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قضات و صاحبان قدرت 
 همواره در معرض 

لغزش هستند
رئیس قوه قضاییه با بیان اهمیت و ضرورت اخالق 
در نحــوه برخــورد قضــات و کارمندان دســتگاه 
قضایی، گفت: رای عادالنه زمانی صادر می شــود 
که قاضی به شــناخت صحیحی از عدالت دســت 
یابــد و در پی آن از تشــخیص خــود تبعیت کند که 
در این زمینه، اخالق یکی از مهم ترین مولفه های 

موثر است.
آیت الله آملــی الریجانی در جمع شــرکت کنندگان 
ســومین دوره آموزش تربیت مربی اخالق حرفه ای 
)تکمیلــی( قوه قضاییه با بیــان اینکه اخالق هم از 
لحاظ نظری و هم از جنبه عملی تاثیرات بسیار مهمی 
در حیات فــردی و اجتماعی قضــات دارد، تصریح 
کرد: حیات واقعی انســان، حیات معنوی و اخالقی 
اوســت و اخالق، واقعیت انسان را می سازد. یکی از 
مهم ترین پرسش ها در حیات بشری، چیستی انسان 
و یکی از مهم ترین کارهای بزرگان اخالق، پاسخ به 

این پرسش است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر انســان حقیقت 
وجــودی خود را درک کند، زندگی خود را بر اســاس 
آن تنظیم خواهد کرد، ادامــه داد: حقیقت آدمی با 
اخالق، کسب فضایل و دفع رذایل ساخته می شود. 
تمام هّم اهل معرفت این است که دست ما را بگیرند 

و سمت شناخت حقیقت خودمان ببرند.
رییس قــوه قضاییه در ادامه به مجــاری گوناگون 
اخالق در زندگی و شغل قضات اشاره و اظهار کرد: 
اخــالق در زندگی شــخصی قاضی دخیل اســت. 
عالوه بر ایــن، اخالق در علم قاضی موثر اســت؛ 
به نحــوی که موانع حصول علــم را از بین می برد و 
موجب می شــود که فرد، به یمین و یســار نچرخد. 
وقتــی نفس تزکیه می شــود و رذایل از بین می رود، 
نفس انســان ارتقا می یابد و موقعیتی برای انعکاس 

حقایق پیدا می شود.
آملــی الریجانی یکــی دیگر از مجــاری اخالق در 
ساحت شــغلی قاضی را شناخت عدالت عنوان کرد 
و افزود: اخالق به شــناخت عدالت کمک می کند. 
انسان با اخالق و متقی بهتر می تواند واقعیت عدالت 

را بشناسد.
رئیــس قوه قضاییــه تصریح کرد: یکــی از مجاری 
بسیار مهم اخالق، دخالت آن در رای عادالنه است. 
تشخیص عدالت مهم است، اما مهم تر این است که 
فرد بتواند از تشــخیص خود تبعیت کند. در صورت 
تشخیص صحیح، رای قاضی عادالنه می شود و این 
یکی از عظیم ترین تاثیرات اخالق در رسیدگی های 

قضایی است.
آملی الریجانی بــا تاکید بر لــزوم رعایت اخالق در 
برخورد بــا مراجعان از ســوی قضــات و کارمندان 
دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: امروز رفتار صحیح 
در شــئون مختلف با مراجعان بــه قوه قضاییه، یک 
ضرورت اســت. بســیاری از نارضایتی ها از دستگاه 
قضایی بــه همین موضوع بازمی گردد. ســعه صدر 
قضات و توجه کارکنان دستگاه قضایی به مشکالت 
مردم به ارتقای ســطح رضایت از دســتگاه قضایی 

کمک می کند.
رئیــس قــوه قضاییــه با اشــاره به نقــش اخالق در 
پیشــگیری از جــرم در جامعــه و دســتگاه قضایی، 
اظهار کرد: قضات به واسطه قدرتی که شرعًا و قانونًا 
در اختیارشــان قرار دارد، بســیار در معرض لغزش 
هستند. اینجاست که قدرت اخالق آشکار می شود. 
گرچه ساز و کارهای نظارتی درون قوه قضاییه وجود 
دارد، اما هیچ حاجزی مثل حاجز نفســانی و پاسبان 

درونی نیست.

