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نظر کدخدایی
درباره اختیارات رئیس جمهور

چهره ها و گفته ها
حجت االسالم سیدرضا تقوی دبیر
جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه
مدیر اسالمی باید خو شسابقه باشد،
اظهار کرد :کسی که روزی
بــا فتنه مـیخــواســت
ســفــره نــظــام را جمع
کند ،نباید روی کار
بیاید/ .ایسنا

محمود صادقی عضو فراکسیون امید
مجلس تصریح کرد :زمانی که کشور با
تنگناهایبسیاریروبهروست،امنیتملی
کشور در خطر و در معرض تهدید و تحریم
است این مسئله باعث
شده تا احساس نیاز
بهتفاهموگفتوگورا
همهدرککنند/.
خانهملت

خبر
بعداز 5ماه

جلسهشورایعالیانقالب
فرهنگیهفتهآیندهبرگزارمیشود
بعد از تعطیلی پنج ماهه جلسات شورای
عالی انقالب فرهنگی ،دبیر ایــن شــورا از
برگزاری این جلسه در هفته آینده خبر داد.
براساس گــزارش برخی رسانه هــا ،گالیه
رئیس جمهور از حضور ضرغامی و رحیم
پور ازغدی در جلسات شورای عالی انقالب
فرهنگی باعث شده بود که پنج ماه جلسات
این شورا برگزار نشود .حال حجت االسالم
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگی خبر داد :جلسه ش ــورای عالی
انقالب فرهنگی قطع ًا هفته آینده با حضور
تمام اعضا برگزار میشود .روابط عمومی
شورا نیز در اطالعیه ای در واکنش به گزارش
های منتشرشده درخصوص برگزار نشدن
جلسات هرگونه گمانه زنی در زمینه تشکیل
نشدن عمدی جلسات را فاقد مبنا خواند
و تکذیب کرد .روز گذشته محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در باره حضور
نداشتن رئیس جمهور در جلسات شورای
عالی انقالب فرهنگی و همچنین اظهارات
دو تن از اعضا مبنی بر این که آقای روحانی
قصد دارند ما را بیرون بیندازند ،بیان کرد:
نه؛ بحث این نیست .هر جلسهای بر اساس
چارچوبش یک آیین نامه دارد .اعضا باید
احترام جلسه و اعضای جلسه و رئیس جلسه
را حفظ کنند ،خب اگــر یک تخلفی باشد
و شخصی فُرم و چارچوب جلسه را رعایت
نکند رسیدن به نتیجه در آن جلسه دچار
مشکل است.

رئیس قوه قضاییه در دیــداری که به گفته برخی از
مدیران رسانه ها بــرای اولین بار برگزار می شد،
میزبانمسئوالنمطبوعاتورسانههابودوازنزدیک
نقطه نظرات و انتقادات آن ها را شنید .به گزارش
میزان ،حجت االســام و المسلمین سیدابراهیم
رئیسی در ایــن نشست که سه شنبه شب برگزار
شــد ،تاکید کــرد :حتم ًا لسان نقد شما میتواند
در جهت اجــرای عدالت کمک کند .کسی با نقد
هیچ مخالفتی ندارد؛ به ویژه زمانی که آن نقد ،نقد
منصفانه است .رئیس دستگاه قضا با بیان این که
وجود آزادی در کشور به برکت انقالب اسالمی و
خون مطهر شهداست ،افزود :ما در دستگاه قضایی
خودراموظفبهحمایتازآزادیرسانههاومطبوعات
میدانیم و معتقدیم که این آزادی به نفع مــردم و
کشور است .رئیسی همچنین اظهارکرد :آنهایی
که به دستگاه قضایی حرفی زدهاند و درباره ایشان
احیان ًاکیفرخواستیصادرشده،ازآنهاهمگذشت
میکنیم؛ اما مسئله ما حق نظام و حقوق مربوط
به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و ان
شاءا ...حتم ًا عزیزان با توجه به قانون مطبوعات به
آنپایبندهستندوپایبندباشندتاکاربهدادگستریو
بخشهایدادسرایماکشیدهنشود.رئیسدستگاه
قضایی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:
فساد در کشور ما فراجناحی است و اص ً
ال مربوط به
یک جناح و جریان خاص نیست .وی با بیان این که
تلقی فساد فراگیر در جامعه یک تلقی بسیارغلط
است،افزود:مابایدخبرهاییرادرجامعهمنتشرکنیم
که برای مردم ایجاد اطمینان کند .این که بگوییم
مجرمی محاکمه شد یا زمینهای فسادزا در کشور
اصالح شد ،برای مردم اطمینان ایجاد میکند؛ اما
این که مدام بگوییم فساد ،فساد ،این برای کشور
اطمینان ایجاد نمیکند .وی اظهار کرد :این که
دستگاههای مختلف برای خود اقــدام به تاسیس
خبرگزاریمیکنند،برایآناستکهرویکردونگاه
و خبرشان به جامعه منتقل شود .اگر همه رسانهها
ایــن موضوع را مــورد توجه قــرار دهند ،طبعا همه
آنها،رسانهحاکمیتخواهندشدورسانهحاکمیت
شــدن یک افتخار اس ــت.در ایــن نشست برخی از
مدیران رسانه ها نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود
پرداختند .حمید رسایی از هفته نامه 9دی گفت:
متاسفانه در دوره قبل رسانهها با سختگیریهای
خاصیمواجهمیشدندوکسانیکهبهقوهقضاییهنقد

