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    روايت كدخدايي از اختيارات گسترده روحاني
عباسعلي كدخدايي س��خنگو و قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان با انتش��ار مطلب��ي در توئيتر خود نس��بت به 
اختيارات رئيس جمهور طبق قانون اساسي اظهار نظر 

كرده و نوشته است: 
رؤساي جمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسي اختيارات وسيعي داشته اند و در 
اين دوره نيز اختيارات بيشتري متناسب با شرايط كشور تفويض شده است. آيا از 

ظرفيت اين اختيارات گسترده براي حل مشكالت استفاده شده است؟
----------------------------------------------------------

    چرا عربستان بر تنش با ايران تمركز كرده است؟
كانال تلگرامي مركز مطالعات خليج فارس درباره تنش ميان 

ايران عربستان نوشت: 
عربستان سعودي از امريكا درخواس��ت كرد تا به ايران براي 
تغيير رژيم حمله كند. س��عودي ها در ۳۰م��اه مي  در مكه در 

كنفرانس عرب گردهم مي آيند تا از اقدام عليه ايران حمايت كنند. 
 آشكارا از حمالت امريكا عليه ايران مي گويند تا اياالت متحده را رو به روي ايران 
قرار دهند. يكي از سردبيران به طور واضح مي گويد، چنين حمله اي الزم است 
چراكه انفجار نفتكش هاي عربستان در فجيره و انفجار خط لوله نفتي عربستان 
توسط حوثي ها هر دو به وسيله ايران انجام ش��ده و حوثي ها عروسك هايي در 

دستان ايران هستند. 
ساير اظهار نظرها اين است كه ايران داراي قواي ضعيفي در مقابل امريكاست و به 
راحتي شكست مي خورد و پس از اين شكست تظاهرات مردمي انجام خواهد شد 
و در نهايت به پايان رژيم خواهيم رسيد و به واسطه آن گروه هاي تحت حمايت 
ايران نظير حزب اهلل ني��ز از بين خواهند رفت، هرچند در اين بين به اس��رائيل 

آسيب زيادي وارد خواهد شد. 
----------------------------------------------------------

    دولت بي برنامه افزايش اختيارات مي خواهد چه كار؟! 
محمد ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي در كانال تلگرامي خود نوشت: چند 

مالحظه درباره سخنان} اخير رئيس جمهور{ وجود دارد. 
نخست اينكه كشور هفت سال است درگير جنگ اقتصادي در فاز جديد شده 
است اما دولت آقاي روحاني در شش سال گذشته )تا همين چند ماه قبل(، جنگ 

را منكر بوده و ادعا مي كرده در حال تعامل برد- برد با دشمن هستيم!
دوم، بزرگ ترين بي تدبيري آن اس��ت كه هنگام هجوم دش��من، او را شريك 
بپندارند و به او پناه ببرند. دولت همين كار را كرد و ش��ش س��ال فرصت رونق 
بخشيدن به اقتصاد را به مفهوم واقعي كلمه تباه نمود. از دل اين بي تدبيري بود 

كه ركود تورمي بي سابقه بر اقتصاد و توليد و بازار حاكم شد. 
سوم، اگر خوش بين باش��يم و حمل بر خيانت نكنيم، اينجا يك سوء تدبير 
بزرگ اتفاق افتاده اس��ت؛ س��وء تدبيرهايي كه به توقف شش ساله ساخت 
س��االنه يك ميليون مسكن ضروري در كش��ور، واردات بي رويه از محل ارز 
كمياب، قاچاق چند ميليارد دالري سوخت به خارج، حراج ۱۸ميليارد دالر 
ذخاير ارزي محدود و واگذاري رانت هاي بي سابقه ختم شد و تورمي باالي 
۵۰درصد را به مردم تحميل كرد. پرونده قطور سوء مديريت اقتصادي قبل 
از هر چيز، نيازمند محاكمه و حسابرسي است. همچنان كه در جنگ نظامي، 
دادگاه هاي فوريت دار صحرايي تشكيل مي دهند و مجازات هاي سخت براي 

