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ارسال نامه دوم به رئیس جمهور برای ترمیم کابینه
عضو کمیسیون شوراها در مجلس گفت: نامه ای به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان 

به روحانی ارسال شده که از او خواستیم به ترمیم هیات وزرا بپردازد.
ابوالفضل ابوترابی افزود: واقعیت این اس��ت که هیات وزیران انتظارات مردم 
را ب��رآورده نمی کنند، درواقع هیات وزرا در بخش اقتصادی ناکارآمد هس��تند و 

رئیس جمه��ور هم باید بداند با این هیات وزرا نمی توانند مس��یر را به س��رانجام 
برس��انند.انتظارات مردم به حق اس��ت، چراکه تورم، گرانی، رکود مسکن، مشکالت 

معیشتی و وضعیت بحرانی ارز شرایط را برای آنها بسیار سخت کرده است.
وی گفت: هیات وزیران باید جوان تر ش��ود، وزرای تنبل کنار گذاش��ته ش��وند، در 
مجم��وع ترمی��م هیات وزرا در ش��رایط فعلی امری ض��روری اس��ت.نامه ای که قبال به 
روحانی ارسال شده بود در خصوص وزرا نبوده و صرفا به آقای سیف اختصاص داشت و 

درخواست داشتیم درخصوص ریاست بانک مرکزی تجدیدنظر کنند.  ایلنا

پارلمان
رئیس جمهور آمریکا چهره ای نا متعادل و ترسو است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور آمریکا چهره ای نا 
متعادل و ترسو است که سعی دارد با رویکرد تاجر مأبانه و فضاسازی های کاذب 

از قبیل ایران هراسی، مطامع مالی و اقتصادی خود را در منطقه دنبال کند
آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت 

نظام س��خن می گفت، افزود: ملت ایران در بصیرت و هوش��یاری بی نظیر هستند و 
بی تردید با روحیه ی مقاومت و ایس��تادگی بر ارزش های خود ، ترامپ را مانند اسالف 

خود با شکست مواجه می سازند.
وی وحدت و تبعیت از رهبری و تالش شبانه روزی را وظیفه مهم مسئوالن کشور در 
ش��رایط کنونی دانس��ت و در ادامه افزود: راه مقابله با شیطنت های دشمنان، انسجام و هم 
افزایی، رصد دقیق شرایط، هوشیاری در قبال توطئه ها و اهتمام هرچه بیشتر بر ارائه خدمت 

به مردم عزیز به ویژه حل معضالت و مشکالت اقتصادی و معیشتی است.  ایسنا

مصلحت
نامه اصالح طلبان تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ است

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در حالی که همه دنیا به رفتار ترامپ 
اعتراض می کنند یک عده »راهبرد« گفت و گوی مجدد با ترامپ را تجویز می کنند 
و آن را تنها راه حل می دانند، بنابراین غرض آنها دلس��وزی برای ملت نیس��ت و 

تکمیل پازل آمریکاست.
عزت اهلل ضرغامی اظهار داش��ت: تنها چیزی که می توانم بگویم این اس��ت که 

هیچ دلس��وزی در این نامه وجود ندارد. وی افزود:  در این ش��رایط خاص این نامه و 
این نوع درخواست تکمیل سیاست ضدبشری ترامپ به خصوص در منطقه است آن هم 

درحالی که امروز همه دنیا در بی اعتمادی به ترامپ متحد هستند.
وی گف��ت: در حال��ی که همه دنیا به رفتار ترامپ اعت��راض می کنند یک عده در داخل 
کشورمان به عنوان »راهبرد« گفت و گوی مجدد با ترامپ را تجویز می کنند و آن را تنها راه حل 
می دانند، بنابراین غرض آنها دلسوزی برای ملت نیست و تکمیل پازل آمریکاست.  فارس

دیدگاه

قوه قضاییه از حقوق مردم دفاع کند
قوه ی قضایی��ه باید پرچمدار حق��وق عمومی در 
جامعه ش��ود و در هر زمین��ه ای که الزم بود، از حقوق 
مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله 
کنددر قانون اساس��ی تصریح شده است که نظارت بر 
ُحس��ن اجرای قوانین و نظارت بر ُحسن اجرای امور بر 
عهده ی قوه ی قضاییه اس��ت و دی��وان عدالت اداری و 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور به عنوان دو بازوی اصلی 

