
ترس از سوال !

س��وال از رئیس جمهور با امضاء تع��داد کثیری از 
نمایندگان در دستور کار مجلس است. شاید کمتر 
کسی بداند که اولین بار سوال از رئیس جمهور در 
س��ال ۹۰ از محمود احمدی نژاد در مجلس مطرح 
ش��د و پیش از آن سابقه نداشته  است و پس از آن 
هم به س��ختی مطرح و انجام شده و با حاشیه هایی 
همراه بوده اس��ت و او حاضر نش��د برای پاس��خ به 
س��وال دوم نماین��دگان مجل��س در س��ال ۹۱ در 

مجلس حاضر شود و عماًل سوال منتفی شد.
نکته مهم آن اس��ت که این ح��ق مجلس در طرح 
س��وال و وظیفه رئیس جمهور در پاسخگویی چرا 

باید این همه پر هزینه و جنجالی باشد؟
دلیل آن را باید در ذهنیت روس��ای محترم جمهور 
دانست که فکر می کنند پاسخگویی آنان به مجلس 
کس��ر ش��أن و نقطه ضعف آنان اس��ت و به همین 
دلیل هرگاه توانس��تند با البی و چه بس��ا وعده به 
نمایندگان و حل مشکالت حوزه انتخابیه آنان و… 
ت��الش کرده اند تا لیس��ت امضاء ش��ده را از نصاب 
الزم انداخته و س��وال را منتفی کنند. کاری که در 
مجلس قبل انجام گرفت و برخی نمایندگان وقت، 
صریح��اً از ورود دولت و تالش ب��رای پس گرفتن 

امضاها سخن گفتند که سوابق آن موجود است.
اما امروز ش��رایط کش��ور به گونه ای است که مردم 
نگرانی های جدی دارند. قاعدتاً مجلس مایل اس��ت 
پاس��خ رئیس جمهور به س��واالتی را بشنود که از 

تریبون مجلس به اطالع مردم خواهد رسید.
جال��ب آن که در این موض��وع تفاوت چندانی بین 
روس��ای جمهور نه��م و دهم، یازده��م و دوازدهم 
نیس��ت و هی��چ ی��ک ب��ا رویی گش��اده از س��وال 

نمایندگان استقبال نکرده و نمی کنند.
آقای ربیعی س��خنگوی دولت نیز در یادداشت روز 
شنبه ۲۱/۴/۹۹ خود در روزنامه ایران نوشت» سوال 
از رئی��س جمهور به یکب��اره در ابتدای کار مجلس 
بر پیچیدگی ش��رایط خواهد افزود و به حل مسائل 
کمکی نخواهد کرد.« بدیهی است با چنین قضاوت 
پیشینی باید منتظر هزینه های این »حضور اجباری 
« در مجلس هم باش��یم. در حالی  که می توانستیم 
ب��ه جای نفی و تعیین تکلیف برای مجلس و احیاناً 
ترش رویی در پاسخگویی، به استقبال پرسشگری 
و پاس��خگویی بروی��م و از مواجه��ه رئیس جمهور 
ب��ا نمایندگان نهراس��یم. بدیهی اس��ت اگر در این 
مرحله درس��ت و معقول رفتار ش��ود هرگز کار به 
استیضاح رئیس جمهور نمی کشد.هر چند معتقدم 
حتی طرح مس��اله استیضاح نیز به تنهایی فرصتی 
برای فرار رئیس جمهور از پاسخگویی و مسئولیت 
پذی��ری فراهم میکند. آقای رئیس جمهور کمتر از 
یک سال به پایان دوره خود دارد و باید تالش کند 
حداقل به مواردی از وعده های بیش��مار انتخاباتی 
خ��ود عمل کن��د و مجلس نیز باید در این مس��یر 

