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»سلمان رشدی«  – فهیمه جهازیان:  گروه سیاسی 
نویســنده هتاکی که جمعه شــب مورد حمله قرار گرفت، 
اگرچه این روزها چندان نام شــناخته شــده ای نیست اما 
سی و چهار ســال پیش، وقتی به مقدسات اسالمی هتاکی 
کرد موجب انزجار مسلمانان قرار گرفت و با فتوایی که امام 
خمینی در همان سال داد و او را مرتد اعالم کرد، سرنوشتی 

تازه پیدا کرد و زندگی مخفی و با مراقبت بسیار پیدا کرد. 
نام کامل او » احمد ســلمان رشــدی« است. او در سال 
۱۳۲۶ در بمبئی هند و در خانواده ای مسلمان متولد شده 
است، اما بعدها تابعیت بریتانیایی گرفت و از اسالم به اندازه 
ای دور شد که توانست در رمانی با عنوان »آیات شیطانی« 
مقدســات اســالمی را به ســخره بگیرد. در واقع در مهرماه 
۱۳۶۷ بود که انتشارات وایکینگ انگلستان -زیرمجموعه ی 
انتشــارات پنگوئن- کتاب جدیدی به نام »آیات شیطانی« 
را به قلم ســلمان رشــدی منتشــر کرد؛ کتابــی پانصد و 
چهل و چند صفحه ای که در قالب داســتان های خیالی به 
شخصیت پیامبر گرامی اسالم، سایر پیامبران الهی و مقدسات 
اســالمی توهین کرده بود. انتشار این کتاب و ترجمه آن در 
کشورهای مختلف  واکنش مسلمانان در کشورهای مختلف 
را برانگیخت و تظاهرات اعتراضی متعددی در نقاط مختلف 
جهان علیه سلمان رشــدی را موجب شد. اعتراضات اولیه 
بیشتر در کشورهای پاکستان، بنگالدش و هند بود. پس از 
چندی دو تن از نمایندگان مسلمان پارلمان هند به پارلمان 
و دادگاه های این کشــور شــکایت می کنند کــه این اقدام 
منجر به ممنوعیت چاپ این کتاب در سراســر هندوستان 
می شود. به دنبال آن در کشورهای مختلف جهان تظاهرات و 

اعتراضاتی علیه انتشار این کتاب موهن به راه می افتد.
از ســوی دیگر سلمان رشدی در مصاحبه ای که از رادیو 
رسمی هند پخش می شود، به رأی دادگاه و واکنش »مشتی 
مســلمان متعصب بنیادگرا« اعتراض کرده و خواستار رفع 
توقیف از کتابش می شود. در پاسخ به این درخواست، انجمن 
بین المللی قلم همراه با چند نویســنده ی آمریکایی دیگر و 
اتحادیه ی  ناشران و کتاب فروشــان هند مخالفت خود را با 

حکم توقیف کتاب ابراز می کنند.
اما موج جدید اعتراضات از ۱۹ بهمن ماه ۱۳۶۷ با صدور 
بیانیــه ای از جانب ۳۵ تن از علمای اســالم آباد و راولپندی 
پاکســتان آغاز می شــود. در این بیانیه از اهالی اسالم آباد و 
راولپندی خواسته شــده بود تا در راهپیمایی اعتراض آمیز 
روز یکشــنبه ۲۳ بهمن ماه در برابــر مرکز فرهنگی آمریکا 
شــرکت کننــد. در این تجمع طی یک اتفاق بی ســابقه ۵ 
نفر از معترضین توســط پلیس کشــته و حدود ۶۰ نفر نیز 
زخمی می شوند. اما وقتی فتوای امام خمینی منتشر شد که 
او را مرتد و مهدور الدم دانستند، ایران مرکز مخالفت با او شد.  
حکم امام خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ چنین بود: »    به اطالع 
مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب »آیات 
شــیطانی« که علیه     اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و 
منتشر شــده است، همچنین ناشرین مطلع از     محتوای آن، 
محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در 
هر نقطه که     آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر 
کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین     توهین نماید و هر 
کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءاهلل. ضمناً اگر 
کســی     دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام 
او را نــدارد، او را به مردم معرفی     نماید تا به جزای اعمالش 
برسد. والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.    روح اهلل الموسوی 
الخمینی « پس از انتشار فتوای امام، دولت به مناسبت کشتار 
مســلمانان پاکســتان یک روز عزای عمومی اعالم می کند. 
چهارشــنبه ۲۶ بهمن دانشــجویان تجمعی چندهزار نفره 
روبه روی سفارت انگلســتان در تهران برگزار می کنند و در 
همین روز مراســم ختمی برای مســلمانان کشــته شده ی 