تسنیم-عباسعلیکدخداییسخنگویشوراینگهباندرواکنشبهدرخواستاخیررئیسجمهوربرایکسباختیاراتویژهنوشت:رؤسایجمهور
ادوارمختلف،طبققانوناساسیاختیاراتوسیعیداشتهاندودرایندورهنیزاختیاراتبیشتریمتناسبباشرایطکشورتفویضشدهاست.آیااز
ظرفیتایناختیاراتگستردهبرایحلمشکالتاستفادهشدهاست؟

نشست صمیمی و صریح
مدیران رسانه ها با رئیسی

رئیسقوهقضاییه:خودراموظفبهحمایتازآزادیرسانههامیدانیم

داشتندکهالبتهاختصاصبهقوهقضاییههمنداشتبا
برخوردهایسختیمواجهمیشدندوازاینروشروع
شما شروع خوبی است وای کاش شکایاتی را که قوه
قضاییهازرسانههادارد،بررسیبفرمایید.
در
▪مدیر مسئول ایسنا :اولین باری است که ِ
خانهرئیسقوهقضاییهرویرسانههابازشد

متقیان مدیر مسئول ایسنا نیز تأکید کرد :تا جایی
که من اطالع دارم اولین باری است که د ِر خانه
رئیس قوه قضاییه روی رسانهها باز شده امیدوارم
این موضوع استمرار پیدا کند و این کرامت ادامه
داشتهباشد.
▪انتقاد مدیر مسئول فارس به بخشی از بدنه
قوهقضاییه

پیام تیرانداز مدیر مسئول فارس هم در سخنانی
گفت:مشاهداتماایناستکهبخشیازبدنهقوه
قضاییهبهجایاینکهخودرامدافعانقالبومردم
بدانددرواقعمدافعمدیریتقوهقضاییهاست.
▪مــدیــر عــامــل ایــرنــا :در  فــرایــنــد بــرخــی از
بازداشتهادرهمینروزهاابهاموجوددارد

ضیاءهاشمیمدیرعاملخبرگزاریایرناهمبابیان
این که در فرایند برخی از بازداشتها در همین
روزها ابهام وجود دارد ،افزود :این ابهامات سبب

شایعاتوتوسعهآنمیشودبنابراینشفافسازی
روندهابهویژهدرحوزهدستگیریهاوجلباعتماد
بیشتربهقوهقضاییهکمکمیکند.
▪انتقادمدیرمسئولهمشهری

کرمی مدیرمسئول همشهری هم گفت :بسیاری از
دوستانمابهعنواناهلرسانهدرزندانهستند؛حاال
شایدواقعاکمهمباشدمنتهااینوهننظاماستکه
گفته می شود ایران یکی از بزرگ ترین زندان های
مثال مطبوعات را دارد یا خیلی از این موارد  ،درباره
محیط زیستی ها واقعا نهاد امنیتی هست که می
گویداینهامجرمنیستندنهاددیگرمیگویدمجرمند
ودوسالاینهادرزندانهستندوهیچاطالعرسانی
نمیشودماانتظاراجرایعدالتداریم.پسازخاتمه
اظهارات مدیرمسئول همشهری ،حجت االسالم
رئیسیپرسید؟رسانهایدرزندانکسیراداریمکه
میگوییدزیاداست؟کرمیپاسخداد:گفتهمیشود؛
نهاالن،بهجرایمدیگریمتصفمیشود.رئیسقوه
قضاییهگفت:چونرسانهایفرمودینگفتمشایدما
بیاطالعهستیم.
▪مدیر فردانیوز :رسانهها باید احساس کنند
که پشتوانهای به نام قوه قضاییه دارند

مفتاحمدیرپایگاهخبریفرداهمدرسخنانشگفت:
متاسفانه تصویری که از رئیس قبلی قوه قضاییه در

افکارعمومیوجودداردبیشترسخنانایشاندرباره
مسائلسیاسیواقتصادیاستوکمترصحبتیاز
مسائل قوه قضاییه توسط رئیس قبلی این دستگاه
مطرحمیشد.مفتاحتأکیدکرد:قانونوقوهقضاییه
بایدازرسانههاحمایتورسانههابایداحساسکنند
کهپشتوانهایبهنامقوهقضاییهدارند.