کمک و پشتیبان آقای روحانی باشد.الف

ادامه از صفحه یک 
خاورمیانه خواهد بود. مقدم به این موضوع اش��اره 
دارد که نقش یابي ایران در محیط منطقه اي بدون 
توجه به س��ازوکارهاي کنش رقابتي سایر بازیگران 
امکان پذی��ر نخواه��د بود. در نگ��رش مقدم، حوزه 
ژئوپلیتیکي آسیاي جنوب غربي ماهیت ساختاري 
دارد. در نتیج��ه مي ت��وان ب��ه این موضوع اش��اره 
داشت که در شرایط بحران و آشوب امنیتي بخش 
قابل توجهي از کش��ورهاي عرب منطقه اي، الگوي 
رفتار سیاس��ي خود با ایران را بر اس��اس رویارویي 
و سنگربندي ش��کل داده اند. کش��ورهایي همانند 
عربس��تان، اردن و ام��ارات متح��ده عربي، س��طح 
روابط امنیتي و دیپلماتیک خود با تل آویو را ارتقاء 
داده ان��د. چنین رویکردي به مفهوم آن اس��ت که 
تضادهاي امریکا و کشورهاي منطقه اي علیه ایران 
در حال افزایش است. بهره گیري از مفهوم »منطقه 
ق��وي«،  ماهیت ایده آلیس��تي داش��ته و نمي تواند 
به عن��وان الگوي مناس��ب و مس��اعد ب��راي تحقق 
اهداف راهب��ردي ایران مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
در چنین ش��رایطي، بهره گیري از سیاست »دولت 
قوي« به جاي »منطقه قوي«، اصلي ترین ضرورت 

امنیت سازي منطقه اي محسوب مي شود.
منطق��ة آش��وب زده مي توان��د تحت تأثی��ر نیروها 
و بازیگ��ران مختلفي ش��کل گرفت��ه و زمینه هاي 
گس��ترش بي ثباتي س��اختاري را به وج��ود آورد. 
آس��یاي جن��وب غرب��ي در زمره چنی��ن مناطقي 
محسوب مي شود؛ حوزه جغرافیایي که در آن نشانه 
ثب��ات کاهش یافته و بازیگران در ش��رایط منازعه 

ایفاي نقش مي کنند. 
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رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت 
راه حل مشکالت کش��ور در درون کشور 
اس��ت و نسبت به دش��من خارجی هرجا 
امتیاز داده ایم، بیشتر باج خواهی کرده اند 
و دنبال تضعیف کشور افتاده اند. آیت اهلل 
س��ید ابراهیم رییسی در جلسه ش��ورای عالی قوه قضائیه 
فرمایش ه��ای رهب��ر معظم انق��الب در جم��ع نمایندگان 
مجلس را س��رلوحه کار مسئوالن دانست و افزود: ضرورت 
انس��جام و وحدت ملی به ویژه همکاری قوای س��ه گانه از 
جمل��ه نکات م��ورد تاکید رهبر انقالب اس��ت و ما در قوه 
قضائی��ه خود را موظف به همکاری با دولت، مجلس و همه 
نهاد های انقالب اسالمی می دانیم تا توطئه دشمنان انقالب 
اس��المی را خنثی کرده و از زندگی مردم به ویژه در حوزه 

مسائل معیشتی و اقتصادی گره گشایی کنیم.
رئیس قوه قضائیه، الزمه به ثمر نشس��تن همدلی در جهت 
حل مشکالت مردم را اعتقاد به حل مسائل مردم با نگاه به 
داخل عنوان کرد و گفت: حل مش��کالت کش��ور را باید در 
دست توانای مردان وزنان این کشور جسجتو کنیم و اگر با 
اتکال به خدا و اعتماد به نفس این کار دنبال بشود، به رفع 

مشکالت مردم یقین داریم.
رئیس��ی در همین زمینه بر لزوم سیاس��ت گذاری صحیح 
در اس��تفاده از منابع بانکی برای حل مشکالت مردم اشاره 
ک��رده و گفت: به عنوان مثال اگر آنچه که از پول مردم در 