پاکستانی از سوی بنیاد شهید در مسجد ارک برگزار می شود. 
آیت اهلل جوادی آملی نیز در تجمع گســتردهی مردم قم در 
حــرم حضرت معصومه ســالم اهلل علیها می گوید: »هر کس 
به ساحت مقدس رســول اهلل اسائه ی ادب کند امام هفتم از 
قول پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآلــه می فرماید که حکمش 
اعدام اســت؛ و این یک حکم حکومتی اســت و نیاز به قضا 
ندارد و بر مسلمین و والِی مسلمین اجرای این حکم نه تنها 
جایز بلکه واجب است.« در این روز تجمعات گسترده ای در 
سایر شهرها و شهرستان های ایران علیه توطئه ی کتاب آیات 

شیطانی برگزار می شود.
آیــت اهلل خامنــه ای رئیس جمهور وقت نیــز طی یک 
مصاحبه ی رادیویی با اســتقبال از فتوای امام رحمةاهلل علیه 
می گویند: »این حکمی است که هر یک از فقهای اسالم اگر 
بخواهند بر طبق احکام اســالمی عمل کنند همین حکم را 
باید بدهند؛ این فتوای قطعی است. یعنی آن کسی که یک 
چنین غلطی را می کند بالشک مهدورالدم ]است[ و واجب 
است که آن را از صحنه ی زمین از بین ببرند و اگر کسی در 
این کار تالشــی بکند، آن تالش کار واجبی است که انجام 
داده و همین طور که ایشــان فرمودند: اگر کسی کشته هم 
بشود شــهید خواهد بود.« ایشان همچنین در پاسخ به این 
پرسش که برای جوانان پرشور مسلمان در گوشه و کنار دنیا 
برای اجرای فرمان و فتوای اخیر حضرت امام جنابعالی چه 
صحبتی دارید گفتند: »جوانان غیور و مؤمن سراســر اسالم 
بعد از فتوای امام و دســتوری کــه دادند محتاج هیچ پیام 
دیگری نیســتند و همه ی ما در مقابل فرمان امام احساس 
وظیفه می کنیم.«  بنیاد ۱۵ خرداد نیز اعالم کرد یک میلیون 
دالر به عنوان جایزه ی ترور سلمان رشدی تعیین کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین حســن صانعی مسئول این بنیاد 
سال ها بعد در این باره گفت: »جایزه ی قتل سلمان رشدی را 
من مستقیماً به حضرت امام پیشنهاد دادم و امام دعا کردند.«

فتوای امام خمینی رحمةاهلل علیه با استقبال گسترده ی 
مسلمانان جهان روبه رو می شــود. عالمه سیدساجد نقوی 
رهبر شیعیان پاکستان با انتشــار پیامی از مسلمانان جهان 
به ویژه ملت مسلمان پاکستان می خواهد هرچه سریع تر حکم 
امام خمینی رحمةاهلل علیــه را اجرا کنند. علما و حوزه های 
علمیه اهل تسنن و تشیع هندوستان، پاکستان، بنگالدش 
و لبنان نیز از فتوای امام رحمةاهلل علیه اســتقبال کرده و آن 
را الزم االجرا معرفی کردند. با باالگرفتن اعتراضات مردمی در 
ســطح جهان و استقبال از حکم امام رحمةاهلل علیه، سلمان 
رشــدی و مؤسسه ی ناشــر کتاب های او در بیانیه ای از لغو 
ســفر او به آمریکا خبر می دهند. دبیر اول سفارت انگلیس 
در پاکستان اعالم می  کند انتشارات پنگوئن انگلیس که ناشر 

کتاب آیات شیطانی است، کلیه ی نسخه های این کتاب را از 
انگلستان جمع آوری کرده است. ناشر آلمانی و ناشر فرانسوی 
کتاب نیز اعالم کردند ترجمه ی آن را منتشر نخواهند کرد. 
دولت انگلســتان با انتقاد از فتوای امام رحمةاهلل علیه به آن 
اعتراض می کند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ی 
آمریکا چند روز پس از شــهادت چند معترض پاکســتانی 
مقابل مرکز فرهنگی آمریکا در پاکستان در اقدامی قابل تأمل، 
از ســلمان رشدی حمایت می کند. ســلمان رشدی نیز در 
مصاحبه با رویترز فتوای آیت اهلل خمینی را خیلی جدی تلقی 
می کند. او از کلیه ی کسانی که می توانند از او حفاظت کنند 
درخواســت کمک می کند. پلیس انگلستان اعالم می کند 
حفاظــت از او را بر عهده می گیرد. ســه روز پس از صدور 
فتوای امام رحمةاهلل علیــه، آیت اهلل خامنه ای در خطبه های 
نماز جمعه ی تهران با انتقاد شدید از وقاحت دولت انگلیس 
و تمجیــد از حکم امام می گویند: »بالشــک مســلمان ها، 
مسلمانانی که ما نمی شناسیمشان، مسلمان هایی که ممکن 
است تا آخر هم معرفی نشوند به مردم دنیا و مسلمین دنیا و 
به مردم ایران، کار خودشــان را انجام خواهند داد؛ امروز شد 
امروز می کنند، نشد فردا می کنند، نشد سال دیگر می کنند، 
نشد بعد از گذشت زمانی می کنند، این که تمام شدنی نیست، 
حکم امام که تمام نمی شــود. این بدبختی که خودش را در 