...

▪انــتــقــاد مــدیــر مــســئــول جــــوان از نــبــود
دستورالعمل آزادیهایسیاسیواجتماعی

هــادی محمدی – محمود واعظی رئیس
دفتر رئیس جمهوری درباره حضور یوسف
بــن علوی وزیــرخــارجــه عمان در ایـــران و
احتمالمیانجیگریعمانبینایرانوآمریکا
گفت :وزیر خارجه عمان در سفر چند روز
پیش به تهران با ظریف دیدار و مذاکره کرد
و وزیر خارجه نیز امروز گزارش این دیدار را
در دولت ارائه داد که بر این اساس ،بن علوی
و ظریف در تهران درباره مسائل دوجانبه و
تحوالت منطقه ای صحبت کردند و اصال در
صحبت آن ها بحث میانجیگری نبوده است.
وی همچنین گفت :تا زمانی که مقام های
دولت آمریکا این گونه عمل می کنند؛ هم از
لحاظ فشار بر مردم ایران و هم عهدشکنی،
مذاکره در این شرایط معنایی ندارد .وی در
پاسخ به سوال دیگری درباره این که اعالم
شده است دو هیئت سیاسی مجزا از عراق
به نمایندگی از نخست وزیر این کشور یکی
به ایران و یکی به آمریکا رفته  ،آیا این هیئت
به ایران آمده است؟ گفت :نه ،عراقی ها گفته
اند بنا داریم دو هیئت یکی به ایران و یکی به
آمریکا بفرستیم؛ االن که این هیئت تهران
هم نیستند .البته ما نمی گوییم که هیئت
نفرستند ،حتما می آیند حرف آن ها را هم
می شنویم؛ اما مهم این است که ما درباره
پیشنهاد آن ها چه تصمیمی می گیریم.

عبدا ...گنجی مدیر مسئول جوان هم گفت :مقام
معظمرهبریمیفرمایندقوهقضاییهبایدپرچمدار
آزادیهایسیاسیواجتماعیباشد،اینفرمایش
حضرت آقا بسیار هوشمندانه است؛ اما ما تاکنون
دستور العملی در این زمینه ندیدهایم؛ برای مثال
آقایی که میخواهد در مشهد سخنرانی کند چرا
دادستان مشهد جلوی او را میگیرد و همین آقا
فردا سخنانی را که می خواست در مشهد بگوید ،
درشیرازوجاهایدیگرمیگوید.

▪مدیر سایت عصر ایــران :گــارد قوه قضاییه
بایدبازشود

محمدی ،مدیر سایت عصر ایران هم گفت :اگر یک
تاریخ پژوه بخواهد دربــاره رسانههای ایــران طی
سالهایاخیرتحقیقکنداحتماالاینتصوربرایاو
ایجادمیشودکهدررأسقوهقضاییهیکفردمعصوم
حضور داشته است چرا که هیچ انتقادی از این قوه
دررسانههاپیدانمیکند.ویتصریحکرد:گاردقوه
قضاییهبایدبازونقدپذیریبایداحیاشود.
▪توضیحات سخنگوی قــوه قضاییه دربــاره
توقیفنشریهصدا

درایننشستغالمحسیناسماعیلی،سخنگوی
قوه قضاییه درباره موضوع توقیف نشریه ها گفت:
تبصره  ۲ماده  ۵قانون مطبوعات صراحت دارد
کــه مصوبات شـــورای عالی امنیت ملی بــرای
مطبوعات الزم االتباع است و در صورت تخلف؛
دادگاه میتواند نشریه متخلف را به طور موقت تا
دو ماه توقیف کند .وی بیان کرد :دربــاره نشریه
صدانیزقرارشدهمیناتفاقرخدهدبنابرایناین
نشریهرفعتوقیفخواهدشدوبهحیاتخودادامه
میدهد؛البتهرسیدگیبهتخلفاتآندردادگاهو
باحضورهیئتمنصفهانجامخواهدشد.

دولت

واعظی  :بن علوی پیامی از
آمریکا نیاورده بود

▪آخر هفته سخنگوی منتخب دولت با
رئیس جمهور جلسه دارد

واعــظــی در خــصــوص وضــعــیــت انتخاب
سخنگوی دولــت تصریح کــرد :آخــر هفته
سخنگوی منتخب دولت با رئیس جمهور
جلسه دارد و امــیــدواریــم مد نظر ریاست
جمهور قــرارگــیــرد ،ایــشــان فعال در حال
نوشتن برنامه هستند.

