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پی نوشتی برای آقای اژهای !
نشست رئیس دستگاه قضا با مدیران رسانه ها به مناسبت
گرامی داشت روز خبرنگار بهانه ای شد که از تاثیر قوه
قضاییه بر دو معضل کالن کاهش سرمایه اجتماعی و افت
کارآمدی سخن بگوییم.
در واقع شاید بتوان گفت دو مسئله کشور یکی در زمینه
نرم افزاری  ،کاهش سرمایه اجتماعی و دیگری در زمینه
سخت افزاری ضعف شدید در کارآمدی است .در موضوع
کاهش سرمایه اجتماعی ،قوه قضاییه اوال با پیگیری
حقوق عامه و ثانیا با انجام ندادن یک سری از فعالیت ها
کهموردحمایتاکثریتجامعهنیستمیتوانددرافزایش
سرمایه اجتماعی حاکمیت تاثیرگذار باشد،اما در موضوع
کمک به افزایش کارآمدی به نظر میرسد اوال تمرکز بر
ترک فعل های متولیان و مسئوالن در تمامی سطوح به
خصوص دانه درشت ها و ثانیا تمرکز بر رفع موانع تولید در
مراحلی که پرونده ها وارد پروسه قضایی شده می تواند در
ارتقای سطح کارآمدی موثر باشد.از این واقعیت نمی توان
چشم پوشید که ظرفیت های نظارتی و قانونی قوه قضاییه
برایاحیایامیددرجامعهکمنیست.البتهایننکتهراباید
مد نظر داشت که اولویت بندی در پیگیری حقوق عامه و
ترک فعل مسئوالن و متولیان یکی از مهم ترین مالحظاتی
است که باید مد نظر قرار گیرد که مهم ترین شاخص آن
تاثیر بیشتر در افزایش میزان امیدواری در جامعه است.
براین اساس به چند نکته که در افزایش سرمایه اجتماعی
و احساس کارآمدی موثر هستند ،اشاره می شود:
 .1بی تردید یکی از مصادیق پیگیری حقوق عامه را
می توان پاسخگویی مسئوالن و متولیان دستگاه ها و
سازمان های دولتی و خصولتی و خصوصی و حاکمیتی
در قبال رسانه دانست .مسئله ای که راه را برای شفافیت
عملکرد ،پاسخگویی و مسئولیت پذیری  ،خودکنترلی
و نظارت عمومی باز میکند .در این زمینه البته قانونی
همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب
بهمن ماه  1387و بستر و زیر ساختی همچون سامانه
دسترسی آزاد به اطالعات فراهم شده است اما به دلیل
ضعف ضمانت های اجرایی در متعهد کردن دستگاه های
مختلف برای پاسخگویی و در اختیار قرار دادن اطالعات،
این سامانه عمال طی بیش از  10سال گذشته کارایی
خیلی زیادی نداشته و حتی مردم و برخی کارشناسان
تا حد زیادی از وجود آن بی اطالع هستند ؛ موضوعی که
به نظر می رسد رئیس دستگاه قضا بتواند در پیاده سازی
آن به عنوان مهم ترین عامل در نهادینه کردن پاسخگویی
دستگاه ها کمک کند.
 .2از حق نباید گذشت که آقای اژه ای به دلیل آن که از
بدنه دستگاه قضا بوده و لذا به نقاط ضعف و قوت دستگاه
قضا اشــراف دارد در یک سال گذشته بزرگ ترین نقاد
دستگاه قضایی در حوزه سخت افــزاری و نرم افــزاری و
ساز و کارها بوده است .رویکردی کم نظیر که تقریبا در
گذشته قوه چندان سابقه ندارد ،موضوعی که انصافا به
خودی خود قابل تقدیر است ،چرا که تابوی ندیدن نقاط
ضعف یا اشکاالت را شکست .اما آن چه که در این حوزه
قابل مطالبه از رئیس دستگاه قضاست این است که این
ظرفیت نقادی دستگاه قضا در رسانه ها نیز نهادینه شود
تا رویکردی منحصر به شخص و دوره ایشان نماند.
 .3اگر کشور را درگیر یک تهاجم ترکیبی بدانیم که یکی
از ابعاد جدی آن تهاجم رسانه ای است طبیعتا خبرنگاران
و رسانه ها ،سربازان و افسران این جنگ نرم هستند.
تهاجمی که در آن « روایت اول » نقش بسزایی بازی میکند
،در واقع آن رسانه یا آن جبهه ای دست برتر را دارد که
بتواند« روایت اول » را از یک واقعه و خبر ارائه کند.
موضوعی که سرعت در آن نقش اول را دارد و طبیعتا
احتمال خطر را افزایش میدهد ،مسئله ای که برای
رسانههای خارج مرز تقریبا هیچ محدودیتی ندارد و در
مقابل رسانه های داخلی با مجموعه ای از اتهامات کلی
همچون «نشر اکاذیب  ،تشویش اذهان عمومی و افترا »
مواجههستنداتهاماتیکهچنانکلیوموسع
در تفسیر پذیری هستند که به طور کل دست
رسانه را در دفــاع از خود می بندد و کامال
موضوع را در اختیار قاضی قرار میدهد.
مسئله ای که به نظر می رسد آقای اژه ای
با توجه به رویــکــردی که رسانه ها دارنــد
میتوانند با شفافیت قانون و مصادیق به
رفع آن کمک موثری کنند.
 .4اصالح و عملیاتی کردن قانون سوتزنی
علیه فساد به عنوان یکی از ابزارهای مهم
مردمی و رسانه ای کــه می تواند کمک
بسیاری به مقابله با فساد به ویژه از درون
آن دستگاه کند ،ضرورت دارد .لذا ایجاد
ضمانت های اجرایی الزم  ،مصونیت بخشی
بهفردسوتزنوتعیینپاداشهایمشخص
و عملیاتی کردن آن باید به طور جدی دنبال
شــود تا ایــن ابــزار مهم مقابله با فساد بی
خاصیت نماند.
 .5یکی از مطالبات رهــبــر انــقــاب طی
سال های اخیر در مورد شفافیت و اطالع
رسانی درباره تخلفات در قوه قضاییه است.
موضوعی که گرچه هزینه داخلی و بیرونی
دارد اما به دلیل ثمرات آن در احیای اعتماد
اجتماعیبهنظرمیرسدرئیسدستگاهقضا
باید به آن به رغم فشارهای داخلی احتمالی
که طبیعی اســت اهتمام ویــژه ای داشته
باشند بحثی که البته نیاز به پیوست رسانه
ای دارد و نباید آن را به اطالع رسانی های
محدود منحصر دانست.
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اژهای :باید روزنههای فساد را مسدودکنیم

