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عربستان کویت را به قطع روابط تهدید کرد
روزنامه کویتی القبس امروز سه شنبه نوشت :عربستان همسایه وهم پیمان خود کویت را به
دلیل سخنان 'عبد الحمید دشتی' نماینده مجلس این کشور در حمایت...
یاد د اشت

سال  95سال بسیار خوب برای اقتصاد ایران
معاون اول رییــس جمهوری با تاکید بر اجرای اقتصــاد مقاومتی گفت :در این مورد
یک عده تصور می  کنند مامور شده اند که راجع به اقتصاد مقاومتی شعار دهند...

سرمقاله

محمد عسلی

کودکانه  های نوروزی

آب و رنگ بود ،نور و شــادی که در شکوفه  های
بهاری با عطر بادام و سیب و گالبی ذوق کودکانه را
در کنار تابه گرم و اجاقی که با دســت  های مادر نان
شــیرین چهار تا را به سفره می  آورد به بهانه نوروز ما
را به وجود وصل می  کرد و عشق به زندگی را در کنج
قناعت به گنجی دائمی  رقم می  زد.
و ما نســل  های گذشــته رو به انقراض که حتی
بعض ًا از نــور چراغ برق هم محــروم بودیم و با قلم
درشت  های فرو رفته در لیقه سیاه سرمشق «با ادب
باش تا بزرگ شــوی» را تمرین می  کردیم به لباسی
نو ،کفشــی نــو و یا حداقل پیراهنی نــو در روز عید
دلخوش بودیم در کنار سبزه و آب و درخت.
ســبزه  هایی که در دشــت و دامنه  ها می  رویید و
گل  های وحشی شــقایق را از پشت بام  های گلی تا
ســطح زمین  های ناهموار به رخ می  کشید و درختان
کوچه باغ  ها و جنگل  ها که بادهای بهاری را به عطر
دل آویز خود میهمان می  کردنــد و زالل آب روانی
که رقص ماهی  ها را در روی ماســه  های ته نشــین
جای پای عشــق را نقش می  زد و حنایی که دستها
را به رنگ غروب نویــد طلوعی فرحبخش می  داد و
هوای تازه ای که به طعم و بوی پونه  های وحشــی
کنــار جوی مــا را به صبحانه ای با نــان گرم مژده
می  داد و مرغ  های خانگی که شــب انتظار کودکانه
را به بامدادی ســپید از رؤیای تخم مرغ  های رنگین
به بیداری دلخوشــی  های کم خرج خبر می  دادند و
قرآنی که به زبان پدر و مادربزرگ با مهری آمیخته از
اخالص قرائت می  شد تا احوال ما را به بهاران پیوند
زند تا طبیعت سرشــار از رنگ ،نور و رایحه بوی خدا
دهند و تصور ما پیوسته این باشد که خدا روی ابرها
نشســته و به ما می  نگرد تا اگر آدم  های خوبی بودیم
از آن باال باالها باران نازل کند و حیات را دوباره بین
زیبایی  ها تقسیم نماید.
آری این چنین بود.
و آن ایــام کــه همســایگان دیواری بــه حیاط
خانه  هایشان نداشتند و قفلی بر درها نبود تا برای پیدا
کردن کلید گمشــده ای راهی دیارهای دور شــویم،
فقــر فخر بود ،همان فقری کــه پیامبر اعظم (ص)
بــدان فخر نمود و به معنای نداری و بی چیزی نبود،
بلکه همسو با طبیعت ،قناعت بود که مراحلی داشت
و مراتبی.
و اما بعد.
امروز از پس گذشت سالیانی چند که در زادگاه  ها
به تفــاوت ،روزگار ما در حال تغییر اســت چشــم
کودکانــه هم بــر صفحه  های جادویــی تلویزیون،
تلفن  های همراه اینترنت و فضاهای مجازی اســت،
تا هر حرکتــی را بدون طعم و رایحه مجازی ببینیم،
حتی حرکت آب  های روان ،آبشارها ،گلها ،شکوفه  ها
و الله زارها و این صفحات که چشم و گوش و هوش
مــا را مدیریت می  کنند بــرده داری مدرن را به رخ
می  کشــند که این چنین داوطلبانه در هوای آلوده به
دود کارخانجات و اتومبیل  ها و شکست سکوت  ها در
تهاجم صداهای عادت شده و عطر و طعم  های از یاد
رفته و احساسات خاموش و ضعیف شده افتخار کنیم
به بودن خودمان .
بی گمان نا بودی مــان را رقم می  زنیم با عمری
کوتاه که پیوســته در اضطراب و دلواپســی سپری
می  شــوند .به امیــد بهبودی حال توســط داروهای
شیمیایی توانفرسا و پزشــکانی که صف بیمارانشان
از در خروجی مطب هم بیرون زده است.
و ما در چنین شرایطی به استقبال نوروز می  رویم
در فراموشی حیاط  های مشجر ،حوض ماهی  هایی که
خاطره شــده اند در اتاقک  های چهارگوش آپارتمانی
که دیگر لباس نو هم برای بیشــتر بچه  ها لطف تازه
ای ندارد و شیرینی و آجیل هم ره آورد نوروز نیستند
که به مسافرت  های خســتگی آور تبدیل شده اند و
بسیار ســنت  های فراموش شده اند و عشق  های از
یاد رفته.
آری این چنین اســت و ما راهی جز آشــتی  ها با
سنت  ها ،آشتی با طبیعت و آشتی با خدایی که همین
نزدیکی  هاست و به قول سهراب سپهری «الی این
شب بوها ،زیر آن کاج بلند »...نداریم.
بیایید با فطرت آشتی کنیم ،با عشق  های پاک ،با
آب روان و کوه  های بلند ،با خودمان و با نور و زمان.
نوروزی که دست یتیمان و بیچارگان را می  گیرد،
نوروزی که فقر را کاهش می  دهد در تقسیمی  عادالنه
و همنوع دوستانه.
نوروزی که با باور مســلمانی ما پیوند خورده است
و به پاس امنیتی که داریم و به شــکرانه تفاوتی که
پیدا کرده ایم شــاکر باشــیم و بــرای روزهای بهتر
تالش کنیم.
نوروزتان پیروز ،عیدتان مبارک و رویتان شــاد و
سربلندی تان پایدار باد.
والسالم
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امروزه افراد بهراحتی رشوه میگیرند و اختالس میکنند
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ابراز تاســف نسبت به جایگزینی
ضدارزشها به جای ارزش  ها در جامعه گفت :متاسفانه امروز شاهد...

