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روحاني بر قوه قضاييه فراجناحي،غيرحزبي و طرفداربرائت تاكيد كرد معاون حقوقي رييس جمهور: 
امام )ره( و يارانش همانند 

بسيج و سپاه متعلق به همه 
مردم ايران هستند

گ�روه سياس�ي| مع��اون حقوقي 
رييس جمهور، جامعه  امروز را نيازمند 
بازشناسي الگوهاي انقالب دانست و يكي از مهم ترين 
وظايف اصحاب فرهنگ، اهل انديشه و قلم را معرفي 
مداوم اين الگوها به جامعه به ويژه نس��ل جوان ذكر 
كرد. به گزارش ايس��نا، جمله هاي كليدي اظهارات 
مجيد انصاري در مراس��م سي و شش��مين سالگرد 

شهيد محراب آيت اهلل صدوقي به شرح زير است: 
  »دشمنان در برابر هدايتگري قرآن كريم هميشه 
س��عي داش��ته    اند كه الگوهاي��ي را بزك ك��رده و به 
جوانان معرفي كنند«، براي شناخت بيشتر حقيقت 
اي��ن الگوها باي��د ديد كه هر كدام چ��ه چيزي براي 
ما به ارمغان خواهن��د آورد، آيا با خ��ود پاكي، تقوا، 
ت��الش و خالقيت خواهند آورد يا خ��داي ناكرده به 
همراه ش��ان ولنگاري، پس��تي و پليدي و دنياطلبي 

رواج خواهد يافت. 
    نبايد بگذاريم الگوهاي اسالمي و انقالبي ما به بوته 
فراموشي سپرده شود. برگزاري چنين مراسم    هايي نه 
به عنوان سالگرد و روضه خواني بلكه براي غبارزدايي 
از گرانبهاتري��ن ميراث ملت ما يعن��ي بزرگان تاريخ 
اي��ن مرز و بوم اس��ت كه هر كدام در ح��وزه فعاليت 
خود ارتقاي تمدن و فرهنگ كشورمان را رقم زده    اند. 
    نسل كنوني كشورمان از اين جهت كه در جهشي 
تاريخي و يك بازه زماني تقريبا 50 س��اله توانس��ته 
تاريخي بسيار استثنايي از حوادث تاريخي گذشته ها 
را تجربه كند، بس��يار خوش    شانس است و همانطور 
ك��ه خداوند موس��ي، او را بر فرعون پي��روز كرد، به 
فضل الهي بار ديگ��ر مردي از قم در مي��ان ناباوري 
تمام دنيا توانس��ت يك قدرت ستمش��اهي 2500 
ساله را س��ركوب و حكومت اسالم را بر اين سرزمين 

مستولي كند. 
    خواس��ت الهي باعث ش��د تا اين ملت مسلمان در 
برابر خدعه  هاي دشمن اعم از حمله نظامي امريكا به 
صحراي طبس تا جنگ ناجوانمردانه تمام دنيا عليه 
كشورمان در مدت هشت سال، سربلند و پيروز بماند. 
    متاس��فانه جناي��ت گروه��ك منافقين ن��ه تنها 
نخبگاني چون ش��هيد بهش��تي و 72 تن از يارانش 
را در چنين ايامي از كش��ورمان گرفت بلكه منجر به 
ت��رور قريب 17 هزار نفر از مردم كش��ورمان به جرم 
ايراني بودن، مسلمان بودن و حزب الهي بودن شد. 

   شهيد صدوقي ش��هيد محراب 30 سال به عنوان 
مظه��ر ايمان و اخالق و مهربان��ي در كنار مردم و به 
نفع مردم در برابر رژيم ستمش��اهي ايستاد و عالوه 
بر مقابله با نفوذ دين هاي انگليسي مانند وهابيت، به 

ارشاد مردم و جذب جوانان پرداخت. 
    شهيد صدوقي مانند قناتي جوشان در ديار قنات، 
قنوت و قناعت است كه با جوشش خود يزد را با وجود 

پيشينه بزرگ آن، ساخت. 
    توس��عه مادي، معن��وي، سياس��ي و عمراني يزد 
مرهون تالش هاي س��ومين شهيد محراب و خاندان 
صدوق��ي و بزرگان��ي مانند آيت اهلل خاتم��ي و ديگر 

بزرگان يزد است. 
   »ما امروزه نيازمند بازشناسي اين الگوهاي انقالب 
هستيم«، حوزه هاي علميه ما بايد به جاي غرق شدن 
در ظواهر افرادي مانند صدوق��ي تربيت كنند، بايد 
انسان    هايي اخالق مدار، روش��نفكر و در ميان مردم 
با مردم تربيت كنند تا همچن��ان روحانيت مردمي 

بماند و بتواند كار انبياء را ادامه رو باشد. 
  اينكه پس از مرگ اين عزي��زان زانوي غم در بغل 
بگيريم و بگوييم چه حيف ش��د، مصيبت بار است و 
گهگاه ظلم تاريخ��ي و جراحات تخريب    هايي كه در 

زمان حيات آنها صورت گرفته باقي خواهد ماند. 
   از همه سياسيون، اصحاب رسانه و روحانيت بزرگ 
و مربيان جامعه مي خواهم كه جامعه را هر چه بيشتر 
به سوي اخالق مداري س��وق دهند و از بداخالقي و 

