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مع��اون اول قوه قضائیه با اش��اره ب��ه اینکه ق��وه قضائیه و ناجا 
دالل های ارز را بازداشت و محکوم کردند، خواستار این شد که با 

مسببان اصلی به هم ریختگی بازار ارز برخورد شود.
غالمحسین محسنی اژه ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل 
دادگس��تری استان تهران که بعد از ظهر امروز برگزار شد، گفت: 
دهه اول این ماه بسیار شریف است و ما روز عرفه و اعیاد قربان و 
غدیر را در پیش داریم و از خداوند توفیق می طلبیم؛ در این ماه 
می بینیم ذکر شریف ال اله اال اهلل زیاد وارد است. از خداوند می 

خواهیم توفیقی بدهد تا این ماه را درک کنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: آقای اس��ماعیلی در هر کجایی که 
بودند، توفیقاتی داش��تند، در مسولیت جدید هم ان شاهلل توفیق 
خواهند داش��ت. وی ادامه داد: ریاس��ت کل جدید دادگس��تری 
تهران هم از س��ابقه بس��یار خوب قضایی برخوردار هستند و در 
دادگس��تری گیالن، دادستانی کل کش��ور و مناصب دیگر پست 
داشتند. امیدواریم بتوانند با نیت پاک و تجربه ای که دارند منشأ 
اثر باشند. وی با اشاره به ترک جلسه از سوی دادستان کل کشور 

گفت: ایشان باید در جلسه ای دیگر حضور می یافتند.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه تهران مختصات خودش را دارد 
گفت: مدیری که در این اس��تان پست می گیرد، باید این مسئله 
را در نظر بگیرد. وی افزود: همکاران اش��اره کردند که حجم کار 
زیاد است. در این چهار دهه مگر همه چیز برای ما فراهم بود؟ با 

همین دلسوزی که انسان در مسئوالن می بیند و با همان روحیه 
س��ال ۵۷ کار کنیم با تمام وجود احساس می کنم بر مشکالت 

فایق می شویم.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به مس��والن قضایی استان تهران 
گف��ت: باید متولی حرمت امام زاده را نگ��ه دارد و این را باید در 
رابطه با زیرمجموعه خود در نظر بگیرید. عالوه بر حمایت و اعزاز 
باید به صیانت و سالمت زیر مجموعه خود توجه کنیم. محسنی 
اژه ای ادامه داد: اگر فس��ادی در بخش��ی هست و ما آن را ریشه 
نک��ن نکنیم و آن فس��اد در خانه ما هم النه کرده باش��د نیاز به 

درمان دارد چرا که فساد مسری است.
وی افزود: احساسم بر این است اختالف طبقاتی در حال افزایش 
اس��ت و عده ای در حال تالش هس��تند تا ثروت بادآورده ای را 
برای خود فراهم کنند. یک عده ای در کش��ور بس��تری برایشان 
فراهم شده و با تکثر ثروت بقیه جاها ها را خراب می کنند. وی 
افزود: این ثروت بادآورده خدای ناکرده ممکن اس��ت در قدرت و 
انتخابات و در جابه جایی مدیران دخالت کند و این ثروت ممکن 
اس��ت زمینه های لغزش را فراهم کند. معاون اول قوه قضاییه با 
تاکید بر ضرورت نظارت ها گفت: اداری و دوستانه می گفتم که 
درآمد ما در کش��ور مشخص است بخشی از آن مربوط به نفت و 
بخشی به مالیات و واگذاری های خصوصی و غیره است. به بخش 
نظارتی گفتم در این چند سرچشمه متمرکز بشوید.محسنی اژه 