اختیار نظام بانکی است، در تولید به کار گرفته شود، حتما 
گره گشایی از کشور خواهد بود، اما اگر این سرمایه تبدیل 
ش��د به برج سازی و انباشت سرمایه در بخش های مختلف 
بانک ش��د بدون اینکه سرمایه درتولید به کار گرفته شود، 

حتما برای کشور مشکل ایجاد می کند.
رئیس قوه قضائیه عزم دس��تگاه قضاء برای برخورد قضائی 
با متخلفین، متجاسرین به قانون، قانون شکنان و مفسدین 
را جدی دانس��ت و گف��ت: برخورد قضایی حتم��ا جایگاه 
خ��ودش را دارد، اما این برخورد ها به هیچ عنوان جایگزین 
سس��تی مدیریتی نخواهد شد. در حوزه مدیریتی باید یک 
کار مقتدرانه، برنامه ریزی شده و قوی برای حل مشکالت 
مردم ش��کل بگیرد. وی الزمه ش��کل گیری ایران قوی را 
مدیری��ت قوی عن��وان کرد و افزود: مدیران ما در سراس��ر 
کش��ور یقین بدانند که مدیر قوی می تواند اقتصاد قوی را 
رق��م بزند و این اقتصاد قوی اس��ت که می تواند ایران قوی 
را رق��م بزند؛ لذا حمای��ت از مدیران کارآم��د، خطر پذیر، 
مسئولیت پذیر و ش��جاع، در دستور کار قوه قضائیه است. 
هم��واره گفته ایم که دس��تگاه های م��ا در حوزه قضاوت و 
نظارت حتما از مدیر قوی کاردان شجاع خطر پذیر حمایت 

می کنند و خواهند کرد تا کار پیش برود.
رئیس قوه قضائیه به تجربه پرونده هسته ای ایران به عنوان 
نمونه ای عبرت آموز اشاره کرد و گفت: هفده سال است که 
پرونده هس��ته ای ما که در دنیا مطرح ش��ده، اما هر جا که 

ما ایس��تادگی کردیم دشمن مجبور به عقب نشینی شد و 
هر جا که امتیاز دادیم باج خواهی شان بیشتر شد و دنبال 
تضعیف کشور افتادند. رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به فراخوان رهبر معظم انقالب برای »نهضت 
تعاون و احس��ان« و یاری به آسیب دیدگان بیماری کرونا، 
این نهضت را برای شرایط امروز کشور یک ضرورت دانسته 
و اف��زود: مثال یک کار هایی از دس��تگاه قضا بر می آید مثل 
توجه به محرومین بویژه در مسائل قضایی و حقوقی، مانند 
کاری ک��ه همکاران ما در مرک��ز آمار و فناوری اطالعات با 
همکاری کمیته امداد و بهزیستی برای عدم دریافت هزینه 
دادرس��ی از افراد تحت پوش��ش این نهاد ها انجام دادند و 
بس��یار ارزشمند و قابل تقدیر بود تا دسترسی به عدالت را 

برای محرومین و مستضعفین آسان کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز 
حادثه مسجد گوهرش��اد گفت: این روز ها یاد آور ماجرای 
مس��جد گوهرشاد و ایستادگی مردم برای حفظ ارزش های 
اسالمی و حجاب و عفاف نیز هست. امروز حفظ ارزش های 
اخالقی در جامعه هم اقتضا ش��رع است، هم اقتضاء قانون 
و هم حقوق شهروندی اس��ت. حریم شکنی در این زمینه 
مورد پذیرش هیچ کس نیس��ت، ب��ه هیچ عنوان با قانون و 
فرهنگ ملی ما تطابق ندارد. حفظ ارزش های اسالمی است 
ک��ه می تواند خانواده را حفظ کند و فرد و جامعه را مصون 
بدارد. رئیس قوه قضائیه برخی فضاسازی های رسانه ای در 
روز های اخیر را نیز ناش��ی از عزم راس��خ قوه در برخورد با 
مفسدین و قانون شکنان دانسته و تاکید کرد: امروز عملکرد 
قوه قضائیه پیش روی همه است. ضابطین قوه قضائیه برابر 
قانون زیر نظر دادس��تان ها و قضات م��ا مقید و موظف به 
حفظ حقوق مردم، حتی حفظ حقوق متهم و ارباب رجوع 
هس��تند. اگر جایی هم ضاب��ط تخلف کرد، قبل از هر کس 
و ه��ر چیز خود ضابطین موظفن��د تخلف را پیگیری کنند 
و برابر قانون به س��ازمان قضائی برای پیگیری ارائه دهند. 
قضات ما در س��یر دادرسی نیز خود را موظف می دانند که 