تخريب نسبت به يكديگر بازدارند. 
  امروز بنا به تعبير مقام معظم رهبري، دش��من در 
تالش براي دوقطبي كردن كشور است؛ لذا در حين 
اينكه رقابت س��الم را باعث پويايي جامعه مي    دانيم 
ول��ي فاصل��ه آن را ني��ز ب��ا تخريب 
يكديگر در قالب رقابت احزاب، 

زياد مي    دانيم. 
  خوش��بختانه امروز شاهد از 
كار افت��ادن خدع��ه    اي ديگر 
از سوي امريكا و ريشه كن 
ش��دن يكي از پليدترين 
جريان��ات دوران معاصر 
به ن��ام داعش ك��ه براي 
ناب��ودي جهان اس��الم از 
سوي امريكا شكل گرفت، 
هستيم ولي بايد در برابر 
دسيسه    هاي ديگر دشمن 
در منطقه هوش��يار باشيم 
و ش��رايط خطي��ر فعلي را 

متوجه شويم. 

    نقوي حسيني، س�خنگوي فراكسيون واليت 
مجلس با اشاره به طرح مقابله با اقدامات امريكا: 
فراكسيون نمايندگان واليي معتقدند اين طرح 
به اين ش�كل پاسخگوي همه رفتار هاي خصمانه 

و كينه توزانه امريكا نيست. مهر
  عالء الدي�ن بروج�ردي، نماين�ده مجل�س: ما 
پذيرفته ايم و معتقديم كه نبايد سالح هسته اي 
داش�ته باش�يم، س�الح ميكروبي، ش�يميايي و 
س�الح هاي كش�تار جمعي به عنوان يك تصميم 
راهبردي جداي از بحث معاهده ان پي تي تصميم 
گرفتيم به دليل فتواي جهاني رهبر معظم انقالب 
در ارتباط با حرمت اين تس�ليحات فعال از برنامه 
دفاعي جمهوري اسالمي ايران حذف شود. ايرنا 
  ج�واد الريجان�ي، دبي�ر س�تاد حق�وق بش�ر 
قوه قضاييه: جاي دولت ب�ودم، همه قراردادهاي 

اقتصادي با فرانسه را لغو مي كردم. ميزان

سراج:  گزارش سازمان بازرسي درباره امالك نجومي و تخلفات شهرداري به دادسرا ارسال شد
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: پرونده تخلفات شهرداري و امالك نجومي به دادسرا فرستاده شده و تحقيقات ادامه دارد. به گزارش ايلنا، ناصر سراج در حاشيه همايش سراسري هفته قوه قضاييه درباره آخرين 
وضعيت پرونده امالك نجومي شهرداري تهران گفت: گزارش پرونده امالك نجومي به دادسرا فرستاده شده و اين پرونده در حال رسيدگي است. او ادامه داد: تخلفات شهرداري نيز در دست پيگيري است و گزارش 
آن هم به دادسرا ارسال شده است. رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مساله آلودگي هوا عنوان كرد: در اين ارتباط نيز به روساي سه قوه گزارشاتي ارايه شده كه ان شاءاهلل اتفاقات خوبي پيش رو خواهد بود. 

با حكم فرمانده معظم كل قوا 
حجت االسالم محمدحسني 

رييس سازمان عقيدتي 
سياسي ارتش شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
و فرمانده كل قوا در حكمي حجت االس��الم آقاي حاج 
شيخ عباس محمدحسني را به رياست سازمان عقيدتي 
سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند. 

متن حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

جن��اب حجت االس��الم آق��اي ح��اج ش��يخ عباس 
محمدحسني

نظر به تعهد و شايس��تگي و تجارب ارزنده، ش��ما را به 
رياست س��ازمان عقيدتي سياس��ي ارتش جمهوري 
اس��المي ايران منصوب مي كنم. ارتقاي هوش��ياري و 
بصيرت ديني و انقالبي آحاد ارتش جمهوري اسالمي 
اي��ران و خانواده آنان، افزاي��ش روحيه صميميت بين 
كاركنان ارتش با ساير نيروهاي مسلح و تعامل اثربخش 
با فرماندهي كل آجا، مورد انتظار اس��ت. از تالش هاي 
ارزش��مند جن��اب حجت االس��الم آقاي حاج س��يد 
محمدعلي آل هاشم در طول خدمت تشكر و قدرداني 
مي كنم و توفيق خدمت بيشتر ايشان در سنگر امامت 
جمعه و توفيق همگان را از خداوند متعال مسألت دارم. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي: 
از هرگونه افراط گري مذهبي 