خاطيان مقرر مي كنند. 
وقتي كارنامه يك مدير، پر از قصور و تقصير و تخلف و ندانم كاري و بي مباالتي 
است، به او ترفيع نمي دهند يا بر اختيارات او نمي افزايند بلكه حتي از اختياراتش 
مي كاهند تا خسارت هاي جاري را كم كنند. آيا به كسي كه پياپي موتورسيكلت 

را به در و ديوار مي كوبد، اجازه خلباني هواپيما مي دهند؟!
چهارم، آقاي روحان��ي اختيار چ��ه كاري را مي خواه��د؟ او در همين برجام، 
اختياراتي فراتر از حدود قانوني گرف��ت و توافقي »كاماًل نامتوازن، ناهمزمان، 
نقد- نسيه، فاقد ضمانت، فاقد امكان جبران خسارت و فاقد امكان شكايت مؤثر 
در صورت بدعهدي طرف مقابل« را ترتيب داد. تصور كنيد او اجازه يافته بود 
مثاًل با توانمندي نظامي و دفاعي كش��ور نيز همين معامله را بكند، امروز نه با 
ادبيات تهديد دش��من بلكه با حمله نظامي او يا تسليم از سر ناچاري و ناتواني 

كشور به دشمن رو به رو بوديم. 
پنجم، دولت در حوزه اقتصادي، اختيارات مهمي را گرفت تا اقتصاد را سامان 
دهد. با اي��ن حال بي كفايتي به حدي بود كه مجلس همس��و، از چهار پاس��خ 
روحاني به پنج پرسش قانع نشد. همچنين وزرا در صف استيضاح مجلس بودند 
كه رهبر انقالب ب��ا مالحظه جميع جهات، ادامه اين روند را در ش��رايط فعلي 
كشور صالح ندانستند و خواستار همت مضاعف دولت براي عمل به وعده ها و 

تكاليف خود شدند. 
دولت در همين دوره اخير اختيارات فراواني گرفته اما كار مؤثري براي تثبيت 
و تقويت اقتصاد كش��ور نكرده تا آنجا كه س��عيد ليالز )عض��و مركزيت حزب 
كارگزاران و از حاميان دولت( چند ماه قبل به يورونيوز گفت: »با اختياراتي كه 
روحاني دارد، اگر چوب خشك به جاي او بود، اقتصاد را بهتر مديريت مي كرد.« 
كارگزاراني ها در بيانيه ها و اظهارات خود، دولت را »سرگش��ته و بي كفايت« و 

»دولت بزم، به جاي دولت رزم« توصيف كردند. 
آقاي روحان��ي اجماالً دنبال تعطيلي قانون اساس��ي و تفكي��ك قواي مندرج 
در آن اس��ت، اين يعني خودكامگي و ديكتاتوري، بدون مس��ئوليت پذيري و 
پاسخگويي اما انقالب و جمهوري اسالمي بساط خودكامگي را از كشور جمع 
كرد و ديكتاتوري، برگش��ت ناپذير اس��ت.  و باالخره اينكه وقت��ي معاون اول 
روحاني مي گويد »همه نظر بدهند كه اقتصاد را كوپني كنيم يا قيمت ها را آزاد 
كنيم« يعني دولت هيچ برنامه و نقش��ه اقتصادي ندارد و بايد پرسيد افزايش 
اختيارات را براي همين وضعيت سردرگمي و بالتكليفي و باري به هر جهتي 

دولت مي خواهند؟! كه چه بكنند؟

دولتاحتمااًلصاحبسخنگومیشود
رئيس دفتر رئيس جمهـور از جلسه سخنگوي 
منتخب دولت بــا رئيـس جمهـور خبر داد. 
به گ��زارش فارس، محمود واعظ��ي رئيس دفتر 
رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت 
انتخاب سخنگوي دولت تصريح كرد: آخر هفته 
سخنگوي منتخب با رئيس جمهور جلسه دارد و 
احتماالً مورد نظر رياست جمهور قرار مي گيرد، 

ايشان فعاًل در حال ارائه برنامه هستند. 
واعظي اظهار كرد: يكي از موضوعات مورد بررسي جلسه ديروز بررسي 
محيط كسب و كار بود و مقرر شد هر دستگاهي بنا به وظيفه اش بتواند به 
كارهايش سرعت ببخشد، يعني اگر شركتي كه مي خواهد تأسيس شود و 
مجوزي بگيرد، مردم و شركت ها و كساني كه مي خواهند سرمايه گذاري 
كنند، اينطور نباش��د كه از اين وزارتخانه و دس��تگاه به آن وزارتخانه و 
دستگاه بروند بلكه به س��متي پيش برويم كه همه اينها از طريق فضاي 