قوه، مسئولیت این دو وظیفه ی مهم را برعهده دارند.
احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های 
مشروع مردم از وظایف مهم قوه ی قضاییه است و این 
قوه باید پرچمدار این موضوعات باش��د و با مخالفان و 
معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. 
»تش��ویق قضات عادل و درس��تکار« مکمل »تنبیه و 
برخورد با متخلفان« است. قضات عادل، شجاع، قاطع، 
منصف و پرکاری را که به ش��دت خداترس هس��تند و 
عالمان��ه و بدون مالحظه قضاوت می کنند، مش��هور و 
ب��ه جامعه معرفی کنید. برخی مکرراً می گویند بعضی 
اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آن ها، 
اص��ل هش��تم قانون اساس��ی را که مربوط ب��ه امر به 
معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی 

نمی دانند و به این امر واجب توجه نمی کنند.
نام شهید بهش��تی با قوه ی قضاییه پیوند خورده 
است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشه ی راهبردنگر و 
با تفکر ایجاد بنای جدید دستگاه قضائی در جمهوری 
اس��المی، وارد این قوه ش��د و با دانایی و نگاه تحولی، 

خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.

دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضاییه
12 تیر 96

مخاطب شمایید

 فیروزآبادی به جای عذرخواهی
عذرتراشی کرد 

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس با انتشار 
پستی در نسبت به ماجرای ویالی فیروزآبادی 

واکنش نشان داده و نوشت: هوالحکیم.
درس ها و عبرت های یک اقدام انقالبی.

ب��ه اعتبار مرقومه آقای دکتر فیروزآبادی ۲۳ س��ال 
 زمین��ی یک هکتاری مخروب��ه!! در یکی از بهترین نقاط 
ییالق��ی با کمترین امکانات، به  عنوان دفتر فوق س��ری!! 
ایشان مورد استفاد قرار گرفته بود. تعدادی از دانشجوی 
عدالتخواه به این ش��رایط اعتراض کردند. س��تاد اجرایی 
حضرت امام که با دوبار دستور رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای تخلیه این مکان ب��ا تعارف برخورد کرده بود ۳ روز 
پیش به دس��تگاه قضایی شکایت کرد، همان روز دستور 
قضایی برای تخلیه مکان مورد نظر صادر شد و بالفاصله 
نیروی انتظام��ی آن را ابالغ کرد و فردای روز ابالغ حکم 

قضایی نیز ملک مورد نظر به بیت المال برگشت.
برخی از درس ها و عبرت های گرفته ش��ده در این 
خصوص به نظر عبارتند از: ۱- وقتی آتش به اختیاری 
نیروهای انقالبی با دقت و بررس��ی درست انجام پذیرد 
حتم��اً در اص��الح امور موث��ر خواهد بود. ۲- س��ال ها 
مواجهه تعارف مآبانه س��تاد اجرایی با دس��تور رهبری 
معظم انقالب اس��المی نتیجه ای درپی نداشت و نشان 
داد صیانت از بیت المال با مماش��ات س��ازگار نیست و 
تنها شکایت قضایی ستاد اجرایی بدور از تعارفات مضر 
نتیجه بخش شد. ۳- اقدام به هنگام دستگاه قضایی و 
نیروی انتظامی پس از شکایت و در کسری از روز، هم 
تحس��ین برانگیز بود و هم نشان داد در صورت وجود 
اراده برخورد می توان مشکالت و معضالت را به فوریت 
اصالح نمود. ۴- آقای فیروزآب��ادی بجای عذرخواهی 
از رهبری و مردم عذرتراش��ی ک��رد . ای کاش الاقل در 
پیشگاه خدا توبه نماید تا این اقدام ناشایستش حداقل 

عواقب اخروی را برای وی داشته باشد.

سیاست مجازی

شهردارى كالله درنظر دارد كارگاه سنگ شكن خود را از طريق مزايده عمومى به مدت 
يكسال با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 132/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به 
صورت ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 
نزد بانك ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى 

خود تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه 
97/4/17 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات 

قرائت و رسيدگى مى شود.
3) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.

