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پزشکیان و حاجی بابایی:

احضارشمسالواعظین
به دادسرای اوین

نظارت مجلس بر نمایندگان کارآمد نیست
قویتــر از مجلــس کنونــی بودنــد .وی
گفت :اختیارات مجلس اختیارات باالیی
اســت و نمایندگان باید از این اختیارات
اســتفاده کنند امــا بهصورت شایســته از
آن اســتفاده نمیکنیم.وی افزود :تعدد
قوانین مشــکل مجلس است و بهعنوان
نمونــه قانونــی بــرای برنامــه توســعه
مینویســیم کــه  25درصــد آن اجــرا

نایــب رئیــس مجلس شــورای اســامی
برخــی مشــکالت جامعــه را بهعلــت
ضعــف مجلــس دانســت .بهگــزارش
خبرگزاری صداوسیما ،مسعود پزشکیان
توگوی ویژه خبری شــبکه
در برنامه گف 
دو ســیما افزود :مجلس شورای اسالمی
بــه ســمت بلــوغ حرکــت نمیکنــد و
مجالس پس از پیروزی انقالب اســامی

میشود اما آن را کنار میگذاریم و قانون
دیگری مینویســیم .وی گفت :تا زمانی
کــه نماینــده تنهاســت و بایــد خانــه بــه
خانه رأی بگیرد و سالیق مختلف بر این
اساس وارد مجلس میشود این مشکل
وجــود دارد.پزشــکیان دربــاره موضــوع
نظــارت بــر نماینــدگان مجلــس گفت:
چاقــو دســته خــود را نمیبــرد و نظارت

نماینــده بر نماینده بیتأثیر اســت .باید
افراد یا اشــخاصی بر نمایندگان نظارت
داشــته باشــند کــه بیطــرف و منفعتــی
نداشتهباشند.
حمیدرضــا حاجــی بابایــی رئیــس
فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس
نیــز در این برنامه بــا بیان اینکه مجلس
در جمهــوری اســامی نمــاد مردمــی

دارد افزود :باید به ســمتی حرکت کنیم
که شوراها تقویت شــوند یا مجلسهای
محلــی ایجــاد کنیــم یا مجلــس دیگری
وجود داشته باشد که مکمل این مجلس
باشــد.حاجی بابایــی گفــت :نمایندگان
مجلس شــورای اســامی به نظارت نیاز
دارند و نظام نظارت نماینده بر نماینده،
کارآمد نیست.

بودن نظام اســت گفت :مجلس ابتدای
انقالب اســامی قدرتمند بود اما هرچه
جلوتــر میرویــم مجلــس ضعیفتــر و
نگاه ،حضــور و عوامل تأثیرگــذار در رأی
مــردم متفــاوت میشــود .فاصلــه بیــن
نماینــدگان و کارآمــدی مجلس با آنچه
در قانون آمده فاصله بسیاری است .وی
با بیان اینکه مجلس ضعف ســاختاری

شریعتمداریاعالمکرد:

جزئیات نامه وزیران به رهبر انقالب

مطهری :با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو الیحه  CFTو پالرمو قوی تر از گذشته است

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

مراقبباشیم
در بازی دشمن گرفتار نشویم

در مورد هر کدام از این لوایح به صورت
جداگانــه و هــم مجتمعــاً  -اخــذ شــده
است؛ یعنی کامالً پیداست که متناسب
با روند طبیعی قانونی کار ،رهبر معظم
انقــاب با تحقــق این شــرایط موافقت
فرمودهاند.
وی با یادآوری شــرایط پیش روی کشــور

و تحــوالت بینالمللــی تصریــح کــرد:
تأخیر در تصویب ،ممکن است تبعاتی
بــرای کشــور در عرصههــای گوناگــون
داشته باشد و انتقاالت مالی را با مشکل
مواجه کند .از این جهت موضوع لوایح
چهارگانه مرتبط بــا  FATFبرای دولت
از حساســیت ویــژهای برخــوردار بوده و

دادستان تهران:

حصر باقی است و پوسته آن هم نشکسته

برای مقام دولتی که ادعا کرد پوسته حصر شکسته شده ،کیفرخواست صادر شده است

دادستان تهران اســمی از مقام دولتی
نبــرد ،امــا اشــاره او نشــان میدهــد که
برای حســامالدین آشنا ،مشاور رئیس
جمهــوری در زمینــه مســأله حصــر،
کیفرخواســت صــادر شــده اســت.
جعفــری دولتآبــادی در هشــتمین
نشســت دادســتانی تهران بــا مدیران
رســانهها ،بــا اشــاره بــه اظهــارات یک
مقام دولتی مبنی بــر اینکه «از حصر
پوستهای باقی نمانده است» گفت :در
مورد گوینده این مطلب کیفرخواست
صادر و پرونده به دادگاه ارســال شــده
است.
آشــنا 18 ،آذر در نشســت پرســش و
پاسخ دانشجویی در دانشگاه تهران ،در
پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر گفته
بود« :از نظر من تا برداشته شدن حصر
تنها یک پوسته باقی مانده است .آنچه
باید از سوی رئیس شورای عالی امنیت
ملــی اتفاق بیفتد ،اتفاق افتاده و آنچه
باقــی مانده تنها یک پوســته اســت که
با پرداخت هزینه از ســوی امثال شــما
و دیگــران کــه امیــد اســت کــه آن هم
برداشته شود».
به گــزارش میزان ،دادســتان تهران در
ایــن زمینه بــا بیان اینکــه درباره حصر
اخبــاری در رســانهها منتشــر میشــود
که صحــت آن باید از ســوی دبیرخانه
شــورای امنیــت ملــی تأییــد شــود ،از
مســئوالن خواســت کــه متناســب بــا
جایــگاه و مســئولیت خــود اظهارنظــر
کنند.
وی با بیــان اینکه حصر باقی اســت و
پوســته آن نیز نشکســته اســت ،اظهار
کــرد :هر زمان این پوســته شکســت ،از
ســوی مراجع ذیربط اعالم خواهد شد
و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفاً
پــس از تأیید دبیرخانه شــورای امنیت
ملــی کشــور منتشــر نمایند .دادســتان
تهــران اعالم کرد در مــورد گوینده این
مطلب کیفرخواست صادر و پرونده به
دادگاه ارسال شده است.
جعفــری دولتآبــادی در بخــش
دیگــری از اظهارات خود ،با بیان اینکه
ادراک مردم نســبت به فســاد افزایش
یافتــه و مردم نســبت به شــیوع فســاد
ابــراز نگرانــی میکننــد ،گفــت :بایــد
بررسی شود که آیا این موضوع ناشی از
اصل فساد است یا اینکه انتشار اخبار،
گفت ههــا و عملکر دها بهگونهای اســت
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رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفت:
امریــکا و برخــی کشــورهای منطقــه
با توســل بــه جنــگ اقتصــادی ،روانی
و تبلیغاتــی درصــدد هســتند مــا را از
اهداف و آرمانهایمان منحرف کنند،
بنابراین باید مراقب باشیم که در بازی
دشمن گرفتار نشویم.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــود واعظــی
در دیــدار روســای روابــط عمومــی
دســتگاههای اجرایی و استانداریهای
سراســر کشــور با تأکید بر اینکه باید در
معرفــی و تبییــن سیاســتهای کالن
دولت ،برنامههای واحــد و همافزایی
توســط مراکــز روابــط عمومــی اتخــاذ
گردد ،اظهار داشت :روابط عمومیها
میتوانند نقش مهمی در پیشبرد امور
ایفا کنند به شــرط اینکــه مدیرانش به
اهمیت و اثرگذاری جایگاهی که در آن
هستند باور داشته باشند.
رئیس دفتــر رئیس جمهــوری با بیان
اینکه دشمن با جنگ روانی و تبلیغات
گســترده به دنبال تزریــق روحیه یأس
و ناامیــدی در جامعــه اســت ،گفــت:
در شــرایطی که دشــمن بــرای یأس و
ناامیــدی مــردم برنامــه ریــزی جدی
دارد و اتــاق فکــری در ایــن زمینــه
درمنطقه و واشنگتن فعال شده است
بایــد بســیار هوشــیار و مراقب بــود که
مواجهه درستی با این موضوع داشته
و با اطالعرسانی مناسب ضمن خنثی
کــردن تبلیغات دشــمن ،کلیت نظام
نیز صدمه نبیند.
واعظــی القــای ناکارآمــدی نظــام را
از دیگــر اهــداف دشــمنان دانســت و
اظهارداشت :جمهوری اسالمی ایران
براســاس تواناییهــای خــود تاکنــون
اقدامــات و توفیقــات گســتردهای
در عرصههــای مختلــف بویــژه در
عرصــه ســازندگی ،توســعه کشــور
و محرومیتزدایــی داشــته اســت.
وی ادامــه داد :البتــه ایــن بــدان معنا
نیســت که همه انتظــارات و مطالبات
مــردم بــرآورده شــده باشــد امــا بایــد
بــه تالشهــای خــود بــرای رفــع همه
مشــکالت مــردم ادامه دهیــم چرا که
دشمن برخی نارساییها و کمبودها را
برجسته کرده و باتوسل به آن به دنبال
القای ناکارآمدی است.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری
تصریــح کــرد :هــدف غایی دشــمن از

