از  كه  فردی  كه  هايی  آپارتمان  و  اراضی 
رضوی بود و تصرف كرده بود بازگشت .ميزان ارزش اين اموال 

800ميليارد تومان برآورد شده است.
وی در خصوص آخرين وضعيت پرونده های خصوصی سازی 
گفت: يكی از بحثهای خصوصی سازی، ماشين سازی تبريز بود 
كه رسيدگی شد اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسيدگی 

است.
روند خصوصی سازی در كشور برای مردم به يك غصه تبديل 
شده است كه چرا خصوصی سازی كه يك ضرورت است به 

اين شكل دچار شده است.
وی در خصوص معرفی اموال رييس قوه قضاييه گفت: رييس 
و  اموال خود  كامل  قانون صورت  به موجب  بايد  قضاييه  قوه 

خانواده خود را به دفتر مقام معظم رهبری اعالم می كردند كه 
اين كار توسط اقای رييسی انجام شده است.

قوه  از  ها  زندان  سازمان  انتزاع  طرح  خصوص  در  اسماعيلی 
های  دوره  در  و  نيست  جديدی  موضوع  اين  گفت:  قضاييه 
مختلف با انگيزه های مختلف از سوی برخی اشخاص در دولت 
و مجلس اين موضوع مطرح شده است و پذيرفتند اين اقدام 
مغاير قانون اساسی است. قوه قضاييه همان نظر قبلی را دارد.

وی در خصوص بازداشت سه فرد تبعه استراليا گفت: اصل خبر 
از پرونده  به دو پرونده است. در يكی  درست است و مربوط 
ها دو نفر مبادرت به عكسبرداری از مناطق ممنوعه و نظامی 
داشتند و در پرونده ديگر مورد امنيتی و جاسوسی برای كشور 

ديگری دارد و در هر دو پرونده كيفرخواست صادر شده است.
غالمحسين اسماعيلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه دولت 
گزارش و مستنداتی را در اين رابطه با قوه قضاييه ارسال كرده 
است آيا اين مستندات مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: با توجه 
از دولت  به توضيحاتی كه متهمان در پرونده داشتند دادگاه 
خواسته در رابطه با ادعای آنها مستنداتی را به مرجع قضايی 

ارسال كنند.
وی افزود: اعالم آمادگی از سوی دولت انجام شده اما نپرسيدم 

كه پاسخ وصول شده است يا خير.  
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پاسخ دولت و اسناد دولت در اين 
رابطه مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و چه بسا در نتيجه 

تاثير داشته باشد.
خورد  ايران  مديران  پرونده  وضعيت  آخرين  با  رابطه  در  وی 
گفت: اين پرونده در دادسرا است و تاكيد شده با دقت و بررسی 
همه ابعاد موضوع پرونده مورد رسيدگی قرار گيرد. سخنگوی 
دستگاه قضا در خصوص حذف نام شهيد در برخی تابلوهای 
مسئوالن  توضيحات  و  نيست  قضايی  حوزه  گفت:  شهری 
مربوطه قانع كننده نبود و اقدام را نابخردانه می دانيم تا كنون 

پرونده قضايی در اين رابطه تشكيل نشده است.
اسماعيلی در پاسخ به اين سوال كه پرونده كالهبرداری هشت 
نفر از اعضای يك خانواده كه نه سال از تشكيل آن می گذرد، 
به كجا رسيد ؟ گفت: در پايان 97 رای بدوی دادگاه صادر شده 
و حبس های سنگينی برای اعضا اين خانواده صادر شده و االن 
در دادگاه تجديد نظر است. از موارد مورد. تاكيد رييس قوه 

قضاييه رسيدگی به پرونده های به اصطالح مسن است.
فرهنگی  های  حوزه  در  شده  صرف  پولهای  خصوص  در  وی 
اموال  بازگرداندن  با  رابطه  در  گفت:  سرمايه  بانك  با  مرتبط 
دادگاه  در  كه  كنيم  می  الزام  زمانی  قضايی  های  پرونده  در 