مقام معظم رهبری :

جهت گیری کلی حرکت کشور خوب است

رهبر معظم انقالب اسالمی  با تبیین جایگاه
و نقش بــی بدیل و تأثیرگذار حوزه علمیه قم
در پیروزی انقالب اسالمی  به برخی تالشها
برای انقالبزدایی از حوزههای علمیه اشــاره
کردند.
ایشــان در دیدار اعضای مجمع نمایندگان
طــاب و فضالی حــوزه علمیه قــم تأکید
کردند :حــوزه علمیه قم بایــد همچنان یک
«حوزه انقالبــی و مهد انقالب» باقی بماند و
رســیدن به این هدف نیازمند اندیشه ،تدبیر و
برنامه ریزی دقیق است.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران
(ایســنا) ،حضرت آیت اهلل خامنــه ای دیروز
سهشــنبه ســخنان خود را با بیان مقدمه ای
درخصــوص تأثیرگذاری حــوزه علمیه قم در
پیروزی انقالب اسالمی  و استمرار آن و نسبت
حوزه علمیه قم با انقالب آغاز کردند و گفتند:
دو جریان در شــکل گیری و پیروزی انقالب
اسالمی  تأثیرگذاری آشکار داشتند  -۱دانشگاه
 -۲حوزه علمیه.
رهبر معظم انقالب اســامی  با اشــاره به
وجــود مبارزات دانشــگاهی در نقاط مختلف
جهان بدلیل فضــای طبیعی دانشــگاهها و
آشــنایی دانشجویان با مســائل روز افزودند:
مبارزات دانشــجویی در ایــران ،چه در دوره
مبارزات اســامی  و چه قبل از آن هم وجود
داشــت اما مبارزات دانشــجویی بدلیل دامنه