آگهى مزايده عمومى سنگ شكن شهردارى كالله   ( نوبت اول) 

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

موضوع : اخطار به صاحبان كاال    
با توجه به اتمام مهلت توقف كاالهاى مشروحه ذيل موجود در اماكن بندرى ( شركت آريا بنادر ايرانيان ) چنانچه ظرف مدت 30روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
جهت ترخيص و خروج كاالى خود از منطقه ويژه قتصادى بندر امام خمينى (ره) اقدام ننمايد منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و تحويل و فروش از طريق 

دادگسترى اقدام خواهد نمود .

تاريخ انتشار:1397/4/3
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ب��ه بهان��ه نزدیک ش��دن به  ن ا حادثه هفتم تیرماه و رسیدن میـــــز
هفته ق��وه قضاییه با سلس��له گزارش هایی درباره 
عملک��رد و البته نقدها و اقدام��ات مثبت و منفی 
این قوه همراهتان خواهیم بود، در ابتدا به بررسی 
وظایف قوه قضاییه طبق قانون اساس��ی و خواست 
مقام معظ��م رهبری پرداخت��ه و در روزهای آتی 
درب��اره وعده های داده ش��ده رئیس ق��وه و میزان 
رضای��ت مردمی از قوه و طرح ه��ای موفق و ناکام 

بیشتر برایتان خواهیم نوشت.

قانون اساسی و قوه ناظر
برای بررسی وظایف قوه قضاییه یک راست سراغ 
قانون اساس��ی می رویم، این قانون در اصل  یکصد و 
پنجاه و ششم اینطور می گوید که قوه  قضاییه  قوه ای 
است  مستقل  که  پشتیبان  حقوق فردی  و اجتماعی  
و مس��ئول  تحقق  بخش��یدن  به  عدال��ت  و عهده  دار 
وظایف��ی نظیر: رس��یدگی  و صدور حک��م  در مورد 
تظلمات ، تعدیات ، ش��کایات ، حل  و فصل ، دعاوی  و 
رف��ع خصومات  و اخذ تصمیم  و اق��دام  الزم  در آن  
قس��مت  از امور حس��بیه ، که  قانون  معین  می کند. 
احیای  حقوق  عامه  و گس��ترش  عدل  و آزادی های  
مشروع ، نظارت  بر حسن  اجرای  قوانین . کشف  جرم  
و تعقی��ب  مجازات  و تعزیر مجرمین  و اجرای  حدود 
و مقررات  مدون  جزایی  اس��الم . اقدام  مناسب  برای  

پیشگیری  از وقوع  جرم  و اصالح  مجرمین .

 قوه  قضاییه برای عدل است
اما در ادامه بخش��ی از مطالبات رهبری از قوه 
قضایی��ه را مرور می  کنی��م، رهبر معظم انقالب در 
هفتم تیر 88 می فرمایند: »در مورد قوه ی قضاییه 
آنچه که مهم اس��ت، این است که ما ببینیم قوه ی 
قضاییه برای چیس��ت؛ آن را تأمین کنیم. همه ی 
کارها در این جهت باید باش��د. قوه ی قضاییه برای 
عدل اس��ت، برای عدالت اس��ت. معیار و شاخص 
عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، 
منطب��ق به قانون ش��د، این عدالت اس��ت؛ اگر از 
قانون انح��راف پیدا کرد، این بی عدالتی اس��ت. و 
قانون هم در نظام اس��المی، قانون اس��المی است. 
البته در مجموعه ی قوانین ما ممکن است قوانینی 
باش��ند که صددرصد ب��ا احکام اس��المی منطبق 
نباش��ند، یا قوانینی که از قب��ل مانده اند یا برخی 

قوانین دیگر، که اینها بایست اصالح بشود. معیار، 
این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل، اینجا 