در رسانه ها پرهيز شود
گروه سياس�ي| دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كه 
ب��راي حضور در افتتاح نهمين اج��الس اتحاديه راديو 
و تلويزيون هاي اسالمي به مش��هد رفته بود از رويكرد 
رس��انه ها به مس��ائل مذهبي گفت و تاكي��د كرد كه 
رسانه ها بايد از هرگونه افراطي گري مذهبي و نزاع هايي 
كه صرفا منافع س��رويس هاي اطالعاتي بيگانه و نظام 
سلطه را محقق مي س��ازند پرهيز كنند و ظرفيت هاي 
جهان اس��الم به س��مت ام��ور اصل��ي و اولويت هايي 
همچون رش��د اقتصادي، قدرت يافت��ن در معادالت 
جهاني و استقرار صلح و امنيت هدايت شود. به گزارش 
مهر، وي قدرت سازي در خدمت اهداف جهان اسالم، 
آگاه سازي افكار عمومي جهاني نسبت به واقعيت هاي 
دين حنيف اسالم و مقابله موثر با عمليات رواني عليه 
محور مقاومت را به عنوان كار ويژه فعاليت رسانه هاي 
كشورهاي اسالمي مورد تاكيد قرار داد و افزود: شناسايي 
ظرفيت ها و جهت دهي هدفمند به آيين هاي تقويمي 
چون حج، اربعين و مناسبت هاي مشترك ميان مذاهب 
اس��المي از ضرورت هايي است كه مي تواند جهانيان را 
با ارزش هاي انس��اني و جهانش��مول دين اسالم آشنا 
كند. دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر ضرورت 
تبيين اهداف انقالب اسالمي در فضايي كه نظام سلطه 
بر ايج��اد فتنه هاي مذهبي در جهان اس��الم متمركز 
شده است، اظهار داشت: همه مذاهب و حكومت هاي 
اسالمي در مسير تحقق اهداف حق طلبانه بايد انقالب 
اس��المي را مدافع و پشتيبان خود دانسته و جمهوري 
اسالمي ايران را متحد راهبردي خود ببينند. نماينده 
مقام معظ��م رهبري عنوان داش��ت: باي��د از هرگونه 
افراط گ��ري مذهبي در رس��انه ها و نزاع هايي كه صرفا 
منافع س��رويس هاي اطالعاتي بيگانه و نظام س��لطه 
را محقق مي سازند پرهيز ش��ود و ظرفيت هاي جهان 
اسالم به سمت امور اصلي و اولويت هايي همچون رشد 
اقتصادي، قدرت يافتن در معادالت جهاني و اس��تقرار 
صلح و امنيت هدايت شود. شمخاني با اشاره به افزايش 
پيچيدگي تحوالت غرب آسيا و ضرورت توليد و انتشار 
مس��تمر اخبار و تحليل هاي واقع گرايانه اظهار داشت: 
تبديل شدن باج خواهي هاي پنهان به رويه هايي آشكار 
و از ميان رفتن قبح رابطه با رژيم صهيونيستي به عنوان 
بزرگ ترين دش��من مسلمانان و كش��ورهاي اسالمي 
حاصل كاركرد مش��ترك ديپلماس��ي و رسانه وابسته 
به جريان سرس��پرده به بيگانگان در منطقه است. وي 
افزود: فرقي ميان دولت هاي دموكرات و جمهوريخواه 
در پيگيري طرح خاورميانه جديد كه با هدف تضعيف 
ظرفيت هاي سياس��ي و جغرافيايي و تسلط بيشتر بر 
منابع و سرمايه هاي منطقه انجام مي شود، وجود ندارد. 

پيشخوان

گزارش روزجمله هاي كليديسرخط خبرها

خبرگزاري تسنيم

سياست دوشنبه  12 تير1396، 8  شوال 1438، 3 جوالي2017،  سال پانزد                        هم، شماره 23844 siasat@etemadnewspaper.ir

ترسيدم به قوه 
قضاييه بروم 

روحاني گفت: »چند بار 
پي�ش و پ�س از انقالب 
به ق�وه قضايي�ه دعوت 
شدم؛ اين تعبير زيبايي 
نيس�ت اما، ترسيدم كه 
به ق�وه قضاييه ب�روم و 
هيچگاه جرأت نكردم كه 
به دستگاه قضايي بروم. 
كار س�خت و س�نگيني 
بر عه�ده قاضي اس�ت 
چه قاضي نشس�ته و چه 

قاضي ايستاده.«

اي��ن چهارمي��ن همراهي 
روس��اي فعلي س��ه قوه در 
همايش سراس��ري »هفته ق��وه قضاييه« 
اس��ت؛ جايي كه چهره اي خن��دان از ورود 
همزمان آملي، روحاني و الريجاني در آن به 
ثبت مي رسد، ياد و خاطره شهداي هفتم تير 
در آن زنده نگه داشته مي شود تا سخنرانان 
در بازگويي خاطراتي كه از شهيد بهشتي به 
عنوان نخستين رييس قوه قضاييه ايران پس 
از انقالب داش��ته اند، گريزي هم به عملكرد 
دستگاه قضايي امروز بزنند. ديروز و پس از 
ارايه گزارشي از عملكرد يكساله دستگاه قضا 
كه از سوي مصطفي پورمحمدي انجام شد، 
حسن روحاني به عنوان نخستين ميهمان 
اين مراس��م به جايگاه رفت و از دوستي 21 
ساله اش با ش��هيد بهش��تي گفت؛ از سعه 
صدري ي��اد كرد كه او در براب��ر توهين ها و 
تهديدها از خود نشان داد و به همه آموخت 
كه هرچي��زي را ب��راي اس��تحكام نظام و 
انقالب تحمل كنيم و از صبري گفت كه در 
برابر تحمل او خس��ته مي شد. روحاني اين 
خاطرات را به ياد مي آورد تا به اين حقيقت 
بپ��ردازد كه ش��هيد بهش��تي مظلوم ترين 
ش��خصيت بنام انقالب اسالمي در سال 58 
و 59 ب��ود. او تنها از س��ال هاي 58 و 59 نام 
مي برد تا يادي هم از مظلومان از اين تاريخ 
به بع��د كند. همان جمله معروف آس��ياب 
به نوب��ت را به زبان م��ي آورد و مي گويد كه 
»نوب��ت ديگران هم فرارس��يد«. روحاني با 
اين خاطرات به يك هفته پاياني عمر شهيد 
بهشتي مي رس��د. مالقاتي كه در سوم تير 
س��ال 60 رقم مي خورد و شهيد بهشتي در 
آن از ديدارش با امام براي روحاني مي گويد. 
»چن��د ماه پيش ب��راي تقديم اس��تعفايم 
خدمت امام)ره( رفته بودم و زماني كه محضر 
امام در اتاقي نشسته بوديم جمعيت زيادي 
در حسينيه اجتماع كرده بودند و براي امام 
راحل ش��عار مي دادند به نحوي كه صداي 
مردم در داخل اتاق نيز شنيده مي شد. قبل 
از اينكه بخواهم استعفايم را مطرح كنم، امام 
خطاب به من فرمود آقاي بهشتي مي بيني 
مردم در حس��ينيه چه مي گويند. اگر همه 
مردم ايران به جاي ش��عار درود بر خميني، 