استیضاح بدون پشتوانه
آخوندی: اگر یک صفحه مدرک واقعی دارید ارائه کنید

باالخره بعد از هیاهوی چند ماهه، مخالفات عباس آخوندی توانســتند او را بار 
دیگر برای استیضاح به مجلس بکشانند. هرچند تالش آن ها در نهایت ناکام 
ماند و بعد از پنج ســاعت طوفانی از سخنرانی های موافقان و مخالفان و دفاع 
وزیر راه و شهرسازی، اکثریت نمایندگان به استیضاح نه گفتند تا آخوندی برای 
سومین بار اعتماد مجلس را گرفته باشد. یک بار در جلسه رای اعتماد و دو بار 
در استیضاح ها. اعتمادی که با توجه به تعداد رای های موافق آخوندی در این 

سه نوبت، روندی صعودی داشته است. 
پــس از رای گیری برای طرح اســتیضاح، در نهایت نماینــدگان با 176 رأی 
مخالف به استیضاح،  به ادامه فعالیت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در 
دولت یازدهم رأی مثبت دادند. اســتیضاح آخوندی 74 رأی موافق، 176 رأی 
مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در مجلس را کسب کرد.

سال گذشته ۱۶ هزارو ۳۰۰ نفر در جاده ها کشته شدند
نماینده زاهدان و عضو کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای اســالمی در 
موافقت با اســتیضاح وزیر راه به آمارهای پزشــکی قانونــی در رابطه با تلفات 

جاده ای اشاره کرد.
حســینعلی شهریاری گفت: متأسفانه آمار پزشــکی قانونی نشان می دهد که 
تلفات جاده ای در ســال گذشته 16 هزار و ۳۰۰ نفر بوده، همچنین ۳1۳ هزار 
نفر از در نتیجه تلفات جاده ای مصدوم شــده اند؛ اگر به این مسأله دقت کنیم 
متوجه می شــویم که تعداد زیادی از تخت های آی. ســی. یو بیمارستان ها به 
تصادفات جاده ای اختصاص دارد که هزینه های زیادی بر روی دوش بهداشت 
و درمان می گذارد که شاید ده ها هزار میلیارد تومان باشد. یکی از علل تصادفات 

جاده ای، وضعیت نامناسب جاده های کشور است.

آیا شما لیست اموال خود را به قوه قضائیه تحویل داده اید یا 
خیر؟

نادر قاضی پور که به عنوان موافق اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی در جلسه 
علنی امروز )یکشــنبه( مجلس شورای اسالمی سخن می گفت، خاطر نشان 
کرد: آقای آخوندی شــما یک فعال اقتصادی هستید و شرکت ها و بنگاه های 
مختلفی را تاسیس کرد، اما چرا در میان این فعالیت ها، کارخانه تاسیس نکردید 
که جوانان بتوانند در آنجا اشتغال داشته باشند و فقط دنبال تجارت بودید و اگر 

ان شاءالله رای نیاوردید حتما یک کارخانه تاسیس کنید.
وی افزود: آیا شــما لیست اموال خود را به قوه قضائیه تحویل داده اید یا خیر؟ 
شــرکت هایی که توســط اعضای خانواده شما اداره می شــود و به ظاهر بعد از 
وزارت از آنها خارج شدید چقدر از وقت شما را گرفته است و از رانت وزارت شما 

استفاده کرده؟ لطفا نسبت خود را با خانم ها و آقایانی که در شرکت های منتسب 
به شما فعالند را بگویید.