محدود تأثیرگذاری آن هیچگاه به یک تحول
و انقالب در کشور منتهی نشد.
ایشــان تأثیرگــذاری حرکــت و مبــارزه
دانشــگاهی در پیروزی انقالب اســامی  را
به دلیــل حضور عامل اصلــی یعنی مبارزات
روحانیت دانســتند و خاطرنشــان کردند :ما
قدردان مبارزات دانشــجویان هستیم اما اگر
این مبارزات بدون حضــور مبارزات روحانیت
بــود ،قطع ًا به همان محیط دانشــگاه محدود
می  شد و به اتمام می  رسید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتند :اگر
بخواهیم نظام اســامی  همچنان «اسالمی  و
انقالبی» بماند بایــد حوزه علمیه« ،انقالبی»

بمانــد زیرا اگر حــوزه علمیــه انقالبی نماند،
نظــام در خطر «انحــراف از انقــاب» قرار
خواهد گرفت.
ایشــان با تأکید بر اینکه بایــد از هرگونه
تالشــی برای «انقالب زدایی» از حوزه  های
علمیه احساس خطر کرد ،افزودند :باید با فکر
و تدبیر و برنامه ریزی حکمت آمیز ،با این خطر
مقابله کرد تا حوزه علمیه قم همواره یک حوزه
انقالبی و مهد انقــاب باقی بماند و بینش و
حرکت انقالبی در آن توسعه یابد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به
شــیوه  های مخالفت با انقالب افزودند :گاه به
صراحت با اصل انقالب مخالفت می  شــود اما

رییس جمهوری:

شرایط ورزش بانوان را فراهم کنیم

رییــس جمهوری بــا بیان این کــه نباید
ورزش  هــا را ممنوع کنیم و تنها دو الی ســه
ورزش را آزاد بگذاریم ،گفت :من همواره تاکید
کردم که باید شــرایط را در کشور برای ورزش
بانوان آماده کنیم.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایرنــا،
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز
سه شــنبه در آیین تجلیل از قهرمانان و مدال
آوران ورزش کشــور در ســالن اجالس سران
مدیرکل سیاســی و امنیت بینالملل وزارت
خارجه نتیجه جلســه روز دوشنبه شورای امنیت
دربــاره ایران را نشــاندهنده اقتــدار دفاعی و
صداقت تیم مذاکره کننده هستهای دانست.
به گزارش ایسنا ،حمید بعیدی نژاد در کانال
رسمی  خود نوشت:
 وقتی آقای دکتر عراقچی با همان طمأنینههمیشگی و با استداللهای چند الیه و حقوقی
توضیــح میدادنــد که -١ :بحث موشــک در
برجام اصال مطرح نشــده است و ایران با قدرت
میتواند به برنامههای دفاعی موشکی خود ادامه
دهد ،و  -٢این که حتی نقض قطعنامه شورای
امنیت هم به نقض برجام منجر نخواهد شــد،
برخی رســانهها و چهرههای سیاسی با تعجب
شــدید این اســتداللها را متاســفانه حتی به
تمســخر میگرفتند و اســتدالل میکردند که
بحث موشک در قطعنامه  2231شورای امنیت

