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نظر قطعی دیوان عدالت درباره
لغو مصوبه تعیین مکان اعتراضات

چهره ها و گفته ها

امکان شایسته گزینی شورای
نگهبان
آیــت ا...جــنــتــی دبیر شـــورای نگهبان گفت:
شایستهگزینی با این قانونی که در اختیار داریم
برای شورای نگهبان امکانپذیر نیست ،بنابراین
ما بر اساس شروطی که در قانون فعلی و به صورت
حــــداقــــلــــی اســـت
صــاحــیــتهــای
داوطــــــلــــــبــــــان
را بــــررســــی
م ـیکــنــیــم.
/فارس

نمیدانستیم !
شاکری فعال سیاسی اصولگرا درباره افزایش
احتمال نــامــزدی سعید جلیلی از مشهد در
انتخابات مجلس گفت :مهم این است که ایشان
ســازوکــار رســیــدن بــه فهرست نهایی را قبول
داشته باشد .وی افــزود :بنده نمیدانستم که
ایشان قرار است از مشهد حضور پیدا کند ولی
بسیار کار خوبی میکنند که خود را در معرض
انتخاب و عهده دار شدن
مسئولیتمهمنمایندگی
مجلس قرار می دهند.
/نامه نیوز

شهادت ولباس نظامی
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش گفت:
جوانانی که با پوشیدن لباس نظامی ارتش ،سپاه
پاسداران و نیروی انتظامی راه ایثار ،دفــاع از
نظام ،دفاع از مردم ،فداکاری و شهادت را انتخاب
میکنند راه متفاوت
و پــســنــدیــدهای را
برگزیدند/.ایرنا

اصالحطلبان قادر نیستند اگر...
عباس عبدی تحلیل گر سیاسی اصال حطلب
گفت :در شرایط کنونی جامعه و اوضاعی که
پیش آمده است و این که دستاندرکاران امر
نمیخواهند تحولی در فضای انتخاباتی به وجود
بیاید ،به نظرم اصالحطلبان  ،قادر به شرکت در
انتخابات نیستند و اگر هم قادر نباشند ،دلیلی
هــم ن ــدارد کــه راجــع به
رئ ــی ــس و مــرئــوس
مجلس آیــنــده فکر
کنند/.خبرآنالین

رئیسی:رفراندومپیشکش،مردمرا
درجریانتصمیماتمهمقراردهید
رئیس قوه قضاییه با بیان این که نگاه امام به
مردمنگاهتشریفاتینبودواگرمیگفتمیزان
رأی ملت است ،به این موضوع باور داشت،
افزود«:مامیگوییمکهرفراندومپیشکشولی
درباره تصمیماتی که مردم در آن نقش دارند،
مهم هستند و باید از آن اطالع داشته باشند،
آنهارادرجریانقراردهید؛مهمترینکارهای
این کشور در پرتو حضور مردم و نقش اساسی
آنها بوده است ».به گزارش فارس ،آیت ا...
سیدابراهیمرئیسیعصرروزگذشتهدردیدار
با خانواده شهدا و نخبگان اصفهان با اشاره
به این که در اغتشاشات ،اهمیت شبکه ملی
اطالعات بیشتر روشن می شود ،ادامه داد:
آن کسانی که ایجاد ناامنی و خالف ارزشها
حرکت کــردنــد ،به امــوال عمومی خسارت

زدند ،اغتشاش و شرارت کردند ،برابر قانون
با آنها برخورد خواهد شد و به مردم و خواست
مــردم با تمام وجــود باید توجه کرد .رئیسی
افزود :باید به سفره و معیشت مردم و آن چه
به کارگران و کشاورزان میگذرد ،توجه کرد
که این حرف درستی است و تاکید ما و وظیفه
همه است و ما هم درخصوص حقوق مردم
به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد .رئیس قوه
قضاییهاظهارکردَ :ع َلمیکهرهبریدرموضوع
مبارزه با ناهنجاری و فساد برداشتهاند ،یکی
از راهبردهای نظام اسالمی است و به عنوان
یک سرباز در دستگاه قضایی باید به همراه
همکاران ،هم در اصالح قوانین دولت و هم
در قانون گذاری در قوه مقننه و هم برخورد با
متخلفاندرقوهقضاییهجدیواردشویم.

مکانبرگزاریتجمعاتموضوعابهامبرانگیز
اینروزهاستکهدولتدرپیسامانبخشی
به آن بر پایه قانون اساسی اســت.در همین
زمینه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 30آبان با ارسال نامه ای به دیوان عدالت
اداری در چارچوب ماده ( )۹۱قانون آیین
دادرســی این دیــوان به ابطال تصویب نامه
هیئت وزیران درخصوص تعیین محل های
تشکیلاجتماعاتوتحققحقاعتراضمدنی
اعتراضکرد.اماروزگذشته معاونبازرسیو
نظارتدیوانعدالتاداریگفت:آرایصادر
شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قطعی است و با اعتراض اشخاص و اصحاب
دعــوا پرونده بار دیگر مطرح نمی شــود .به
گزارشایلنا،غالمرضاموالبیگیکهدرحاشیه
همایش «حقوقدان تراز انقالب ،نقش ها و
رویکردها» سخن می گفت ،افزود :فقط راه
اعتراضایناستکه ٢٠نفرازقضاتدیوانیا
رئیسدیوانعدالتادارییارئیسقوهقضاییه
رأی هیئت عمومی را خالف قانون تشخیص
دهند و اعالم مغایرت کنند تا دوباره موضوع
برایرسیدگیمجددبههیئتعمومیبیاید.
این در حالی است که لعیا جنیدی معاون
حقوقیرئیسجمهورروزگذشتهتاکیدکرد:
باتوجه به مسئولیت خاص رئیسجمهور در