قاضی پــور تصریــح کرد: تعدادی از معاونان وزیر راه دو شــغله هســتند و در 
شــرکت های خصوصی فعالیت می کنند و وزیــر اطالعات به جای اینکه در 
مجلس بنشــیند و از وزیر حمایت کند برود و به این تخلفات برسد. اشخاص و 
وابســتگان درجه یک آقای آخوندی همه در شرکت های خصوصی مشغول 
کار با وزارت راه هســتند، نظیر شــرکت کیســون، همچنین فرزند ایشان نیز 
چندین شرکت زیرســاختی ثبت کرده اســت و محمدهادی آخوندی و احمد 
آخوندی شــرکت های فراوانی به اسم خود دارند و با کد ملی ۰۰1۰۳11646 

و با شما چه نسبتی دارند؟
قاضی پور خاطرنشان کرد: بیش از یک گونی مدارک در مورد آقای آخوندی به 
دســت آمده و همه آنها مساله دار است و در کنار این یک گونی، انتصاب های 
ایشان نیز مشکل دار است. چرا لیسانس علوم قضائی را به عنوان معاون خود 
قرار می دهد. همچنین ســهل انگاری هواشناســی باعث شد پرتقال و کیوی 

کشاورزان یخ بزند، چرا با مسئولین سازمان هواشناسی برخورد نشده است.

آخوندی مسئول مستقیم حادثه قطار است
فرهنگی نماینده مردم تبریز با بیان اینکه آخوندی مسئول حادثه قطار سمنان 
است، به مواد 5۳۳ و 526 قانون مجازات اسالمی اشاره و اظهار کرد: بر اساس 
این مصوبه رابطه علیت و نظر کارشناس در تمام مراحل مدنظر قرار می گیرد؛ 
یعنی کســی که مسئولیت اجرایی داشته و کسانی که انجام دهنده کار هستند 
همه باید در چنین مواردی پاســخگو باشــد. این شــامل عدم رعایت مقررات 
قانونی در انتصابات نیز می شــود. ماده 145 نیــز بی احتیاطی و بی مباالتی را 
تحت عنوان تقصیر دانسته اســت؛ به همین دلیل طبق این مواد کسی که در 
انتصاب افرادی نقش داشــته که آن افراد تخصصی برای آن کار نداشــته اند 

مسئولیت مستقیم در بروز حوادث دارد.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشــاره به بنــدی در قانون کیفری مربوط به 
راه آهن گفت:  طبق این بند هر کســی اقدامات اختاللی در امر راه آهن انجام 
دهد که موجب خروج قطار از خط یا تصادم و یا حادثه شــود به حبس محکوم 
می شــود و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشــته شوند مرتکب محکوم به 

اعدام می شود. این قانون در حال حاضر نیز اجرایی می شود.
محمــد دهقانــی نماینده چنــاران که به عنــوان موافق اســتیضاح وزیر راه و 
شهرســازی در جلسه علنی نوبت بعداظهر امروز )یکشنبه( مجلس سخن می 
گفت، اظهار کرد: در وزارت راه و شهرســازی تعداد زیادی مدیر دو شغله وجود 
دارد که یک پایشــان در شــرکت ها و یک پایشــان در وزارتخانه و دولت است و 

تنها 24 نفر از آنها در راه آهن مشــغول هســتند و 14 نفر نیز در ســازمان بنادر 
همین وضعیت را دارند.

جای رسیدگی به اتهام دادگاه است نه جلسه مجلس
وزیر راه و شهرسازی که برای دفاع از خود طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به 
مباحثی که برخی از نمایندگان مطرح کردند مطالبی را بیان می کنم، در ارتباط 
با مطالبی که آقای فرهنگی گفتند، گفتند که فالنی متهم اســت. در حالی که 

جای رسیدگی به اتهام دادگاه است نه جلسه مجلس.
وزیر راه افزود: بنده از آقای ســراج هم باید گله کنم، رئیس ســازمان بازرسی 
کل کشور می گویند تا وقتی که گزارشی بررسی و نهایی نشده و رئیس سازمان 
بازرسی آن را امضاء نکرده دارای هیچ سندیتی نیست، خب چگونه کارشناسان 
ســازمان بازرســی به ادعای آقای دهقــان اطالعات خام را بدون بررســی در 