ای ادامه داد: بر روی دو چیز به تفاهم رس��یدیم که یکی از آنها 
این بود که منش��أ پولدار ش��دن بی حساب و کتاب شدن برخی 
ها به مس��ئله زمین و برخی به ش��رکت های لیزینگی و تعاونی 
ها برمی گردد. محس��نی اژه ای ادامه داد: در رابطه با تعاونی ها 
ش��اهدیم که بیش از یک میلیون جمعیت س��پرده گذار پولی را 
تهیه کرده و این مس��ئله باعث سرریز شدن مشکالت این تعداد 
به قوه قضاییه می ش��ود. معاون اول قوه قضاییه خطاب به رئیس 
دادگستری و دادستان تهران گفت: از آقای اسماعیلی می خواهم 
آماری در رابطه با برگرداندن اراضی ملی به بیت المال ارایه دهند.
وی ادامه داد: یکی از مسایلی که به مردم ضربه می زند، موضوع 
فرار مالیاتی اس��ت. فرار مالیاتی به کجا می رود، آیا به تولید می 
رود؟ برای برخی افراد خاص میرود که همین فس��اد را ایجاد می 
کند.محس��نی اژه ای تصریح کرد: احساس خطر می کنم از این 
ث��روت بادآورده ای که عده ای انجام می دهند. با این نوس��انات 
بازار و ارز در مدت کمتر از یک س��ال بروید و ببینید چه کسانی 
با ثبت س��فارش متقلبانه و ریختن ارز ما به بازار باعث شدند قوه 
قضاییه و ناجا به کف خیابان برود و آن دالل را بازداشت و محکوم 
کنیم. اما مسببان این قضیه چه کسانی بودند؟ چه کسی نظارت 
نکرد؟ چه کسی آن همه ارز را به بازار ریخت تا دالل ها آن طور 
کنند. اینها آن چیزهایی اس��ت که اگر امروز به آنها نرسیم فردا 

دیر است.   میزان 

مرضیه هاش��می مجری پرس تی وی در همایش حقوق بش��ر و 
کرامت انس��انی گفت: من خوب می دانم معنی حقوق بش��ر در 
آمریکا چیست، بیشتر از ۴۳ میلیون نفر در آمریکا زیر فقر هستند. 
در آنجا س��یاه پوس��تان هر گاه حرکتی انجام دادند، سرکوبشان 
کردند. وی ادامه داد: دولت آمریکا شروع کرد مواد مخدر مخصوصا 
کراک را به محله های س��یاه پوستان آورد و این محله ها را نابود 
کردند. من خودم روی این مسائل مستند ساختم. همانطور که در 

افغانستان این کار را می کنند. 
هاشمی تصریح کرد: اگر بسیاری از مردان جوان در زندان باشند 
کمتر می توانند بچه دار شوند البته من این مسایل را خیلی نمی 
توانم باز کنم. وی گفت: آمریکا به س��یاه پوس��تان می گوید فکر 
نکنید ما شما را آدم حساب می کنیم آنها در فرگوسن علیه مردم 
تانک آوردند، متاس��فانه این مسائل چیز جدیدی نیست. مجری 
پرس تی وی گفت: س��یاه پوس��تان بی هیچ بهانه ای در آمریکا 
کشته می شوند، به طوری که به یک سیگارفروش حمله کردند و 
او فریاد می زد نمی توانم نفس بکشم و در اینجا هیچ اتفاقی برای 
آن پلیس نیفتد اما کس��ی که تصویر را گرفته بود زندانی کردند. 
هاشمی افزود: من چه جنایتی در آن کشور کردم که آن گونه من 
را با دستبند و پابند دستگیر و با من برخورد کردند، آیا با شاهد 
اینگونه باید برخورد ش��ود، شما که مدعی حقوق بشر هستید و 
احترام به ادیان می گذارید چرا من را بی حجاب کردید، شما به 

چه حقی اینکار را کردید.  مهر

همزمان با اس��تمرار سیاس��ت های بحران ساز آمریکا در 
آمریکای التین، نیکالس م��ادورو رئیس جمهور ونزوئال 
گفت اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان می دهد 
جان بولتون مش��اور امنیت ملی آمریکا در س��ال 2018 