شعاري عليه خميني س��ر دهند، براي من 
هيچ تفاوت��ي نمي كند. وقت��ي آن جمله را 
از امام ش��نيدم ديگر خجالت كش��يدم كه 
مساله اس��تعفايم را مطرح كنم«. اما حضور 
روحاني در اين همايش، در فاصله يك ماهه 
از برگزاري انتخابات انجام مي گيرد. رقابتي 
كه در آن با پيروزي مقتدرانه او همراه شد، اما 
به اين زودي ها تصميم  ندارد كه حواشي را از 
صفحه سياست كشور پاك كند. روحاني اما، 
بسيار حكيمانه از اين اتفاقات عبور مي كند. 
او با اشاره به سن 40 سالگي انقالب، مي گويد 
امروز سال 78 نيست، سال 84 و 88 نيست، 
بلكه سال 96 است، در چنين وضعيتي كدام 
عقل سليمي به ما مي گويد كه بياييم مسائل 
دوران انتخاباتي را بازخواني كنيم. او امروز 
را نوبت عمل مسووالن مي داند و مي گويد: 
»مش��كالتي كه پيش روي ماس��ت، صرفا 
مشكالت دولت دوازدهم نخواهد بود، بلكه 
مشكالت نظام و كش��ور و ملت ماست. اگر 
ما مشكل زيست محيطي داشته باشيم، اگر 
گرد و غبار زندگي عادي مردم را فلج كند و 
هواي آلوده س��المت مردم را تهديد كرده و 
كمبود آب و بي��كاري و فقر، زندگي مردم را 
دچار مشكل كند، اين مشكل همه ماست، نه 
اينكه فقط مشكل يك بخش از نظام و دولت 
باشد«. روحاني در ادامه سخنانش انتقاداتي 
را هم در قالب توصيه به دس��تگاه قضا اعالم 
مي كند. از نح��وه احضار متهمان مي گويد: 
»حق نداريم بدون ادله كافي كسي را احضار 
يا جلب كنيم. اول بايد ادله كافي براي تفهيم 
اتهام به متهم داشته باشيم و بعد او را احضار 
كنيم نه اينكه مته��م را احضار كنيم تا ادله 
زاييده ش��ود«، وظيفه ضابطان را يادآوري 
مي كن��د: »ضابط بايد فقط ضابط باش��د و 
نمي تواند بدون حكم قاضي، متهم را به هيچ 
بهانه اي بيش از 24 ساعت بازداشت كند« و 
در آخر به اصل برائت مي رسد: »ما اين جمله 
كه بيل به كمر برائت خورده را قبول نداريم و 
معتقديم كه اصل برائت زنده و فعال است.« 

سال 82، امريكايي ها ميان حمله به 
ايران و عراق در ترديد بودند

رييس جمهور پس از اينكه از جنگ تحميلي 
به عنوان يكي از معض��الت پس از پيروزي 
انقالب ياد كرد، مش��كل ديگ��ر اين نظام 
اسالمي را طراحي دش��منان براي فشار و 

تحريم كش��ورمان توصيف ك��رد و گفت: 
دشمن پس از جنگ 8 ساله، باز هم به دنبال 
اين بود كه جنگي ديگر را به ما تحميل كند. 
در س��ال 82 داشتند ما را به شوراي امنيت 
س��ازمان ملل مي بردند. هم��ان زماني كه 
امريكايي ه��ا ميان حمله به اي��ران يا عراق 
در ترديد بودند. ما از اينها عبور كرديم و در 
نهايت دشمنان تحريم را بر ما تحميل كردند. 