مطابق با موازین آئین دادرسی عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه با مقایس��ه عملکرد جمهوری اس��المی 
ای��ران و برخی کش��ور های مدعی حقوق بش��ر در موضوع 
حق��وق زندانیان در ایام کرونا گفت: کرونا که تنها مس��اله 
کشور ما نبود، اما ببینید که رفتار ما با زندانیان چگونه بود، 
رفتار دیگر کش��ور ها چطور بود؟ کاری که توسط جمهوری 
اسالمی ش��د برای همه کشور ها خیره کننده بود که بیش 
از ۱۰۰ ه��زار نفر به مرخصی رفتند و امروز مرحله دوم در 
دست بررسی اس��ت. این کاری است به خاطر اعتقاد ما به 
دی��ن، قانون، و حقوق انس��انی صورت گرفت��ه و جز مبانی 

انقالب اسالمی است.
رئیس��ی ادامه داد: اما ببینید رفتار آن ه��ا با زندانی چطور 
است؟ اصال ببینید بازداش��ت ها و بازجویی هایشان چطور 
انجام می ش��ود. رفتار ما با افراد مختلف با زندانی، با متهم 
ب��ا ارباب رجوع چگونه اس��ت و آن ها چط��ور در خیابان ها 
با مردمش��ان رفتار می کنند. حقوق مس��لم مردم را ضایع 
می کنند و مدعی حقوق انسان هم شده اند. مردم می فهمند 

که این ها بزرگترین ناقضان حقوق بشر در عالم هستند.
وی با اش��اره به گزارش رئیس س��ازمان بازرس��ی کش��ور 
درباره حادثه کلینیک سینا اطهر در تهران گفت:کوتاهی ها 
را خ��وب پیگی��ری کنید. ما باید در این کش��ور قصور ها را 
در دوره های مختل��ف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، 
نتیجه اش می ش��ود ده ها انفجار و آتش سوزی. کشور باید 
بر یک میزان بچرخند مگر می ش��ود که هر کسی در دوره 
خ��ود کوتاهی کن��د بدون آنکه تعقیب بش��وند. تمام ترک 
فعل ه��ا و قصور ها باید مورد توجه وی��ژه قرار بگیرد، چون 

موجب خسارت جدی در کشور می شود.
مهدی حاج محمدی رئیس س��ازمان زندان های کشور نیز 
در این جلس��ه، عدم تکافوء زیرساخت های موجود و میزان 
جمعیت کیفری کش��ور را یک��ی از مهمترین عوامل ایجاد 
تراک��م جمعیت کیف��ری و عوارضی همچ��ون کف خوابی 
دانسته این مشکالت را در صورت همکاری دولت و مجلس 