اختیارشان قرار می دهند که بیایند پشت تریبون بگویند؟
آخوندی ادامه داد: دفعه قبل هم اعالم کرد خود آقای رئیس هم قربانی همین 
داستان بودند. در مجلس قبلی همین جا همین حرف را زدند. اگر یک صفحه 
مدرک واقعی دارید تو را به خدا تو را به هر کسی قبول دارید بدهید به آقای رئیس، 
به قوه قضائیه، به کمیســیون اصل ۹۰ یا به ســازمان بازرسی کل کشور. مگر 
مجاری قانونی وجود ندارد؟ پس مجاری قانونی برای چیست؟ برای این است 
که این حرف ها پشت تریبون گفته نشود. آنجا مطرح کنید بعد نتیجه را بگویید.
آخوندی افزود: جناب دهقان کدام حرف شما در یک مجرای قانونی محکومیت 

گرفته است؟ همین جوری می گویید انتظاری نداشتیم.
وزیر راه ادامه داد: بعضی می گویند آقای سعید نژاد، ایشان اوال قراردادی که 
می فرمایید مربوط به دوره ما نیســت؛ این قرارداد به دولت گذشته برمی گردد. 
واقعا آقایان حتی تاریخ ها را نمی بینند که قرارداد کی هســت، شرط من همین 
بوده که هر کســی بخواهد در وزارتخانه ما کوچکترین ســمت یا پستی بگیرد 
اساســا نباید در هیچ شــرکتی که با وزارتخانه طرف معامله است یک سهم هم 

داشته باشد.
آخونــدی ادامه داد: این حرف هایی که مــی گویند فرزند فالنی، اگر حتی یک 
مورد هم داشتیم که فرزند من در یک قراردادی کوچکترین مداخله ای داشته 
بروید به کمیســیون عمران، قوه قضائیه و به بازرسی کل کشور بدهید. به خدا 

قسم بد است، آدم همین جوری که نمی تواند افراد را متهم کند.
 وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: فرزند من هم اگر تخلفی داشته باشد باید با 
آن برخورد شود اما هیچ کدام از این اتهامات با اسناد روشنی نیست و در وزارت 
خانه هیچ قراردادی با فرزند بنده منعقد نشــده البته شــرکت هایی وجود دارند 

اما آیا ثبت شرکت جرم است؟

همه باید مطیع محض والیت باشیم
فرمانــده نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: همه باید مطیع محض والیت باشــیم. امیر ســرتیپ کیومرث حیدری در مراســم تودیع و معارفه فرمانــده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کشــور ، اظهارکرد: امروز صراط 
مســتقیم در کشــور ما والیت فقیه اســت و هر لحظه باید شــکرگزار باشــیم که از این نعمت والیت بهره مندیم.  وی ادامه داد: باالترین شــکرگزاری نســبت به داشــتن نعمت والیت، تبعیت و اطاعت محض از والیت است و همه باید 
مطیع محض والیت باشــیم. وی گفت:همه کشــورهای جهان برای دفاع و حفاظت از کشــور خود ارتشــی دارند که ایران هم از این قائده مســتثنی نیســت، اما ارتش ایران با ســایر ارتش های جهان دارای ســه تفاوت ماهوی است.  
حیدری تصریح کرد: اولین تفاوت ماهوی ارتش ایران با ســایر کشــورهای جهان در این اســت که ماموریت ما پاســداری از تاج و تخت هیچ امیر و ســلطانی نیســت، بلکه ماموریت اصلی ما پاســداری از دین خداست.  وی خاطرنشان 
کــرد: دومیــن تفــاوت ماهوی ارتش ایران با ســایر ارتش های جهان در رهبری و فرماندهی اســت؛ چراکه همه نیروهای مســلح جهان از باالترین و عالی ترین مقــام نظامی خود فرمانپذیری می کنند، ولی مــا در ایران از والیت فقیه 
 دســتور مســتقیم می گیریم.  فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: تفاوت ماهوی ســوم ارتش ایران با ســایر ارتش های جهان در این است که ما عالوه بر داشتن مشــروعیت قانونی، به واسطه اطاعت از والیت 

از مشروعیت شرعی هم برخورداریم.