اقدامات خود این اســت که در فضای
غبارآلودگی کــه ایجاد میکند ،جدایی
مــردم از دولــت و حکومــت را رقــم
بزنــد لذا بایــد در مقابل دسیســههای
آمریــکا و شــبکه رســانه ای آن مراقب
باشــیم و چنانچــه به خوبــی و آگاهانه
به نقشــه دشمن واکنش نشان دهیم،
میتوانیم آن را خنثی کنیم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری
همچنیــن اســتفاده ازظرفیت فضای
مجــازی و ارتبــاط و تعامــل نزدیک با
مــردم را مــورد تأکید قــرار داد و گفت:
افتخاردولــت این اســت کــه از روز اول
اعــام کــرده کــه چیــزی را از مــردم
پنهان نمی کند و شبکه دسترسی آزاد
بــه اطالعــات را راهانــدازی کــرده و بــر
شفافسازی تأکید دارد.
واعظــی با بیــان اینکه دولــت از انتقاد
دلســوزانه اســتقبال میکنــد ،گفــت:
معتقدیــم انتقــاد دلســوزانه باعــث
شــکوفایی و پیشــرفت شــده و موجب
میشــود تا فــرد از ذهنیــت انحصاری
خــارج شــده و نظراتــش کامل شــود و
البته با تخریب و بــی اخالقی مخالف
هســتیم چرا که باعث یأس و تنش در
جامعه میشود.
وی بــا تأکیــد براینکــه وظیفــه روابــط
عمومــی صرفاً تولید خبر و ارســال آن
به رســانهها نیســت ،گفت :مهمترین
وظیفه روابط عمومی برقراری ارتباط
منظــم ،مســتمر و روزانــه با رســانهها
اســت تا آنها را نسبت به سیاستهای
دولت توجیه کند زیرا چنانچه رسانهها
اقناع شــوند قطعــاً با این سیاســتها
همراهی خواهند کرد.
رئیس دفتــر رئیس جمهوری اهمیت
مخاطــب شناســی را مورد تأکیــد قرار
داد و گفــت :نوع مواجهه با مخاطبین
مختلــف هنــری اســت کــه بایــد آن را
آموخــت چــرا کــه هــر مخاطبــی زبان
خاص خود را دارد و با همه مخاطبان
بــا یــک زبــان نمیتــوان حــرف زد لذا
بــرای تأثیرگذار بــودن باید مخاطب را
به درســتی شــناخت .واعظی با اشاره
بــه ضــرورت توانمندســازی روابــط
عمومیها گفت :مراکز روابط عمومی
حتمــاً بایــد از نظــر جایــگاه ،نیــروی
انســانی و منابــع توانمنــد باشــند و در
این راستا بایستی اقدامات الزم انجام
بگیرد.
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نامــه تعــدادی از وزرای دولــت به رهبر
معظــم انقــاب در بــاره الیحــه الحاق
ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا جرایم
ســازمانیافته فراملی (پالرمو) و الیحه
الحــاق ایران به کنوانســیون بینالمللی
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم
(سیافتی) تأیید شد.
محمــد شــریعتمداری وزیــر کار ایــن
نامهنــگاری را تأییــد کرد .الیحــه پالرمو
در جلســه شــنبه مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام بررسی و مقرر شد تا در
یک جلسه فوقالعاده بررسی آن ادامه
یابد .برهمین اساس پیشبینی میشود
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام روز
شنبه جمعبندی خود درباره آن را اعالم
کند .عالوه بر این،الیحه سی اف تی هم
کــه بــا ایرادتی از ســوی شــورای نگهبان
مواجه شــده بود روز یکشــنبه در دستور
کار صحــن علنی مجلس قــرار گرفت و
با اصــرار نماینــدگان این الیحــه هم به
مجمع ارسال شد.
از ســوی دیگــر مهلت گــروه ویــژه اقدام
یاف)  27بهمن ماه پایان
یت 
فا 
مالی (ا 