تحقق پیدا میکند.«

مردم لمس کنند که قوه قضاییه ملجأ آنهاست
ایشان در سال 87 در هفته قوه قضاییه اینطور 
می فرمایند که: »اگر در حل و فصل قضایایی که به 
قوه ی قضاییه مراجعه میش��ود، مثاًل هشتاد درصد 
-ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی 
دقیق، قاطع و عادالنه کار انجام بگیرد، این احساس 
ت��ا ح��دود زیادی در م��ردم به وج��ود خواهد آمد 
که احس��اس کنند قوه قضاییه ملجأ آنهاس��ت. این 
احس��اس باید به مردم دس��ت ده��د؛ یعنی مردم 
بفهمن��د که قوه ی قضاییه متکفل اس��تقرار عدالت 
اس��ت؛ این باید حاصل ش��ود. همه ی این مقدمات 
برای این اس��ت که این حال��ت در جامعه به وجود 
بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، 
لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت 
عمومی جامعه ی ما به وجود نیامد، باید بدانیم یک 
جای کار عی��ب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، 
مش��کل را برطرف کنیم. این آن چیزی اس��ت که 
معی��ار و مالک عمل باید باش��د و همه باید تالش 
کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باس��واد 
احتیاج دارد که بحمداهلل در قوه ی قضاییه، ما از این 
قبیل عناصر بس��یار داریم؛ انسانهای دلسوز، مؤمن، 
عال��م، عالقه مند ب��ه کار، وظیفه ش��ناس در قوه ی 

قضاییه بحمداهلل در سطوح مختلف کم نیستند.«

زندان باید آموزشگاه نیکی ها باشد
رهبری درباره زندان ها نیز بیاناتی داشته و در 
تیرماه 87 فرموده اند که: »مسئله ی حل مشکالت 
زندانهاس��ت. خیلی مس��ئله را باید جدی گرفت. 
البته سیاس��ت حبس زدائی -که جزو سیاس��تهای 
رئیس محترم قوه بوده اس��ت و جزو این کارهائی 
است که تصمیم گیری ش��ده و اقدام شده است - 
بس��یار کار خوبی اس��ت؛ لیکن به هر حال وجود 
حبس و وجود زندان یک واقعیتی اس��ت. بایستی 
مدیریت ما در امر زندان جوری باشد که زندان به 
معنای واقعی کلمه آموزش��گاه نیکیها ش��ود. اینها 
را بای��د جزو کارهای بزرگ ش��مرد؛ جزو مس��ائل 
مهم به حس��اب آورد. اینها چیزهائی اس��ت که به 
خود قوه ی قضاییه ارتباط پیدا میکند. مدیریتهای 
مربوطه بایستی حداکثر تالش را برای این مسئله 
بکنن��د. البته در زمینه ی کم کردن تعداد زندانیها 
ب��ا عفو و مرخصی، که این ه��م مباحث طوالنیای 
دارد، م��ا، موضوع را با مس��ئولین محترم قوه و با 
رئیس محترم قوه در میان گذاش��تیم، میگذاریم، 
بحث میش��ود؛ به هر حال بایست برای این کارها 
راه عالج حقیقی پیدا کرد. این جزو آن اولویتهائی 

اس��ت که در زمینه ی ارتقاء قوه ی قضاییه به نظر 
رسید و گفته شد.«

 دیدن مفاسد اقتصادی
مانند یک بیماری واگیردار

ایش��ان در همین دیدار می فرمایند: »مفاس��د 
اقتص��ادی را صرفاً به عنوان ی��ک کار خالف نباید 
در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال 
نشود، تعقیب نشود، ریشه یابی نشود، قوای مختلف 
کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن 
ریشه ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار 
کالن و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد 
فرهنگ��ی را هم با خود میآورد، مفاس��د اخالقی را 
ه��م میآورد. وج��ود و رواج مفاس��د اقتصادی یکی 
از بزرگتری��ن خطرهای��ش این اس��ت ک��ه عناصر 
خوب دس��تگاهها را متزلزل میکن��د، زیر پای آنها 
را سس��ت میکند. بس��یاری از این موارد و قضایای 
مفاس��د اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده 
و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است 
که آن مفس��د اقتص��ادی برای پیش��برد کار خود 
الزم دانس��ته در داخل فالن دس��تگاه نفوذ کند و 
تع��دادی از عناصری را ک��ه در آنجا کار میکنند، با 
خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار 
میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطاِن هوس، 
زیاده طلبی و پول را به جان اینها میاندازد، همه هم 
طاقت نمیآورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی 
از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.مفاسد 
اقتصادی در جامعه سرمایه گذاریهای درست و سالم 
را معوق میکند. ...مفاس��د اقتص��ادی مانع فعالیت 
اقتصادی سالم است، نومید کننده ی عناصر مؤمنی 
اس��ت که میخواهند فعالیت اقتصادِی خوب داشته 
باش��ند، یک بالست، یک بیماری عظیم است؛ مثل 
وبائی که در جامعه میآید، مثل بیماریهای واگیری 
است که تا میآید، همه ی دستگاهها - قوه ی مجریه، 
قوه ی مقننه، قوه ی قضاییه - به حرکت میافتند که 