اژه ای در دیدار با اصحاب رسانه از آن ها دعوت کرد با ارائه ایدهها و طرحهای خود ،دستگاه قضا را یاری کنند
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر نقش
رســانـههــا در پیشگیری از وقــوع جــرم و
آگاهیبخشی حقوقی و قضایی به مردم ،از
اصحاب رسانه دعوت کرد با ارائه ایدهها و
طرحهای خود ،دستگاه قضا را یاری کنند.
بـــه گـــــزارش مـــیـــزان ،حــجــتاالســام
والمسلمین محسنی اژ های رئیس قوه
قضاییه روز گذشته بــا اصــحــاب رسانه
و مدیران عامل و تعدادی از خبرنگاران
رسانههای کشور دیدار و گفت وگو کرد ،
رئیس دستگاه قضا در این دیدار با تبیین و
تشریحکارکردهایمتعددومتنوعرسانهها
و نقشی که آن ها میتوانند در پیشگیری از
وقوع جرم و آگاهیبخشی حقوقی و قضایی
به مردم داشته باشند ،اظهارکرد :رسانهها
میتوانند در مقولههای مختلفی به ما در
دستگاه قضایی کمک و مساعدت کنند؛
یک وجه این کمک و مساعدت ارائه راهکار
و همفکری در قبال موضوعاتی است که
با زندگی روزمره مردم مرتبط است؛ برای
نمونه ،قطع ًا برای حفظ امنیت روانی مردم
باید با سارقان و مجرمان برخورد قاطعانه و
عبرتآموز انجام داد؛ اما از سوی دیگر باید
توجه کنیم جوانی که محکوم میشود و به
زندان میرود ،زندگی اجتماعی آیندهاش
به طور کامل تحتتاثیر قرار میگیرد؛ این
جاست که اصحاب رسانه میتوانند ورود
کنند و به ما بــرای تفکیک میان مجازات
محکومان و مجرمان در راســتــای حفظ
امنیت روانی جامعه و جلوگیری از ایجاد
تبعات ســوء در زندگی اجتماعی آینده
محکومان ،راهکار ارائه دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامــه با اشــاره به
مسری بــودن فــســاد ،خاطرنشان کــرد:
معتقدم ما در قوه قضاییه و شما اصحاب
رسانه در رسانههای خــود ضمن آن که
باید به فساد دیگران و دستگاههای دیگر
توجه داشته باشیم ،نباید از خودمان غافل
شویم و ضروری است روزنههای فساد در
مجموعه خودمان را نیز مسدود کنیم.
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تلفن051 37009111 :