مییابد و این نگرانــی وجود دارد که اگر
بررسی لوایح تا آن تاریخ به اتمام نرسد
چه بســا نــام ایران به لیســت ســیاه این
گــروه مالی وارد شــود .برهمین اســاس
اســت که دولــت اصرار دارد کار بررســی
آن تسریع شود.
نامــه به رهبری هــم آن گونه که محمد
شــریعتمداری اعــام کــرده ،در همین
چارچــوب اســت .بــا ایــن حال ســه روز
پیــش جــواد کریمــی قدوســی نماینده
مخالــف دولــت در مجلــس بــا اعــام
خبرایــن نامهنــگاری البته مدعی شــده
بود کــه وزرای دولــت در نامه به رهبری
تهدید به استعفا کردهاند.
نکتهای که البته همچون ادعاهای دیگر
نماینده مشــهد قرین به صحــت نبود.
علیرضــا رحیمــی ،عضو هیأت رئیســه
مجلس در این باره و بدون آنکه نامی از
کریمی قدوسی ببرد ،نوشته بود« :عضو
افراطــی جبهــه پایــداری در کمیســیون
امنیــت ملــی در تحریفــی آشــکار ،ایــن
نامــه مشــفقانه را تعبیــر بــه تهدیــد به
استعفای جمعی از کابینه کرده است».

لعیا جنیــدی ،معــاون حقوقــی رئیس
جمهوری امــا در گفتوگو با «ایران» که
متن کامل آن بزودی منتشــر میشــود،
ضمــن تأییــد ایــن نامهنــگاری آن را
محرمانه خواند و البته تأکید کرد ادعای
تهدیــد بــه اســتعفا هــم بــه هیــچ وجه
صحت ندارد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تقدیم
نامــه برخی از وزیــران بــه رهبر معظم
انقــاب درباره لوایح مرتبط با  FATFرا
تأیید کــرد و گفت :مفاد این نامه تقاضا
از ایشــان برای تســریع در رســیدگی این
لوایــح در مجمــع تشــخیص مصلحت
نظام است.
محمد شــریعتمداری دیــروز در جریان
بازدید از خبرگزاری جمهوری اســامی
به برخی شروط و تحفظهای جمهوری
اســامی ایران در مورد کنوانســیونهای
مختلــف و عضویــت در ســازمانهای
بینالمللــی اشــاره کــرد و افــزود :فکــر
میکنــم دو یــا ســه اظهارنظــر مکتــوب
رهبر معظــم انقالب ذیل نظر شــورای
عالــی هماهنگی ســه قوه  -هــم منفرداً