افزود :ورزش کار بسیار ارزشمند اجتماعی است
و آثار ارزشمندی برای جامعه دارد.
رئیس جمهوری اظهار داشت :خوشحالم که
خودمان را برای فعالیت پرنشــاط در سال 95
آماده می  کنیم و این جمــع مدال آور می  تواند
پایــان خوبــی بــرای ســال  94در ورزش و
شروع بســیار زیبا و پرصالبت برای سال 95
را نوید دهد.
وی با اشــاره به این که اســاس ورزش بر
نیاز بدن و روح اســت ،ادامه داد :ما هم برای
سالمت و هم نشاط روح نیازمند ورزش هستیم
و این در فرهنگ اســام نیز به آن اشاره شده
است و در دعاهایمان نیز از خداوند می  خواهیم
که نشــاط ،دوری از تنبلی و سستی و عجز و
ناتوانی را به ما مرحمت کند.
رییس دولت تدبیر و امید اظهارداشت :برخی
چه طور این را فهمیدنــد که فرهنگ دینی با

نشــاط جامعه در تضاد اســت نمی  دانم .وقتی
یک خارجی وارد کشــور می  شــود اولین نکته
ای که به آن توجه می  کند ،چهره بانشــاط و یا
چهره گرفته مردم اســت .این شور و نشاط در
چهره مردم موثــر خواهد بود و یکی از اموری
که باعث نشــاط روح و سالمت جسم و نشاط
چهره می  گردد ورزش است.
روحانی گفت :همانطور که در انتخابات هر
چه رقابت بیشتر باشد بهتر است در ورزش هم
اگر همه ورزش  ها را ممنوع کنیم و تنها دو الی
ســه ورزش را آزاد بگذاریم ،رغبت مردم برای
حضور کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد :اگرچه اساس ورزش برای
نشاط و ســامت جامعه است و برای پرکردن
اوقات فراغت جوانان بهترین شــکل می  باشد،
از جهتی دور کردن جامعه جوان از آسیب  های
اجتماعی هم هست.

رییس جمهوری گفت :کسی که به ورزش
عالقه دارد و انرژی خــود را در ورزش صرف
می  کنــد و ســاعات فراغــت خــود را به آن
اختصاص می  دهد ،بدن سالم تر ،خواب راحت
تر و نشــاط بیش تر و در معاشرت با دوستان
بهره بیشتری خواهد برد.
روحانی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری
در خصوص ورزش گفت :ورزش برای جوانان
مستحب است و برای افراد میانسال و بزرگسال
گاهی واجب اســت به گونه ای که اگر ورزش
نکند ،نمی  تواند درســت راه برود و شاید منجر
به بستری وی شود.
وی با اشــاره به این که باید شــرایط را در
کشــور برای ورزش بانوان فراهم کنیم ،افزود:
باید عدالــت را نیز رعایت کنیــم و همانطور
که مردها باید فضاهای ورزشــی داشته باشند،
باید فضای ورزشــی مناســب بــرای دختران
و زنــان و مجموعه بانوان فراهــم کنیم چرا
که گاهــی نیاز آنها برای ســامت به ورزش
بیش از مردها می  باشد.

بعیدینژاد:

شورای امنیت پاسخ افراد مردد را داد

بهصراحت ذکر شده است و با این کار کشورهای
پنج بعالوه یک عمال برنامه موشکی ایران را به
اجرای برجام گره زدهاند .آنها اصرار داشتند که
این اســتدالل تیم مذاکرات هستهای که نقض
قطعنامه شــورای امنیت ،نقض برجام نیست به
هیچوجه حقوقی و تخصصی نیســت و موضعی
سیاسی و برای آرام کردن افکار عمومی  است.
 و بــاز وقتی آقای دکتــر عراقچی توضیحمیدادند کــه عبارتی که در قطعنامه شــورای
امنیت در خصوص موشک آمده است اوال واجد
توصیه است و ثانیا شورای امنیت فقط ایران را
دعوت به منع توســعه برنامه موشکی که برای
حمل سالحهای هســتهای طراحی شده باشد
کرده است ،این عزیزان باز این استداللها را رد