▪باید از ورودی پروندهها به مراکز
قضایی کم کنیم

رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه ضـرورت
حمایـت همهجانبـه از آن دسـته فعـاالن
اقتصـادی که فعالیت سـالم و مولـد دارند،
گفـت :من بـا توجه بـه شـناختی کـه در این
موضـوع دارم تصریـح میکنـم کـه بخشـی
از شـعارها ناظـر بـر ایـن کـه اجـازه فعالیت
به فعاالن اقتصادی داده نمیشـود ،صرف ًا
فضاسـازی اسـت تـا برخـورد قانونـی بـا
مفسـدان صـورت نگیـرد؛ البتـه برخـی از
این سـخنان و گزارهها مقرون به واقعیت و
صحت اسـت؛ این جـا نیز ضـرورت تفکیک
موضـوع وجـود دارد ،تـا هـم از فعـاالن
اقتصـادی سـالم و مولد حمایت شـود و هم
با مفسـدان و متخلفان که تسهیالت کالن
بانکـی را در امـور غیرمولـد و سـوداگرانه
صرف میکننـد ،برخورد قانونـی و قضایی
صـورت گیـرد؛ در ایـن جا نیـز نقـش تبیین
و روشـنگری رسـانهها حائز اهمیت است.
اژ های با اشــاره به طوالنی بــودن فرایند
دادرسیها که موجبات نارضایتی مردم
را فراهم میآورد ،گفت :با توجه به حجم
باالی ورودی پروندهها به مراجع قضایی،
به هر میزان هم که تجهیز نیروی انسانی

و تشکیالتی از ناحیه ما صــورت گیرد،
باز هم کفاف این حجم باال از ورود یهــا
را نــمـیدهــد؛ لــذا باید بــا راهکارهایی
پیشگیرانه در امـــور حــقــوقــی ،مدنی
و کیفری از ورودی پروند هها به مراکز
قضایی بکاهیم؛ در این مقوله نیز نقش و
تأثیر رسانهها ،قابل توجه و مغتنم است.
در این جلسه که با حضور مدیران مسئول،
سردبیران و خبرنگاران رسانه های مختلف
برگزار شد حاضران به بیان نظرات خود
پرداختند.
شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
در سخنانی گفت :گمان نمیکنم که هیچ
کدام از اعضای حاضر در این نشست به
اندازه من به دادگاه احضار شده باشند و
هم اکنون نیز بین  ۳۰تا  ۴۰مورد شکایت
از من مطرح است.
همچنین بقیه اهالی رسانه درباره افزایش
ســرقـتهــای خــرد و تاثیر آن بــر امنیت
روانی ،مشکالت رسانهها در باب دعاوی
و شکایاتی که از آن ها مطرح میشود،
حمایت دستگاه قضایی از ســو تزنــان
و اف ــش ــاگ ــران ف ــس ــاد ،تــامــیــن امنیت
سرمایهگذاری در کشور ،تامین حقوق
محیطبانان و ...سخنرانی کردند.