دولت عالقهمند است تا در این فرصت
محدود این اقدام به نتیجه برسد.
شــریعتمداری همچنیــن اظهــار
داشــت :هیــأت عالــی نظــارت مجمــع
برخــی تحفظهــا دربــاره ایــن لوایــح
دارد .امیدواریــم ایــن لوایــح در مجمع
تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و
به تصویب برســد تا ما شاهد آثار زیانبار
عدم تصویب آن در کشور نباشیم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس هم
دربــاره ایــن نامه بــه خانه ملــت گفت:
تعییــن تکلیف دو الیحــه  CFTو پالرمو
قبل از اتمــام مهلــت  FATFمورد نظر
و توجه وزرا بوده اســت از این رو از مقام
معظــم رهبری برای تســریع در تعیین
ایــن تکلیف درخواســت شــده تــا از این
مهلت عبور نکنیم .وی با تأکید براینکه
نامه مذکور تنها درخواســت تســریع در
تعییــن تکلیف لوایــح نام برده اســت،
گفــت :بــا توجــه بــه تغییــرات مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام احتمــال
تصویب دو الیحه  CFTو پالرمو قوی تر
از گذشته است.

که تصور میشود کشــور را فساد گرفته
و مــردم این موضــوع را بــه حوزههای
مختلف تسری میدهند؟
وی با بیان اینکه مســئوالن و نهادهای
پاکدســت در کشــور وجــود دارد ،امــا
تصورات و پنداشــتهای مردم تغییر
کــرده ،یکی از دالیل آن را انتشــار اخبار
متعــدد مربــوط به فســاد دانســت که
دائماً منتشر میشود و نگرش مردم را
این گونه هدایت میکند که فساد همه
جا را فــرا گرفته؛ در حالی کــه مبارزه با
فساد شدت بیشتری پیدا کرده است.
جعفری دولتآبادی با تأکید بر اینکه
رسانهها میتوانند در رابطه با مدیریت
ســامت اجتماعی نقش مؤثــری ایفا
کنند ،افــزود :وقتی مدام در رســانهها،
صدا و ســیما و از قول مسئوالن مسائل
مرتبــط بــا فســاد بزرگنمایی شــده و
به ایــن تصور که آینــدهای وجود ندارد
و همــه جــا را فســاد گرفته ،دامــن زده
میشــود ،نگــرش مــردم بــه یــک باور
تبدیل شده و این تغییر باور به سختی
صورت میگیرد.
دادســتان تهــران در بخش دیگــری از
سخنان خود ،با قدردانی از اقدام اخیر
بانــک مرکــزی در رابطــه بــا راهاندازی
ســامانه رفــع تعهــدات ارزی ،تصریح
کــرد :حداقــل  10میلیــارد دالر ارزهای
دریافتــی در ســالهای  ۹۵ ،۹۴و ۹۶
مسترد نشده است.
البتــه دولت بایــد زودتر از این ســامانه
فــوق را راهانــدازی میکــرد؛ امــا اکنون
نیز بــا توجه به نقشــی که این ســامانه
میتواند در مبارزه با فساد داشته باشد،

دادستانی تهران از آن حمایت میکند.
وی بــا اشــاره بــه یــک پرونــده کالن
اقتصــادی اظهــار کرد :چرا در حســاب
بانکی متهمی کــه  ۴۰۰میلیون دالر ارز
دریافــت کرده و در بــازار آزاد فروخته و
کارخانه ماشینسازی تبریز را خریداری
کرده اســت ،یکبــاره میلیاردهــا تومان
وارد میشود ،اما مسئوالن بانکی آن را
به پلیس و دادستانی گزارش نکردند.
وی بــا بیــان اینکه اگــر قــوه قضائیه به
تنهایــی در رابطــه بــا بــاز بــودن منافذ
فساد هشدار دهد ،ممکن است برخی
دســتگاهها ایــن هشــدار را از موضــع
مخالفت بــا دولت تصور کننــد ،اظهار
کــرد :دولــت ســه و نیــم میلیــارد دالر
ارز بــرای واردات دارو بــه شــرکتهای
دارویــی تخصیــص داده اســت ،امــا
مشــخص نیســت ایــن ارزهــا چگونــه
هزینــه شــده و کســی در ایــن زمینــه
اطالعرسانینمیکند.
وی از مدیــران رســانهها خواســت از
دستگاههای اجرایی بخواهند به سمت
مطالبــه مبارزه با فســاد حرکت کرده و
پیشگیری را مقدم بر مقابله بدانند.
جعفــری دولتآبــادی در ارائــه آمــار
پروندههــای اخیــر اقتصــادی در حوزه
اخــال در نظــام ارزی و تلفــن همــراه
گفت :در طول این  6ماه مجموع افراد
بازداشــتی در پروندههــای اقتصــادی
 ۱۶۰نفر است ۶۷۰ ،نفر ممنوعالخروج
شدهاند  ۱۳۳فقره کیفرخواست صادر
شــده و به موجب این کیفرخواستها
 ۱۹۰نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاند که
از این تعداد ،حکم محکومیت  ۵۴نفر

