
سه شنبه 15  آذر   1401- 11 جمادی االولی 1444 - 6 دسامبر 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5874  2  سیاسی

گروه سیاسی - حسین قبادیان: امروز پانزدهم آذرماه، 
بر اســاس قانون آخرین مهلت دولت برای ارسال الیحه 
بودجه سال اینده به مجلس است اما نه تنها هنوز الیحه 
در خود دولت بررســی و تصویب نشده، بلکه این مشکل 
قانونی هم وجود دارد که با توجه به پایان برنامه ششــم 
توسعه در سال جاری، الزام قانونی وجود دارد که ابتدا باید 
برنامه جدید توســعه ارائه و تصویب شود و سپس الیحه 
بودجه به مجلس ارســال شود؛ اما این موضوع کی به یاد 
دولت و مجلس افتاده است؟ در روزهایی که مهلت قانونی 

برای ارسال الیحه به مجلس در حال اتمام بود!  
داستان ارسال دیرهنگام الیحه بودجه به مجلس، یادآور 
رفتاری است که دولت احمدی نژاد بخصوص در سال های 
آخــر در مقابل مجلس وقت در پیــش گرفته بود؛ در آن 
زمان این تحلیل وجود داشت که دولت احمدی نژاد با این 
کار می خواهد فرصت مجلس را برای تغییر الیحه بودجه 
کم کند و شرایط را به گونه ای رقم زند که مجلس نتواند 
در الیحه دســت ببرد. حاال با توجه به حضور میرکاظمی 
از اعضــای دولت احمدی نژاد در راس ســازمان برنامه و 
بودجه دولت رئیســی، استفاده از این تکنیک توسط این 
دولت هم اصال بعید نیست. احتمال این موضوع با توجه 
به این واقعیت بیشتر می شــود که سال گذشته مجلس 
سعی داشت در اولین الیحه بودجه دولت رئیسی تغییرات 
بســیاری بدهد و همین موضوع باعــث دلخوری بعضی 

دولتمردان شده بود. 
روز گذشته در حالی که همه منتظر ارسال الیحه بودجه به 
مجلس بودند ) و حتی هفته گذشته نیز یکی از نمایندگان 
نسبت به پایان مهلت ارسال الیحه بودجه 1402 به دولت 
تذکر داده بود( تازه ســخنگوی دولت خبر داده است که 
بررسی کلیات الیحه بودجه در دولت آغاز شده است! اما 

هنوز خبری از برنامه توسعه هفتم در دولت نیست. 
حال با توجه به اینکه قانونا ابتدا باید برنامه توسعه هفتم 
تصویب شــده باشد و سپس دولت و مجلس بر اساس آن 
ببودجه ســال 1402 را تدوین و تصویب کنند، دولت و 
مجلس به دنبال راهی برای نجات از این موضوع هستند، 
بخصــوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرده که 
بررسی و تصویب برنامه توسعه هفتم در مجلس شش ماه 
زمان می برد! بر این اســاس یک عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلــس اعالم کرد: دولت می تواند الیحه برنامه 

توسعه هفتم را به مجلس ارسال کند و بعد الیحه بودجه 
را به صورت سه دوازدهم بفرستد که این امر قانونی بوده 

و نیز مسبوق به سابقه است.
الیحه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از 
کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که 
در اختیار دولت قرار می گیرد.در طول این زمان، مجلس 
و دولــت فرصت دارند تا بودجه ســال جدید را تصویب 
کنند؛ الیحه چند دوازدهم به این خاطر ارائه می شود که 
برنامه های جاری و عمرانی کشــور در ابتدای سال جدید 

دچار اختالل نشود.
احســان ارکانی در گفت وگو با تســنیم، دربــاره اولویت 
بررسی الیحه برنامه هفتم توسعه یا الیحه بودجه سالیانه 
در مجلس، گفت: طبق قانون ابتدا باید الیحه برنامه هفتم 
توسعه به مجلس ارســال و بررسی و به تصویب برسد و 
سپس نوبت بررســی الیحه بودجه ســال 1402 است. 
حــدود 3 هفته پیش رئیس مجلس عنــوان کرد که در 
جلسه سران قوا توافق شده که دولت الیحه برنامه هفتم 
توسعه را به مجلس بفرستد و پس از بررسی و تصویب آن 
مجلس نسبت به دریافت الیحه بودجه سال 1402 اقدام 
کند که از آن زمان به بعد مجلس منتظر این توافق است.

عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس 
ادامه داد: تا االن الیحه برنامه به مجلس ارســال نشــده 
و صحبت های مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه حاکی 
بر این است که دستورکار ســازمان ارسال الیحه بودجه 
1402 به مجلس است نه الیحه برنامه، که این در تناقض 

قرار و وعده ای است که دولت با مجلس داشته.
ارکانی با بیان اینکه یکی از راهکارها و سناریو ها که از نظر 
مجلس هم منطقی است ارسال الیحه بودجه سه دوازدهم 
به مجلس اســت، گفت: دولت می تواند الیحه برنامه را به 
مجلس ارســال کند و بعد الیحه بودجه را به صورت سه 
دوازدهم بفرستد که این امر قانونی بوده و نیز مسبوق به 
سابقه است  و در 10 سال گذشته چندین بار بودجه سه 

دوازدهم به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: با ارسال الیحه بودجه سه دوازدهم مجلس 
ابتدا الیحه برنامه را بررســی و تصویب می کند و بعد در 
اردیبهشــت ســال آینده الیحه بودجه 1402 را بررسی 

می کند.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: بهتر 
اســت تمرکز دولت و ســازمان برنامه و بودجه بر ارسال 
الیحه برنامه باشــد و بعد از اینکه مجلس آن را تصویب 

کرد، بعد نسبت به ارسال الیحه بودجه اقدام کند؛ بررسی 
و تصویب بودجه دیر نخواهد شد و اگر در این مدت باقی 
مانده تا پایان ســال فرصتی برای بررســی الیحه بودجه 
نداشته باشــیم، می توانیم با تصویب بودجه سه دوازدهم 
که قانونی هم اســت، کار را پیش ببریم و در ابتدای سال 
1402 و بر اســاس الیحه برنامه هفتم توســعه اقدام به 

تصویب بودجه 1402 کنیم.
هفته پیش نیز علیرضا سلیمی در تذکری شفاهی اظهار 
کرد: باتوجه به مصاحبه اخیر میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه که گفته بــود تا پایان آذر ماه نمی توانند 
الیحه بودجه را به مجلس بدهند و با توجه به شــنیده ها 
نیز دولت تاکنون نتوانسته است الیحه بودجه را آماده کند 

که باید به سمت چند دوازدهم برود. 
در همان روز محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس نیز  در تذکر آئین نامه ای، گفت: به نظر 
می رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه 

ارائه شود از کیفیت الزم برخوردار نخواهد بود.
وی افزود: امسال برای اولین بار آئین نامه داخلی مجلس 
درباره بررسی نحوه الیحه بودجه تغییر کرد که این تغییر 
ریل گذاری و جهت گذاری مجلس برای کیفیت بررسی 
بودجه بود بنابراین اگر قرار باشــد امسال اول برنامه ارائه 
شــود و ســپس بودجه، نمی توانیم تا پایان سال آنها را 
بررسی کنیم و شاید کیفیت برنامه تحت تاثیر قرار بگیرد.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این امکان 
وجود دارد که برنامه هفتم را یکســال دیگر تمدید کنیم 
تا دولت فرصت الزم برای ارائه با کیفیت تر داشــته باشد 
بنابراین پیشنهاد می کنم دولت الیحه بودجه را سر موعد 
بیاورد و برنامه هفتم یکسال دیگر در دستورکار قرار بگیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس ، گفت: نظر شما به عنوان یک 
نماینده محترم است اما بنا نیست که خالف قانون عمل 
کنیم؛ در جلسه سران این موضوع مورد بحث قرار گرفت 
و حداقل از مردادماه این موضوع در حال بحث و بررســی 
است، مگر آئین نامه اجازه می دهد که بودجه سالیانه بدون 

برنامه پنجساله تنظیم شود.
قالیباف رئیس مجلس تصریح کــرد که ابتدا باید برنامه 
هفتم تصویب شود و سپس بر اساس آن بودجه 1402 در 

مجلس تصویب گردد.
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اما و اگرهای بودجه 1402

مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو در دانشکده شیمی 
دانشــگاه صنعتی شریف ظهر دوشــنبه 14 آذر 1401 
با عنــوان »اعتراض دارم« با مناظره میان علی خضریان 
نماینده اصولگرای مجلس و مســعود پزشکیان نماینده 

اصالح طلب مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
به گزارش ایسنا در این مناظره مسعود پزشکیان نماینده 
مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به 
پرسشــی درباره اصل 2۷ قانون اساسی و اتفاقات اخیر 
کشــور گفت: بر اساس قانون هر کسی می تواند اعتراض 
کند و باید به این اعتراضات مجوز داده شود تا معترضان 
بتواننــد اعتراضات خود را به صورت قانونی برگزار کنند 
که متاسفانه در جمهوری اسالمی تاکنون چنین اجازه ای 
به چنین اعتراضاتی که خالف نظر سیاســتگذاران بوده، 
داده نشده اســت در نتیجه نداشتن چارچوب مشخص 
اجــرای قانون به صورت انزجاری طــور دیگری خود را 

نشان داده است که امروز مشاهده می شود.
وی تاکیــد کــرد: آنچه کــه قانون بوده، اجرا نشــده و 
چارچوبی برای آن تعیین نشــده است و به همین دلیل 
امروز با مشــکالتی مواجه شــده ایم. معتقدم که قانون 
مشــکلی ندارد و گفته که هر کسی اعتراض دارد، اجازه 
دارد بیایــد اعتراض کند، ولی مجریان به هر کســی که 
اعتراض دارد می گوید که نمی توانی اعتراض کنی؛ همین 