میکردند و باز اصرار میکردند که با این عبارت
در قطعنامه شــورای امنیت باید برنامه موشکی
کشور تعطیل شود.
خوشــبختانه اتفاق دیروز در بررسی موضوع
آزمایشــات موشکی ایران در شــورای امنیت،
تمامی  پاســخهای الزم و روشن به ابهامات این
افراد در تردید را داد.
اوال خــود آمریکا و اروپــا در همان مرحله
اول اعالم کردند که در هر صورتی آزمایشــات
موشــکی ایران به اجرای برجام صدمه و نقضی
وارد نمیکند .ثانیا بحث بر ســ ِر نقض قطعنامه
شــورای امنیت هم نیســت بلکه بحث بر س ِر
تاثیــرات بیثبــات کننده این اقدامات اســت.
روســیه و برخی دیگر از اعضا نیز به صراحت بر

رتبه اعتبار پاسپورت کشورها

ایران نود و هشتم

در جدیدترین گزارش منتشــر شده درباره
اعتبار پاســپورت کشــورهای مختلف جهان،
ایران در کنار اتیوپی ،اریتره و سودان در مکان
 98قرار گرفته است.
به گــزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران
(ایسنا) ،موسســه بینالمللی «هنلی و شرکاء»
کــه در حــوزه مســائل مربوط بــه اقامت و

گاهی غیرمســتقیم با مبانی و مبادی اعتقادی
انقــاب مخالفت می  شــود که بایــد در این
زمینه حســاس بود و تأکید مکرر بر ضرورت
مقابل استکبار و امریکا به همین
هوشیاری در
ِ
علت است.
ایشــان علت اصلی مخالفت نظام سلطه با
جمهوری اسالمی  را ایستادگی ایران در مقابل
نظام ظالمانه جهانی برشــمردند و خاطرنشان
کردند :اگر این ایســتادگی نباشــد هر اســم
و شــکلی داشــته باشید ،نظام ســلطه با شما
مخالفتی نخواهد داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مجمع نمایندگان
طالب را پدیده بسیار خوبی ارزیابی کردند که
باید از لحاظ قانونی و جایگاهی و نیز از لحاظ
درونی و محتوایی تداوم یابد و تقویت شود.
ایشان افزودند :با این نگاه و با برنامه ریزی
الزم و در پرتو فضل الهی صدها مدرس موفق
و انقالبی تربیت می  شــوند و با تکیه بر رابطه
قلبی و معنوی طالب و مدرسین ،در حوزه  های
علمیــه ،تفکر و روحیه انقالبی هرچه بیشــتر
ترویج خواهد شد.
رهبر انقالب اســامی  در پایان سخنانشان
تأکیــد کردند :بــا وجود برخــی پدیده  های
نامطلوب در گوشــه و کنار ،جهت گیری کلی
حرکت کشــور ،خوب و رو به پیشرفت است و
افــق آینده به لطف پروردگار در همه زمینه  ها
روشن است.

شــهروندی فعالیت میکند ،در گزارش ساالنه
خود درباره اعتبار پاسپورت کشورهای مختلف،
ویزای آلمان را با  177امتیاز در مکان نخست
قرار داده ،این در حالیســت کــه اعتبار ویزای
صادر شــده از ســوی ایران در این گزارش به
صورت مشترک با کشــورهای اریتره ،اتیوپی،
نپال ،فلسطین و ســودان با  37امتیاز در رتبه
 98قرار دارد.
در این گــزارش که هر ســال با همکاری
انجمن حمل و نقل هوایی بینالمللی ()IATA
به عنوان دارنده بزرگترین پایگاه اطالعاتی سفر
و براساس آزادی سفر شــهروندان کشورهای
مختلف تنظیم میشــود ،بیش از  200کشــور
بررسی و در رتبههای انفرادی یا مشترک  1تا
 104قرار گرفتهاند که این رتبهبندی بر اساس