 آن روز كه ركود داشتيم چرا از 
رسانه ملي نمي گفتيد؟

روحاني اظهار داش��ت: امروز برخي از ركود 
مي گويند، اشكال ندارد، اما آن روز كه رشد 
اقتصادي منهاي 6/8 داشتيم، چطور از بيان 
و سايت هاي اينها و از رسانه ملي كمتر كلمه 
ركود را مي شنيديم و حاال كه از ركود عبور 
كرديم و رشد اقتصادي ما در سال 95 طبق 
گ��زارش مركز آمار 8/3 و طب��ق آمار بانك 
مركزي 12/5 درصد بوده، عده اي تازه كلمه 

ركود را ياد گرفته اند. 
دوران رقابت ها سپري شده است

انتخاب��ات  ب��ه  ادام��ه  در  روحان��ي 
رياس��ت جمهوري امسال اش��اره كرد و با 
بيان اينكه ما از آزمايش بزرگي پيروز خارج 
شديم و بهترين انتخابات را به يمن حضور 
و با هوش��ياري مردم و با تدبير دقيق رهبر 
معظم انقالب در اين منطقه برگزار كرديم، 
اظهار كرد: »كار بزرگي انجام داديم و همه 
بايد خوش��حال باش��يم. همه با هم از شما 
مسووالن قضايي تا اعضاي شوراي نگهبان 
و مردم و دانشگاهيان و حوزويان و ديگران 
با كمك هم انتخاباتي بزرگ برگزار كرديم. 
امروز ديگر دوران رقابت ها سپري شده است. 
رقابت ويژگي ه��اي خاص خودش را دارد و 
نمي خواهم اكنون درباره آن صحبت كنم، 
چرا كه رقابت هاي انتخاباتي ديگر تمام شده 
اس��ت. ما انتخاباتي بسيار پرشور و با نشاط 
و كم حاشيه داش��تيم. آن همه اجتماعات 
ب��زرگ و ده ها هزار نفري در كش��ور برگزار 
شد اما هيچ مشكلي پيش نيامد و هيچ كس 

هنجارشكني نكرد.«
راضي به تخطئه دستگاه قضايي نيستيم

رييس جمهور در ادامه به وظايف قوه قضاييه 
اشاره كرد و نقشي كه اين دستگاه در ايجاد 
امنيت براي س��رمايه گذاري مي تواند ايفا 
كند. او عنوان كرد: جمهوري اسالمي ايران 

قوه قضايي��ه اي دارد ك��ه مي تواند  امنيت 
كافي براي سرمايه گذاري و رونق اقتصادي 
در كشور، ايجاد كند. قوه قضاييه افتخارش 
اجراي احكام دين اس��ت و جامعه اي داريم 
كه براي اقامه قس��ط آماده و مهياست. قوه 
قضاييه مس��ووليت بزرگي بر عهده دارد و 
خدمت بزرگي به كشور مي كند و هيچ وقت 
راضي نيستيم كساني بخواهند به خاطر يك 
فرد يا يك شعبه و بخشي از قوه قضاييه، اين 

دستگاه را تخطئه كنند. 
روساي قوا، در چهار سال گذشته به 

دنبال تخريب هم نبوده اند
رييس جمهور به وظايف رييس جمهور در 
اجراي قانون اساس��ي اش��اره كرد و گفت: 
بخش��ي از اين وظيف��ه، اص��ول مربوط به 
كمك رييس جمهور به قوه قضاييه اس��ت. 
رييس جمهور همآنقدر كه نسبت به دولت 
و مسائل اجرايي دغدغه دارد بايد نسبت به 
قوه قضاييه هم دغدغه داش��ته باشد. در 4 
سال گذشته همواره تالش ما اين بوده كه در 
كنار قواي ديگر كارها را پيش ببريم. اگر چه 
ممكن است از همه انرژي و توان خود در اين 
مسير بهره نگرفته باشيم اما دنبال تخريب 
يكديگر هم نبوديم. البته بايد فراتر از اينها 
نگاه كنيم. مستقل بودن قوا به معناي ديوار 
كشيدن بين آنها و كمك نكردن به يكديگر 

و تعامل نداشتن نيست. 
حق  نداريم بدون ادله كافي كسي را 

احضار يا جلب كنيم
روحاني در بخش ديگري از س��خنان خود 
وارد مباحث حقوقي شد و به نحوه برخورد 
با مجرم و متهم پرداخ��ت. او با بيان اينكه 
اگر قانون و اس��الم خودم��ان را اجرا كنيم، 
بسياري از بهانه ها از دشمن سلب مي شود، 
عنوان كرد: اس��الم به ما اجازه نمي دهد كه 
اگر مجرمي، مرتكب جرمي شده است، بيش 
از حد مجازات آن جرم، او را تحت فشار قرار 
دهيم. حق نداريم آبروي مردم را بريزيم يا 
بدون ادله كافي كس��ي را احض��ار يا جلب 
كنيم. اول بايد ادله كافي براي تفهيم اتهام 
به متهم داشته باشيم و بعد او را احضار كنيم 
نه اينكه متهم را احضار كنيم تا ادله زاييده 
ش��ود؛ آنقدر كه ما حقوق خوانديم چنين 
چيزي را در نيفتيم. رييس جمهور به وظايف 
ضابطان قضايي اشاره كرد و با اشاره به اين 
حكم قانون اساسي كه ضابط بايد فقط ضابط 
باشد و نمي تواند بدون حكم قاضي، متهم را 
به هيچ بهانه اي بيش از 24 ساعت بازداشت 
كند، تاكيد كرد: نبايد بگذاريم فداكاري ها 
و خدمات بزرگ دس��تگاه قضا با اشكاالت 
كوچك آسيب ببيند. روحاني با بيان اينكه 
فعاليت در دستگاه قضا، فداكاري، تحمل و 

حوصله مي خواهد، گفت: »چند بار پيش و 
پس از انقالب به قوه قضاييه دعوت شدم؛ اين 
تعبير زيبايي نيست اما، ترسيدم كه به قوه 
قضاييه بروم و هيچگاه جرأت نكردم كه به 
دستگاه قضايي بروم. كار سخت و سنگيني 
بر عهده قاضي است چه قاضي نشسته و چه 