امر باعث می شود که موضوع بماند تا منفجر شود.
می توانیم با انجام اصالحاتی فضای بیان و پذیرش 

اعتراض را آماده کنیم
علــی خضریان نماینده مردم تهــران در مجلس نیز در 
پاسخ به پرسشــی درباره اتفاقات اخیر با بیان اینکه »با 
این مســأله که در یک مواردی می توانستیم بهتر عمل 
کنیم و اصالحات هم داشته باشیم، موافقم«، اظهار کرد: 
هرکدام از ما که در حوزه علوم سیاسی تحصیل می کنیم، 
مطلع هستیم که ما نســبت به آنچه که آرمان های یک  
مردم ســاالری دینی است، عقبیم و این یک مسأله 43-

44 ساله است. وی افزود: سوال می شود که در این مدت 
آیا روند متوقف بوده اســت؟ خیر؛ ما رشــد داشته ایم و 
می توانیم همچنان در مسیر رسیدن به یک مردم ساالری 
دینی رشــد و پیشرفت داشته باشــیم اما فاصله داریم. 
من هم همانند آقای پزشــکیان فکر می کنم می توانیم با 
انجام اصالحاتی در ســاختار، فضا را برای بیان و پذیرش 
اعتراض آماده کنیم. راهکار مســاله این است که ما باید 
مشکالت را تبدیل به مسأله کنیم یعنی معلوم باشد که 
درخصــوص چه موضوعی می خواهیم به چه مســأله ای 
اعتراض کنیم؛ هر کجا که ما مسائل را پی گیری کردیم 
توانسته ایم آن را به حصول نتیجه نزدیک کنیم اما هرجا 
مسائل را تبدیل به مشکل کردیم علی القاعده به بن بست 

رسیده است.
این نماینده مجلس در پاســخ به پرسشی درباره این که 
مجلس در بحث اعتراضات مردمی چه باید می کرد و چرا 
کم کاری کرده است؟ با بیان اینکه »کم کاری در کار نبود 
بلکه برای تغییر یک نظام 2۵00 ساله زمان الزم است«، 
اظهار کرد: اگر مســئله اعتراض را بر روی گشت ارشاد و 
نهی از منکــر قرار دهیم، این موضوع پیش از اعتراضات 
نیز مورد بحث بود که این موضوع درست نیست و با این 
به راهکار نمی رسد. یا مثاًل موضوع اصل حجاب را بررسی 
کنیم، این موضوع بخشی از نظام جمهوری اسالمی است 

و مجلس نمی تواند تصمیم بگیرد. 
خضریان با تاکید بر این که »مســیر قابل گفت وگو است 
اما مبدأ چیز دیگری است«، گفت: اصل مبدأ و مقصد در 
اختیارات مجلس شــورای اسالمی نیست اما یک مسئله 
دیگر مثل اعتراضات، به عنوان نقاط ضعف کمیســیون 
شــوراها و امور داخلی در حال بحث و بررســی است تا 
شرایطی را فراهم کند. این نماینده اصولگرای مجلس با 

تاکید بر این که »مجلس ریل گذار است«، افزود: مجلس 
کارهای دیگری می توانســت انجام دهد؛ نمایندگان در 
حوزه های انتخابیــه باید با مردم گفت وگو کنند که باب 
خشونت باز نشود. شورای امنیت کشور اعالم کرد 200 
نفر در ایامی که گذشت جان خودشان را از دست دادند 
که عدد، عدد تلخی اســت. البته نمی گویم همکاران من 

نرفتند، اما می شد اتفاق گونه دیگری باشد.
مردم نسبت به صداقت ما شک دارند

پزشــکیان در ادامه این مناظره در پاســخ به این که آیا 
اقدامات مجلس در این ایام قابل قبول بود یا خیر؟ گفت: 
حضــرت علی)ع( می فرماید با رعیت شــفاف باش و در 
کنار مردم بــاش و به آن ها احترام بگذار و روشــنگری 
کن؛ چراکه این کار تو را به خواســته خود می رســاند؛ 
مشکل مدیریت ما این بود که بجای شفاف سازی و دادن 

اطالعات حرف های متفاوت می زنیم.
وی با بیــان این که »گزارش گروه کمیســیون تحقیق 
شفاف نبود و کسی که گزارش را قرائت کرد، اصطالحات 
پزشکی را هم نمی توانست درست ادا کند«،  اظهار کرد: 
کسی که آگاهانه عمل می کند صرف نظر از نتیجه، باید 
روش را اصالح کند. ما چهل سال است می گوییم حجاب 

