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رستمی :حمایت از آزادی بیان در کرسی های
آزاداندیشی را وظیفه خود می دانیم

...

ویژه های خراسان
مجوزویژهبرایقرض100
میلیاردیدرآمدهاییکسازمان
یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه روزهای
اخیر خود به تعدادی از اعضای کابینه ،اعالم
کرده حسب اختیارات ناشی از اصل 138
قانون اساسی ،یکی از سازمان های مشهور
دولتی می تواند برای حل فوری مشکالت
تــعــدادی از تشکل هــای صنفی و اعضای
این مجموعه ها ،مبلغ  100میلیارد ریال را
به صــورت قرض الحسنه و در قبال گرفتن
ضمانت نامه های معتبر بانکی ،در اختیار آن
تشکل ها قرار دهد به شرطی که پس از شش
ماه،بهسازمانمذکورمستردشود.

چهره ها و گفته ها

آهنگ خوش ائتالف
پرویزسروری،عضوجمعیترهپویانتأکید
کــرد :در جریان هستم که تالش زیادی
صورت میگیرد که نیروهای انقالب در
آهنگ خوش با یکدیگر به ائتالف رسیده
انــــد و بـــا وحــــدت و خــدمــت
بتوانند بــه یــک فرایند موثر
تالشگر برسند/ .باشگاه
خبرنگاران

فسیل گرایی!
هادی غفاری با اشاره به این که باید دست
از فسیلگرایی برداریم ،گفت :نیروهای
جوان وجود دارند ،باالخره
شما 20-30سال زحمت
کشیدید ،قبول داریم ولی
در سمت مشاوره ادامه
دهید/.خبرآنالین

ایلنا-حجتاالسالممصطفیرستمیرئیسنهادنمایندگیرهبریدردانشگاههاباتأکیدبراینکهادعایاینکهامنیتآزادیبعدازبیانوجودندارد،موجب
یهایآزاداندیشیتاکیددارند،ماحمایتاز
محدودیتدرفعالیتکرسیهایآزاداندیشیشدهواینیکجفاست،گفت:زمانیکهرهبرمعظمانقالببرکرس 
کرسیهاوعزیزانیراکهدراینکرسیهابهبیانمطالبخودمیپردازندوظیفهخودمیدانیم.

در پاسخ به اقدام قابل تحسین رئیس قوه قضاییه برای استفاده از دیدگاه های مردم در فضای مجازی انجام شد

نظرات کاربراندرباره فراخوان رئیسی
روز گذشته در یــک اقـــدام کم
سابقه و قابل تحسین رئیس قوه
قضاییه فراخوانی درخصوص
مشارکتجوییازمردمونخبگان
در روند تحوالت دستگاه قضایی
منتشر کــرد .فراخوان آیت ا...
رئیسی که ابتدا در اینستاگرام
منتشر شده بود با گذشت چند
ساعت با استقبال کاربران در
این شبکه های اجتماعی و دیگر
شبکه ها همراه شد  .این اقدام
در بهره گیری از فضای مجازی
برایشنیدندیدگاههایمردم،
شاید تا حدی تصور عموم مردم
از اقــدامــات سلبی قــوه قضاییه
در مواجهه با فضای مجازی را
تغییر دهد .به ویژه این که حجت
االسالم و المسلمین رئیسی در
ایــن فــراخــوان فضای مجازی و
رسانههای اجتماعی را به عنوان
«فرصتی بزرگ برای کم کردن
فاصلههای زمانی و مکانی در
ارتباطات و به اشتراکگذاری
نظرات» توصیف کرده است که
در نــوع خــود نشان دهنده نوع
نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا به
شبکه های اجتماعی است .وی
همچنین در توصیفی صریح تر
که حمایت جــدی تر وی از این
فضا در عین توجه به آسیب های
آن را نشان می دهد ،تاکید کرده
کــه مسئوالن نباید خــود را از
«فرصت کمنظیر ارتباط با مردم
در این بستر» محروم کنند .وی
البتهتاکیدکردهکه«آسیبهای
فــضــای مــجــازی در جــای خود
باید به طور جدی دنبال و رفع