قابل حل دانست. 
در این نشس��ت دکتر زارع پ��ور رئیس مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه نیز با اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا 
و وج��ود ازدحام در برخی محاکم و دادگاه های کش��ور، از 
ضعف اطالع رس��انی مناسب نس��بت به ایجاد امکان نوبت 
ده��ی الکترونیک در قوه قضائیه گالیه کرده و گفت اطالع 
م��ردم از این خدم��ت فناورانه که زیرس��اخت های فنی و 
اجرای��ی آن بصورت کامل در تمامی محاکم کش��ور فراهم 
شده اس��ت، موجب کاهش ازدحام در مراکز قضائی کشور 
خواهد ش��د. دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضائیه 
نیز در این جلسه با اشاره به گزارش گزارشگر سازمان ملل 
درباره ترور ش��هید س��لیمانی، برخی موارد این گزارش را 
موارد مهمی دانست که زمینه پیگیری قضائی حقوقی این 

ترور رو بیش از پیش فراهم می کند.
آیت اهلل رئیس��ی نیز در واکنش به ای��ن گزارش گفت:کار 
مربوط به پیگیری خون حاج قاس��م سلیمانی تعطیل بردار 
نیست. دادستان تهران و معاون بین الملل، موضوع تعقیب 
قاتلین ش��هید سلیمانی و موارد طرح شده توسط گزارشگر 

سازمان ملل را در دستور کار قرار دهند.
 مرکز رسانه قوه قضاییه
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گزارش

دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید اسامی متخلفان 

ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند تا با این سودجویان برخورد شود.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی با تاکید بر ضرورت مقابله با متخلفان ارزی، 
اظهار داش��ت: واقعیت آن است که دولت در زمینه برخورد با متخلفان ارزی 
تاکنون به خوبی عمل نکرده اس��ت و با عدم نظارت خود باعث شده است که 
عده ای سودجو، ارز دولتی را به خارج از کشور ببرند و در ازای آن کاالیی به کشور 
وارد نکنند. وی تاکید کرد: دولت در مقابله با متخلفان ارزی باید از خودش آغاز کند 
به این معنا که در ابتدا باید با دستگاه های دولتی که زمینه ساز تخلفات ارزی شده اند، 
برخورد و اسامی آنان را به قوه قضائیه معرفی کند. سلیمی گفت: در صورتی که دولت 
در معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضا تعلل کند، قطعا قوه قضائیه خودش وارد عمل 

می شود و برخورد با این متخلفان را در دستور کار خود قرار می دهد.  مهر

مخالفین سند ایران و چین اغراض خاصی دارند
وزی��ر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: س��ند ای��ران و چین هنوز امضا 
نش��ده است کسانی که روی این س��ند تبلیغات منفی می کنند، اغراض 
خاص دارند. منصور غالمی در حاشیه جشنواره روابط عمومی های برتر 
دانشگاه ها که در سالن همایش های این وزارتخانه در برگزار شد درباره 
س��ند ایران و چین گفت: س��ند هنوز به امضا نرسیده است و اگر هر دو 
کش��ور با هم همکاری کنند و این س��ند را تأیید کنند در کشور ما باید این 
س��ند به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی برس��د، ولی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده 
اس��ت. وی افزود: منافع جمهوری اس��المی برای مس��ئوالن ارشد ما بسیار مهم 
اس��ت. خدای نکرده افرادی که مغرضانه ب��ه این طرح می پردازند باید بدانند که 
مردم ما و مردم غیور ما، مردم متدین بوده و فهم ش��ان عالی اس��ت و درس��ت 

نیست افراد با تبلیغات مقطعی و منفی آن ها را دچار نگرانی کنند. تسنیم

وزارت خارجه بلوکه شدن دارایی  ایران در کره را پیگیری کند
رئیس کمیس��یون ش��ورای مجلس گفت:  بلوکه کردن دارایی های ایران 
به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت و دس��تگاه دیپلماس��ی م��ا باید با یک 
دیپلماس��ی انقالب��ی این موضوع را پیگیری کن��د. محمد صالح جوکار 
نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: این که کشور کره 
جنوبی اقدام به این کار کرده و هزینه بلوکه کردن دارایی های ایران را           از 
این دارایی ها برمی دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیس��ت. وی اظهار داشت: 
دارایی های ما در تعدادی از کش��ورها به دس��تور آمریکا بلوکه شده و با توجه به 
نیاز ارزی بازار ما الزم اس��ت تا اهتمام و پیگیری های الزم برای آزادس��ازی این 
دارایی ها انجام ش��ود. جوکار خاطرنش��ان کرد: ما در مجلس از طریق دیپلماسی 
پارلمانی تمام تالش خود را           برای آزادس��ازی دارایی های بلوکه شده ایران به کار 
خواهیم گرفت تا از این طریق بتوانیم از منافع ملت ایران دفاع کنیم. فارس