مجازي انجام شود. 
وي ادامه داد: رئيس جمهور دستور داده اس��ت تا هدف غايي اين باشد كه هر 
كسي كه شركتي را تأسيس مي كند و قصد سرمايه گذاري دارد، اگر براي يك 
بار سوء پيشينه و مدرك و برخي مشخصه هاي شخصي را ثبت كرده است، ديگر 

كسي حق ندارد از او چنين مداركي را اخذ كند. 
رئيس دفتر رئيس جمه��ور تصريح كرد: ام��روز اين مصوب��ه را قطعي و براي 
كميسيون اقتصاد ارسال كرديم و تاكنون بيش از هزار مجوز حذف شده است 
اما اعضاي هيئت دولت اين را كافي ندانس��تند چراكه هنوز مجوزهايي كه از 

دستگاهي به دستگاه ديگر برود، كمتر نشده است. 
وي ادامه داد: آنچه امروز)ديروز( صحبت ش��د س��عي داريم عملياتي شود تا 
بتوانيم براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي سرعت بخشيم و مردم هم بتوانند 

با سرعت بيشتر كارهاي شان را انجام دهند.

ميان رسانه ها و قوه قضائيه هميشه گاليه ها زياد 
بوده است. رسانه ها مي گويند آزادي عمل نداريم، 
دسـتگاه قضايي مي گويد خطـوط قرمز رعايت 
نشده اسـت. در اين ميان برگزاري جلسه اي كه 
بشود بي واسطه صفحات رسانه اي و تريبون هاي 
رياست قوه يا احياناً دادگاه و دادسرا ميان اصحاب 
رسانه و رئيس قوه تعامل و گفت وگو در آن برقرار 
شود، اتفاق خوبي است كه بايد به فال نيك گرفته 
شود. انگيزه دعوت قوه قضائيه از مديران رسانه ها 
براي ديدار و گفت وگو با آيت اهلل رئيسي هم البد 
چنين چيزي بوده است. نقد صريح و جواب هاي 
صريح، گفتن و شـنيدن انتظارات و... اين تمام 
جلسه سه شنبه شـب سـيدابراهيم رئيسي با 
مديران رسـانه ها بود، به عالوه  تأكيد رئيس قوه 
بر نظرات و وجه مشـترك همه حاضران جلسه 
بـا يكديگر صرف نظـر از اختالف عقايـد ديگر.
آيت اهلل رئيس��ي، رئيس قوه قضائيه در نشس��ت با 
مس��ئوالن و اصحاب رس��انه، ضمن تبريك ميالد 
باسعادت امام حس��ن مجتبي)ع( و آرزوي قبولي 
طاعات و عب��ادات همگان گفت: اين جلس��ه براي 
من جلس��ه مغتنمي ب��ود و ديدگاه ه��ا، نظرات و 
صحبت هاي اصحاب رسانه و مطبوعات را شنيدم. 
ان شاءاهلل در ادامه اين جلسه، جلساتي در مقاطعي 

كه مناسب باشد، خواهيم داشت. 
  در جامعه بايد با هر سليقه اي قانون حاكم 

باشد
رئيس ق��وه قضائي��ه در ادامه با بي��ان اينكه وجوه 
مشتركي بين ما هست كه نبايد از ذهن دور كنيم، 
گفت: در اين نظ��ام همه به رف��ع ناهنجاري هاي 
اجتماعي فكر مي كنيم و همه ما در جامعه به اجراي 
قانون و قانونمن��دي فكر مي كني��م. اگر بخواهيم 
همه روي نكته اي به عنوان م��الك تحقق عدالت 
در جامعه توافق كنيم، بايد بگوييم يك مالك اين 
است كه ببينيم قانون چه ميزان نقض و چه ميزان 