این دردسر انداخت چاره ای جز مردن ندارد.
با یک میلیارد مردم مســلمان دنیا خودش را طرف کرد، 
خودش را با حکم نافذ امام طرف کرد، این بالشک این اعدام 
انقالبی درباره اش انجام می گیرد. بله، ممکن اســت که توبه 
کند، کتاب بنویسد، غلط کردم بگوید، از مسلمان های دنیا، 
از امام امت عذرخواهی کند، بگوید اشتباه کردم، کتاب مال 
من نیســت، که البته در این صورت ممکن است مردم گناه 
او را ببخشــند. اما در آن صورت آمریکائی ها خودشان او را 
می کشــند؛ اجازه نمی دهند که یک چنین آدمی دیگر زنده 
بماند که سیاست های آنها را افشا کند و رسوا کند. به هرحال 
این آدم سرنوشتش مردن است، آن هم مردنی پر از دلهره و 
سخت و همین حاال هم که دارد زندگی می کند هر روزی ده 

بار می میرد و زنده می شود.«
بعد از صــدور حکم امام خمینی، تعدادی از مترجمان و 
ناشران کتاب آیات شیطانی مورد حمله قرار گرفتند و برخی 
نیز کشــته یا مجروح شــدند. از جمله هیتوشی ایگاراشی، 
مترجم ژاپنی کتاب، و ویلیام نیگارد ناشــر نروژی آن کشته 
شدند و مترجم ایتالیایی اش نیز کتاب در میالن، مورد ضرب 

و شتم و ضربات چاقو قرار گرفت. 
خود ســلمان رشــدی هم از برخی حمالت جان سالم 
بــه در برد. ۱4 مــرداد ۱۳۶8 و در حالی که کمتر از ۶ ماه 

از فتوای قتل سلمان رشــدی می گذشت، جوانی لبنانی به 
نام »مصطفی مازح« وارد هتلی در غرب لندن شــد که در 
طبقه سوم آن، سلمان رشدی سکونت داشت. او قصد داشت 
سلمان رشدی را به قتل برساند اما قبل از اینکه به او برسد، 
بمب منفجر شد و سلمان رشدی از این حمله جان سالم به 
در برد.  پس از این حکم ســلمان رشدی در مصاحبه ای با 
روزنامه انگلیسی »دیلی میل« در این باره بعد از شنیدن حکم 
چه حالی داشت گفت: »حس خوبی نبود. حس کردم که من 
یک مرد مرده ام... قدم زدن بدون یک محافظ شخصی، رفتن 
به خرید، دیدن خانواده، پرواز با هواپیما و تمام این ها در آن 
زمان برای من غیرممکن بود«. حاال ســی و چهار سال بعد 
از صدور آن حکم تاریخی، در روز شنبه گذشته خبر رسید 
که صبح ۱۲ اوت ) ۲۱ مرداد( هنگامی که ســلمان رشدی 
قصد ســخنرانی در نیویورک داشت مورد حمله قرار گرفت 
و بالفاصله به بیمارستان منتقل شد.  پلیس ایالتی نیویورک 
در بیانیه ای تأیید کرده او احتماالً از ناحیه گردن هدف ضربه 
چاقو قرار گرفته است. در این بیانیه آمده  بود که  ساعت ۱۱ 
صبح ۱۲ اوت ۲۰۲۲ یک مظنون مرد به سمت تریبون دوید 
و به رشدی و مصاحبه کننده حمله ور شد. ضارب که ماسکی 
تیره بر چهره داشت، به رشدی حمله کرده و ۱۵ بار با چاقو 
او را هدف قرار داد که یکی از آنها به گردن وی اصابت کرد.