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
رش��ته توییتی نوش��ت:   »لطف مقام معظ��م رهبری به 
مجلس یازدهم در جلسه روز یکشنبه و برشمردن آن به 
عنوان مجلس امید و انتظار مردم، مسئولیت سنگینی بر 
دوش نمایندگان گذاشت.  از همة عزیزان التماس دعای 
خیر دارم تا إن ش��اء اهلل بتوانیم در پیگیری مسائل مردم 

به شکل عملیاتی و ملموس سربلند باشیم.
توفیق داش��تم از ط��رف تمامی نماین��دگان مجلس در 
محض��ر رهبر انقالب جزئیات  بس��تة اقتصاد مردمی   را 
توضیح دهم.  بسته ای که هدف آن عمل به مأموریت این 
مجلس یعنی رساندن انقالب اسالمی مردمی به اقتصاد 
پویای مردمی است. ذیل هر پنج محور این بسته، طرح ها 

و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
»محور اول« اصالح س��اختار بودجه ریزی کشور با هدف 

درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید است.
 بودج��ة کش��ور به طور واقعی و غیر ش��عاری به ش��رط 
مولدسازی دارایی ها، کاهش هزینه های غیرضرور، اصالح 
ش��رکت های دولتی و اصالحات نهادی و سپس نظارت 
برخ��ط بر نحوۀ هزینه ک��رد بودجه می توان��د غیر نفتی 
بس��ته شود. »محور دوم« نوس��ازی نظام مالیاتی کشور 
در راس��تای تقویت تولید اس��ت. باید فعالیت های رقیب 
تولید را پرهزینه کرد.  بس��تن مالیات بر خانه های خالی 
و مالیات بر فعالیت های سفته  بازی و داللی در بازارهای 
مسکن، ارز، طال و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد. 
متقاباًل در راس��تای اولویت کمک به محرومان و تقویت 
ظرفیت های تولیدی کش��ور به دنب��ال آن خواهیم بود 

که مالی��ات فعالیت های تولیدی و همچنین مالیات های 
پنهان��ی که به ش��یوه های گوناگ��ون از اقش��ار ضعیف 
گرفته می ش��ود، کاهش پیدا کند. »محور سوم« اجرای 
سیاس��ت های حمایتی فراگیر و بهبود معیش��ت اقش��ار 
کم درآمد اس��ت.  یکپارچه س��ازی بانک های اطالعاتی 
دستگاه های مسئول برای اصالح عادالنه نظام مالیاتی و 
تأمین اجتماعی به نفع محرومان در دس��تور کار خواهد 
بود. حاکمیت موظف اس��ت به خانوارهایی که دخلشان 
با خرجش��ان نمی خواند، کمک کند. در »محور چهارم« 
و در جهت رونق کس��ب و کاره��ا اوال باید موانع تولید، 
انحصارات و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی 
حذف ک��رد.  در گام دوم، تأمین مالی بخش تولید بویژه 
از طری��ق بازار س��رمایه مانند طرح های توس��عه ای باید 
در دس��تور کار قرار گیرد. ضمنا باید به ظرفیت  اقتصاد 
دیجیت��ال توجه کرد. در بخش مس��کن نیز باید هر چه 
س��ریعتر از طریق واگذاری زمین از دارایی های دولت و 
تأمین مالی با بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی 
از طریق بازار س��رمایه و بانک ها، تالش��ی جدی را آغاز 
ک��رد.  در »محور پنجم«،برنامه مجل��س تغییر راهبرد و 
نوس��ازی اساس��ی حوزه تجارت خارجی و صادرات غیر 
نفتی کشور است. در این محور ظرفیت های عظیمی در 
نتیجه کم توجهی متولیان امر، معطل نگه داش��ته ش��ده 
است.  با درس آموزی از تجربة شکست خورده غربگرایی، 
تعامل با همس��ایگان، بازاریابی منطق��ه ای، ورود به فاز 
جدی��د مقاومت فعال، تعام��ل عزتمندانه با اروپا و ایجاد 