باید باشد اما روش را اصالح نمی کنیم.
نماینده مردم تبریز خاطرنشــان کرد: مــا در مدیریت 
جریان به دلیل عدم شــفافیت بهانه به دســت دیگران 
دادیم ،اگر کسی گناه کرد باید با آن برخور میشد ولی به 
دلیل عدم شفافیت در برخورد با آن باعث آشوب شد در 
مجلس هم آن چه که به تحت عنوان تحقیق بررسی بود 
ما را مســخره کردند. در آن جلسه گفتم مشکلی که ما 
داریم خدا در قرآن گفت ما از پیامبران پیمان گرفتیم با 
مردم صادق باشند ،ما اگر با مردم صادقانه سخن بگوییم 
مــردم می پذیرند. وی با بیان این که »مردم نســبت به 
صداقت ما شــک دارند« تصریح کرد: ما باید این شک را 
از مردم برداریم که کسی بی صالحیت پست نگرفته و یا 
دروغ به آن ها نمی گوید. ما این را در عمل اجرا نکردیم و 

این مشکالت زاییده رفتار ماست.
این نماینده با اشــاره به برخی ناکارآمدی ها، گفت: اگر 
سیستم داده ها و FATF داخلی را اجرا می کردیم دیگر 
کسی در کشور اختالس و دزدی نمی کرد پس ابتدا باید 

در داخل قوانین را درست اجرا کنیم.
ایــن نماینده مجلس افــزود: اگر اعتراض مــورد تأیید 
حاکمیت باشــد، دیگر اعتراض نیســت؛ چراکه اعتراض 
یعنی کسی که مخالف چیزی اســت می آید و اعتراض 
کند. ما اول انقالب اجازه ندادیم که هر کســی اعتراض 
دارد بیاید و اعتراض کند امروزه اقشــار مختلف اعتراض 
دارند و اجازه اعتراض ندادیم این اعتراض تبدیل به فریاد 
شده است. متاسفانه خیلی از قوانین اجرا نشده یا قانونی 
هم وضع نشده تا مردم اعتراض کنند و این موضوع را به 

هر دولت هم می گوییم.
پزشــکیان تاکید کرد: وقتی بر اجرای مــاده 1۵ قانون 
اساســی اصرار می کنیم، می گویند شما پان ترکیسم یا 
پان کردیسم هستید؛ اگر قانون اساسی مشکل دارد باید 
آن را اصالح کنیم. حتی قانون می گوید بازداشت شده ها 
را فقط می تواند 24 ســاعت نگهدارید بیشتر از آن جرم 

است اما اعتراض کنید شما را هم می گیرند.
شفاف سازی  حتمًا می تواند بهانه ها را کم کند

در ادامه این مناظره خضریان با بیان این که »با روشنگری 
و شــفاف ســازی موافقم« اظهار کرد: برای تعیین علت 
فوت خانم امینی نیاز به زمانی بود و مرجعی علمی باید 

بررســی های الزم را انجام می داد. همــه می پذیریم که 
اگر در 24 ســاعت اول علتی برای فوت اعالم می شــد، 
می توانست مثل هواپیمای اوکراینی حرف نابجایی باشد، 
یا این که اگر نیروی انتظامی که در جایگاه متهم اســت 
می گفــت که مــن کاری نکردم، به او گفته میشــد که 
خودت متهم هستی و حرف او شنیده نمی شد. همچنین 
اگر فردی خارج از جایگاه نیروی انتظامی صحبت کند، 
گفته می شــد که تو اصاًل از کجا اطالع داری که صحبت 
می کنی؟ حرف تو شفاف سازی نیست بلکه ماست مالی 

کردن است.
وی تاکیــد کرد: باید صبر می کردیــم که جایگاه علمی 
مربوطه یعنی پزشکی قانونی علت فوت را بیان کند. در 
این شرایط آقای پزشکیان در برنامه ای تلویزیونی علتی 
برای فوت خانم امینی مطرح کردند و به عنوان یک نخبه 
به فضای موجود دامن زدند. البته بیانیه شما این موضوع 

را اثبات میکند که منظور شما چیز دیگری بوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: بعد از بیانیه پزشکی 
قانونی که بیانیه ای شــفاف و علمی است توسط بدنه ای 
که به گفته شما و همچنین بر اساس بررسی های میدانی 
اقلیت محســوب می شــوند، آیا از نظر جامعه شناســی 
سیاســی فضا تغییر کرد؟ مســأله دیگر موضوع حمله 
تروریســتی به حرم شاهچراغ )ع( است؛ داعش می گفت 
که من زدم و اما برخی می گفتند که خیر تو نزدی و اینها 

]جمهوری اسالمی[ زده است.
خضریان اظهار کرد: من قبول دارم که شــفاف ســازی  
حتمــاً می تواند بهانه ها را کم کنــد و زمینه ای را فراهم 
کند که کسانی که عناد ندارند را در شرایطی که طراحی 
که پشــت صحنه نباشد را کنار بزند، اما آیا می تواند کل 
قائله را حل کنــد؟ اگر روی کاغذ بگوییــم بله، میدان 
عمل دو ماه گذشــته می گوید خیر. در ادامه این مناظره 
دانشجویی خطاب به خضریان طی اظهاراتی که با تشویق 
تعدادی از حاضران در جلسه نیز مواجه شد، گفت: آقای 
خضریان وقتی با دوتا موشــک هواپیمای مسافربری را 
زدند و صدا و ســیما علنا این موضوع را انکار می کند و 
پس از فشار رسانه های خارجی و انتشار مدارک مربوطه، 
مجبور می شوند که گردن بگیرند، انتظار دارید مردم به 