نقشه ترور وی را طراحی کرده بود. 
اوت 2018 مادورو در یک راهپیمایی بزرگ در کاراکاس 
پایتخ��ت ونزوئال ش��رکت کرده بود ام��ا مقامات امنیتی 
ونزوئال ناگهان م��ادورو را از آن راهپیمایی خارج کردند 
زی��را ب��ه نظر می آمد تالش��ی در خ��الل آن در جریان 
ب��ود تا به جان رئیس جمهور ونزوئال س��وء قصد ش��ود. 
مقامات ونزوئال بعداً اعالم کردند چندین پهپاد ناش��ناس 
نزدیک جایگاه رئیس جمهور که قرار بود از همانجا برای 
راهپیمایان سخنرانی کند منفجر شدند. هیچ صدمه ای 
به رئیس جمهور ونزوئال وارد نشد اما هفت نیروی نظامی 
این کش��ور زخمی ش��دند. در آن زمان مادورو مخالفان 
راستگرای ونزوئال و همچنین دولت های آمریکا و کلمبیا 
را مس��ئول این حمله دانس��ت. این در حالی اس��ت که 
مادورو در مصاحبه اخی��رش با َمکس بلومنتال خبرنگار 
آمریکایی که از تلویزیون دولتی ونزوئال پخش شد گفت: 
»یک س��ال از تالش برای ترور من گذش��ته اس��ت. من 
امروز می توانم بگویم اسنادی دارم که ثابت می کند آن 
تالش برای ترور من به دس��تور جان بولتون انجام ش��د. 
همه اسناد و مدارک به جان بولتون منتهی می شود که 
طرز تفک��ری جنایی دارد و به قتل می اندیش��د.من در 

حال حاضر نمی توانم رئیس جمهور آمریکا را متهم کنم 
ام��ا دالیل مختلفی دارم که می توان��م تحقیقات درباره 
فعالی��ت های جان بولتون را خواس��تار ش��وم.« مادورو 
دس��امبر س��ال گذش��ته بولتون را متهم ک��رد در حال 
طراحی نقشه ای برای سرنگون کردن دولت ونزوئال و به 
قتل رس��اندن وی )مادورو( است. در همین حال ونزوئال 
از ش��ورای امنیت خواس��ت درباره حض��ور هواپیما های 
جاسوس��ی آمری��کا در حریم هوایی این کش��ور تحقیق 
کند. س��اموئل مونکادا نماینده کاراکاس در سازمان ملل 
متحد روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: دولت 
ونزوئال با ارس��ال نامه ای به ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد خواس��تار انج��ام تحقیقاتی در ارتب��اط با حضور 
هواپیما های جاسوس��ی آمریکا در حریم هوایی و دریایی 
ونزوئال شد. مونکادا گفت: "در این نامه، ما به این موضوع 
پرداختیم که چگونه دول��ت آمریکا با اعزام هواپیما های 
جاسوسی به منطقه برای دریافت اطالعات و بدون هیچ 
گونه هش��داری، در حال تحریک رویداد های نظامی در 
ونزوئالست . " مونکادا خاطرنشان کرد فرماندهی جنوبی 
آمری��کا تاکنون ۵۵ بار هواپیما های��ی را به حریم هوایی 
ونزوئال اعزام کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه کوبا 
با ابراز همبس��تگی با رئیس جمهور ونزوئال، پایان یافتن 
"تالش برای س��لطه امپریالیس��م" را خواستار شد. برونو 
رودریگز در توئیتر نوشت تحریم ها برابر با "اقدامی دیگر 

برای لطمه زدن و دستبرد زدن به آن کشور" است. 

