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بلومبرگ گزارش داد:
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صفحه 1

رئیس قوه قضائیه:

 ارفاق در حق محکوم امنیتی
ظلم به دیگران است
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چقدر آســان است که انســان بخواهد خود را از 
عزیز عزت به حضیض ذلت برساند و شگفتا که در 
این مرحله خود را دارای منزلت و جایگاه بپندارد.
شــاید بتوان به واقعه کربال و عاشورا تشبیه کرد 
کــه چگونه فردی چون شــمر که از ســپاهیان 
حضرت علی )ع( بــود و بنابر گواه تاریخ بارها در 
جنگ  مجروح هم شــده بود، آنگونه مقابل فرزند 
امیرمؤمنان بایســتد و جنایتی را مرتکب شود که 
در تاریخ ثبت اســت. و در گوشه ای دیگر از واقعه 
کربال و عاشــورا فــردی را می بینیم به نام حربن 
یزید ریاحی که فرمانده سپاه ابن زیاد است و قرار 
است تا با امام حسین )ع( و یارانش بجنگد و همه 

آنها را به شهادت برساند.
تفاوت این دو شــخصیت در چیست؟ چه عواملی 
باعث می شــود تا دو نفر در یــک برهه از تاریخ و 

زمان خاص،  اینگونه تغییر کنند؟
هر دو از فرماندهان لشگر ابن زیاد بودند،  اما یکی 
شد حر که نامش به نیکی یاد می شود و دیگر شد 
شمر که همواره نفرین است که روانه او می شود.

قدر مســلم، بصیرت،  تقوا و آگاهی عوامل اصلی 
برای آن است تا یک تن بتواند خود را از خطرات 

و وسوسه های شیطان دور کند.
میرحسین موســوی که زمانی نخست وزیر بود،  
با بی تقوایی و بی بصیرتی که از خود نشــان داد 
ماه ها کشــور را دچار بحران کــرد، بحرانی که با 
ادعای دروغ تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 88 به کشور تحمیل شد و با وجود صبوری 
مردم و مســئولین از مواضع اشــتباه و غلط خود 
کوتاه نیامد. چنین فــردی زمانی در میان مردم 
جایگاهی داشت و از او به نیکی یاد می کردند اما 
همه آنچه که در ســال 88 تاکنون از او و برخی 
هوادارانش سر زده مردم را نسبت به او حامیانشان 

بد بین کرده و آن دیدگاه پیشین وجود ندارد.
او که در زمان نخســت وزیری هم بدون حاشیه 
و دردســر نبود، اما با این وجــود در میان مردم 
از احتــرام برخــوردار بــود، در وقایــع فتنه 88 
می توانست حر باشد و از اشتباهات خود باز گردد 

و اعالم برائت کند.
مــردم در انتخابــات 88 رئیس جمهــور خود را 
انتخــاب کرده بودند و ادعای تقلب بدون اســناد 
و مدارک،  فتنه ای بود که از ســوی میر حســین 
موســوی مطرح شــد. انتخاب مردم درســت یا 
نادرســت، اما عین دموکراسی بود، مردم رأی داده 
بودنــد و پذیرفتن شکســت برای میر حســین 
موسوی می توانست او را برای دوره بعد آماده کند 

اما او خود را سوزاند. 
اکنون نیز پس از گذشــت سال ها از آن دوران و 
با وجودی که او به همراه همســرش در حراست 
و حفاظــت کامل قرار داشــتند و از همه مزایای 
یــک زندگی مرفه نیز برخوردار هســتند،  آن هم 
با وجود همه جرایمی که مرتکب شــده اســت، 
دســت به اقدامی می زند که حتی دشمنان و غیر 
ایرانی ها هم چنین اعتقــادی ندارند و باور دارند 
کــه ایران بــا مدافعان حرم خود توانســت خطر 
بزرگی را از شر ایران اسالمی، منطقه و کشورهای 
پیرامونی نجات دهد اما میر حسین موسوی بجای 
حمایت، قدردانی و دفاع از خون های ریخته شده 
در راه دفــاع از حریم و حرم، به تخطئه و تخریب 
شخصیتی چون سردار شهید همدانی می پردازد.