چه رسانه ای اعتماد کنند؟
خضریان در پاسخ به این دانشجو گفت: در آن بازه هیچ 
فشاری روی جمهوری اسالمی نبود اگر سنت نمی رسد 
از کســانی کــه آن روزها بودند بپــرس؛ آن موقع خود 
جمهوری اسالمی با صداقت کامل موضوعی را که باید به 
افکار عمومی اعالم می شد به عنوان اولین نفر اعالم کرد.
دانشــجوی دیگری خطاب به خضریــان گفت که آقای 
ترودو اولین نفر بود، که این نماینده مجلس در پاســخ 
ادامه داد: هیچ کس به اندازه خود جمهوری اسالمی در 
موضوع هواپیمای اوکراینی صداقت به خرج نداد. بررسی 
کنید و ببینید که چه کســی اولین نفر اعالم کرد؛ هیچ 
فشاری هم نبود و جمهوری اســالمی هم نظر صادقانه 
خود را اعالم کرد و خودش هم قائل به این بود که خطا 
را باید اعالم کند و این کار را کرد و مســئولیت خود را 

پذیرفت. 
این اولین بار هم نیست که این اتفاق می افتد و در زمان 
جنــگ نیز ما هواپیمای خلبان ارتش خودمان را در مرز 
زدیم؛ البته باید برگردم و ببینیم که آن روز که کســی 
در شــورای امنیت ملی منطقه پرواز ممنوع اعالم نکرد؛ 
حتما قابل بحث و بررســی است و باید ببینیم فردی که 
امروز دبیر شورای امنیت ملی است یا رئیس جمهور وقت 

باید چه کاری انجام می داده و که کار انجام داده اســت. 
جمهوری اسالمی ایران خودش و بر اساس اعالم رهبری 
کــه باید با صداقت با مردم رفتار کرد، موضوع هواپیمای 

اوکراینی را اعالم کرد.
وی گفت: امروز نیز مــن نمی توانم و جرات نمی کنم به 
تیم پزشکی قانونی پرونده مهسا امینی بگویم که آن تیم 
غیر علمی بوده است. تصمیم سیاسی نبود و حتی آنقدر 
فضای کشــور باز است که میتوان گفت که ممکن است 
برخی از آنها از نظر سیاســی با نظام جمهوری اسالمی 

همراه نباشند.
این نماینده محلس عنوان کرد: بعد از حرم شــاهچراغ 
اتفاقی رخ داد که نشــان می دهد صرفاً با مســاله ای به 
نام شفاف ســازی مواجه نیســتیم. من هم معتقدم که 
حتما باید در اطالع رســانی تسریع میشد و در موضوع 
هواپیمای اوکراینی نیز باید زودتر اطالع رســانی می شد 
اما آن چه امــروز در میدان در حال اتفاق اســت، صرفا 
موضوع درگذشــت یک فرد نیســت و تــدارکات آن از 
قبل چیده شــده اســت و اگر غیر از این بود باید بعد از 
بیانیه پزشــکی قانونی موضوع خاتمه می یافت. طراحی 
پیچیده ای که  گســل های مختلــف اجتماعی را درگیر 
کرده و بخشــی از مردم عزیز مــا را به جان هم انداخته 

حتماً داخلی نیست.
خضریــان در واکنش به یکی از دانشــجویان که خطاب 
به وی گفت »200 نفر را کشــتید که بگویید یک نفر را 
نکشــته اید؟« اظهار کرد: بیشترین کشته های این روزها 
مدافعان امنیت هســتند که جان خود را برای امنیت و 
وحدت این کشــور و رهبر معظم انقــالب فدا کردند و 
می کنند و این ها ده ها برابر این هم ایســتاده و خواهند 

ایستادند تا وحدت و امنیت کشور حفظ شود.
وی همچنین با اشــاره به صحبت هــای پیش تر خود از 
گفته هــای پزشــکیان در مناظره تلویزیونی شــبکه 2 
در روزهای اولیه فوت مهســا امینی خواســتار توضیح 

پزشکیان نسبت به این مسأله شد.
باید طوری عمل می کردیم که مردم را اقناع کنیم

پزشکیان در ادامه این مناظره تاکید کرد: آن چیزی که 
من در صداوســیما گفتم و این چیزهایی که اول جلسه 
ســخنان از حضرت علی)ع( خواندم این بود که آقا اگر 
کسی شــک دارد باید رفع کنیم، باید صحبت کنیم. در 
جامعــه یک ذهنیت به وجود آمد که آن جا این دختر را 
زدند و کشــتند؛ خب ما باید طوری عمل می کردیم که 
مــردم را اقناع کنیم که ما رســیدگی کردیم و برخورد 