این بیانیه تصریح کرده وضعیت ســلمان رشــدی هنوز 
نامشخص اســت. مظنون بازداشت شده است. ویدئویی که 
در فضای مجازی منتشرشده نشان می دهد که حاضران در 

صحنه به سرعت به سمت محل حادثه حرکت می کنند.
چند ســاعت پس از آن، هویت ضارب اعالم شد. مقامات 
محلی او را »هادی مطر« ۲4 ساله و ساکن نیوجرسی معرفی 
کردند. آخرین خبر )تا زمان تنظیم این گزارش( این بوده که 
سلمان رشدی پس از عمل به دستگاه ونتیالتور وصل است و 

در شرایط وخیمی به سر می برد.
واکنش ها به همزمانی ترور رشدی 

با توافق احتمالی هسته ای
همزمانی ایــن اتفاق با روزهایی که بســیاری در انتظار 
امضای توافق هسته ای هستند مورد توجه بعضی از تحلیل 
گران داخلی قرار گرفته اســت. سید محمد مرندی مشاور 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران جمعه شب اظهار داشت: 
من برای نویســنده ای که نفرت و تحقیر بی پایان نسبت به 
مســلمانان و اسالم را به همراه داشته است، اشک نمی ریزم. 
وی یک بازیچه امپراتوری است که به عنوان یک رمان نویس 
پسا استعماری ظاهر شده است. اما، آیا عجیب نیست که با 
نزدیک شدن به توافق هسته ای احتمالی، آمریکا ادعاهایی در 
مورد تالش برای کشــتن جان بولتون مطرح کرده و اکنون 
این اتفاق می افتد؟ عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصالح 
طلب هم در توئیتی  نوشت: »اهل نظریه توطئه نیستم، ولی 
تصادفی بودن همزماِن خبر برنامه ریزی برای ترور بولتون و 
ترور سلمان رشدی، با نهایی شدن گفتگوهای احیای برجام 
برای من غیرقابل باور اســت.« علی اکبر رائفی پور سخنران 
بعضی جلسات خاص نیز توئیت زد: »اینکه پس از 4۰ سال 
 ســلمان رشدي به سزای اعمالش رسید یک بحث اما اینکه 
دقیقا در آستانه به ثمر رســیدن مذاکرات برجامی و پس از 
آنکه خبرهایی از ترور جان بولتون، پمپئو و نیز هشدار آنتونی 
بلینکن مبنی بر ترور مسئوالن پیشین امریکایی این اتفاق 
رخ داده محل تأمل است. همه چیز شبیه میکونوس است!«.

در مقابل سید سعید لواسانی، امام جمعه سابق لواسان در 
توییتی نوشت: سلمان رشدی مرتد است و به حکم حضرت 
امام باید اعدام شــود، بنابراین اتفاق خوبی افتاده است، حاال 
آقای مرندی نگران برجام شــده اســت؟ اگر یک ذره عقل 
سیاســی داشته باشد، حواسش را جمع می کند که سخنان 

نامربوط نزند. انقالبی خوشحال است نه نگران!

پایان سرنوشت شوم یک مرتد   

همزمانی ترور رشدی و نهایی شدن مذاکرات
 اتفاقی یا هماهنگ شده

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران با بیــان اینکه 
کوتاهی دیگران در گذشته رافع مسئولیت فعلی هیچ یک 
از ما نیست، گفت: هیچ توجیهی پذیرفته نیست که پس از 
پنج سال کاالی مورد نیاز مردم تعیین تکلیف نشده باشد.

به گزارش دادگســتری کل استان تهران؛ علی القاصی 
پــس از بازدید از انبارهــای عمومی و خدمــات گمرکی 
فرودگاه امام خمینی)ره( در نشست با مدیران و نمایندگان 
دستگاه های مســئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف 
کاالهــای موجود در انبارهای گمــرکات گفت: با توجه به 
اینکه مقوله حقوق عامه و سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
از اولویت های اساسی دســتگاه قضایی محسوب می شود، 
عدلیه در حوزه تعیین تکلیف کاالهای رسوبی و بالتکلیف 
در انبارهــای گمرکات و اموال تملیکــی به منظور اصالح 
فرایندها و رویه های جاری پای در میدان عمل نهاده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران با تاکید بر این 
گــزاره که رویکــرد عدلیــه در خصوص تعییــن تکلیف 
کاالهــای موجود در انبارهای گمــرکات و اموال تملیکی 

آسیب شناسانه اســت، اظهار داشت: دســتگاه قضایی در 
این فرایند به دنبال ایجاد خلل در فرایند کاری دســتگاه ها 
نیســت؛ بلکه با رویکردی دلســوزانه به دنبال مساعدت و 
اصالح در جهت حل مشــکالت موجــود در این عرصه و 

پیشگیری از آسیب های احتمالی است.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران در بخش دیگری 
از ســخنان خود ضمن اشاره به خطرات ناشی از رسوب و 
ماندگاری کاال در گمرکات و انبارهای سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی خاطرنشــان کرد: مجموعه قضایی 
استان تهران از سال های قبل به منظور ساماندهی، نسبت 
به وضعیت نگهداری کاالها در انبارهای سازمان جمع آوری 
و فــروش اموال تملیکی و گمرکات ورود میدانی داشــته 