قربانیان مذاکره 
آمریکایی 

اشتباهی محاسباتی 
به نام دیدار و 
تماس تلفنی

هر س��ال با ف��را رس��یدن 1۷ م��رداد)روز خبرنگار(، 
کارنامه یک ساله عملکرد خویش و رسانه امان را مرور 
می کنی��م تا ببنیم که چه کارهایی انج��ام داده و چه 
کارهایی همچنان بر زمین مانده است. مرور می کنیم 
توانایی هایمان و کاستی هایی که در تحقق رسالتمان 
داشته ایم و چگونه می توانیم از کاستی ها فاصله گرفت 
و در مس��یر رس��یدن به اهدافمان گام برداریم. امروز 
1۷ مرداد 1۳98 اس��ت و بار دیگر این س��وال را برای 
خود مطرح می کنیم که در شرایط کنونی کشور، چه 
رسالتی بر دوش ما است و چه راهی را باید بپیماییم تا 

به سر منزل مقصود برسیم؟
برای رسیدن به پاسخ مروری بر شرایط کشور و آنچه 
در عرصه بین الملل در قبال ایران اس��المی می گذرد 
ضروری می نماید. امروز مساله اصلی کشور را چنانکه 
رهب��ر انقالب بارها تاکید ک��رده اند اقتصاد و فرهنگ 
تش��کیل می دهد. فرهنگی که اگر به درس��تی تبیین 
و اجرایی ش��ود می تواند بر اقتص��اد تاثیرگذار و حتی 
بسیاری از مشکالت را مرتفع سازد. فرهنگ همبستگی 
و اتحاد، فرهنگ ایستادگی و مقاومت، فرهنگ درست 
مص��رف کردن، فرهنگ کار کردن برای مردم به جای 
بازی های سیاس��ی و ضدوبندهای جناحی، فرهنگی 
بصیرت و دشمن شناسی، فرهنگ تکیه بر داشته های 
درون به جای چش��م داشت به بیگانه که کارنامه اش 
سیاه و س��لطه گرایانه است و صدها موضوع فرهنگی 
دیگر مولفه هایی هستند که حالل مشکالت ا قتصادی، 

سیاسی و اجتماعی کشور خواهد بود. 
در حوزه سیاست خارجی نیز بر همگان آشکار است که 
دشمن و نظام سلطه از جایگاه منطقه ای و توان دفاعی 
و حرکت رو به پیش��رفت ملت ایران در هراس است و 
تالش دارد تا ضمن محدودس��ازی ای��ن روند با ایجاد 
فضای یاس و ناامیدی ایرانیان را به پذیرش س��لطه و 
دوری از آرمان هایشان و حتی دست کشیدن از آزادگی 
سوق دهد. تحریم ها و فشارهای اقتصادی در حالی که 
رسما هدفش��ان را تغییر ماهیت انقالب اسالمی ملت 

ایران عنوان می کنند، در این چارچوب است.
 با توجه به این ش��رایط رس��الت خبرنگاری اهداف و 
مس��یر راهش تا حدود زیادی آش��کار و روشن است. 
رس��الت خبرنگاری آن اس��ت که صادقان��ه، عادالنه و 
مشفقانه مشکالت کشور را به گوش مسئوالن رسانده 
و به عنوان چش��م بینای جامعه، سختی و مشکالت و 
مطالبات مردم را منعکس و بازگو س��ازد تا مسئوالنی 
که ش��اید کمتر در جریان مس��ائل کشور هستند و یا 
خدایی ناکرده قصوری دارند یا به مسیر خدمت رسانی 
وارد ش��وند و یا اینکه از سمت هایشان استعفا دهند تا 
راه برای تالش گران عرصه جهاد و پیش��رفت کش��ور 