قاضي ايستاده.«
اصل برائت زنده و فعال است

رييس جمهور اضافه كرد: نبايد اجازه دهيم 
يك نقص كوچك در ي��ك جايي اين همه 
فداكاري و زحمات قوه قضاييه را ضايع كند. 
نبايد طوري باشد كه كسي فكر كند حكم 
برائت يا محكوميت براي قاضي نفعي دارد. 
حكم برائت ي��ا محكوميت بايد براي قاضي 
برابر باش��د و حتي المقدور آنجا كه دليل، 
ضعيف اس��ت، به برائت برسد. ما اين جمله 
كه بيل به كمر برائت خورده را قبول نداريم 
و معتقديم كه اصل برائت زنده و فعال است. 
وي گفت: اگر قاضي زماني در محكمه بين 
دو نفر به دلي��ل قوميت، مذهب و تمايالت 
سياسي و حزبي تفاوت قايل شود بي ترديد 
آن قضاوت م��ورد ترديد خواهد بود. قاضي 
بايد بي طرف باش��د. جناح راس��ت و چپ، 
ترك، ك��رد، بلوچ، عرب، تركمن، ش��يعه، 
سني، مسيحي و مسلمان در قضاوت جايي 
ندارد. روحاني تاكيد كرد كه مطابق قانون 
اساسي تمام افراد ملت در برابر قانون برابر و 

از حقوق مساوي برخوردارند. 
همه دستگاه ها بايد در برابر مردم شفاف 

عمل كرده و پاسخگو باشند
رييس جمه��ور با بي��ان اينكه اگ��ر خداي 
ناكرده ضابطين قضاي��ي حزبي و جناحي 
برخورد كنن��د البته ان ش��اء اهلل كه چنين 
افرادي وجود ندارن��د، قضاوت مورد ترديد 
خواهد بود، به وصيت نامه امام راحل اشاره 
ك��رد كه در آن گفته ش��د: ارت��ش، نيروي 
انتظامي و سپاه و بس��يج حق ورود در امور 
حزبي و دسته بندي هاي سياسي و جناحي 
را ندارند. او ادامه داد: اين در متن وصيت نامه 
امام به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است 
ل��ذا ضابطين قضايي بايد بي طرف باش��ند 
و چنانچ��ه ضابطين در پرون��ده اي منتفع 
باش��ند در آنجا افكار عمومي در بي طرفي 
حكم صادره دچار ترديد مي شود. روحاني 
گفت: در ش��رايط كنوني بايد با دس��تگاه 
قضايي مس��تقل و بي طرف و در كنار هم به 
فكر س��اختن ايران آبادتر از گذشته باشيم. 
همه دس��تگاه ها بايد در برابر مردم شفاف 
عمل كرده و پاس��خگو باشند و چه بهتر كه 
قوه قضاييه اين كار را هم انجام و رسانه ها در 
قالب انتقاد سازنده در بهبود هر چه بيشتر 

عملكردهاي مان نقش آفريني كنند. 

گروه سياسي

در ادامه اين مراس�م نوبت به ميزبان همايش مي رس�د. آيت اهلل 
آملي الريجان�ي رييس قوه قضاييه كه پس از ش�نيدن اظهارات 
حس�ن روحاني و علي الريجاني، پشت تريبون مي رود، سخنان 
خود را با تبيين اصل 156 قانون اساسي آغاز مي كند. اصلي كه در 
آن به استقالل دس�تگاه قضا و وظايف اين قوه اشاره شده است، 
مورد تاكيد آملي الريجاني قرار مي گيرد تا او آن را مهم ترين اصل 
قانون اساسي عنوان كند و بگويد: قوه قضاييه قوه اي مستقل است 
كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن 
به عدالت است و عهده دار وظايفي است. رييس دستگاه قضا در 
ادامه به اصل 57 قانون اساسي، يعني اصل مربوط به تفكيك قوا 
اشاره كرد و گفت: قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند 
از قوه مجريه، قوه مقننه و ق�وه قضاييه كه زيرنظر واليت مطلقه 
فقيه اعمال مي گردد. اين قوا مستقل از يكديگر هستند. وي با بيان 
اينكه استقالل دستگاه قضايي و قضات يكي از دغدغه هاي مهم 
متفكران دنياست، افزود: ايجاد تعادل بين اين استقالل و آزادي 

بيان منتقدين و همچنين اختيارات مجل�س و قوه مجريه بحث 
عميقي است كه بسياري از افرادي كه در بحث استقالل قضايي و 
حقوق اساسي كار كرده اند، اين بحث را تشريح كرده اند. آيت اهلل 
آملي الريجاني با بيان اينكه اس�تقالل قاضي و استقالل دستگاه 
قضايي به نفع همه نظام اس�ت و بايد ارج نهاده شود، اظهار كرد: 
اس�تقالل دس�تگاه قضايي حتي در مواقعي كه قوه مجريه طرف 
حكم قضايي اس�ت، به نفع اين قوه نيز اس�ت و به نفع قوه مقننه 