است.
القاصی تصریح کرد: بر اســاس اعالم مسئوالن ذی ربط 
یکی از علل ماندگاری کاالهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف 
این کاالها از سوی مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی 
عنوان شــده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از 

قضات در دادسرای عمومی و انقالب تهران تشکیل گردید و 
به منظور تسریع در تعیین تکلیف کاالهای مذکور به صورت 
شبانه روزی پیگیری و نسبت به آن ها اقدامات قضایی الزم 

انجام شد.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران خاطرنشان کرد: 
متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پرونده هایی که احیانا 
متوقف بر دســتور قضایی و رای دادگاه بود در یک فرجه 
زمانی کوتاه و فوق العاده به ســرانجام رســید و بسیاری از 
کاالهای رســوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود 
دســتگاه قضایی رویکرد تعیین تکلیف کاالهای رسوبی و 
اصالح فرایندها و رویه ها در ســازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود از تســریع در 
تعییــن تکلیف و ترخیص داروهای مرتبط با بیماری کرونا 
در نتیجه ورود و مســاعدت مجموعه قضایی استان تهران 
خبر داد و گفــت: در اوج همه گیری بیماری کرونا با ورود 
دســتگاه قضایی داروهای مرتبط با این بیماری که فرایند 

ترخیص آن در گمرک با تاخیر مواجه شــده بود، تسریع 
صورت گرفت؛ به نحوی که این داروها بدون اینکه وارد انبار 
شوند، ترخیص شدند؛ به عبارت دیگر تشریفات گمرکی این 
داروها به منظور حمایت از بیماران کرونایی به صورت حمل 

یکسره از پای پرواز انجام می شود.
القاصی در ادامه سخنان خود »عدم پیگیری و هماهنگی 
بین بخشــی« را از جمله دالیل اصلی ماندگاری کاالها در 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات ذکر 
کرد و گفت: اگر دستگاه های مسئول پیگیری و حساسیت 
الزم را نســبت به وظایف خود داشته باشند، به طور قطع 
در روند کارها بسیاری از مشکالت گریبان گیر هیچ یک از 

دستگاه ها نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری اســتان تهران خاطرنشان کرد: 
کاالهایــی که در اثر عدم تعییــن تکلیف، عدم ترخیص و 
مانــدگاری طوالنی، متروکه شــده، از لحاظ کیفیت دچار 
نقص و کســر فاحش قیمت می شود و این مقوله با حقوق 

مردم و بیت المال در تعارض است.

رئیس مرکز وکال، کارشناســان رســمی و 
مشــاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اعالم 
نشــدن نتایج آزمون وکالت ایــن مرکز گفت: 
تأخیری که ایجاد شده به دلیل تفسیر از ماده 

قانونی است و امر عجیبی محسوب نمی شود.
به گزارش ایســنا، حســن عبدلیان پور در 
نشست خبری امروز ضمن تبریک  روز خبرنگار  
گفت: امسال روز خبرنگار با روز عاشورا مصادف 
شــده بود و بزرگترین خبررسان صحنه کربال 
حضرت زینب)س( بود و شباهت به کاری دارد  
کــه خبرنگاران آن را انجام می دهند و حضرت 
زینب )س( تبیین  کننده قیام و نهضت عاشورا 
بود. بزرگترین رســالتی که یــک فرد برعهده 
داشت اطالع رســانی صحیح بود که حضرت 

زینب)س( آن را انجام دادند.
وی با اشــاره بــه اینکه وکالــت تخصصی  
موضوع مهمی اســت، گفت:  ما در ۷ دپارتمان 
و ۳۷ زیر مجموعــه آن را دنبال می کنیم و با 
وکالت تخصصی و طرحی که مرکز وکال  پیاده 
کرده اســت؛ قول می دهیم کــه حجم ورودی 
پرونده ها و اطاله دادرسی حل می شود و وکالت 
تخصصی خواهد شــد. عبدلیان پور ادامه داد: 
وکالت خانواده هم موضوع مهم دیگری اســت 
که آن را دنبال می کنیم و اگر فرهنگ استفاده 
وکیــل در خانواده هــا جا بیفتــد و برای حل 
مشــکالت به وکیل رجوع کنند، حجم ورودی 