شــود ».او همچنین به استفاده
از «نــظــرات ارزشمند کاربران
رسانههای اجتماعی» در دوره
حضور در آستان قدس رضوی
نیز اشاره کرده است .به جرئت
می تــوان گفت که این جمالت
صریح ترین و شاید نخستین
مواضعرسمیرئیسقوهقضاییه
در حمایت از فوایدشبکه های
اجتماعی باشد .وی همچنین
در ادامــه فــراخــوان خــود آورده
اســت« :نیل به قوه قضاییه تراز
انــقــاب اســامــی در گــام دوم،
بــدون مشارکت و نقشآفرینی
مردم،نخبگانودلسوزانانقالب
ممکننیست  ».رئیسیدرادامه
از عموم مــردم خواست تا زمان
راه انــدازی سامانه اختصاصی
برای ارتباط دوسویه از صفحات
اجتماعی متعلق به او در رسانه
هایاجتماعیبرایطرحنظرات
خود استفاده کنند .رئیس قوه
قضاییه در این فراخوان آدرس
شبکه هــای اجتماعی خــود در
اینستاگرام و پیام رســان های
سروش ،گپ ،آی گپ ،بله و ایتا
را برای این منظور معرفی کرده
است.

▪خواستههاوپیشنهادهای
مردمبهرئیسدستگاهقضا
چهبود؟

درپاسخبهایندرخواستکاربران
شبکههایاجتماعینیزبامراجعه
بــه صــفــحــات اجــتــمــاعــی حجت
االســـام والمسلین رئیسی به
طرحدیدگاههایخودپرداختند.
باتوجه به ایــن که در پیام رسان
هــای یــادشــده امــکــان مشاهده
نظرات ارســال شده برای رئیس
قوه قضاییه نیست ،به محورهای
کامنت های (نظرات) ثبت شده
در صفحه اینستاگرام _Raisi
 orgاش ــاره مــی کنیم .موضوع
تعیینتکلیفاستخدامیهایقوه
قضاییه و نیز شرایط کارکنان این
دستگاه از جمله درخواست های
پرتکرار کاربران از قاضی القضات
بــود .مثال کاربری نوشته است:
«خواهشمیکنمبهوضعیتکادر
اداری قوه قضاییه که بیش از 19
ماه بالتکلیف هستند رسیدگی
کنید» .یکی از کــاربــران نیز از
حضور دادسرای انتظامی قضات
در پایتخت و نبود این ساختار در
دیگر شهرها انتقاد کرده بود و فرد
دیگری هم پیشنهاد ایجاد نظارت

های محسوس و نامحسوس در
ایــن قــوه را مــطــرح ک ــرده اســت.
ایجاد شرایطی برای مشاوره های
تخصصیحقوقیبرایافرادیکه
تمکنمالیندارند،دفاعازحامیان
شفافیت و پیگیری وضعیت
شرکتهایخودروسازیازجمله
درخواست های برخی از کاربران
از رئیسی بــود .درخواست برای
رفعانحصارکانونوکالهمازدیگر
درخــواســت هــای مکرر کاربران
از رئیس دستگاه قضا بود که در
صفحهاینستاگراماوثبتشدهبود.
کاربردیگریهمازرئیسیخواسته
بودساختاربودجهقوهقضاییهرااز
دولت جدا کند .انتقاد از حضوری
بــودن رونــد پیگیری پــرونــده ها،
برخوردباوکالیصاحبنفوذ،راه
انــدازی سامانه ای برای دریافت
اخــبــار فــســاد اقــتــصــادی ،ارائــه
آموزش های ساده حقوقی برای
مردم،درخواسترفعفیلتربرخی
شبکه های اجتماعی مثل توئیتر
و تلگرام و رسیدگی به وضعیت
برخی بازداشتگاه ها ،دادسراها
و زنــدان ها هم از دیگر خواسته
هــای کــاربــران از رئیسی بــوده
است.کاربریدراینزمینهنوشته
است« :اولین پله اصالح روند کار
دادرسیها،دستورحضرتعالی
در رسیدگی و پرهیز از تحمیل
هزینهبیحساببهمردمهست».
در دیگر شبکه هــای اجتماعی
هم کــاربــران از اقــدام رئیس قوه
قضاییه قدردانی کردند و از دیگر
مسئوالنهمخواستندمشابهاین
کارراانجامدهند.

ماجرایعبدالرضاداوریوهمسرشادامهدارد

حاشیه های
آقای اتاق شیشه ای!