جلویش را بگیرند.«

فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اما رهبری در صحبت های خود فرمان هش��ت 
م��اده ای را به قوه ابالغ کرده ان��د و در این باره نیز 
مکررا در دیدار با مسئوالن قضایی یادآور می شوند 
که: »این نامه ی ما، مطالبه ی ما، مال سال ۱۳8۰ 
اس��ت؛ تاریخش آن وقت اس��ت، اما همیشه تاریِخ 
روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، 
هم��ان مطالبه، هم��ان حرفها، ام��روز از طرف ما 
نس��بت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که 
باید انجام دهند. این را دس��ت کم نباید گرفت. و 
بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای 
مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند 

نفوذ کنن��د و آدمهائ��ی را به رنگ خودش��ان در 
بیاورند یا همکار با خودش��ان کنند، که این از آن 
چیزهای بس��یار مهم و فاجعه آمیز است که باید با 
قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد 

و با آن برخورد کرد.«

گستردن دانش قضایی در همه   سطوح
ایشان در س��ال 8۴ نیز به قوه قضاییه توصیه 
کردند: »مس��ئله ی پرورش عناصر فعال در قوه ی 
قضایی��ه - به قول ش��ما کادرس��ازی - باید جدی 
گرفته بش��ود؛ گسترش علم و آگاهی هم در میان 
تمام سطوح قوه ی قضاییه بسیار مهم است. من به 
رئی��س محترم قوه عرض کردم ک��ه فاصله ی بین 
بعض��ی از آرای دادگاه ه��ای بدوی ی��ا تجدیدنظر 
قب��ل از رفتن ب��ه دیوان عالی کش��ور، و آرایی که 
نس��بت به همی��ن پرونده بعد از نق��ض در دیوان 
عالی کش��ور اس��ت، فاصله ی عجیبی است؛ گاهی 
بی��ن این، دو تا رأی هس��ت! دو دادگاه که هر دو 
وابسته به یک دستگاه هس��تند؛ یکی شدیدترین 
حکم را داده و مجازات را معین کرده اس��ت، یکی 
تبرئه کرده! فاصله ی اینها خیلی زیاد اس��ت. این، 
ناش��ی از چیس��ت؟ کی در این بین اشتباه کرده؟ 
آن هم اش��تباهی به این فاحش��ی. باألخره بعد از 
آن که حکم نقض ش��د، ممکن است مقداری باال 
پایین برود، اما این که این مقدار فاصله باشد، این 
نشانه ی این است که ما احتیاج داریم به گستردن 

دانش قضایی در همه ی سطوح.«

 چالش قانونی و نظارتی
موجب ورزیده تر شدن قوه قضاییه خواهد شد

رهبری در دیداری که با خانواده شهدای هفتم 
تیر داش��تند نیز اینط��ور می فرمایند ک��ه: »قوه ی 
قضاییه بایس��تی از نظ��ارت قانون اس��تقبال کند. 
قان��ون، یکی از ابزار نظارت اس��ت. خوِد قانون یک 
عامل نهاده ش��ده ی در داخل قوه ی قضاییه اس��ت 
که برای نظارت بر قوه ی قضاییه، عامل بس��یار مهم 
و مؤثری اس��ت. معیار، قانون باش��د و قوانین نقض 
نش��ود؛ تخصیص نخورد؛ تقیید نخورد؛ از گستره ی 
قانون به دالیل گوناگون چیزی حذف نشود. به هر 
حال، قوه ی قضاییه باید هرگونه نظارتی را استقبال 
کند. خوشبختانه شما از مسئول عالم، دانا، هوشمند 
و مجموعه ی بسیار خوبی از قضات شریف، پاکدامن، 
عناصر مؤمن در قوه ی قضاییه برخوردار هستید. هر 
چه که نظارت بش��ود، هر چه که اظهارنظر بش��ود، 
حّتی انتقاد منصفانه، باید مورد استقبال قرار بگیرد. 
این، خیلی خوب است. آن را که حساب پاک است 
-چه در زمینه های مالی، چه در زمینه های غیرمالی- 
از محاس��به باکی نیست. بگذارید عناصر مقرر برای 
این کار؛ مثل سازمان بازرسی و سازمانهای گوناگون 