در حــال اجرا بوده و پروندههای زیادی
در شعب ویژه در نوبت محاکمه است.
دادســتان تهــران همچنیــن از انتشــار
اخبــار خــاف واقــع و شــایعات مانند
عدم حضور سعید مرتضوی در زندان
گالیه کرد و با اشــاره به انتشــار گزارشی
با عنوان «فســاد در لواسانات» در یکی
از رسانهها گفت :این قبیل اخبار باعث
ناامیدی مردم میشــود؛ لــذا اینگونه
نباشــد که به جای مطالبهگری نسبت
به مبارزه با فساد ،به مردم نشانی غلط
بدهید.
عباس جعفــری دولتآبــادی در یک
گفتوگویــی رادیویــی نیز دربــاره خبر
منتشــر شــده مبنــی بــر قتــل خــاوری
گفــت :خاوری محکوم شــده ولی هنوز
نتوانستهایم از طریق پلیس بینالملل
او را برگردانیم.
وی درباره پرونده معاون ارزی ســابق
بانک مرکزی هم گفت :شــعبه دادگاه
ویــژه نقصهایــی در پرونــده گرفتــه و
پرونــده برگشــته تــا نقصهــا برطرف
شــود .بعد از رفع نقص پرونده مجدداً
به دادگاه برمیگردد.
جعفــری دولتآبــادی دربــاره ضبــط
ســکههای ســلطان ســکه و تکلیــف
ســکهها ،گفــت :زمانــی کــه ســلطان
ســکه دســتگیر و اعــدام شــد ،در زمان
دستگیری سکهای از او کشف نشد .او به
دلیل اینکه در کار ســکه بود به سلطان
ســکه شهرت داشــت؛ اما اموال زیادی
از او کشف شده و پلیس و دستگاههای
امنیتــی امــوال را شناســایی کردنــد و
یکی از معاونان ما که مســئول پیگیری
پرونده اســت مأموریــت دارد که اموال
شناسایی شده را بررسی کند.
وی درباره وضعیت پرونده محمدرضا
خاتمــی دربــاره انتخابــات  88نیــز
اظهارکــرد :وقتی شــما بعد از  10ســال
میگویید در انتخابات  88تقلب شده
سؤال میشود که چرا این اتفاق افتاده
است.
چــرا این اخبار را منتشــر میکنید؟ چه
نیــازی اســت که بعــد از  10ســال آن را
کالبدشکافی کنیم و اخباری را بگوییم
کــه به جــای اینکــه مــردم را بــه آینده
امیدوار کند آنها را به گذشته معطوف
کنــد؟ چــرا شــایعات خــاف پخــش
میشود؟ چرا نظام اسالمی را شکنجه
میکنید؟