پلیدی قصد چنگ انداختن به چهره آفتاب را دارد 
غافل از این که آفتــاب را نمی توان با چنگ های 

شیطانی خاموش کرد.
آیا برای فردی چون میرحســین موسوی داعش 

عزیز است یا مدافعان حرم؟!
داعش گروهی تروریستی با تفکرات افراطگرایانه 
مذهبی و دســت پرورده مثلث شــیطانی غربی 
عبری عربی است که برای نابودی انقالب اسالمی 

تأسیس شد.
حمایت از داعش و بی انصافی به مدافعان حرم آن 
هم شهید همدانی چیزی جز همفکری و همراهی 
با تفکر داعش نیســت، داعشــی کــه اگر قدرت 
می گرفت و می توانست سوریه و عراق اشغال کند 
و به ایران برسد، میر حسین موسوی و تفکرات او 
اکنون مجال عرض اندام نداشت و شاید هم دست 
در دســت داعشــی ها، همچون منافقین خیانت 
به ایران اســالمی و مــردم را تکمیل می کرد و با 

تروریست های داعش همراه می شد؟!
پــس از آن اظهــار نظری که آقای میر حســین 
موســوی مطرح کرده، چــه تفاوتی بین داعش و 

او وجود دارد؟!

 تفاوتی بین داعش و 
میرحسین موسوی وجود دارد؟

رئیس جمهور :

 شهدای مدافع حرم از امنیت 
و اقتدار کشور دفاع کردند
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رمزگشایی از یادداشت میرحسین موسویسرمقاله

صفحه 2

ــر ــبـ خـ
 واکنش فرزند شهید همت 

به اهانت میرحسین موسوی به سردار همدانی
محمدمهدی همت با انتشــار پیامی در صفحه شــخصی خود در فضای 
مجازی، به اهانت میرحســین موســوی به شــهدای مدافع حرم به ویژه 

سردار شهید حسین همدانی واکنش نشان داد.
»محمدمهدی همت« فرزند سردار شــهید محمدابراهیم همت فرمانده 
لشکر 27 محمد رســول اهلل)ص( در دوران دفاع مقدس، با انتشار متنی 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به اهانت میرحسین 
موســوی به مقام واالی مدافعان حرم اهل بیت)ع( به ویژه ســرداِر شهید 

حسین همدانی، نوشت:
در زندگی هر کسی لحظاتی هست که چون سیلی او را به خود می آورد 
و خوش به حال کســانی که آن لحظه هــا را درک کرده اند؛ من هم در 

زندگی ام از این لحظات داشتم که مسیر زندگی ام را تغییر دادند.
ســال های دور که نوجوان بودم و به اقتضای ســّنی تند، با حاج حسین 
مشغول کل کل بودم سر مسائل جاری کشور که اغلب حرفهایم بر اساس 
شنیده ها بود نه چون امروز بر اساس دیده ها و تحقیقات، از نامردی ها هم 
دل پری داشتم، پرســیدم: "عمو، می دونی برنده های انقالب چه کسانی 
بودند؟"، می خواستم هرچه او گفت بگویم "آنهایی که به قدرت و ثروت 
رسیدند و از خون امثال پدر من باال رفتند و به ریش ما خندیدند و ملت 

را هم به جان ماها که سهمی جز یتیمی نداشتیم انداختند".
سؤالم را خیلی تند پرسیدم و حاج حسین به آرامی و با آن صدای مهربان 
و نجیبش جواب داد: "شــهدا عمو، شهدا برندگان واقعی بودند."، جوابی 

نداشتم، کالمش از نور بود و عجیب من را به خودم آورد.
عموی عزیزم، هر روز بهتر می فهمم برندگان واقعی شــما بودید، شــما 
پیروز شدید، شما رسیدید و امثال من ماندیم که نگران عاقبت ایمانمان 
باشــیم. ممنونم عموجان که بیدارم کردی، مواظب دینم باش و دعا کن 
عاقبت من هم شــهادت باشد نه چون میرحســین های موسوی و سایر 

چپ کرده ها.