نيز هست. 
انتقاد رييس دستگاه قضا از برخي رسانه ها

آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه به انتقاد از وضعيت برخي رسانه ها 
در كشور و برخي سخنان كه در مجلس گفته مي شود، پرداخت. 
او اظهار ك�رد: گاهي به عنوان انتقاد مطالبي مطرح مي ش�ود كه 
در عمل زير سوال بردن اس�تقالل دستگاه قضايي است و انتقاد 
محس�وب نمي ش�ود. اينكه در رس�انه هاي جمع�ي بخواهند به 
دس�تگاه قضايي فش�ار وارد كنند كه يك طرف را داشته باشد، 

مخالف استقالل دستگاه قضايي است. در قانون اساسي تصريح 
مي ش�ود قوه قضاييه براي ح�ل و فصل دعاوي اس�ت و در كتب 
فقهي تحت عنوان »فصل الخصومة« آمده است؛ ما االن مي بينيم 
به بهانه نقادي كردن آراي قضات يا دس�تگاه قضايي تحت فشار 
قرار مي گيرد؛ يك آقايي بلند مي ش�ود بع�د از حكم يك پرونده 
مي گويد كه چنين حكمي در تاريخ س�ه هزار س�اله ايران صادر 
نشده است؛ اين توهين به قوه قضاييه و همچنين مخالف استقالل 
دستگاه قضايي است. رييس قوه قضاييه ادامه داد: ما نمي خواهيم 
ديوار بكشيم و نمي خواهيم دور قوه قضاييه حصار بكشيم و قضات 
دس�تگاه قضايي را مصون نمي دانيم؛ اما فص�ل الخصومة بودن، 
ماهيت كار قضايي اس�ت و نبايد حكم دادگاه را كه رافع تخاصم 

است، زير سوال ببريم. 
بايد در نحوه سخن گفتن و اقدامات خود دقت كافي كنيم

رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر اينكه مسووالن نظام بايد 
همدل و هماهنگ باشند و دشمني ها را تشخيص دهند، تصريح 

كرد: اگر سپاه كه باعث اقتدار نظام است و در طول هشت سال 
جنگ مجاهدت كرده و در اين 37 سال سينه سپر كرده، مورد 
هجمه دش�من قرار مي گيرد، بايد در داخل از آن حمايت شود. 
وي گفت: وقتي دولت هاي غربي هجمه مي كنند كه بايد س�پاه 
ايران را ببريم در ليست تروريستي و وقتي كه دشمن تا اين حد 
وقاحت دارد، در درون نظام بايد همه همدل باشند. سپاه قدس 
افتخار نظام اس�ت. من از سردار رشيد »س�ردار سليماني« نام 
مي برم؛ چون دش�من عليه او اقدام مي كن�د و مي گويد كه چرا 
اين فرد به سوريه و عراق سفر مي كند. يك سردار نظام دعوت 
مي شود به كشور همسايه؛ ش�ما چه كاره هستيد كه از هزاران 
كيلومت�ر آن طرف تر نظر مي دهيد و مي گوييد كه چرا س�ردار 
سليماني به عراق يا سوريه سفر كرده است؟ لذا وقتي دشمن تا 
اين حد جلو آمده است و عليه شوراي نگهبان و سپاه پاسداران 
و غيره هجمه مي كند، بايد در نحوه سخن گفتن و اقدامات خود 

دقت كافي كنيم. 

آملي الريجاني:
استقالل قاضي و استقالل دستگاه قضايي به نفع همه نظام است

علي الريجاني: 
سخنگوي قوه قضاييه مراقب باشد تا در دام كشمكش ها نيفتد

 روش  قوه قضاييه براي امنيت سرمايه گذاری بايد اصالح شود
رييس مجلس شوراي اس�المي، ميهمان 
دوم اي�ن مراس�م بود ك�ه او ه�م در مدح 
شهيد بهش�تي به سعه صدرش اشاره كرد 
و گفت: ش�هيد بهشتي در مقابل شياطين 
غربي خصوصا امري�كا و منافقين، صريح، 
ش�جاع و روش�ن اظهارنظر مي كرد اما در 
مورد دوس�تان داخل كه ب�ه دليل كمبود 
تحليل يا نارس�ايي بينشي، كاستي هايي 
داش�تند با مدارا عمل مي ك�رد و مداراي 
او باع�ث ش�د برخي اف�راد كه نس�بت به 
او درش�تي مي كردن�د متح�ول، منقلب 
 و حت�ي عض�و ح�زب جمهوري اس�المي

 شوند. 
رييس مجلس ش�وراي اسالمي گفت: بايد 
حاشيه ها را كاهش دهيم و همه مسووالن 
در مصاحبه ها و سخنراني هاي شان بايد از 

پرداختن به مسائل حاشيه اي پرهيز كنند. 
مس�ووالن قضايي بايد مراقب باشند تا در 
دام كشمكش هاي رسانه اي گرفتار نشوند. 
اما كالم الريجان�ي در توصيه  او به مقامات 
كش�ور جان گرفت. آنجا ك�ه او تاكيد كرد 
كه حتما بايد از مس�ائل حاشيه اي پرهيز 
كني�م و اين گون�ه نمي ت�وان مش�كالت 
كش�ور را ح�ل ك�رد، گف�ت: جدال ه�اي 
 ام�روز نباي�د ب�ه مس�اله اصل�ي كش�ور