خبر اول اینکه،ماشــاءاهلل شــمسالواعظین ،مدرس
روزنامهنــگاری از احضــارش بــه دادســرای اوین خبر
دیـــگه
چه خبر
داد و گفــت :طــی هفتههــای گذشــته تاکنــون ایــن
ســومین احضاریهای اســت که به دستم رســیده است .شمسالواعظین
در گفتوگو با ایرنا ،درباره ماجرای احضار خود به دادســرای اوین اظهار
داشــت :شــنبه گذشــته  ۲۹دی احضاریهای از دادســرای اوین به دســتم
رســید کــه به موجب آن باید طــی  ۵روز آینده خود را به دادســرا معرفی
کنم .وی ادامه داد :از چند و چون این احضاریه اطالعی ندارم ،زیرا چند
سالی است که فعالیتهای مطبوعاتی خود را کاهش دادهام و برای امرار
معــاش و اســتمرار حیات به مزرعــهداری و در پــارهای مواقع به تدریس
مواد درســی حــوزه روزنامهنگاری مشــغول هســتم و بجــز فعالیتهای
یادشده کار دیگری ندارم .این روزنامهنگار توضیح داد :البته این سومین
احضاریــهای اســت کــه از ســوی اجــرای احکام دادســرای اویــن دریافت
کــردهام و بــه خاطــر انجــام اعمــال جراحی روی لثــه خود نتوانســتم در
احضارهــای قبلی به دادســرا بــروم ،اما وکیل خــود را به دادســرای اوین
فرســتادم کــه به او گفتند بعد از پایان جراحی شــخصاً بــه اجرای احکام
مراجعه کنم .شــمسالواعظین یادآور شــد :چهار ســال پیــش به خاطر
ســخنانی که در مراســم اهدای جایزه جهانی آزادی مطبوعات داشــتم،
پروندهای برایم تشکیل و نهایتاً به موجب حکم شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
به  ۱۴ماه حبس محکوم شدم .پس از آن به حکم صادره اعتراض کردم
تا پرونده در مرجع تجدید نظر بررسی شود .وی توضیح داد :همان چهار
سال پیش دادگاه تجدید نظر جلسهای با حضور ضابطان پرونده برگزار
کرد و بعد از آن دیگر هیچ حکمی به من ابالغ نشــد و من نیز هیچ گونه
فعالیتمطبوعاتینداشتهام.

نظردومرجعتقلید
درباره پخش اعترافات از صدا و سیما

خبــر دیگــر اینکه،چهار نفــر از مراجــع تقلیــد و علما در معرض ســؤالی
درباره پخش اعترافات تلویزیونی متهمان قرار گرفتهاند که پاسخ دو نفر
از آنان منتشــر شده اســت .به گزارش ایرنا ،سید علی مجتهدزاده ،وکیل
دادگستری در صفحه توئیتر خود تصویری از پاسخ آیتاهلل ناصر مکارم
شــیرازی به اســتفتائی درباره پخــش اعترافات تلویزیونی پیــش از اثبات
جرم منتشــر کرده است.این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتاء نوشته
است«:تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده ،نمیتوان اسم
و تصویر و اقراری را که داشته است منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر
جرم مخفی بوده ،آشکار کردن آن جایز نیست ».آیتاهلل بیات زنجانی
نیز در این باره گفت ه است« :این کار عالوه بر اینکه مشروع نیست ،از نظر
اخالقی نیزدرست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات
مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد».

گمانهزنیدربارهجانشینرئیسی
در تولیت آستان قدس

شــنیدیم که،ســایت تابنــاک بــا اشــاره بــه آنچــه جــدی شــدن انتصــاب
حجتاالســام رئیسی به ریاســت قوه قضائیه خوانده ،از برخی گزینهها
برای جانشینی او در تولیت آستان قدس رضوی نام برده است.
بر این اســاس ،از آیتاهلل سید احمد حســینی خراسانی ،نماینده مردم
خراسان رضوی در مجلس خبرگان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،حجتاالسالم سید محمدحســن ابوترابی فرد ،امام جمعه موقت
تهــران و نایب رئیس پیشــین مجلس شــورای اســامی ،حجتاالســام
سید محمد ســعیدی ،تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه(س)،
حجتاالسالم علی محمدی ،رئیس سابق سازمان اوقاف و امور خیریه و
آیتاهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی و نماینده
مــردم اراک در مجلــس خبرگان به عنوان گزینههای جدی در این زمینه
نام برده شــده اســت .منابــع آگاه از جدی شــدن انتصاب آیتاهلل ســید
احمد حسینی خراسانی به عنوان تولیت احتمالی و جدید آستان قدس
رضوی پس از انتصاب احتمالی حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی در رأس قوه قضائیه خبر میدهند.

