
بسط عدالت و احیای حقوق عامه، 
دو برنامه جدی ق��وه قضائیه در 
دوره تحول است. اما گویا جریانی 
چوب الی چرخ اجرای این دو مهم 
می گذارد، آن هم علناً و بی هیچ 
مالحظه ای، حتی مالحظه حفظ 
ظاهر! جریان سازی های سیاسی 
برای جلوگیری از استیفای حقوق 
عامه به کنار، اما وقتی که کار مقابله 
با احیای حقوق مردم و گستراندن 

عدالت به یک دورهمی حقوقی می رسد نوبر است. 
به این عبارت دقت کنید: »چگونه می توان باور داشت نهادی که 
صفر تا صد آن وابس��ته به قوه قضائیه است، از حقوق عامه دفاع 
نماید« . این بیان عوامانه که یک دانشجوی ترم اول حقوق هم از 
گفتن آن ابا دارد، شاه بیت مخالفت با اقدامات جدید قوه قضائیه 
است. تأسف آور اینکه این اظهار نظر یکی از لیدرهای جریان مقابله 
با احیای حقوق عامه ازسوی قوه قضائیه است. گویی گوینده این 
عبارت حتی یک بار هم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را 
از رو نخوانده که اص��ل 156 آن »احیای حقوق عامه« را یکی از 
تکالیف قوه قضائیه برشمرده است! عالوه بر این، با چنین توجیه 
خنده داری، اساساً دادستان    ها و دادسرا    ها در سراسر کشور بی خود 
مشغول کارند، نباید »مدعی العموم « باشند و »حقوق عامه« را 
پیگیری کنند، چون منصوبین به قوه قضائیه هستند و صفر تا 

صدشان به قوه قضائیه وابسته است! بگذریم.
»جوان « از چند وقت پیش با ارائه مطالب مستند از فضاسازی های 
پنهان جریان خاص پرده برداری کرده بود، اما حاال که اقدامات 
علنی شده و حفظ ظاهر هم برای بانیان فضاسازی مطرح نیست، 
راحت تر می توان از چند و چون به خطر افتادن منفعت یک گعده 
حقوقی و تقالی آنها برای ناکام گذاش��تن برنامه های تحولی 
دستگاه قضا نوشت. یک نمونه این تقال    ها مقابله علنی کانون های 
وکال با آزمون جدید قوه قضائیه برای جذب وکیل، نامه نگاری، 
کلیپ پراکنی و پست های مجازی تیمی در شبکه های مجازی 
اس��ت. اما واقعاً چرا کانون های وکال از یک آزمون قانونی تا این 
حد احساس خطر کرده اند و تالش می کنند مانع اجرای قانون 

شوند؟! ادامه مطلب را بخوانید. 
1-اقدام قوه قضائیه برای جذب وکیل به تصریح ماده 187 قانون 
برنامه سوم توسعه یک عمل قانونی است و قوه قضائیه مجری این 
قانون است. سال 96 که قوه قضائیه در راستای اجرای این تکلیف 
قانونی در صدد برگزاری آزمون وکالت ب��ود، کانون های وکال به 
دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا مانع برگزاری آزمون شوند، 
اما از آنجا که قانون مشخص بود و اعتراض کانون های وکال نابه جا، 
دیوان عدالت اداری رأی قطعی صادر کرد که طبق آن برگزاری 
آزمون جذب وکیل توسط قوه قضائیه قانونی است. با اینکه رأی 
دیوان الزم االجرا اس��ت و راه را بر همه شبهه های مطرح پیش از 
صدور رأی بسته اس��ت، اما باز هم کانون های وکال در تالشند تا 
نگذارند قانون و رأی الزم االجرای قانونی اجرایی شود و مطلوب شان 
این است که قوه قضائیه به هیچ عنوان وکیل جذب نکند؛ چرا؟! مگر 
جذب وکیل چه ضرر هنگفتی به کانون های وکال وارد می کند که تا 