همواره گردد. 
در این میان نگاه تک بعدی به کاس��تی های کشور که 
متاس��افنه بعضا در فضای رس��انه ای کشور مشاهده 
می شود جز ایجاد فضای ناامیدی و یاس در میان مردم 
نتیج��ه ای ندارد و این دقیقا همان فضایی اس��ت که 
دش��من به دنبال القاء آن به ملت ایران است در حالی 
که نس��خه رهایی را نیز پذیرش س��لطه غرب عنوان 
می کن��د. بر این اس��اس رس��الت خبرنگاریمان حکم 
می کند که در کنار بیان کاستی ها، ظرفیت های بسیار 
کشور و کارهای بزرگی که انجام گرفته بیان و با نگاهی 
منصفانه و عادالنه کاستی ها و ظرفیت ها را بیان کنیم. 
جهانیان اذعان دارند که ایران در عرصه دانش پزشکی، 
علمی، هس��ته ای، توسعه و پیشرفت، در حوزه دفاعی 
و اقتدار ملی دستاوردهای بسیاری داشته و حرف های 
بس��یاری ب��رای گفت��ن دارد. تبیی��ن ای��ن حقایق و 
دستاوردهای ۴0 ساله نظام اسالمی وظیفه ما اصحاب 
رسانه است تا رسالتمان برای دمیدن روح امید و انگیزه 
در جامعه و خنثی س��ازی طراحی دشمنان برای القاء 

ناتوانی ایرانی را محقق سازیم.
 در این میان بی��ان حقایق جاری در جهان و نمایش 
الیه های زیرین آنچه در جوامع و س��اختار سیاس��ی 
غربی می گذرد امری ضروری است. بیان این حقیقت 
ک��ه در آمریکایی که خود را مهد پیش��رفت و اقتصاد 
و هژمونی می نامد روزان��ه دهها نفر در تیراندازی های 
خیابانی جان می دهند از رسالت جامعه خبری کشور 
اس��ت تا چهره واقعی آمریکایی  که تس��لیم شدن در 
برابر خواسته هایش را زمینه امنیت و پیشرفت می نامد 

بر همگان آشکار گردد.
رسالت خبری ماست که با انعکاس جنایاتی که آمریکا 
و س��عودی در یم��ن ص��ورت می دهند و ی��ا جنایات 
صهیونیس��تها در فلسطین و تروریس��تها در سوریه و 
عراق، روح آزادی خواهی و حمایت از مظلوم را در میان 
ملت ها بیدار سازیم و به همگان نشان دهیم که مدعیان 
حقوق بشر غربی که دم از بشریت می زنند چگونه برای 
درآمدهای حاصل از فروش سالح به جنایت از بشریت 
می پردازند آنچه گفته شد تنها بخش های کوچکی از 
رسالت خبری ما اصحاب رسانه است که البته در کنار 
آن از مردم و مسئوالن درخواستی نیز داریم و آن اینکه 
چنانکه رئیس جمهوری دیروز در حاشیه نشست هیات 
دولت گفتند اصحاب رسانه بدون لکنت بتوانند سخنان 
خود را بر زبان آورند و این باور برای همگان باش��د که 
خبرنگاران جز خدمت رسانی و کمک به حل مشکالت 

کشور و تقویت اقتدار ملی هدفی ندارند. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

صفحه 6

ما و رسالت خبری
ترکیه برای ایجاد »منطقه امن« در 

مرزهای سوریه طراحی می کند

 اصالح ظاهری 
واحد پول ملی با 

دالر

با حذف چهار صفر رخ می دهد؛
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دولت ها در 
واگذاری ها خوب 

عمل نکردند

تأیید مجدد رهبری 
آیت الله خامنه ای توسط 

خبرگان 
دبیر ش��ورای نگهب��ان روایتی از اجالس��یه فوق العاده 
خب��رگان در 1۵ مرداد 1۳۶8 برای انطباق ش��رایط و 
صفات رهبری با قانون اساس��ی بازنگری ش��ده و تأیید 