اذعان روزنامه اسرائیلی به برتری نظامی ایران

دســت آخر اینکــه ،روزنامــه صهیونیســتی جروزالم پســت روز دوشــنبه
در گزارشــی بــا ارجاع به آمارهای ارائه شــده توســط وبســایت «گلوبال
فایرپاور» ( )GPFاعالم کرد ،قدرت نظامی رژیم صهیونیستی در مقایسه
بــا دشــمن اصلی خود یعنــی ایــران در رتبهبندی جهانی بشــدت عقب
افتاده است .به گزارش تابناک ،طبق اعالم این وبسایت ،اسرائیل برای
ســومین ســال پیاپی در این رتبهبندی نزول کرده اســت و نسبت به سال
 2015که رتبه یازدهم جهانی را داشــت ،پنج پله ســقوط کرده است .این
در حالی است که جمهوری اسالمی ایران موفق شده تا از رتبه بیستم در
سال  2017به رتبه  13جهانی در سال  2018ارتقا یابد .این رتبهبندی با در
نظر گرفتن تواناییهای متعارف نظامی کشورها و همچنین منظور کردن
قدرت در معیارهای  55گانهای از قبیل ُبرد سالحها ،تعداد نیروهای در
دســترس ،تواناییهای صنایــع نظامی داخلی ،منابع طبیعی ،وســعت
جغرافیایی و قدرت اقتصادی تدوین شده است.

نتیجهیکنظرسنجی
درباره آگاهی سیاسی ایرانیان

بخش ســوم یافتههای طرح ملی ســنجش فرهنگ سیاسی
مــردم ایــران دربــاره آگاهیهای سیاســی نشــان میدهد که
خبـــر برخالف تصور رایج آگاهی سیاســی در بین مردم ایران زیاد
نیســت .به گزارش مرکز افکار سنجی دانشــجویان ایران (ایسپا) ،یافتههای این
پیمایش ملی که با جامعه آماری شــهروندان باالی  18ســال کشــور (شــهری و
روســتایی) و با تعداد نمونه آماری  4890نفر در ســال  1397انجام شده است،
با طرح سؤاالتی پیرامون آگاهی مردم از طیفبندی رسانهها و نیروهای سیاسی
و نیز اطالعات مرتبط با نهادهای حاکمیتی نشان میدهد در مجموع میانگین
آگاهی سیاسی روی طیف صفر تا  100برابر با  30.3بوده است که از نقطه وسط
طیــف (عــدد  )50پایینتــر اســت .الزم به ذکر اســت میانگین این شــاخص در
پیمایش سال  1384که با سؤاالت تقریباً مشابه انجام شده است ،برابر با 32.5
بوده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که میزان آگاهی سیاسی مردان
بــا زنان تفاوت معنــاداری دارد به این ترتیب که میانگین آگاهی سیاســی زنان
 25.2و میانگین آگاهی سیاســی مردان  35.3بوده اســت که این تفاوت از نظر
آماری معنادار اســت .در بین گروههای ســنی نیز میزان آگاهی سیاســی تفاوت
معنادار اما ضعیفی دارد و آگاهی افراد  30تا  49ســال بیش از ســایر گروههای
ســنی است .همچنین با افزایش سطح تحصیالت ،آگاهی سیاسی افراد بیشتر
اســت .میانگین آگاهی سیاســی بین افــراد دارای تحصیالت دانشــگاهی 44.8
و بیــن افــراد فاقــد تحصیــات دانشــگاهی  25.2بوده اســت .پیشــتر با انتشــار
بخشهــای دیگــری از یافتههای این پیمایش اعالم شــده بود که نتایج مربوط
به شــاخص حمایت از آزادی رســانهها برابر با  64.94بوده و گرایش به تساهل
سیاسی در میان مردم ایران با عدد  60.77در حد زیاد است.