رئیسیدردومیننظارتستادی بر وزارتخانههاباحضوردروزارتجهادکشاورزیمطرحکرد:
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رئیس جمهور که در جریان فرایند نظارت
ستادی بر فعالیت وزارتخانههای دولت،
در دومین جلسه ،به وزارت جهاد کشاورزی
رفته بود ،هرگونه دستاندازی به منابع
طبیعی به ویژه از سوی دستگاه ها و نهادها
را خط قرمز دولت دانست و از وزارت جهاد
کشاورزی درخواست کرد تا بدون تسامح و
مماشات با متخلفان برخورد و از این ثروت
ملی صیانت کند.
رئیسی در دومین جلسه با وزارت جهاد
کــشــاورزی ،مهمترین ماموریت وزارت
جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی
پــایــدار بــرای کشور خــوانــد و گفت :این
وزارتخانه باید زنجیره ارزش کاالهای
اساسی را با اولــویــت گندم و دانههای
روغــنــی و بــا هماهنگی بین حلقههای
مختلف این زنجیره توسعه دهد و گامی
راهبردی در راستای استقالل و امنیت
غذایی کشور بـــردارد .رئیسجمهور با
اشاره به ظرفیت عظیم باغداری و اراضی
کــشــاورزی و نیز تــنــوع اقلیمی کشور
خاطرنشان کرد :با این ظرفیت باال ،روا

حرف مردم

نیست که سهم کوچکی از بازار محصوالت
فــراوری شــده دنیا در اختیار کشورمان
باشد .توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل
زنجیره ارزش ،مهمترین پیشنیاز توسعه
اقتصاد کشاورزی در کشور است که خود
میتواند ،موجب توسعه اشتغال و افزایش
درآمد به ویژه در مناطق روستایی شود.
رئیس جمهور همچنین وجود نعمت 50
میلیون هکتاری مراتع را فرصتی مناسب
برای تولید علوفه دام و توسعه دامپروری
ارزیــابــی کــرد و گــفــت :اصـــاح الگوی
کشاورزی و دامپروری منطبق بر تناسب
نژادهای گیاهی و دامی با اقلیم کشورمان
از سیاستهای دولت است.
آیتا ...رئیسی خودکفایی در تولید بذر
و اصالح الگوی مصرف آب را دو اولویت
راهبردی دیگر در حوزه کشاورزی خواند
و افزود :امنیت غذایی پایدار در کشور در
گرو خودکفایی در تولید بذر کشاورزی
است و وزارت جهاد کشاورزی باید به این
مسئله اهتمام داشته باشد ضمن آن که
اصالح الگوی مصرف آب ،با رایگان کردن

آن برای کشاورزانی که از روشهای نوین
آبیاری از جمله آبیاری زیرسطحی استفاده
میکنند ،باید در دستور کار قرار گیرد.
آیتا ...رئیسی با بیان این که دولــت به
دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی
ب ــرای روســتــایــیــان اس ــت ،افـــزود :خرید
تضمینی  7میلیون تن گندم به عنوان
محصول استراتژیک طی امسال نشانه
اعتماد متقابل میان دولت و کشاورزان
است و ان شاءا ...این اعتماد با پرداخت به
موقع مطالبات کشاورزان بیش از گذشته
تقویت خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت
صیانت از منابع طبیعی ،مراتع و جنگلها
و با یــادآوری مسئولیت مهم وزارت جهاد
کشاورزی در این حوزه ،تصریح کرد :هر
گونه دستاندازی به منابع طبیعی ،اراضی
ملی و اراضــی جنگلی کشور ،به ویــژه از
سوی دستگاه ها و نهادها خط قرمز دولت
مردمی است و وزارت جهاد کشاورزی باید
بدون تسامح و مماشات با متخلفان برخورد
و از این ثروت ملی صیانت کند.