نظارتی و همچنین عناصر بیرون از دستگاه قضایی؛ 
مثل صاحب نظ��ران حوزه و دانش��گاه، حقوق دانان 
کشور، اعالم نظر کنند، پیشنهاد کنند، انتقاد کنند؛ 
اینها قوه ی قضاییه را تقویت میکند و قوه ی قضاییه 
را ورز میده��د. بحمداهلل ارکان قوه ی قضاییه ارکان 
خوبی اس��ت؛ پایه ی آن پایه ی بس��یار خوبی است 
و برخاس��ته و پدید آمده از ریش��ه ی مقدس نظام 
جمهوری اسالمی و متکی به احکام اسالمی است و 
از چیزی باکی ندارد و قوه ی مس��تحکمی است؛ هر 
چه بیشتر با آن چالش قانونی، چالش نظارتی انجام 
بگیرد، برای او بهتر اس��ت و موجب ورزیده تر شدن 

آن خواهد شد.«

جایگاه قاضی
رهبر معظم انقالب در س��ال 8۳ نیز در دیدار 
مس��ئوالن قوه قضایی��ه و خانواده ش��هدای هفتم 
تی��ر می فرمایند: »محور در ق��وه ی قضاییه، قاضی 
اس��ت. بقیه ی تش��کیالت همه تدارکچِی قاضیاند؛ 
همه در حکم نیروهای س��تادی برای صف هستند. 
صف، قاضی اس��ت. آنچه که در عرصه ی قضاوت و 
صحنه ی دادگاه اتفاق میافتد، آن چیزی اس��ت که 
به ما نش��ان میدهد که: »الثمرة تنبأ عن الشجرة«؛ 
یعنی نشان میدهد پشت سر این صف و پشت سر 

این جبهه ی مقدم، وضع چگونه است.«

مدیریت قوه قضاییه با رهبری نیست
ایش��ان در جلس��ه اخیری که با دانش��جویان 
داش��تند نیز درب��اره انتقاد دانش��جویان از برخی 
اقدام��ات ق��وه قضایی��ه صراحت��ا می فرمایند که 
رئیس قوه منصوب رهبری اس��ت اما مدیریت قوه 
با رهبری نیس��ت و به نوعی اینطور اش��اره دارند 
که نه تنها مردم اش��تباهات احتمالی قوه را نباید 
به اثر خواس��ت رهبری ببینند بلکه مسئوالن قوه 
نیز در صورت انجام اشتباه نباید به دلیل منصوب 
رهب��ری بودن از مردم بخواهند که از این اش��تباه 
چشم پوش��ی کنن��د. در واقع رهبری ب��ا این بیان 
اخیرش��ان همانطور ک��ه خودش��ان نقدپذیری را 
بارها در جلسات ثابت کرده اند از مسئوالن قوه هم 

خواسته اند که نقدپذیر باشند. 
در نهای��ت ب��ا ای��ن مقدمه ای ک��ه در گزارش 
نخست برایتان نوشتیم به بررسی ویژگی های قوه و 
عملکردهای مسئوالن قوه قضاییه خواهیم پرداخت 
و اینطور می توان نتیجه گرفت که رعایت سلس��له 
وظایف گفته شده که به عقیده نگارنده نقدپذیری 
و رعای��ت عدالت در صدر آنهای��ت اعتماد مردم به 
ای��ن قوه را افزایش داده و جای��گاه این قوه مهم را 
در دید مردم قلبی کرده و نگاه ها را به س��مت قوه 
مانند زمانی که آیت اهلل بهشتی ریاست این مهم را 

برعهده داشت مثبت و تاثیرگذار می کند. 