محكوم شدند.
وی در پاسخ به اين سوال كه سرنوشت مدعی العموم و مردم از 
آذری جهرمی به كجا رسيد گفت: بارها اعالم كردم كه در مورد 
پرونده هايی كه در دادسرا هستند محدوديت ها و معذوريت 
اين  به حال  يا مجلس فكری  اميدواريم  هايی وجود دارد كه 
درك  را  محدوديت  اين  رسانه  اصحاب  يا  و  كند  محدوديت 
كنند. وی در پاسخ به سوال ديگری درباره رسيدگی به اتهامات 
11 نفر از مديران استان گلستان در سيل اخير اظهار كرد: در 
همه استان ها كه وقوع سيل داشتين، بررسی های كارشناسی 
انجام شد و اشخاصی كه در بررسی ها مقصر شناخته شدند، 

جمعی  و  تخلفات  هيئت  به  مديران  از  جمعی  و  شده  احصا 
نيز در استان های مختلف از جمله گلستان به مراحع قضايی 

معرفی شدند.
با حجاب   اينكه چرا شبنم نعمت زاده  با  اسماعيلی در رابطه 
را  افراد  توانيم  نمی  ما  گفت:  شد،  حاضر  دادگاه  در  متفاوت 

مجبور كنيم كه با چه حجابی در محاكم حضور پيدا كنند.
اسماعيلی در پاسخ به سوال ديگری درباره موج رسانه ای ايجاد 
خبرسازی  و  جوان  دختر  يك  خودسوزی  خصوص  در  شده 
صورت گرفته از سوی سايت يك سايت خبری  و حمايت دو 
تن از نمايندگان و تشويش اذهان عمومی و اينكه قوه قضائيه 
آيا در اين ماجرا با اقدام كنندگان برخورد می كند يا خير گفت: 
انتظار اوليه اصالح روند توسط خود اين اشخاص و مراكز است 
بر  نظارت  هيئت  ناحيه  از  قانونی  اقدام  و  پيگيری  هم  بعد  و 
مطبوعات و هيئت نظارت بر رفتار نمانيدگان هستيم. منتظر 
اقدام جدی آنها هستم و اگر اقدام نشد يا موثر ندانستيم دادسرا 
نسبت به اقدام قضايی خود پيگيری الزم را به عمل می آورد. 
به  پاسخ  در  نشست خبری خود  ادامه دهمين  در  اسماعيلی 
سوالی درباره آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن و ارسال آن به 
دادگاه گفت: پرونده منتهی به صدور كيفرخواست و به دادگاه 
ارسال شده و برخی وجوه نيز به مالباختگان مسترد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال ديگری درباره آخرين 
اين  رای صادره در  تپه گفت:  پرونده كارگران هفت  وضعيت 
پرونده قطعی نيست و سياست كيفری هم اعالم شده و قرار 
است در مرحله تجديدنظر بر اساس سياست كيفری ابالغی در 

اين پرونده تصميم گيری شود. 
وی افزود:گاهی اوقات مطالب طور ديگری منعكس و در ذهن 
متهم   8 مجموعه  از  پرونده  اين  در  می افتد.  جا  جامعه  افراد 
پرونده دو يا سه كارگر بودند و بقيه كارگر نيستند و هيچ ربطی 

هم به حوزه كارگری ندارند.
با  خود  خبری  نشست  در  همچنين  اسماعيلی  غالمحسين   
خبرنگاران از تغيير رييس سازمان بازرسی كل كشور خبر داد. 
وی از انتصاب حجت االسالم درويشيان به عنوان رييس جديد 
بيست  ايشان  گفت:  و  داد.  خبر  كشور  كل  بازرسی  سازمان 
و  كرده  مديريت  بازرسی  سازمان  مختلف  بخشهای  در  سال 
مديريت منطقه يك شرق كشور را بر عهده داشته است. وی 
تصريح كرد: بنای قوه قضاييه ضمن قدردانی از زحمات سراج 
اين است كه ايشان  به عنوان مشاور رييس قوه قضاييه فعال 

مهر خواهند بود. 

اعاده هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران 
سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران خبر داد 