پرونده ها به دادگاه کاهش می یابد و ان شــااهلل 
این دوموضوع مهم محقق می شــود. وی ادامه 
داد: در ۳۰۰ مسجد وکالی ما حضور دارند و ما 
در کنار مردمیم.  همچنین با وزارت آموزش و  
پرورش نشســت خوبی داشتیم تا وکالی ما به 
صورت پایلوت آن را شــروع کنند و در مدارس 
حضور داشته و آموزش های حقوقی در سطوح 
مختلف برای فرزندانمان دهند و این امر خوبی 
اســت که تحول خوبی در نظام حقوقی کشور 
اســت  و از مقطع ابتدایی آن را شــروع کردیم 
و مواردی که نیاز به یادگیری داشــته باشد آن 
را انجــام می دهیم. همچنین  با شــهرداری ها 
و ســرای محله همکاری داریم. وی ادامه داد: 
سامانه ۱۲۹ مرکز وکالی قوه قضاییه پاسخگو 
است و مردم می توانند  امور حقوقی خود را به 
راحتی از منزل با تلفن دنبال کنند. این سامانه 

در حال بروز رسانی است.
عبدلیــان پور ادامــه داد: وکالت معاضدتی 
و تســخیری هم دنبال می کنیــم و عزیزان ما 
در کل کشــور آن را پیگیری می کنند و انجام 
می دهنــد.  همین کاری که در مســجد انجام 
می دهیم اســت  و همین امشــب در مسجد 
هســتیم و بنده هم حضور دارم و ۲۰ الی ۳۰ 
وکیل به صــورت  معاضدتی  به مردم  کمک 
می کننــد. رئیس مرکــز وکال، کارشناســان 
رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه تصریح 

کرد: ما شــعاری داریم که »حقوق برای همه« 
است. کلیپ های یک دقیقه ای طراحی کردیم 
و متخصــص و وکیل و اســتاد و قاضی در این 
کلیپ هــا  حضور دارند و  توضیح می دهند که  

فرهنگ حقوقی مردم  باالتر رود.
عبدلیان پور  درپاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه اخیراً وزارت اقتصاد لیســتی از فهرست 
دســتگاه هایی متخلف در صــدور مجوزها را 
به ســازمان بازرســی اعالم کرده است که نام 
مرکــز وکالی قوه قضائیه هم در این لیســت 
دیده می شــود، آیا به سازمان بازرسی توضیح 
دادید؟ گفت: ســازمان بازرســی تا این لحظه 
توضیحاتی از ما نخواسته و اگر بخواهند قطعاً 
اعالم می کنیم. وی  در پاســخ به ســوالی در 
خصوص آخرین وضعیت اعالم نتایج برگزاری 
آزمــون مرکز وکالی قــوه قضائیه گفت: یک 
سری استعالمات از ســازمان سنجش در این 
رابطه اخذ و رایزنی هایی با نمایندگان مجلس 
شده است.  همه تالش ما این است که حقی از 
کسی ضایع نشود و  اگر تأخیری در اعالم نتایج 
آزمون وکالت صورت گرفته اســت تا بخشــی 
طبیعی است و اگر بیشتر از این طول بکشد به 
دلیل برخی استعالمات است و ان شاءاهلل با یک 

تعامل خوب مسئله حل می شود.
وی تاکید کرد: سعی می کنیم  نتایج آزمون 

در آینده ای خیلی نزدیک، اعالم شود.

عبدلیان پــور ادامه داد: هیچ فشــاری در 
خصوص نتایج آزمون بر مرکز وکال وارد نیست 
و صحبت ما این است که قانون باید به درستی 
اجرا شــود و مر قانون باید رعایت شود. اگر مر 
قانون بگوید ۳ هزار تا آن را انجام می دهیم و اگر 
بگوید ۳۰ هزار پذیرفته باز هم انجام می دهیم. 
تأخیری که ایجاد شده به دلیل تفسیر از ماده 

قانونی است و امر عجیبی محسوب نمی شود.
رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه در خصوص 
برگزاری آزمون شــفاهی گفت: آزمون شفاهی 
نداریم بلکه گزینش داریم و قانون ما را موظف 
به اجرای آن کرده اســت. افرادی که با مال و 
جان مردم در ارتباط هستند باید گزینش شوند.
عبدلیان پــور در پاســخ به ســوالی درباره 
علت تعلل در خصوص ارائه نظر کارشناســان 

رســمی که از دالیل اطاله دادرســی محسوب 
می شود، گفت: کارشناســی موضوع مهمی در 
دادرسی است که خیلی از موارد اطاله دادرسی 
و حجم ورودی پرونده ها به دادگاه ها، مرتبط با 
مبحث کارشناسی است. اگر مشکل کارشناسی 
رسمی حل شود خیلی از موارد دادگاه که اطاله 
دادرسی مهم ترین آن اســت حل خواهد شد 
و  بــرای حل این موضوع کمک و مســاعدت 
مرکز وکال، کارشناســان رســمی  و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه وجــود دارد و برای بهبود 
این فراینــد، ســامانه ۱۵۱۵ را ارائه کردیم و 
منتظریم مقدمات فعالیت آن فراهم شود و در 
آینده خیلی نزدیک فعالیت آن شــروع خواهد 
شد و توســط آن چالش های موجود در حوزه 