تعداد کشــورهایی برآورده شده که شهروندان
یک کشور میتوانند بدون دریافت ویزا به آنجا
سفر کنند.
در گزارش موسسه «هنلی و شرکا» درباره
اعتبار پاســپورت کشــورهای مختلف جهان،
ایران در حالی به صورت مشترک با کشورهای
اریتــره ،اتیوپی ،نپال ،فلســطین و ســودان
 37امتیاز در رتبه  98قرار دارد که تنها کشورهای
لیبــی ،ســوریه ،ســومالی ،عراق ،پاکســتان
و افغانســتان دارای اعتبــار ویزایــی پایینتر
از ایران هستند.
پس از آلمان که در مکان نخست معتبرترین
پاســپورت جهان جای گرفته ،کشــور سوئد با
 176امتیاز در رتبــه دوم را به خود اختصاص
داده و جایگاه ســوم نیز با  175امتیاز بصورت

توصیهای بودن عبارت قطعنامه شــورای امنیت
و تاکید بر حمل ســاح هستهای تاکید کردند.
ما حصــل و جمعبنــدی تمام این تفاســیر و
بحثهــا در اتخاذ نکــردن هیچگونه اقدامی  از
ســوی شــورای امنیــت در جلســه دیــروز
خالصه شد.
مشــترک در اختیار کشورهای فنالند ،فرانسه،
ایتالیا ،اسپانیا و انگلیس است.
بلژیــک ،دانمارک ،هلنــد و ایاالت متحده
آمریکا کشــورهایی هســتند که با  174امتیاز
مشــترکا در جایــگاه چهــارم گزارش ســال
 2016موسسه «هنلی و شرکاء» درباره اعتبار
ویزاهای کشورها قرار دارند.
همچنیــن در جایــگاه پنجم کشــورهای
اتریش ،ژاپن ،ســنگاپور ،جایگاه ششم کانادا،
ایرلند ،کره جنوبی ،لوکزامبورگ ،نروژ ،پرتغال،
ســوئیس ،رتبه هفتــم یونــان و نیوزلند ،رتبه
هشــتم اســترالیا ،جایگاه نهــم مالت و مکان
دهــم مجارســتان ،جمهوری چــک و ایرلند
قرار گرفتهاند.
در میان کشورهای آسیایی باالترین رتبه در
اختیار ژاپن و ســنگاپور است که با  173امتیاز
در رتبــه پنجم جای گرفتهاند و کره جنوبی نیز
یکی از کشورهای حاضردر رتبه ششم باالترین
اعتبار پاسپورت در جهان است.
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عربستان کویت را به قطع روابط
تهدید کرد

روزنامه کویتی القبس امروز سه شنبه نوشت :عربستان
همســایه وهم پیمان خود کویت را به دلیل ســخنان 'عبد
الحمید دشتی' نماینده مجلس این کشور در حمایت از بشار
اسد به قطع روابط تهدید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،عبد الحمید دشتی نماینده
مجلــس کویت در فوریه ( بهمن) گذشــته در گفت وگو با
شبکه خبری سوریه خواستار ریشه کن کردن تفکر وهابی
بدون ذکر نام عربستان شد.
مجلس کویت در حال حاضر برداشــته شدن مصونیت
پارلمانی از دشتی را بررسی می  کند.
روزنامه کویتی القبس دیروز نوشــت سفارت عربستان
درکویت با ارائه یادداشت اعتراضی به دولت کویت سخنان
دشتی را مداخله در امور داخلی عربستان دانست.
عربســتان در این یادداشت اعتراض اعالم کرد این امر
تاثیر منفی در روابط برادرانه وتاریخی دو کشــور گذاشته و
احتماال منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور می  شود.
جهانگیری:

سال  95سال بسیار خوب برای اقتصاد
ایران

معاون اول رییس جمهوری بــا تاکید بر اجرای اقتصاد
مقاومتی گفت :در این مورد یک عده تصور می  کنند مامور
شده اند که راجع به اقتصاد مقاومتی شعار دهند و یک عده
دیگر هم مامور هســتند که اجرا کنند و آن  ها بگویند چرا
اجرا نکردید .خب شــما چکار کردید ،مگر اقتصاد مقاومتی
مربوط به یک گروه است؟
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،اســحاق جهانگیری
دیروز ســه شــنبه در آیین بهره برداری از خط ویژه مترو
فروگاه مهرآباد تهران افزود:من اگر مسئول اقتصاد مقاومتی
هســتم در محضــر رهبر معظم انقالب عــرض کردم که
اقتصاد مقاومتی در مجلس ،قوه قضاییه ،نیروهای مســلح،
شــهرداری و همه نهادهای عمومی  باید اجرا شود .ایشان
فرمودند شما مسئول هستید ،از همه بخواهید که اجرا کنند،
من هم پشتیبان شما هستم.
وی بــا بیان این که در بخش  هــای مختلف اقتصادی
حرکت  هــای مهم در حال انجام اســت ،افزود :ســال 95
را ســال بسیارخوبی برای اقتصاد کشــور است و اطمینان
داریم که ســال آتــی با اقدامات اصالحی انجام شــده در
سیاست  های اقتصادی  ،خارجی و اقتصاد مقاومتی ازلحاظ
سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال شرایط خوبی خواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهوری موضوع محیط زیست را از
مسائل جدی کشــور در سال  95ذکر و اضافه کرد :مسئله
آب نیز از جمله مسائل اصلی خواهد بود.
الفت با اشاره به جایگزینی ضدارزشها در
جامعه:

امروزه افراد بهراحتی رشوه میگیرند و
اختالس میکنند

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
با ابراز تاســف نســبت به جایگزینی ضدارزشها به جای
ارزش  ها در جامعه گفت :متاسفانه امروز شاهد رفتارهایی
هستیم که تا دیروز ناشایست شناخته میشد و امروز شاهد
ظهور افرادی هستیم که آسوده رشوه میگیرند ،اختالس
میکنند و از آب کره می  گیرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایســنا) ،محمدباقر الفت در مراســم بزرگداشت مروجین
پیشگیری از وقوع جرم و آســیبهای اجتماعی ،با انتقاد
از این که در این  ٣٠ســال در جهت پیشــگیری از وقوع
جرم فعالیت چشــمگیری صورت نگرفته است،گفت :ما تا
بــه امروز منتظر بودیم جرمی  صورت بگیرد تا با آن مقابله
کنیم و این تقابــل را از افتخارات خود معرفی میکردیم.
متاســفانه ابزار عدالت کیفری در کشــور ما روز به روز در
حال افزایش است.
وی فعالیــت هنر در ســالهای قبــل از انقالب را در
راستای ترویج جرم و فساد در جامعه دانست و این موضوع
را دارای دالیلی مستدل و روشن عنوان کرد.
الفت با ابراز تاســف نسبت به نگاه قانونگذاران در این
رابطه اضافه کرد :قانونگذاران ما به جای اینکه اقدام برای
قضازدایی انجام دهند به دنبــال قضایی کردن رفتارها و
جرم انگاری هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،
با اشــاره به افزایــش عناوین مجرمانــه موجود در متون
قانونی ،از شــدت یافتن مجازاتهــا مانند مجازات حبس
ابراز نگرانی کرد و مواردی را که قانونگذار به قضات اجازه
داده که از تمهیدات شدیدتر استفاده کنند را ناشی از فاصله
از اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.
وی در ادامه گفت :آمار زندانی  ها نســبت به جمعیت،
زیاد است و متاسفانه این آمار رو به افزایش است و موجب
شــده که در دنیا رتبه باالیی را در رابطه با این موضوع به
خود اختصاص دهیم.
الفــت آغاز فعالیت معاونت پیشــگیری از وقوع جرم و
همــکاری این بخش با حوزه هنــر را اینگونه تبیین کرد:
به تشخیص ریاســت محترم قوه قضاییه ،ظرفیت مغفول
مانده در قانون اساســی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم
فعالیت خود را آغاز و از شــش سال پیش به صورت جدی
ساختار خود را ایجاد کردیم و با تمهیدات و بستر مناسبی
که نیروی انســانی فراهم کرد توانســتیم فعالیت خود را
گســترش دهیــم و آن را در جهت  هــای مختلف جامعه
سرایت دهیم.