اجرا شده است. 
  توجه به امنيت اجتماعي را الزم بدانيم

وي در ادامه با اشاره به لزوم حفظ و ارتقای امنيت 
ملي گفت: حفظ و ارتقای امنيت ملي امري است كه 
همگان بر آن اتفاق نظر داريم هم حفظ و هم ارتقای 
امنيت ملي و اجتماعي امر مهمي اس��ت، بنابراين 
همگان در نوشته ها، در گفتار و در اقدامشان توجه به 

امنيت اجتماعي را يك امر قطعي و الزم بدانند. 
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اش��اره به لزوم حفظ 
و ارتقای س��رمايه اجتماع��ي اف��زود: اينكه امروز 
دشمن نسبت به ما كاري نمي تواند انجام دهد، نه 
به اين دليل است كه نمي خواهد، واقعاً مي خواهد 
اما نمي توان��د، چرا؟ اولي��ن رمز اين اس��ت كه ما 
مردم متدي��ن، در صحنه و مداف��ع انقالب و نظام 
داريم، ممكن است مردم از عملكرد يك فرد يا يك 
مجموعه ناراضي باشند اما نسبت به اصل انقالب، 
نظام و ارزش ها پايبند هستند و نشان هم داده اند. 
ما بايد حفظ اين س��رمايه اجتماعي را در دس��تور 

كارهاي مان قرار دهيم. 
   تنفر عمومي نسبت به جرم، جامعه را مقابل 

ناهنجاري ها بيمه مي كند
وي در ادامه س��خنان خود با اش��اره به لزوم نفرت 
عمومي نس��بت به جرم اظهار كرد: چنانچه كسي 
مرتكب جرم، جنايت، توزيع م��واد مخدر، قاچاق، 
فحش��ا، فس��اد اقتصادي و اجتماعي شد، بايد يك 
نفرت عمومي در جامعه نس��بت به او وجود داشته 
باشد. اين تنفر عمومي نسبت به جرم، جامعه را در 
مقابل ناهنجاري ها و تخلفات بيمه مي كند. شما در 
رس��انه خود اين موارد را پيگيري كنيد و ما نيز در 
اقدامات خود مي كوشيم همين فضا را ايجاد كنيم. 

   رسانه ها را همكاران خود در اجراي عدالت 
مي بينيم

آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با اش��اره به جمله اي از 
اميرالمؤمنين)ع( گفت: مجموعه رس��انه اي بايد 
زمينه س��ازي هاي ذهني و اقناع عمومي نسبت به 
اجراي عدالت انجام دهد. كاماًل درست است كه ما 
در اقدامات مان خصوص��اً در برخي احكام كه براي 
جامعه ايجاد سؤال مي كند، پيوست رسانه اي الزم 
داريم كه كاماًل ب��راي جامعه تبيين كند كه صدور 
يك حكم اين مبنا را داش��ته اس��ت، چون همه از 
پرونده مطلع نيس��تند، البته ممكن اس��ت برخي 
قانع نشوند اما قاعدتاً بايد تبيين و توجيه باشد كه 
افكار عمومي را توجيه كند. اقناعات شما در رسانه 
مي تواند كمك بسزايي در اجراي عدالت و برخورد 
با متخلفان و مجرمان در جامعه و احساس عدالت 

و امنيت باشد. 
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه ما رسانه ها را همكاران 
خود در اجراي عدالت مي بينيم، نه در مقابل خود 
گفت: كس��ي با نقد هيچ مخالفتي ندارد، خصوصاً 

زماني كه آن نق��د، نقد منصفانه اس��ت، حتماً نقد 
منصفانه مي تواند در جهت كمك به دستگاه ها، نظام 
اداري كشور و مجموعه دستگاه قضايي مؤثر باشد و 

ما نيز حتماً از آن استقبال مي كنيم. 
   نسبت به حق شخصي گذشت مي كنيم

وي در ادامه تصريح كرد: در ارتب��اط با نكته اي 
كه دوستان اشاره كردند، يك وقت موضوع حق 
شخصي فرد اس��ت و يك وقت حق فرد ديگري 
است و يك وقت هم حق كل نظام است. شما ديگر 
س��يره ما را ديده ايد كه در قضايا ما چگونه عمل 
كرديم. ما نسبت به حق شخصي راحت گذشت 
مي كنيم اما نسبت به حق نظام نمي توانيم گذشت 
كنيم. حق نظام و حق مربوط به نظام را نمي توان 
گذشت كرد. نسبت به حق شخصي، عفو در قضايا 
بهتر است و تشويق مي كنيم گذشت شود و يكي 
از كار هاي دادگاه ها اين اس��ت كه تا مي ش��ود با 
صلح و س��ازش و با ش��وراي حل اختالف، ريش 
سفيدي، كدخدا منش��ي، مسائل درون سازماني 
و درون صنفي مش��كالت حل شود و به دستگاه 

قضايي كشيده نشود، اين فضا را گسترش دهيد 
تا پرونده هاي ما كمتر شود. 