کرده ایم.
وی افزود: پزشــکی قانونی گزارش داده اما گروهی آن را 
قبول ندارند یا به آن شــک دارند، ما می توانســتیم یک 
گروه معتمــد دیگر را هم در کار وارد کنیم تا بررســی 
کنند و گزارش دهند. نماینده مردم تبریز در بخش دیگر 
صحبت های خود گفت: در هیچ اعتراضی نیروی انتظامی 
را نمی کشند چون اگر نیروی انتظامی نباشد ما امنیت به 
خیابان رفتن هم نداریم، در آمریکا و فرانسه و هیچ جای 
دیگر نیروی انتظامی را نمی کشــند اما امروز در کشــور 
می کشــند و نباید می گذاشــتیم به این نقطه برسد. در 
سوی دیگر معترضان هم باید توجه  داشته باشند وقتی 
یک جمعی در کشــور به یک موضوع یا شخصی اعتقاد 
دارنــد و گروهی به آن توهین می کنند آن گروه طرفدار 
دیگر خارج از قانون وارد برخورد می شود؛ نباید به عقاید 

و اعتقادات بی احترامی و توهین کرد.
پزشــکیان ادامه داد: در گزارش پزشکی قانونی مواردی 
وجود داشــت که با علم پزشکی به آن نگاه کنیم تردید 
وجــود دارد بــرای مثال گفتند EF این فــرد 20 بوده 
است درحالیکه کسی که EFاش 20 باشد نمی تواند در 

خیابان راه برود.

قوه قضائیه می گوید یک سالن برای اسکان موقت خانواده 
بازداشــتی های اخیــر زیر پل اوین احداث می شــود. به 
گزارش قوه قضائیه یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس 
قــوه قضائیــه در دوران تحول و تعالــی، تکریم خانواده 
زندانیان بوده و این موضوع بارها از سوی رئیس دستگاه 

قضا مورد تاکید قرار گرفته است. 
بنابر این گزارش، حجت االســالم والمســلمین محسنی 
اژه ای در نشســت )دوشــنبه 1۵ فروردین( شورای عالی 

قوه قضائیه در راستای تکریم خانواده زندانیان با تقدیر از 
سازمان زندان ها به سبب ترسیم اولویت های ۸ گانه برای 
ســال 1401 بر مقوله »گذراندن محکومیت مددجویان 
در زندان محل ســکونت یــا نزدیک ترین زندان به محل 

سکونت خانواده آنها در حد مقدور« تاکید کرد.
در پی وقوع جریانات اخیر در کشــور به ویژه پایتخت و 
متعاقب آن بازداشت اغتشاشــگران، برخی مشکالت در 
مقابل زندان اوین و دادسرای شهید مقدس برای خانواده 

بازداشــت شــدگان که جهت پیگیری وضعیت اعضای 
خانواده خود در آنجا حضور داشتند به وجود آمد. 

با توجــه به این موضوع، با تدبیر دادســتانی و اداره کل 
زندان های اســتان تهران و با همکاری شهرداری تهران 
مقرر شد تا یک سالن ویژه برای حضور خانواده بازداشت 
شــدگان در آن محــل در زیــر پل اویــن و در نزدیکی 
دادســرای شــهید مقدس، احداث و مجهز شــود تا با 
حفظ کرامــت خانواده زندانیان، آن هــا  پیگیر وضعیت 

بازداشتی های خود شوند.
از آنجایی که ســاخت و ساز این ســالن زمان بر است، 
بر اســاس هماهنگی های انجام شــده مسئوالن قضایی 
اســتان با شهرداری تهران مقرر شد تا یک سالن ورزشی 
که فاصله کمی با دادســرای شهید مقدس و زندان اوین 
دارد برای حضور خانواده بازداشت شدگان تجهیز شود تا 
خانواده هــا برای پیگیری امور زندانیان خود در این محل 

اسکان داده شوند.

برگزاریمناظره»اعتراضدارم«دردانشگاهشریف

مردمنسبتبهصداقتماشکدارند

قوهقضائیه:
یکسالنبرایاسکانخانوادهبازداشتیهازیرپلاویناحداثمیشود

رستورانوجواهرفروشیعلیداییپلمبشد
رستوران و جواهر فروشی علی دایی پلمب شد. در پی انتشار اخباری در فضای 
مجازی  با پیگیری خبرنگار ایســنا از قوه قضائیه اعالم شد که رستوران و جواهر 
فروشــی علی دایی به دلیل همراهی با فراخوان اعتصابات از ســوی پلیس اماکن 
پایتخت پلمب شده است. همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در تایید این خبر  
اعالم کرد که در پی همراهی با گروه های ضد انقالب در فضای مجازی در راستای 
اخالل در آرامش و کسب و کار بازار، دستور قضایی برای پلمب گالری جواهرآالت 

نور صادر شد.