این حد تالش می کنند مانع اجرای قانون شوند؟! 
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در س�خنانی گفت که تحريم های امريکا علیه 
 اي�ران ب�ه س�قف خ�ود رس�یده و امري�کا 
ب�ه دنب�ال تحري�م طرف ه�ای س�وم اس�ت. 
پ��س از تحریم بان��ک مرکزی و صندوق توس��عه 
ملی ایران، میز تحریمی امری��کا علیه ایران خالی 
شده اس��ت و مقامات این کشور به راه های دیگری 
برای تحت فشار قرار دادن تهران متوسل شده اند. 
اس��تیون منوش��ین، وزیر خزانه داری امریکا روز 
یک  ش��نبه حمالت هفته پیش به تأسیسات نفتی 
س��عودی را بر اقتصاد جهانی تأثی��ر گذار توصیف 
کرد و گفت که تحریم   ها علیه ایران نیز به س��قف 
خود رسیده است. منوشین که با شبکه ان بی سی 
مصاحبه می کرد درباره گام های بعدی امریکا علیه 
ایران گفت:»نخستین چیز مجوز تحریم های بیشتر 
علیه ایران بوده ما اگر چه تقریباً به حداکثر میزان 
ممکن تحریم   ها علیه ایران رس��یده ایم اما تحریم 
نهاد طرف سوم را آغاز خواهیم کرد«. این درحالی 
اس��ت که مایک پمپئ��و، وزیر خارج��ه امریکا روز 
یک  شنبه در مصاحبه با شبکه »ای بی سی« درباره 
تأثیرگ��ذاری تحریم   ها علیه ای��ران گفت:»داریم 
درباره فقط کمتر از پنج ماه صحبت می کنیم. ما در 
ابتدای کارزار تحریم هستیم، نه در میانه یا انتهای 

آن«. وزیر خزانه داری امریکا در پاسخ به سؤالی در 
این باره که آیا کار زار فش��ار حداکثری علیه ایران 
کارایی داش��ته گفت:»این نمونه ای از عملکرد آن 
است. اینها تمامی نش��انه های درماندگی است«. 
وی درباره احتمال اس��تفاده از گزینه نظامی علیه 
ایران گفت که ای��ن گزینه درباره ایران همیش��ه 
روی می��ز ق��رار دارد. وزیر خزان��ه داری امریکا در 
ادام��ه این مصاحبه ب��ه حمله هفت��ه پیش ارتش 
یمن ب��ه تأسیس��ات نفتی س��عودی   ها پرداخت و 
گفت:»حمالت آرامکو حمله به سیستم اقتصادی 
جهانی به ش��مار می آید«. تحریم های امریکا علیه 
ایران به سقف خود رسیده است و واشنگتن گزینه 
دیگری برای تحریم کردن ایران ندارد. این درحالی 
است که برخالف ادعای امریکایی ها، ایران تاکنون 
در برابر ای��ن تحریم  ها که به گفت��ه دونالد ترامپ، 
گسترده   ترین تحریم در جهان است، مقاومت کرده 
و به پیش��نهاد رئیس جمهور امریکا برای مذاکرات 
مستقیم پاس��خ منفی داده است. دولت ترامپ که 
از تحریم کردن ایران دس��تش کوتاه ش��ده است، 
تالش دارد با توافق جدید بتواند قدرت موش��کی 
ایران را تضعیف کند و بزرگ ترین عامل بازدارندگی 
کش��ورمان را از بین ببرد. اما مقامات تهران بار  ها 
اعالم کرده اند که برنامه موشکی ایران به هیچ وجه 

قابل مذاکره نیست. 

میز تحريمی امريکا علیه ايران خالی شد

منوشین: تحریم های ایران به سقف رسیده است

هفته دفاع مقدس گرامی باد

 حاشیه نگاری »جوان« از مصاف استقالل 
و پرسپولیس، تعويض طاليی کالدرون جواب داد

صفحات 1و   15

 روحانی: حاضریم
از خطاهای قبلی همسایگان بگذریم

صورت فوتبال سرخ شد!
دربی تهران در حالی با یک گل به سود پرسپولیس به 
پایان رسید که دو تیم مسابقه ای پر از زدوخورد و پر از 
 فحاشی های رکیک را چه روی سکوها و چه داخل زمین

 به نمایش گذاشتند |  صفحه 13

 رئيس جمهور طرح ایران را براي  امنيت خليج فارس
 بدون حضور بيگانگان پيشنهاد کرد

رژه مقتدرانه نيروهای مسلح کشور با نمایش موشک های بالستيک با  برد 2هزار کيلومتر و سر جنگی جدید برگزار شد

 سران نظام یک ماه  براي اعالم 
دارایی های شخصی مهلت دارند

قانون شفاف سازي اموال مسئوالن  باالخره به نقطه پاياني رسید

 از خبرنگاري در کردستان 
تا رزم در خیابان هاي خرمشهر

 حضور زنان و دختران ايراني در دفاع مقدس  با مروري بر 
خدمات 5 بانوي رزمنده
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