   خط قرمز هاي قانون
براي حفظ آزادي رعايت شود

وي ادامه داد: آنهايي كه نسبت به دستگاه قضايي 
حرفي زده اند و نسبت به ايشان احياناً كيفرخواستي 
صادر ش��ده، از آنها هم گذشت مي كنيم اما مسئله 
ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجراي 
مقررات و قوانين است. ما مي گوييم به نحوي عمل 
ش��ود كه آن خط قرمز هايي كه قانون براي حفظ 
آزادي قرار داده و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن 

خطوط قرمز است، رعايت شود. 
   خود را موظف به حمايت از آزادي رسانه ها 

و مطبوعات مي دانيم
آيت اهلل رئيسي با بيان اينكه وجود آزادي در كشور 
به بركت انقالب اس��المي و خون مطهر شهداست، 
گفت: ما در دستگاه قضايي خود را موظف به حمايت 
از آزادي رسانه ها و مطبوعات مي دانيم و معتقديم 

اين آزادي به نفع مردم و كشور است. 

آيت اهلل رئيسي افزود: در مقابله با صف آرايي دشمن، 
رس��انه ها نيز وظيفه رصدگري را ب��ر عهده دارند و 
بايد مراقب��ت كنند تا نكته ها و س��يگنال هايي كه 
موجب شادماني دشمن مي شود، در جامعه منتشر 

و شنيده نشود. 
   ايجاد سامانه اي در دسـتگاه قضايي براي 

انتشار آرای محاكم
رئيس دستگاه قضا با اشاره به ايجاد سامانه اي در 
دستگاه قضايي براي انتشار آرای محاكم گفت: در 
جلسه اي كه با حضور وزراي مربوطه و همكاران 
قضايي برگزار كردي��م، مطالب��ي را در رابطه با 
بحث عدالت الكترونيك از جمله س��امانه آرا كه 
دنبال فع��ال كردن آن هس��تيم، مطرح كرديم. 
هدف ما آن است كه آرای محاكم در منظر و نگاه 
صاحبنظران و نخبگان و پژوهشگران قرار گيرد و 
انجام اين كار در جهت ايجاد شفافيت در دستور 

كار ما قرار دارد. 
رئيس دس��تگاه قضا با اش��اره به اهمي��ت »قاعده 
قبح عقاب بالبيان« گفت: اگر ش��وراي امنيت ملي 
مصوبه اي را در حوزه رسانه ها صادر مي كند، حتماً 
بايد اين مصوبه به اطالع رس��انه ها برسد و رسانه ها 
نيز چون ابالغ شوراي عالي امنيت ملي مبتني بر يك 
تصميم امنيتي است، وظيفه دارند تصميم مزبور را 

رعايت كنند. 
   رسانه ها ميان حاكميت و مردم 

بايد جاده اي دوطرفه باشند
رئيس دس��تگاه قضا با بيان اينكه تبيين نگاه ما در 
حاكميت يكي از مس��ئوليت هاي رسانه هاس��ت، 
اظهار كرد: ما معتقديم رسانه ها هم بايد نگاه ما در 
حاكميت را براي مردم تبيين و هم نگاه مردم را به ما 
منعكس كنند، بنابراين معتقديم بايد كار رسانه اي 