رایپروندهآذربایجانخودرو
دردادگاهتجدیدنظرتاییدشد

وکیل مدافع شــکات و مالباختگان شرکت صنعت آذربایجان خودرو )آذویکو( 
گفت: شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی در خصوص 
میزان رد مال و محکومیت متهمان پرونده آذربایجان خودرو را به پرداخت قیمت 
روز خودرو با جلب نظر کارشناســی تایید کرد. رســول کوهپایه زاده در گفت و 
گو با ایسنا درباره آخرین وضعیت »پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو« گفت: 
خوشبختانه شــعبه اول دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران، حکم دادگاه بدوی در 
خصوص میزان رد مال و محکومیت متهمان به پرداخت قیمت روز خودرو با جلب 
نظر کارشناسی را تایید کرد. وی افزود: متهمان در اعتراض به رای صادره از دادگاه 
بدوی مدعی بودند بر اساس قوانین و مقررات، رد مال صرفا همان مبلغی است که 
مشتریان شرکت چندین سال پیش پرداخته  کردند اما دادگاه تجدیدنظر با تاکید 
بر ضرورت جبران کاهش ارزش قیمت با تعیین کارشناس و رعایت انصاف و عدالت، 
جبران خسارت و اعاده وضع مال باختگان به وضع سابق که در رای دادگاه بدوی 
آمده بود مورد تایید قرار داد. وکیل مدافع شــکات و مالباختگان شــرکت صنعت 
آذربایجان خودرو )آذویکو( تصریح کرد: از این حیث با توجه به شرایط اقتصادی و 
تورم روز افزون، این رای قطعی می تواند به عنوان یک منبع قابل توجه از باب رویه 
قضایی مســتحکم، مورد استناد محاکم در سایر موارد مشابه قرار گیرد تا حداکثر 
خسارت وارده برای مالباختگان جبران شود. وی در پایان گفت: متهمان به تحمل 
10 سال حبس و عدم فعالیت در زمینه پیش فروش خودرو و پرداخت خسارت و 
قیمت خودرو به نرخ روز با جلب نظر کارشــناس محکوم شدند. کوهپایه زاده 2۶ 
تیرماه سال جاری  از صدور رای بدوی شعبه 1۵ دادگاه  کیفری یک استان تهران 
در خصوص مدیران شرکت مذکور خبر داده بود. پرونده آذربایجان خودرو )آذویکو( 
1۷00 شاکی دارد و چندین جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

برنامهحضورروسایقوادرجمعدانشجویان
روسای قوا به مناســبت روز 1۶ آذر در جمع دانشجویان حاضر و دغدغه های 
آنها را خواهند شنید. به گزارش ایسنا، به مناسبت روز دانشجو، محمدباقر قالیباف 
فردا 1۵ آذر به جمع دانشــجویان دانشــگاه تربیت مدرس می رود. حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای نیز میزبان جمعی از دانشجویان خواهد بود.  قرار است 
سید ابراهیم رئیسی نیز به جمع دانشجویان برود. تشکل ها و دانشگاه های مختلف 
به مناســبت روز دانشــجو، از  رئیس جمهور دعوت کرده اند که دفتر وی در حال 
بررسی این دعوت ها  بوده و  هنوز محل برگزاری این دیدار دانشجویی نهایی نشده 
است. در برخی دانشگاه ها نیز نشست های مناظره ای و یا سخنرانی های نمایندگان 

مجلس و شخصیت های سیاسی پیش بینی شده است.

اخبار کوتاه

منطقهغربآسیادیگراولویتآمریکانیست
ادامه از صفحه 1

البته در این سند نیز نقش سنتی آمریکا در منطقه غرب آسیا نادیده گرفته 
نشــده و مواردی همچون تعهد خدشه ناپذیر به امنیت اسرائیل و حضور نظامی 
حداقلی در منطقه غرب آســیا)در حدی که منافع این کشــور را تأمین کند(، 
نیز از دیگر رئوس راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا هســتند که نشان می دهند 
آمریکا در صدد کاهش تعهدات و هزینه های خود در این منطقه و واگذار کردن 

مسئولیت های عمده تأمین امنیت و ثبات به خود کشورهای این منطقه است.
نکته قابل تأمل این است که در کنار تغییر منافع و اولویتهای امنیتی- سیاسی 
آمریکا، برخی عوامل دیگر نیز بر تغییر رویکرد فعلی آمریکا نسبت منطقه غرب 

آسیا اثرگذار بوده اند که در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:
- عملکرد ضعیف و دستاوردهای ناچیز؛ ناکامی دولت های مختلف آمریکا در 
تأمین امنیت و ثبات در دو کشور افغانستان و عراق در کنار اقدامات نسنجیده و 
غیر عقالنی رئیس جمهور سابق این کشور، دونالد ترامپ، که سبب افول قدرت 
و جایگاه بین المللی آمریکا در چند سال اخیر شده است و نیز خروج شتاب زده 
و پرحاشیه نیروهای آمریکایی از افغانستان و تقدیم این کشور به طالبان، سبب 
نفرت ملتهای منطقه از عملکرد و سیاست های آمریکا شده و اعتبار و وجهه ای 