حاشیه هــای یکی از چهره هــای نــزدیــک بــه رئیس
جمهور سابق همچنان گریبان او را گرفته تاجایی که
این بار شایعه خودکشی او منتشر شد! طی روزهای
گذشته همسر عبدالرضا داوری ادعاهایی دربــاره
ارتباط همسرش با فردی که او را «پرستو» می خواند
مطرح کرده بود .در واکنش به این موضوع داوری این
موضوعات را رد کرد و گفت که با وجود داشتن دو فرزند
و گذشت  20سال از زندگی مشترک شان در شرف
جدایی از همسرش است .با این حال این ماجرا به این
جا ختم نشد و روز گذشته شایعه خودکشی داوری،
در فضای مجازی منتشر شد .در مقابل محمدی مدیر
هماهنگی برنامه هــای داوری ضمن رد کــردن این
موضوع در توئیتی نوشت« :او به دلیل بیماری دیابت
(قندخون) در بیمارستان بستری شد و هم اکنون به
خانه منتقل شده است».برخی رسانه ها هم در گفت و
گو با برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد ازجمله
میرتاج الدینی ،بهمن شریف زاده و مرتضی تمدن از
وضعیت داوری اعالم بی خبری و رابطه او با احمدی
نژاد را نیز رد کردند .علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه
ای احمدی نژاد درباره ارتباط داوری با احمدی نژاد
گفت« :کجا آقای داوری به آقای احمدینژاد نزدیک
است؟! نسبت ایشان با آقای احمدینژاد چیست؟ آن
قدر گفتید آقای داوری مشاور آقای احمدینژاد است
که خودشان هم باورشان شده است! چه زمانی برای
ایشان حکم مشاور زدهاند؟» با این حال ساعاتی پس از
انتشار این دست اخبار ،داوری که از سوی افکارعمومی
درباره افشاگری های همسرش تحت فشار قرار گرفته
است در کانالش نوشت« :به دروغ شایعه کرده اند که
این جانب خودکشی کرده ام .اگر میخواهید حذف
فیزیکی مرا کلید بزنید و از هم اکنون عــادی سازی
کنید »...حاال باید ببینیم آیا سازنده برنامه اینترنتی
اتاق شیشه ای باالخره درباره تصاویر منتشر شده از چت
های منتسب به وی با فردی که گفته می شود یک خانم
با نام اختصاری «ف.ک» است از سوی همسرش (الهام
سلمانی) پاسخ خواهد داد یا نه؟

...
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پیشنهادی برای نظارت آنالین
بر قضات
جامعهکنونیایرانبامشکالتفراوانوتعادل
نداشتن های بسیار روبــه روســت .ساختار
حکومت آن طور است که در نهایت دادگاه
ها می توانند بی مسئولیتی ها و تخلف ها و
جرم ها ومانند آن را مشخص و حذف کنند.
این سازمان مشکل گشا از عناصری تشکیل
میشودکهبربرایندوخروجیآنتاثیرجدی
دارنــد .قانون اولین عنصر اســت .قوانینی
روشن و بدون ابهام و بدون تعارض و بدون
خالء و سکوت در مسائل و البته متناسب با
مسائلوشگردهایمجرمانو...
عنصر دوم تشریفات دادرسی و عنصر سوم
قاضی است .البته در شرایط ایران عنصر
سوم از همه موثرتر است که شرح جامعه
شناسانه آن مجال دیگری می خواهد.
روســای اسبق قوه قضاییه بارها و به طور
علنی و رسمی بر مشکالت فراوان دستگاه
قضا تاکید کرده اند و امروزه کسی نیست
که با گزاره کلی « تعدادی از قضات کنونی
پایبند به قانون نیستند» مخالف باشد.
بنابراین اگــر دســتــگــاه قضا ســامــانــه ای
الکترونیکی به همگان معرفی کند و به همه
اجازه دهد که تصویر مدارک در اختیارشان
(مبنی بر ناپایبندی یک قاضی به قانون در
مراحل دادرسی) را در آن سامانه بارگذاری
کنند؛ و البته مشاهده آن منحصر به تعدادی
از مسوالنه عالی رتبه دستگاه قضا و سران
قــوا و رهــبــری بــاشــد؛ بــــرآوردی نسبی از
این امر در منظر مسئوالن قرار می گیرد،
هرچند ممکن است ادعای برخی از انتقال
دهندگان مدارک مبنی بر تخلف یک قاضی
معین به لحاظ قانونی صحیح نباشد؛ به نظر
نگارنده با پیشینه چند دهه کار تخصصی
درباره مشکالت اجتماعی ایران  ،نقطه آغاز
اصالح جامعه و ساختار مدیریتی می تواند
این جا باشد .پس از آن حداقل هفته ای یا
دوهفته ای یا ماهی یک قاضی مجرم ،از
دستگاه قضا اخراج شود و به اطالع قضات
و مسئوالن و مردم برسد .من از رئیس قوه
قضاییه جدید انتظار شجاعت و اقدام این
امر را دارم.
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