يك جاده دوطرفه باشد. 
آيت اهلل رئيسي تصريح كرد: زماني كه من به عنوان 
توليت آس��تان قدس رضوي به مشهد رفتم، مدير 
مسئول روزنامه قدس را به دفتر خود دعوت كردم و 
به ايشان گفتم همانطور كه حرف هاي توليت آستان 
را براي مردم منتشر مي كنيد، در يك ستون مجزا 
نظرات مردم را نيز به ما منعكس كنيد. ايش��ان در 
پاسخ به اين مطالبه من پرسيد كه آيا همه سخنان 
و مطالبي را كه مردم مي گويند، در روزنامه منعكس 
كنيم كه من به وي پاسخ دادم تمام مطالبي را كه 
مردم در رابطه با من مطرح مي كنند، منتشر كنيد 
و ايشان همين كار را كرد، بنابراين باور من همين 
است و اعتقاد دارم كه بايد هم سخنان مسئوالن و 
هم سخنان مردم منتقل شود و اين امر اعتماد مردم 

را افزايش خواهد داد. 
   تلقي فساد فراگير 

در جامعه يك تلقي بسيار غلط است
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با بيان اينكه تلقي فساد 
فراگير در جامعه يك تلقي بسيار غلط است، گفت: 
ما بايد خبر هايي را در جامعه منتشر كنيم كه براي 
مردم ايجاد اطمينان كن��د. اينكه بگوييم مجرمي 
محاكمه يا زمينه اي فس��ادزا در كشور اصالح شد، 
براي مردم اطمينان ايج��اد مي كند اما اينكه مدام 
بگوييم فس��اد، فس��اد، اين براي كش��ور اطمينان 
ايجاد نمي كند، اطمينان ايجاد كردن در گرو اقدام 

و عمل است. 
وي تصريح كرد: قانونگذار تأكي��د دارد كه احكام 
قضايي بعد از قطعيت حتماً بايد منتش��ر شود. در 
اين رابطه نسبت به برخي موارد الزام وجود دارد و 
همه بنا داريم در مواردي مثل فساد اقتصادي حتماً 
موارد را در اختيار رسانه ها بگذاريم و عالوه بر حكم، 
جهات تبليغي و اقناعي را به رسانه ها ارائه دهيم تا 

همه در جريان قرار بگيرند.

رئيس قوه قضائيه در نشست با مسئوالن و اصحاب رسانه:

رسانههاراهمكارانخوددراجرايعدالتميبينيم

   گزارش   

در نشسـت اصحـاب رسـانه بـا رئيس قـوه قضائيـه پس 
از طـرح مطالبـي از سـوي مديـران مسـئول رسـانه ها و 
پيـش از آغـاز سـخنان آيـت اهلل رئيسـي، غالمحسـين 
اسـماعيلي سـخنگوي قـوه قضائيه نكاتـي را بيـان كرد. 
اسماعيلي با اشاره به بحث توقيف مطبوعات و از جمله هفته نامه 
صدا گفت: تبص��ره ۲ ماده ۵ قانون مطبوع��ات صراحت دارد كه 
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات الزم االتباع است 
و در صورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه 
توقيف كند. ابالغ اين مصوبه با قوه قضائيه نيست بلكه با شوراي 

عالي امنيت ملي و حسب مورد با وزارت ارشاد است، بنابراين ما در 
قوه قضائيه تكليفي در رابطه با اين مصوبه نداريم. 

س��خنگوي دس��تگاه قضا تصريح كرد: بر اين اساس توقيف يك 
نشريه به سبب تخلف از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، موقت 
است. در مورد نش��ريه صدا نيز قرار ش��د همين اتفاق رخ دهد، 
بنابراين اين نشريه رفع توقيف خواهد شد و به حيات خود ادامه 
مي دهد، البته رسيدگي به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هيئت 

منصفه انجام خواهد شد. 
وي با بيان اينكه ش��وراي نگهبان الزام قاضي به متابعت از نظر 

هيئت منصفه را غيرش��رعي مي دان��د، گفت: با اي��ن وجود در 
س��ال هاي اخير كه من در دادگس��تري تهران حضور داش��تم، 
بيش از ۹۵درصد، نظرات هيئت منصفه را دادگاه مراعات كرده 
اس��ت، يعني مغايرت نظرات هيئت منصفه با دادگاه ها كمتر از 

۵درصد بوده است. 
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به موضوع كفالت و پذيرش پروانه 
نشر كه در سخنان مديران مسئول رسانه ها مطرح شد، گفت: اين 
امر يك موضوع حقوقي است. جايي كه قرار كفالت است، بايد بين 
كفيل و مكفول عنه دو شخص باشد، ما وثيقه را از صاحب وثيقه 