 برنامه ریزی جریان فتنه برای 
آشوب شبه داعشی در ایران

صفحه 3

 واکنش فرزند شهید همت 
به اهانت میرحسین موسوی 

به سردار همدانی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهی مناقصه عمومی مرحله سه

مجتبی فخاری – شهردار منظریه 

ت دوم
نوب

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 5 
صورتجلسه 25 مورخ 1400/9/29 شورای اسالمی شهر 
جهت اجرای پیاده روهای معابر اصلی سطح  منظریه 
شهر از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید موزائیک 
و لب جدول اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه و 
پیشنهاد قیمت از تاریخ 1401/5/13 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
شناسه آگهی 1360628

نوبت اول 1401/5/13
نوبت دوم 1401/5/20

رئیس قوه قضائیه گفت: محکومی که مخل امنیت روانی مردم اســت نباید مورد 
ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االســالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
صبــح روز چهارشــنبه )۱۹ مرداد( در ادامه بازدیدهــای میدانی خود از مراجع 
و مراکز قضائی، به مدت بیش از ۳ ســاعت از دادگســتری و دادســرای عمومی 
و انقــالب شهرســتان دماوند بازدید کــرد و از نزدیک در جریــان کم و کیف 

خدمت رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی قرار گرفت.
دادگســتری دماوند شامل ۳ شعبه حقوقی، ۳ شعبه کیفری دو، ۱ شعبه اجرای 
احکام مدنی و ۱ شعبه دادگاه انقالب است؛ همچنین دادسرای دماوند نیز شامل 

2 شعبه اجرای احکام کیفری، ۶ شعبه دادیاری و 2 شعبه بازپرسی می باشد.
رئیس دســتگاه قضا در جریان بازدید امروز از شــعبات دادگستری و دادسرای 
دماوند و همچنین قسمت بایگانی این واحد قضائی بازدید به عمل آورد و ضمن 
کســب اطالع از آمار پرونده های موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرآیند 
دریافــت و ارجاع پرونده هــا در آنها، به صورت موردی بــه مطالعه چند پرونده 
پرداخت و خطاب به قضات و مسئوالن این واحد قضائی بر اعمال نهایت دقت و 
ســرعت در رسیدگی به پرونده ها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضائی بعدی 

جهت پیشگیری از اطاله دادرسی ها تاکید کرد.
عالوه بر دیدار بدون واســطه بــا مردم و مراجعه کنندگان به دســتگاه قضائی، 
آسیب شناســی از روندهــا و فرایندهای موجود در مراکــز و مراجع قضائی یکی 
از اصلی ترین اهداف حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای از بازدیدها و 
سرکشــی های خود از واحدهای قضائی اســت؛ این مهم در جریان بازدید امروز 
قاضی القضات از دادگســتری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند نیز 
مــورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشــکافانه، روندهای 

موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس عدلیه در جریان بازدید امروز از بخش های مختلف دادگستری و دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان دماوند، وقتی در یکی از شعب حقوقی این مجموعه 
با میزان موجودی باالی پرونده ها مواجه شد، علت موضوع را جویا شد و دریافت 
که این شعبه بدلیل اینکه قاضی اش خود را بازخرید کرده، بالتصدی مانده بود و 
اکنون علی رغم حضور دو قاضی، کماکان با حجم باالیی از پرونده ها مواجه است؛ 
قاضی القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل دادگســتری اســتان تهران 
دستور اکید داد که پیرامون تمامی شعبی که به دالیل مختلف با موجودی باالی 
پرونده ها مواجه اند، اقدام ویژه و فوق العاده در دســتور کار قرار گیرد تا رسیدگی 

به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طوالنی و زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگســتری دماوند نیز روند ارجاعات پرونده ها از سوی رئیس 
قوه قضائیه مورد رســیدگی قرار گرفــت؛ در این اثناء، قاضی القضات با پرونده ای 
مواجه شــد که در تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختالف به دادگستری دماوند 
ارجاع شده بود اما دیروز به شعبه مزبور در این دادگستری ارجاع داده شده بود؛ 
رئیس عدلیه در همین زمینه دســتور داد تا فورًآ مشــخص شود که این تأخیر 
صورت گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشــی از اشــکال کدام بخش بوده است؛ آیا 
شــورای حل اختالف در ارجاع تأخیر داشــته یا دفتر کل دادگستری پرونده ی 

ارجاع شده را با تأخیر برای رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟
اتخاذ تدبیر برای رفع مشــکالت ناشــی از کمبود فضای فیزیکی در دادگاه ها و 
جلسات تشکیل شــده در دادگستری و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که 
رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگســتری استان 
تهران صادر کرد؛ به طور کلی، مناســب نبودن فضای فیزیکی دادگســتری ها و 
دادســراهای برخی نقاط کشور و مشکالتی که بدین سبب برای قضات، کارکنان 
و اربــاب رجوع به این مراکز قضائی پیش می آید، موردی اســت که مورد توجه 
جدی رئیس دستگاه قضا قرار دارد و برای رفع آن رایزنی هایی فشرده با مسئوالن 

دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

محســنی اژه ای در جریان بازدید از شعب دادسرای دماوند، به طور ویژه وضعیت 
تحت نظرگاه های این دادســرا را مورد بررســی قرار داد و خطاب به مســئوالن 
دادســرا تاکید کرد که نگهداری متهمان با عنایت بــه اقتضائات پرونده آنها در 
ایــن تحت نظرگاه ها بــه هیچ وجه نباید به طول انجامــد و حتماً باید منطبق با 
موازین قانونی باشــد؛ همچنیــن رئیس قوه قضائیه در بازدید از شــعب اجرای 
احــکام دادســرای دماوند، نــکات و توصیه هایــی کاربــردی را در باب تکمیل 
فرم های اســتیذان، خطــاب به قضات اجــرای احکام مطرح کــرد و عدم درج 
 تاریــخ صدور دادنامه در صــدر پرونده های ناظر بر اســتیذان را از موارد دارای 

عیب و نقص دانست.
وی در جریان بازدید از بخش های مختلف دادگســتری و دادســرای عمومی و 
انقالب شهرســتان دماوند، بــا تعدادی از مردم و مراجعــان به صورت چهره به 
چهره و بدون واســطه به گفت وگو پرداخت و ضمن اســتماع مسائل و مشکالت 
آنها، دســتورات مقتضی را برای تســریع در روند رســیدگی به پرونده های آنها 
صــادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلم خــواه که دارای یک پرونده ملکی بود 
به قاضی القضات مراجعه کرد و رئیس عدلیه ضمن اســتماع دقیق ســخنان این 
شــهروند و طرح ســؤاالتی از او در باب جزئیات پرونده اش، شخصاً موضوع را در 
شــعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در راستای رسیدگی سریع و 

قانونی به پرونده مزبور صادر کرد.
گفت وگــوی صمیمی با کارکنان دادگســتری و دادســرای عمومــی و انقالب 
شهرســتان دماوند و پرس وجــو در باب وضعیت معیشــتی و دریافتی های آنان 
نیز بخشــی از بازدید امروز رئیس قوه قضائیه بــود؛ قاضی القضات در خالل این 
گفت وگوهــا به طور ویــژه از زحمات و خدمات بی شــائبه و مجاهدانه کارکنان 

دادگستری و دادسرای دماوند، تقدیر به عمل آورد.
اژه ای در جریان این بازدید، طی ســخنانی در جمع مسئوالن، قضات و کارکنان 
دادگستری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند، ضمن تسلیت سالروز 
شهادت حضرت امام زین العابدین )ع( و ایام حزن انگیز شهادت حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( اظهار کرد: امام حسین )ع( برای احیای ارزش های الهی و اسالمی 
قیــام کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماســت کــه از این ارزش ها 
پاسداری کنیم و در این راه، سختی ها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت 
به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشــت خون مطهرسیدالشهداء است.رئیس قوه 
قضائیه در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و 
دادسرای دماوند، با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضائی، 
خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضائی گفت: من از ســختی و دشواری کار 
شــما و جهات مختلف رسیدگی به پرونده های کثیر و متنوع با طرفینی که خود 
را ذی حق می انگارند، آگاه و مطلع هســتم و برای رفع مســائل و مشکالت شما 
در حوزه های مختلف از جمله مســائل معیشــتی، ارتقا وضعیت نیروی انسانی و 

تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تالش مستمر هستم. 
وی در بخــش پایانی ســخنانش، توصیه هــا و دســتوراتی را درخصوص اعمال 
تأسیســات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کــرد و گفت: نباید در حوزه اعمال 
ارفاقــات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان 
معناســت که اعطای آزادی مشروط یا ســایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصی های 
پایان حبس، قرار گرفتن در فهرســت عفو مشــروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی 
تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او 

و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست.
رئیــس عدلیه در همین راســتا، تصریح کرد: محکومی کــه مخل امنیت روانی 
مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران 
اســت؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات 
از ارفاقات قانونی بهره مند شــوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که 

بودن شان در جامعه برای مردم مضر است.

رئیس قوه قضائیه: 

ارفاق در حق محکوم امنیتی، ظلم به دیگران است

ارغوان
در نبود تو 
چه کند؟