کارشناسی حل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران:

قصور در تعیین تکلیف کاالهای سریع الفساد و مورد نیاز مردم ترک فعل است

رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه:

تاخیر در اعالم نتایج آزمون وکالت عجیب نیست

رهبر انقالب درگذشِت پدر سردار سلیمانی را 
تسلیت گفتند

آیت اهلل خامنه ای با صدور پیامی درگذشــتِ پدر رئیس ســازمان بسیج را 
تسلیت گفتند.

به گزارش ایســنا، در پیام رهبر معظم انقالب آمده  اســت: سردار سرتیپ 
پاسدار غالمرضا سلیمانی، رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین

سالم علیکم
درگذشــت پــدر گرامیتان را بــه جناب عالی و دیگر بازماندگان تســلیت 
می گویم و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال مســألت 

می نمایم.

دستور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی
 صادر شد

دادســتان عمومی و انقالب استان کرمانشــاه گفت: با دستور مقام قضایی 
نیروی انتظامی مامور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی شده است.

به گزارش ایسنا، شهرام کرمی در این باره اظهار کرد: امروز پس از برگزاری 
جلسه دادگاه رســیدگی به اعاده دادرســی پرونده محیط بان برومند نجفی 

خارج از مجتمع قضایی پدر مقتول به برومند نجفی تیراندازی می کند.
وی افزود: در جریان ایــن تیراندازی محیط بان برومند نجفی فوت کرد و 

پدر مقتول نیز متواری شده است.
دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه بیان کرد: با دستور مقام قضایی 

نیروی انتظامی مامور دستگیری قاتل محیط بان برومند نجفی شده است.

احکام حقوقی بازنشستگان سریعتر ابالغ شود
یک عضو هیات رئیســه کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، تاکید 
کرد: با توجه به افزایش هزینه های زندگی بازنشســتگان انتظار می رود هرچه 

سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان ابالغ و اجرا شود.
بــه گزارش ایســنا، عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروســتان و 
خرامه در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: »از 
مســوولین اجرایی خصوصا وزارت کار می خواهیم احکام حقوقی بازنشستگان 
عزیز را ســریعتر ابالغ و اجرا کنند. بازنشســتگان از کار بازنشسته شده اند از 
زندگی که بازنشسته نشده اند. خرج زندگی آنها بیشتر شده است. یک سوال: 
چرا آنچه باید دولت بگیرد ســریع اجرایی می شــود آنچه باید بپردازد معطل 

می ماند؟«
در ســال جاری افزایش حقوق بازنشســتگان ســازمان تامین اجتماعی با 
گالیه ها و اعتراضاتی همراه شــد. در نهایــت با پیگیری مجلس و اقدام دولت  
ظاهرا در مسیر اصالح قرار گرفته است اما هنوز هیچ تغییری در پرداختی به 

بازنشستگان صورت نگرفته است. 

چرا هنوز سهام دولت در ایران خودرو و سایپا 
عرضه نشده است؟

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت که وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت قول داده که سهام دولت در ایران خودرو و سایپا عرضه شود اما هنوز 

کارهای فنی و کارشناسی برای تعیین خالص سهام دولت باقی مانده است.
مهدی طغیانی در گفت وگو با ایسنا درباره علت تعویق عرضه سهام دولت 
در ایران خودرو و ســایپا گفت: اصلی ترین مشــکل در واگذاری ایران خودرو 
و ســایپا این است که شــرکت های ذیل ایران خودرو و سایپا هر کدام سهام 

شرکت اصلی را دارند.
وی افزود: ســهم دولت در دو شــرکت ایران خودرو و سایپا عدد کوچکی 
است اما با در نظر گرفتن سهام شــرکت های زیرمجموعه شاید خالص سهام 

دولت در این دو شرکت خودروسازی حتی به 4۰ و یا 4۵ درصد هم برسد.
ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وزیر صمت بیان داشت 
که کارشناســان رسمی دادگســتری را برای تعیین مقدار سهام دولت تعیین 
کرده که آن ها مشــغول بررسی این موضوع هستند اما هنوز عدد دقیق سهام 

دولت در ایران خودرو و سایپا مشخص نشده است.
وی افزود: بر این اساس باید تعیین شود که میزان سهام دولت در سایپا و 
ایران خودرو چقدر است و بعد سراغ قیمت گذاری و بررسی اموال و دارایی ها 
رفت. وزیر صمت قول داده که ســهام دولت در ایران خودرو و سایپا را عرضه 
کند و عزم شخصی ایشان هم همین است اما کارهای فنی و کارشناسی باقی 
مانده که اگر این کارها به موقع و براســاس قاعــده و به صورت اصولی انجام 

نشود همین واگذاری ها تبدیل به معضلی برای دولت خواهد شد.