پیامك2000999 :

•• به خاطر چندرغاز ارزانی چقدر خوشحال
شدید! قیمت روغن و برنج و  ...چندصد درصد
رفته باال صدایتان در نیامده حاال که 15درصد
ارزان شده فریاد می زنید؟
•• این چه وضع اینترنت است؟! اعصاب مردم
را خرد کردید .نمیتوانید اقتصاد فشل را
درســت کنید و از روی بیکاری به اینترنت و
اعصاب مردم هم یکسره سیخ می زنید!
•• ایــن قــدر از بــدی صاحبخانه هــا و خوبی
مستاجر هــا نگید کــه خــنــده ام مــی گیره!
مستأجری داشتم که  ۶سال با حداقل اجاره
تو خونه عالی نشست و االن که رفته همه خونه
رو داغون کرده و پول که نداده هیچ ،طلبکار
هم هست و باهام دعوای مفصلی کرده ...از
این مستاجرهای نمک نشناس هم بنویسید تا
مردمبدونندهمیشهصاحبخانههابدنیستند.
•• واقعا خجالت نمی کشید که برای حقوق
بازنشستگان هیچ فکری نمی کنید؟ یک
پیرمرد یا خانم سالمند چطور می تواند دوباره
سرکار برود تا خرج و مخارجش را بدهد؟
•• واقعاچرابعضیهافکرمیکننداگربهکسی
پولی قرض بدهیم یعنی آدم خنگی هستیم
و انتظار برگشت پول مان را نداریم؟ این آدم
ها رسم خوبی کردن را در این مملکت از بین
می برند!
••آقــای خوراکیان خــدا کنه شما جــزو هیچ
جناحی نباشی و همه حرف ها رو چاپ کنی.
•• اگر دولت تصمیم به اجرای صیانت از فضای
مجازی دارد یا قطعی روزان ــه و ساعتی در
دستور کار است ،الاقل اطالع رسانی کند تا
اعصاب و روان مردم کمتر درگیر شود.
•• روز جمعه خانمم رو بردم بیمارستان برای
بستری  4.5تومان برای هزینه بیمارستان
کــارت کشیدیم .نه به حساب بیمارستان
واریــز شد نه به حساب خــودم .تماس گرفتم
تهران بانک ملت می گن اختالل سیستم
هست.معلومنیستکیاصالحبشه!درضمن
بیمارستان کار به این حرف ها نداره .این چه
اختاللیه که گفتن شاید دو روز دیگه درست
بشه .مردم در چنین شرایطی چی کار کنن؟
•• آیا شما اطمینان دارید چشم سلمان رشدی
کور شده که نوشتید چشم شیطان کور شد ؟!
چون میگویند احتمال دارد یک چشمش را
از دست بدهد اگر خوب شد چی می نویسید؟
•• باز هم دارند ما مردم را الکی سرگردان می
کنند .قبال هم هزاران بار گفتند االن آخرین
جلسه های برجام را می رویم و بعدش توافق
می کنیم .اما چه شد؟ این بار هم همه مان را
سر کار گذاشتند!
•• بنده منزل  ۳خوابه لوکس رو به یک خانواده
اجاره دادم ۳.سال با همون اجاره سال اول
تمدید کــردم و اضافه نکردم .کال ماهی ۲
میلیون تومان .دیــروز رفتم خونه رو تحویل
بگیرم ،دیدم تمام وسایل خونه رو باز کرده و
برده مستاجر قبلی!
•• خدا را شکر چقدر اخیرا حواستان به دولت
هست .همه خبرهاتون از دولته .خبریه؟
•• قابل توجه مسئوالن! چرا در کشور اسالمی
کــه مــدعــی اســت عــدالــت بــرقــرار اســت در
وزارتخانه ها با شرایط یکسان تفاوت چند
برابری پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود

تلگرام09033337010 :

دارد؟ آیا در وزارتخانه ها نباید رویه و نظام
پرداخت یکسانی داشته باشیم؟
•• هر زمان وزارت بهداشت اعالم کرد تعداد
فوتی های کرونا رو به کاهش است دیدیم
بــه وضــوح کــه اکثر اف ــراد ماسکهای خود
را برداشتند .لطفا حتی اگه شده به دروغ
هم اعــام کنید کرونا همچنان فوتی های
باال دارد تا مردم همچنان از ماسک حتی به
اجبار استفاده کنند تا ان شاءا ...این بیماری
منحوس ریشه کن شود.
•• تقریبا در تمام نانوایی هایی که کارت خوان
جدید و مخصوص دارند خودشان کارت می
کشند نه مشتری .گویا مــردم خجالت می
کشند کارت بکشند!
•• معاون وزیر ارتباطات گفته :کیفیت اینترنت
پایین نیومده ،سطح توقع مــردم افزایش
پیدا کــرده! ببخشید که توقع داریــم سرعت
دانلود این قدر افتضاح نباشه!
•• مگه کشور دچار کمبود آب نیست؟ این چه
وضع آبیاری فضای سبزه؟ هر روز غرق آب
کردن چمن؟به داد کشور برسید.
•• شوهرم بــرای وام صدمیلیونی که اون رو
هم به خاطر اشتغال زایی می خواست از هیچ
بانکی نتونست بگیره! چرا به مردم وعده می
دن که وام آسان برای اشتغال زایی می دن؟
•• هراستانوشهرستانیمراکزنگهداریبرای
معتادهای خودش ایجاد کند .هر شهرستانی
مسئولیت نگهداری معتادهای خودش را دارد
نباید آن ها را در کالن شهرهای دیگر رها کند.
•• بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی هستم و
بیمهتکمیلیاینجانببیمهدیاست.بیمهدی
به ما خدمات نمی دهد و می گوید حق بیمه از
طرف سازمان پرداخت نشده در صورتی که حق
بیمه از ما کسر شده است .لطفا پیگیری کنید.
•• چــه خــوب اســت در اج ــرای عــدالــت بــرای
ایــن که کلیه بازنشستگان محترم از جمله
بازنشستگان تأمین اجتماعی که حق بیمه
پرداختی مشخصی در دوران کارکردشان
تا بازنشستگی دارن ــد ،به نسبت میانگین
بیشترین حق بیمه پرداختی که مالیاتش را
پرداخته ،از چند سال تعیین شده بهره مند
شوند زیرا هستند بازنشستگانی که قبل از
سال های آخر تعیین شده اضافه پرداخت حق
بیمه سنواتی بیشتری دارند.
•• این قدر از مذاکرات می نویسید ،منتظرم
ببینم بعد از توافق چقدر قیمت ها پایین می
آید؟ آیا همه نفع برجام را دولتی ها می برند یا
مردم عادی هم در سفره شان از برجام منتفع
می شوند؟
•• چرا مرکز وکال در صدور پروانه های وکالت
قبولی های  1400همچنان تاخیر داشته
و خبری از صــدور پروانه نیست؟ مرکز وکال
پاسخگو باشند.
••ما هم چند تا خانواده شامل خواهر و برادر
هستیموازپیشنهادهموطنیکهگفتهحاضریم
به اندازه یارانه ای که دولت به ما می دهد ،به
دولت بدهیم تا قیمت ها به نرخ قبل برگردد.
•• آفرینبهکشورهایاسالمی!مسابقاتورزشی
با عنوان بازی های اسالمی برگزار می شه ولی
افسوس که نشانه ای از اسالمی بــودن غیر از
بازیکنانایرانیندیدیم!مسلمانانکجامیروند؟