 تبديل شود.
 ريي�س مجلس ش�وراي اس�المي بهبود 
را مس�اله اصل�ي  اقتص�ادي  وضعي�ت 
كش�ور دانس�ت و اظه�ار ك�رد: س�طح 
هماهنگي ه�ا بي�ن دس�تگاه ها بايد بيش 
از پيش افزاي�ش يابد. مديران اس�تان ها 
در قواي س�ه گانه بايد با يكديگر نشست 

داش�ته باش�ند ت�ا در تصميم گيري ه�ا 
همراس�تا ش�وند. الريجان�ي خط�اب به 
مدي�ران قضاي�ي توصي�ه ك�رد: »مراقب 
 باش�يد در دام كش�مكش هاي رس�مي

 نيفتيد.
 آق�اي محس�ني اژه اي، س�خنگوي ق�وه 
قضايي�ه باي�د مراقب اين مس�اله باش�د. 
اگرچ�ه ممكن اس�ت كش�مكش ها مورد 
اقبال برخي رس�انه ها باشد اما سخنگوي 
قوه قضاييه بايد مراقب باشد تا در دام اين 
كشمكش ها نيفتد چرا كه سرمايه گذاران 
احساس كش�مكش را متوجه مي شوند و 
سرمايه گذاري شان در ايران تحت الشعاع 
منازع�ات و حاش�يه ها ق�رار مي گي�رد«. 
الريجان�ي تاكيد ك�رد: »اختالف�ات را در 

محافل خصوصي حل كنيد.«

جدال هاي امروز مساله اي فرعي است
امني�ت  اينك�ه  بي�ان  ب�ا  الريجان�ي 
س�رمايه گذاري م�ورد تاكي�د رييس قوه 
قضايي�ه اس�ت، گف�ت: اس�تقبال رييس 
ق�وه قضايي�ه از اي�ن مس�اله باي�د مورد 
خوش�حالي س�رمايه گذاران باش�د ام�ا 
اي�ن مس�اله به ص�رف بي�ان ي�ك جمله 
باي�د روش ه�اي ق�وه  كاف�ي نيس�ت، 
 قضاييه در تامين امنيت س�رمايه گذاري

 اصالح شود.
 در اداره كشور به تصويري روشن از شرايط 
و هماهنگي هاي ت�ام و تم�ام نيازمنديم. 
مسووالن بايد از مسائل حاشيه اي پرهيز 
داشته باشند، اينگونه نمي توان مشكالت 
كش�ور را ح�ل ك�رد. جدال ه�اي ام�روز 

مساله اي فرعي است. 

انصافا تلويزيون با دولت مخالفت ندارد
ديروز كه همايش سراسري قوه قضاييه به 
طور مستقيم از صدا و سيما پخش مي شد، 
اتفاق نادري رخ داد و آن تحريف س�خنان 
رييس جمه�ور در زيرنويس ش�بكه خبر 
بود. حس�ن روحاني كه در اين س�خنراني 
از »دعوت« چندباره خ�ود براي حضور در 
دس�تگاه قضايي مي گويد و عنوان مي كند 
كه ترسيدم و نپذيرفتم. در زيرنويس شبكه 
خبر با عنوان »احضار« به مخاطبين اعالم 
مي شود. معاون س�يما درباره حاشيه هاي 
پيش آم�ده ب�راي انتش�ار صحبت ه�اي 
رييس جمه�ور در قالب زيرنويس ش�بكه 
خبر و آنچ�ه تحريف اين س�خنان عنوان 
ش�ده اس�ت، اظهار ك�رد: اگر ب�ه صورت 
حقوقي اين ايراد به صداوس�يما وارد شود، 
يقينا نس�بت به آن اقدام و برخورد خواهد 
شد. اگر اين اش�تباه متعلق به بخش سيما 
باشد، س�ريعا با آن برخورد مي كنيم و اگر 
مربوط به حوزه خبر باش�د قطعا بايد آن را 
پيگيري كنند. مرتضي ميرباقري در پاسخ 
به ايسنا درباره انتخاب واژه نادرست براي 

سخنان رييس جمهور كه در قالب زيرنويس 
ش�بكه خبر اتف�اق افت�اده اس�ت، گفت: 
مي ش�ود يك ايراد اوليه گرفت و آن اينكه 
در ارتباط ب�ا واژگان تلويزي�ون بايد دقت 
بيشتري داشته باشد؛ اما انصافا تلويزيون 
در قب�ال دولت مخالفت ن�دارد. او با تاكيد 
بر اينكه صداوسيما رسانه ملي است، اظهار 
كرد: گاه در جريان تبليغ�ات در انتخابات، 
سوء تفاهم هايي بين دولت و صداوسيما به 
وجود آمد و اينك�ه آقاي روحاني در فضاي 
تبليغات همچون انتخابات رياست جمهوري 
قبل جزو كانديداها بوده است، ستاد ايشان 
اين نگراني را داش�ت كه اي�ن نحوه تصوير 
كردن با آنچه كه در سنوات قبل مي گذشته، 
متفاوت بود. در حال�ي اين طبيعت فضاي 
تبليغات بود و ما هم توضيح�ات الزم را در 
اي�ن خصوص اراي�ه كردي�م. ميرباقري در 
ادامه تاكيد كرد: در حال حاضر دولت آقاي 
روحاني مستقر هستند و حمايت همه جانبه 
رسانه ملي پشت سر دولت ايشان بر اساس 

چارچوب ها و ضوابط ها خواهد بود. 