مجدد خبرگان بر رهبری آیت اهلل خامنه ای بیان کرد.
آی��ت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهب��ان دیروز در 
نطق پیش از دس��تور خود در جلسه این شورا، روایتی 
از اجالس��یه فوق العاده خب��رگان در 1۵ مرداد 1۳۶8 
برای انطباق ش��رایط و صفات رهبری با قانون اساسی 
بازنگری شده و تأیید و تأکید مجدد خبرگان بر رهبری 

آیت اهلل خامنه ای بیان کرد.
آیت اهلل جنتی که خود از اعضای وقت مجلس خبرگان 
رهب��ری ب��وده، با تأکید ب��ر اینکه پ��س از رحلت امام 
خمین��ی )ره(، مجلس خب��رگان اجازه ن��داد خالء در 
رهبری کشور به وجود آید و با انتخاب درست و به جای 
آیت اهلل خامنه ای از س��وی خب��رگان ملت این خالء پر 
ش��د، خاطرنشان کرد: پس از آنکه قانون اساسی جدید 
و بازنگری شده از سوی مردم در ۶ مرداد 1۳۶8 با بیش 
از 9۷ درصد رأی آورد، اجالسیه فوق العاده خبرگان در 
1۵ مرداد 1۳۶8 برگزار شد. دبیر شورای نگهبان افزود: 
در آن اجالسیه، اصول بازنگری شده قانون اساسی درباره 
وظایف، مسئولیت ها، شرایط و صفات مقام رهبری مورد 
بازخوانی و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: عده ای از 
اعضای خبرگان نظرشان این بود که برای جلوگیری از 
ش��ائبه ها و شبهات آینده، برگزاری اجالسیه فوق العاده 
برای تأیی��د و تأکید مجدد رهب��ری آیت اهلل خامنه ای 
الزم و ضروری است که سرانجام خبرگان ملت تصمیم 
گرفتند در آن اجالس��یه مجدداً ش��رایط و صفات الزم 
مق��ام رهب��ری در قانون اساس��ی جدید را ب��ا آیت اهلل 
خامنه ای انطب��اق دهند. آیت اهلل جنت��ی تصریح کرد: 
نهایتاً اعضای حاضر در این اجالس��یه، پس از بررس��ی 
شرایط و صفات الزم در رهبری با توجه به اصول جدید 
قانون اساسی این صفات و شرایط را منطبق با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای دانس��ته و ب��ا اکثریت قاطع، رهبری 

ایشان را مجدداً تأیید و تأکید کردند.
وی در ادام��ه انتخاب آیت اهلل خامن��ه ای را به رهبری 
جمهوری اس��المی ایران، بهترین انتخاب خبرگان و از 
الطاف الهی دانس��ته و خاطرنشان کرد: تاریخ ۳0 ساله 
رهبری ایش��ان و مواضع و اقدامات معظم له بیانگر آن 
است که همچنان آیت اهلل خامنه ای بدیلی در جمهوری 
اس��المی ای��ران ندارند و تاکنون انقالب را به درس��تی 
رهبری کرده اند. دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه 
به مناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک به همه اصحاب 
خبر، از زحم��ات و خدمات خبرنگاران و تمام عوامل و 
اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کرد و یاد و خاطره شهدای 
عرصه خبر و رس��انه به ویژه ش��هید محمود صارمی را 
گرامی داشت. پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

روایت دبیر شورای نگهبان  از اجالسیه 
فوق العاده خبرگان در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ 

خ����ب����ر

انفجارهای افغانستان دهها کشته و زخمی 
برجای گذاشت 

شهادت امام محمدباقر )علیه السالم( تسلیت باد

نغالمحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه:

دالل های ارز را محکوم کردیم اما مسببان اصلی چه کسانی هستند؟

السالم علیک یا امام

۴۳ میلیون نفر در آمریکا زیر 
خط فقر

بولتون طراح اصلی توطئه ترور مادورو

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جوانان نخبه و 
اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور

صفحه 2

روحانی:
خبرنگاران نقص دولت را 

بدون لکنت زبان بگویند
2