قبول مي كنيم اما هيچ كس نمي تواند كفيل خودش بشود. 
وي با اشاره به اظهارات يكي از اصحاب رسانه مبني بر بازداشت 
برخي عناصر رسانه اي گفت: درس��ت است يك نفر در بازداشت 
است اما بازداشت اين فرد ارتباطي با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت 
مقاله و نه بابت كار رسانه اي بوده است بلكه آن فرد به اتهام اقدام 
عليه امنيت واخالل در نظم عمومي در كف خيابان بازداشت شده 
است. درست است آن فرد شغل رسانه اي دارد اما برخوردي كه 
با او شده، هيچ ارتباطي به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش 

ضابطين پرونده  او در مرحله تحقيقات مقدماتي است. 

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به توقيف هفته نامه صدا: 

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي رسانه ها الزم االتباع است

    قضـایي

   خبر

جانشـين فرمانده كل سـپاه گفت: اين روزها دشـمنان ما سر 
و صـداي زيادي مي كننـد، مي خواهنـد ما را تحت فشـار هاي 
متعدد قـرار دهند اما بـا افتخـار مي گويم كه انقالب اسـالمي 
در حـال حاضـر بسـيار توانمند تـر از گذشـته اسـت. 
به گزارش فارس، همزمان با خجسته ميالد امام حسن مجتبي)ع( و 
درآستانه سالروز فتح خرمشهر، گردهمايي پيشكسوتان، جانبازان 
و خانواده معظم شهداي دفاع مقدس با حضور دريادار پاسدار علي 
فدوي جانشين فرمانده كل سپاه و جمعي از فرماندهان، مسئوالن، 
پيشكسوتان، جانبازان و خانواده شهداي هشت سال دفاع مقدس و 
مدافعان حرم در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع( 
برگزار شد. دريادار فدوي در اين مراسم با تقدير از مجاهدت هاي 
پيشكسوتان، جانبازان و خانواده هاي آنان گفت: جانبازان عزيز كه 
در دهه اول انقالب اسالمي با جانفشاني خود تا مرز شهادت پيش 

رفتند و پاي انقالب ايستادند، در س��ال هاي بعد از مجروحيت با 
خانواده محترم خود جهادي دوباره را شكل دادند تا به همه عالم 
بفهمانند كه مي شود در همه شرايط بر قوانيني كه خداوند سبحان 
مشخص كرده و تكليف ماست پايدار ماند و استقامت كرد و از هيچ 
يك از آرمان ها و ارزش هاي انقالب كوتاه نيامد. جانشين فرمانده 
كل سپاه با اشاره به گزافه گويي هاي دشمنان در روزهاي اخير گفت: 
اين روز ها دشمنان ما سر و صداي زيادي مي كنند، مي خواهند ما را 
تحت فشار هاي متعدد قرار دهند، اما با افتخار مي گويم كه انقالب 
اسالمي در حال حاضر بسيار توانمند تر از گذشته است. جانشين 
فرمانده كل سپاه تصريح كرد: پيروزي هاي جهان اسالم بر دنياي 
كفر و طاغوت به بركت جانفشاني ها و دالورمردي هاي جانبازان و 
صد ها هزار شهيد انقالب اس��ت تا اين انقالب را به دستان مبارك 

حضرت ولي عصر)عج( تحويل دهيم.

دو اليحه الحاق بـه معاهده هـاي پالرمـو و CFT همچنان 
در دسـتور كار مجمـع تشـخيص مصلحـت نظـام اسـت. 
به گزارش مهر، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور ديروز در 
حاشيه نشست هيئت دولت در پاسخ به اين سؤال كه روند بررسي 
لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه است، 
اظهار داش��ت: دو مورد از لوايح چهارگانه اصالح و تصويب شد و 

آيين نامه اين دو اليحه هم تصويب شده است. 
 CFT وي ادام��ه داد: دو اليحه الحاق به معاهده ه��اي پالرمو و
همچنان در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. 
جنيدي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه يكي از اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دس��تور كار 
مجمع خارج ش��ده اس��ت، تصريح كرد: اوالً اين گفته تلويحي 
است و صريح نيس��ت، ثانياً اصاًل عملي نيست چراكه موضوعي 

كه براي مجمع ارسال مي ش��ود، بايد در زمان مشخصي به آن 
رسيدگي شود. 