سیاسی
یکشــنبه 1 اســفند مــاه 1395

پیگیری روز

تکذیب خروج مهدی هاشمی از کشور
عدم بازگشــت مهدی هاشمی که بعد از فوت آیت الله هاشمی در مرخصی است، در هفته های گذشته خبرساز شده 
است تا جایی که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر خروج وی از کشور دست به دست می شود. حاال وکیل مدافع مهدی 
هاشمی با تکذیب خبر خروج او از کشور گفته است که موکلش برای بازگشت به زندان با قوه قضاییه هماهنگ است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با ایسنا، درباره بازگشت موکلش به زندان گفت: موکلم در بیرون از زندان 
است و ایشان با قوه قضاییه هماهنگ است. وی اخبار منتشره مبنی بر خارج شدن موکلش از کشور را دروغ دانست.
گفتنی اســت مصطفی محبی مدیرکل زندان های اســتان تهران 26 بهمن ماه به ایسنا گفته بود که مرخصی مهدی 

هاشــمی تا شــنبه )۳۰ بهمن ماه( تمدید شده است. حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 بهمن 
ماه درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه گفت: استفاده بیش از 5 روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست. وی افزود: تمدید 
مرخصی و میزان آن با دادســتانی و قاضی پرونده اســت و مشــابه این میزان مرخصی هم برای دیگران بوده و حتی در تعدادی از پرونده های مالی 
بیش از دو یا ســه ماه مرخصی داده شده اســت. با این حال چند روز پیش حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور در خصوص مرخصی آقازاده 
ها گفته بود: در راســتای آیین نامه ها مرخصی به افراد داده می شــود و مرخصی مذکور خالف قانون نیســت. شما سوال می کنید که آیا به همه این 
مرخصی داده می شــود می گوییم خیر. باز شــما می گویید چرا؟ اینجا پاســخ می دهیم که گاهی رودربایستی ها مطرح است در این موضوع خاص 

هم دچار رودربایستی شدیم.

واکنش روز

حکم دادگاه کانادا مغایر اصول بدیهی حقوق بین الملل است
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به حکم یکی از دادگاه های کانادا علیه ایران گفت: این حکم مغایر با اصول 
بدیهــی حقــوق بین الملل در رابطه بــا مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها بوده و غیر قابل قبول می باشــد. بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سؤالی در مورد حکم اخیر دادگاه انتاریو کانادا علیه جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشت: این حکم مغایر با اصول بدیهی حقوق بین الملل در رابطه با مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها 
بوده و غیر قابل قبول می باشد. وی افزود: متأسفانه قاضی کانادایی بدون توجه به مقررات بین المللی و اصل برابری 
دولتها اقدام به صدور این حکم کرده که از نظر ما مردود است. قاسمی همچنین گفت: جمهوری اسالمی ایران پیش 

از این مراتب اعتراض رسمی خود را در این زمینه از طریق مجاری ذیربط به دولت کانادا اعالم داشته و حق خود را برای پیگیری اقدامات سیاسی و 
حقوقی در این زمینه محفوظ می دارد. گفتنی است یک دادگاه در اونتاریو کانادا به بهانه آنچه حمایت ایران از حمالت تروریستی خواند، تهران را به 
پرداخت هزینه های حقوقی تعدادی از قربانیان تروریسم محکوم کرد. به نوشته روزنامه نشنال پست، دادگاه اونتاریو کانادا با رد مصونیت حاکمیتی 
جمهوری اســالمی و با اســتناد به قانون "عدالت برای قربانیان تروریسم"، تهران را به پرداخت هزینه های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت 
ایران از حمالت ترویســتی بالغ بر ۳۰۰ هزار دالر، محکوم کرد. این دادگاه کانادایی در ژوئن ســال 2۰16 نیز ایران را به پرداخت 1۳ میلیون دالر به 
سه گروه از قربانیان تروریسم از محل دارایی های غیردیپلماتیک تهران در کانادا محکوم کرده بود. دادگاه اونتاریو در حکم جدید خود اعالم کرد که 

ایران باید ۳۰۰ هزار دالری  را که شاکیان مدعی اند، برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی هزینه کرده اند، جبران کند.