مروری بر وظایف قوه قضاییه و خواست رهبری از این قوه به بهانه حادثه هفتم تیر؛

نقدپذیری و رعایت عدل کلید اعتماد مردم به قوه

دعوت از رسانه ها برای پوشش زنده مناظره 
CFT موافقان و مخالفان الیحه

نماینده مردم مش��هد و کالت با اشاره  ب��ه برگزاری مناظره می��ان مخالفان و پویش شفافیت
موافقان الیحه الحاق دولت ای��ران به مبارزه با تأمین مالی 
تروریس��م، گفت: ما از موافقان ای��ن الیحه برای حضور در 
محل فراکسیون شفاف سازی روز دوشنبه دعوت می کنیم.

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ادامه داد: ما به همراه آقای 
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی 
اقتصادی به دنبال دعوت از موافقان و مخالفان الیحه الحاق 
دولت ایران ب��ه مقابله با تأمین مالی تروریس��م برای انجام 
مناظره در محل این فراکسیون هستیم تا مناظره به صورت 

شفاف برگزار شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به مخالفت مقام 
معظم رهبری با تصویب چنین لوایحی در مجلس که مغایر با 
منافع ملی کشور است، افزود: ما مخالفان این الیحه می خواهیم 

دالیل خود را به صورت واضح و منطقی بیان کنیم.
پژمانفر ضم��ن انتق��اد از موضع گیری ه��ا و تهمت زنی 
روزنامه های زنجیره ای نس��بت به مخالفان این الیحه، گفت: 
آنه��ا از ما به عنوان افرادی نام بردند که هیچ دانش و س��واد 
مناس��بی نداریم و تنها با غوغاس��االری به دنبال هدف خود 
هستیم. وی ادامه داد: ما از همین مدعی ها دعوت می کنیم تا 
پای میز مناظره حضور یابند و صدا و سیما، رسانه ها و فضای 

مجازی این مناظره را به صورت زنده پوشش داده دهند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: ما می خواهیم به صورت کامال شفاف منطق خود 
را در اعالم موافقت با این الیحه اعالم کنیم و ما غوغاساالری 

را کار غلطی می دانیم.  باشگاه خبرنگاران

یم   ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شبه پول دار
چرا سکه و دالر گران نشود؟

عض��و کمیس��یون »برنام��ه، بودجه و  محاسبات« مجلس با بیان اینکه ۲۰۰ نظـــــرگاه
هزار میلیارد تومان ش��به پول و یا پ��ول موهومی وارد پول 
کرده ایم، گفت: طبق این ش��رایط چرا نباید سکه دو و نیم 
میلیون تومان نش��ود و چرا نباید براس��اس این شرایط ارز 

رشد نکند.
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: در بودجه س��ال ۹7 دولت 
مکلف شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر کند، اما برخی معتقدند 
این مسئله در پایه پولی اقتصاد کشور تاثیری نمی گذارد. وی 
تاکید کرد: همچنین سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان هم 

برای امر تسعیر در مجلس به تصویب رسید.

ای��ن نماینده مجلس بیان داش��ت: جمع این دو رقم به 
۱۹۰ هزار میلیارد تومان می رس��د و اگر بخواهیم این رقم را 
رند کنیم باید اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان شبه پول و یا پول موهومی وارد پول کرده ایم.
وی تاکید کرد: طبق این ش��رایط چرا نباید سکه دو و 
نیم میلیون تومان نش��ود و چرا نباید براس��اس این شرایط 
ارز رش��د نکند. حاجی بابابی بیان داش��ت: 7۰ درصد پولی 
که در بانک ها وجود دارد یا منجمد یا پول موهومی است و 
بانک ها با ۳۰ درصد اداره می شود بنابراین وقتی 7۰ درصد 
پول بانک موهوم است، با ۳۰ درصد باقیمانده، بانک ها دیگر 

نمی تواند مجموعه خود را اداره کند.
وی بیان داشت: نقدینگی ما از سال ۹۲ تا االن ۵/۳ برابر 
شده است؛ معلوم است که وقتی این پول ها در جامعه می آید 
چه سرنوش��تی خواهد یافت؛ این نقدینگی در زندگی مردم 

تأثیرگذار است و هزینه ها را باال می برد.  میزان