وي ادامه داد: حداكثر تا پنج ماه آينده مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بايد به اين موضوع رسيدگي كند. 

معاون حقوقي رئيس جمهور در خص��وص امكان تمديد مهلت 
ايران از سوي FATF خاطر نش��ان كرد: بر اساس دو قانوني كه 
قباًل تصويب شده، يعني قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي 

تروريسم قدم هاي حقوقي برقرار شده است. 
وي با بيان اينكه دو اليحه مربوط به معاهدات ديگر مانده است، 
گفت: اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر تعليق ايران از ليست 
كشورهاي غير همكار را تمديد كنند و به هر حال هميشه بايد اين 
طور فرض كنيم كه خطر عدم تمديد صفر نيست و اين خطر اگر 

درصدش خيلي زياد باشد، بايد از آن دوري كنيم.

سردار فدوي:

 انقالب اسالمي بسيار توانمندتر از گذشته است
معاون حقوقي رئيس جمهور:

CFTو پالرمو همچنان در دستور كار مجمع تشخيص است

| 17 رمض��ان 1440   | پنج ش��نبه 2  خ��رداد 1398 

حامد عطايي |   ميزان

مدير مس��ئول روزنامه جوان از جمله مديران رسانه اي حاضر در نشست با 
آيت اهلل رئيسي بود كه در ابتداي نشس��ت نظرات خود را پيرامون دستگاه 

قضايي و بحث رسانه بيان كرد. 
عبداهلل گنجي برگزاري چنين جلسه اي با اين كيفيت و كميت را بي سابقه 
دانست و بر ضرورت ايجاد ساز و كار هايي برای گسترش آزادي هاي مشروع 
و افزايش سرمايه اجتماعي قوه قضائيه از طريق اقداماتي نظير ايجاد سامانه  

انتشار اموال مسئوالن تأكيد كرد. 
وي ادامه داد: يكي از اموري كه ما رسانه اي ها خيلي به آن نياز داريم آرامش 
قضايي اس��ت و در يكي دو ماهي كه آيت اهلل رئيس در رأس دستگاه قضايي 
حضور دارد، ما اين آرامش را احساس مي كنيم. مديرمسئول روزنامه جوان 
تصريح كرد: معتقديم پرونده هاي قضايي بايد با آرامش و دور از تنش پيش 
رود، براي نمونه زماني كه حس��ين فريدون محاكمه شد، ما برادر وي يعني 
حسن روحاني را وارد پرونده نكرديم و لزومي هم نداشت يا االن كه رضوي در 

حال محاكمه است، ما موضوع را به شريعتمداري وزير كار مرتبط نمي كنيم. 
گنجي تصريح كرد: قدرت قهريه نظام كه تبلور آن در دستگاه قضائيه است 
يك هماوردي به نام قدرت اجتماعي پيدا كرده اس��ت. مقام معظم رهبري 
مي فرمايند محكوميت در نظام اس��المي ننگ ابدي است اما االن اينچنين 
نيست و فردي كه محكوم مي شود احساس مي كند محبوب شده است، بنابر 
اين بايد اين نگرش را ايجاد كنيم كه محكوميت در نظام جمهوري اسالمي 

ننگ ابدي است و اين امر از مسير اقناع ممكن است. 
گنجي تصريح كرد: مقام معظم رهبري مي فرمايند قوه قضائيه بايد پرچمدار 
آزادي هاي سياس��ي و اجتماعي باش��د، اي��ن فرمايش حضرت آقا بس��يار 
هوشمندانه است اما ما تاكنون دستورالعملي در اين رابطه نديده ايم، براي 
مثال آقايي كه مي خواهد در مشهد سخنراني كند چرا دادستان مشهد جلوي 
او را مي گيرد و همين آقا فردا سخناني را كه مي خواست در مشهد بزند، در 

شيراز و جا هاي ديگر مي گويد.

تأكيد مديرمسئول »جوان« بر پرچمداری آزادي هاي مشروع در دستگاه قضا
نمای  نزدیک