گران فروشی ایرالین ها ممنوع
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی با تاکید بر ضرورت 
نظارت بر شرکت های هواپیمایی به ویژه در ایام اربعین تاکید کرد: باید یکبار 
برای همیشه قاطعانه در برابر زیاده خواهی ها و گران فروشی ایرالین ها ایستاد.
اقبال شــاکری در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر ضرورت ممانعت از گران 
فروشــی ایرالین ها در ایــام اربعین، بیان کرد: وزیر راه و شهرســازی به این 
موضوع ورود کرده و با قاطعیت اعالم کرد قیمت های تعیین شــده برای ایام 
اربعیــن قطعی بوده و اگــر ایرالین ها تخلف کنند مورد برخــورد قانونی قرار 
خواهند گرفت اما تجربه نشــان داده برخورد قانونی با شرکت های هواپیمایی، 

بازدارنده نیست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: این سیکل معیوب 
هر چند ماه یکبار تکرار می شود، یکبار بر سر تکمیل ظرفیت هواپیماها، یکبار 
بر ســر بلیت فروشی به مســافران داخلی و خارجی و یا برای سایر موضوعات 
مختلــف دیگر نیز هر چند وقت یکبار شــاهد تخلف ایرالین ها هســتیم. در 
ایام اربعین حســینی نیز برای اعزام زائران هر ساله با تخلف ایرالین ها مواجه 

هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی، با بیــان اینکه به نظر 
می رســد اقتدار الزم در مدیریت و نظارت بر شــرکت های هواپیمایی وجود 
ندارد، تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون چندین بار در این زمینه 
جلسه تشــکیل داده است اعضای کمیســیون نیز اخطارهای الزم را به وزیر 
راه و شهرســازی و ســازمان هواپیمایی داده اند. امیدواریم امســال که وزیر 
راه و شهرســازی از االن به موضوع ورود داشــته است شاهد رفتار غیر قانونی 
ایرالین ها نباشــیم. باید قیمت های مصوب اجرایی شود. تاکنون نحوه اعمال 
قانــون در خصوص شــرکت های هوایی متخلف بازدارنده نبوده اســت و باید 

برخورد بازدارنده با ایرالین های متخلف صورت گیرد.
شــاکری تاکید کرد: از سوی دیگر گاهی واسطه هایی در میان شرکت های 
هواپیمایی و خریدار واقعی وجود دارد که قیمت ها را باال می برند که باید این 
بخش نیز کنترل شــود. گاهی نیز دفاتر فروش مبالــغ را باال می برند. باید به 
صــورت دقیق بر این حوزه نظارت صورت گیرد و با متخلفان برخورد شــود. 
کمیســیون عمران تاکنون چندیــن بار این موضوع را پیگیری کرده اســت 
کــه امیدواریم پیگیری های وزیر راه و شهرســازی بتواند جلوی زیاده خواهی 

ایرالین ها را بگیرد.

صنایع باید در مسیر تولید برق مصرفی خود 
گام بردارند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر 
هر بخشی آنچه را که نیاز دارد خودش سرمایه گذاری کرده و آن را تولید کند 

گامی روبه جلو در مسیر توسعه کشور برداشته ایم.
عزت اهلل اکبری تاالرپشتی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت اهتمام 
صنایــع برای تولید برق مورد نیاز خود، بیان کرد: ما بارها تاکید داشــته ایم 
که باید از ظرفیت بخش خصوصی، دانشــمندان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان و سایر فعاالن اقتصادی کشور خود در مسیر تولید 
برق اســتفاده کنیم و از این طریق می توانیم مشــکالت دست و پا گیر پیش 

آمده را کنار بزنیم.
این عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: این موضوع در قانون نیز دیده 
شــده اســت اما دولت قبلی مقداری با تولید کنندگان برق بد برخورد کرد و 
خیلی از آنها تعطیل شدند. امروز نیز  همچنان بخشی از آنها تعطیل هستند.
اکبری تصریح کرد: بنده با وزیر نیرو هم صحبت کردم و بنا شد این موضوع 
را پیگیری کند، اگر هر بخشــی آنچه را که نیاز دارد خودش ســرمایه گذاری 
کرده و آن را تولید کند ما گامی رو به جلو در توســعه کشور برداشته ایم، در 

خصوص برق نیز اینگونه است.

اخبار کوتاه