روابط قوی و راهبردی با شرق قابل فعال سازی است.«

در  گف��ت:  حج��ازی  س��ردار 
رابطه با سفر س��ردار سلیمانی 
و ت��رور ناجوانمردانه ایش��ان و 
پرواز  مس��افران  همراهان شان، 
از سوریه به عراق، تیم پروازی، 
مالقات های ایشان قبل از سفر 
ب��ه ع��راق و س��ایر موضوعات 
م��دارک الزم را جم��ع آوری و ب��ه قوه قضائیه ارس��ال 
کردیم. س��ردار سید محمد حجازی در جلسه هماهنگی 
همایش بین الملل��ی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع 
مقدس با تقدیر از ابتکار پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع 
مقدس شهید قاسم س��لیمانی در برگزاری این همایش 
بی��ن المللی و با تأکی��د بر ضرورت پیگی��ری مطالبات 
حقوق��ی دفاع مقدس و ترور ش��هید قاس��م س��لیمانی 
گفت: در رابطه با پیگیری حقوقی ترور ش��هید سلیمانی 
جلس��اتی در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و چهار 
کمیته برای این موضوع تش��کیل ش��ده است که شامل 
کمیته حقوقی-قضائی با مس��ئولیت قوه قضائیه، کمیته 
امنیتی با مس��ئولیت س��تاد کل نیروهای مسلح، کمیته 

سیاسی با مسئولیت وزارت امور خارجه می شود.
وی با اشاره به اقدام اخیر قوه قضائیه و دادستانی استان 
تهران در شناسایی و دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز 
از طری��ق پلیس بین الملل برای 36 نف��ر از افرادی که 

در ترور حاج قاس��م مباشرت، معاونت و آمریت داشتند، 
گفت: ای��ن اقدام حقوقی یکی از نتایج تش��کیل کمیته 
قضائی-حقوقی در شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه 
اس��ت. سردار حجازی با اش��اره به برگزاری این همایش 
بین المللی در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تأکید 
کرد: یکی از ابتکارات ش��هید قاس��م س��لیمانی تأسیس 
موزه ای برای جبهه مقاومت در موزه انقالب اس��المی و 
دفاع مق��دس بود و با توجه به اینک��ه این همایش بین 
المللی در موزه انقالب اس��المی و دف��اع مقدس برگزار 
می ش��ود می توان برای بازدید اس��اتید و پژوهشگران و 

میهمانان همایش از این موزه برنامه ریزی کرد.
در ادامه این جلسه مسعود اخوان فرد دبیر کمیته علمی 
گفت: همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی 
دفاع مقدس در تاریخ پنجم و ششم اسفندماه ۱3۹۹ به 
همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج 
قاسم س��لیمانی و با مش��ارکت وزارت امور خارجه، قوه 
قضائیه، دانشگاهها و مراکز علمی، سازمان های کشوری 
و لشکری در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار 

خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: اساتید و پژوهشگران می توانند 
چکی��ده مق��االت را تا ۱5 مهر ماه و اص��ل مقاالت را تا 

پانزدهم دی ماه ۱3۹۹ از طریق پایگاه اینترنتی:
 www.paydari.ir ارسال کنند.
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