برای تداوم حضور این کشور در منطقه باقی نگذاشته است.
- افزایش مشــکالت داخلی؛ آمریکا در عرصه داخلی با بحران های مختلفی 
همچــون بیکاری، مهاجرت، افزایش نژاد پرســتی و خشــونت های اجتماعی و 
مشکالت اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند و این امر اختالف نظر گروه ها و 
طیف های سیاسی داخلی، پیرامون سیاست توسعه طلبانه خارجی این کشور را 
افزایش داده و ضرورت اختصاص بودجه به رفع مشکالت داخلی را مطرح ساخته 
است. به ویژه که حضور نظامی در مناطقی همچون غرب آسیا به دلیل نارضایتی 
مردم و عملیات های گروه های جهادی، سبب باال رفتن هزینه نگهداری از نیروها 
و تجهیزات نظامی آمریکا و افزایش فشار بر مالیات دهندگان آمریکایی می شود.

- نقش آفرینی رســانه ها در انعکاس عملکــرد آمریکا؛ نمایش تبعات منفی 
)امنیتی، حقوق بشری و ضد انسانی( دخالت و حضور آمریکا در کشورهای منطقه 
غرب آسیا و تصویر ســازی منفی رسانه ها از عملکرد آمریکا در مناطق اشغالی، 
فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی را سبب شده و حضور و مداخله این کشور 

در منطقه غرب آسیا را پر هزینه می سازد.
- کاهش وابستگی آمریکا به انرژی منطقه غرب آسیا؛ سیاست سال های اخیر 
آمریکا برای کاهش وابستگی به منابع انرژی منطقه غرب آسیا با استخراج نفت 
شــیل در داخل این کشور و همچنین توافق چند روز اخیر این کشور با ونزوئال 
بــرای لغو تحریم های آن و ورود نفت ونزوئال بــه آمریکا و بازارهای جهانی گواه 
دیگری اســت که نشان می دهد آمریکا به ســمت قطع وابستگی و نیاز خود به 
منطقه غرب آســیا حرکت می کند و می کوشــد مدیریت بازار انرژی را از مسیر 

مناطق دیگر رقم بزند.
- خیزش چین؛ توسعه اقتصادی شگفت انگیز چین، در کنار برنامه های جاه 
طلبانه این کشور در حوزه های فناوری، نظامی و ژئوپلیتیک نیز از دیگر عواملی 
است که موجی از نگرانی را در آمریکا ایجاد کرده و این انگیزه را به وجود آورده 
که آنها نیز با کاستن از تعهدات نظامی و اقتصادی خویش در مناطق مختلف از 

جمله غرب آسیا، به دنبال پیگیری رقابت با این قدرت نوظهور باشند.
براین اساس به نظر می رسد رویکرد ایاالت متحده آمریکا به منطقه غرب آسیا 
تابعی از اهداف، منافع و اولویت های این کشور در عرصه جهانی است. در مقطع 
کنونی ضمن اینکه برخی اهداف بلند مدت این کشــور در غرب آسیا همچون 
حفظ امنیت اســرائیل و مهار ایران، تدوام دارد؛ استراتژیســت های آمریکایی، 
اولویت هــا، تهدیدات و منافع جدیدی نیز برای این کشــور تعریف کرده اند که 
ماحصل این امر کاهش اهمیت منطقه غرب آسیا برای آمریکا و تالش این کشور 
برای کاســتن از تعهدات، حضور و هزینه های خود در این منطقه استراتژیک و 

پیشبرد اهداف پایدارش از طریق متحدان و شرکای راهبردی منطقه ای است.
منبع: خبرآنالین 
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من از همکاران دانشــگاهی و دانشــجویان می خواهم که بیائیم در این موارد 
صحبت کنیم. ماجرای این دختر ماجرای هزاران دانشــجوی دیگری اســت که 
نام هایی روی مقاله هایشان می آید که حتی یکبار مقاله را نخوانده اند. دانشجویانی 
که برخالف همه جای دنیا حقوقشان پرداخت نمی شود و گرفتار مشکالت روحی 
زیادی هستند. اگر نمی توانیم بودجه پژوهش و امکانات و حقوق پژوهشگر را تامین 

کنیم، نباید دانشجو بگیریم.
برای من فرقی بین خودکشی زهرا و کشتن رودخانه زهره نیست. همان نظام 
آموزشــی که زهرا را به خودکشی کشاند، دارد با بی اخالقی یک عده استاد نما و 
مهندس رودخانه زهره را می ُکشــد. اینها نشانه های سقوط آموزش عالی، سقوط 

علم، سقوط اخالق و به عبارتی سقوط یک سرزمین است.
* استاد دانشگاه تهران
منبع: خبرآنالین 
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