روحانی:حوادثاخیررابرایدیماهبرنامهریزیکردهبودند
در آینده می گویم با چه دردسرهایی برجام را نگه داشتم
رئیس جمهور با بیان این که به واسطه برجام
شرایط مناسبی در کشور ایجاد شــد ،گفت:
البته در آینده خواهم گفت با چه دردسرهایی
توانستیم برجام را نگه داریم و چه فشارهایی بر
ما بود ،اما به هر قیمتی بود ،نگذاشتم که ایران
ناقض این توافق باشد .به گــزارش خراسان و
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االســام و المسلمین دکتر حسن روحانی در
بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه با بیان
این مطلب ،تأکید کرد که «دولت سختیهای
فراوانی را برای حفظ برجام متحمل شد و این
تا زمانی بود که دولت آمریکا تغییر کرد و فرد
جدیدی روی کــار آمــد ».روحــانــی فشارهای
ضدایرانی عربستان و رژیــم صهیونیستی در
ماجرای انعقاد توافق هسته ای را یادآور شد و
افزود«:آنهاآنچناناطمینانپیداکردهبودند
که گفتند ،وقتی باالترین تحریم تاریخ در 13
آبان سال  97اعمال و اجرا شود ،امکان ندارد
کهایرانتا 11دیبتواندبهحکومتادامهدهدو
خودشان هم به صراحت اعالم میکردند که در
ماهژانویهدرایرانخواهندبود».
▪بعد از تماس اوباما می دانستم در تهران با
لنگه کفش به استقبال من می آیند

رئیس جمهور در ادامــه روایــتــی از مذاکره

تلفنی با اوباما در سال  92مطرح کرد و گفت:
مشاوران و همراهانم در سفر نیویورک مرا قانع
کردند که برای پیشرفت مذاکرات بهتر است
جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا را بدهم و
این موضوعی بود که مورد تردید من بود ،اما
وقتی که همه مشاوران و همراهان به اتفاق
این نظر را داشتند ،قبول کردم .روحانی در
عین حال ادامه داد« :میدانستم که اگر در
نیویورک جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا
را بدهم ،در فرودگاه مهرآباد تهران عد های
افراطی میآیند و لنگه کفش پرتاب میکنند،
اما همه را به جان خریدم چرا که این چیزها
برایم مهم نبود و آن چه اهمیت داشت پایبندی
به قولی بود که به مردم دادهام ».وی افزود:
در آخرین لحظاتی که در نیویورک حضور
داشتم ،رئیس جمهور وقت آمریکا (بــاراک
اوباما) در هتل محل اقامت با من تماس گرفت
و پاسخ تلفن او را دادم و این صحبت کوتاه
حدود  20دقیقهای ،یک لکوموتیو بسیار قوی
برای حرکت قطار مذاکره بود .در این گفت
وگوی تلفنی چارچوب مذاکرات را مشخص
کردیم و رئیس جمهور آمریکا سه موضوع را
برای مذاکره مطرح کرد و من در آن مکالمه
گفتم که راجع به سه موضوع آمادگی برای
مذاکره نداریم اما اگر موضوع اول که مذاکره

در مسئله هستهای اســت به نتیجه برسد و
شما آن را درست انجام دهید ،موضوع دوم
و ســوم هم میتواند در دستور کــار مذاکره
قرار بگیرد .روحانی با اشاره به اشتیاق وافر
مقامات آمریکایی برای دیدار با او در مذاکرات
اخیر نیویورک طی امسال ،خطاب به ملت
ایران گفت :هر وقت آمریکا حاضر شود تحریم
غلط ،غیرقانونی ،ظالمانه و تروریستی خود
را کنار بگذارد ،بالفاصله سران ایران و 5+1
میتوانند با هم مالقات کنند و ما در این باره
هیچ مشکلی نداریم.
رئــیــس جمهور دربــــاره وقــایــع اخــیــر کشور
هــم گفت کــه «افــــرادی بــه صــورت سازمان
یافته در این حــوادث حضور پیدا کرد هاند و
اعترافات آن ها در آینده پخش خواهد شد
و برنامهریز یشان برای این اقدامات بیش
از دو ســال بــوده اســت» .روحانی افــزود :آن
ها سال گذشته و امسال در مقاطع مختلف
میخواستند این اقدامات را به انجام برسانند
و برای امسال برنامهریزی شان برای اواخر
دیماه و ایام نزدیک به انتخابات بود ،اما وقتی
که این طرح اعالم شد ،اربابان آن ها از خارج
کشور به آن ها گفتند که االن موقعیت خوبی
به وجــود آمــده است و آن ها را به خیابا نها
کشاندند.

اجرایقانوناساسی،بهموجباصل()113
قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت
اجرایقانوناساسیبهمعاونتحقوقی،این
معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات
الزم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت
بر ُحسناجرایآندارد.
حسین میرمحمدصادقی حقوقدان نیز در
گفت گو با جماران با اشاره به ابطال مصوبه
دولت مبنی بر تعیین محل تجمعات و ابطال
آن از سوی دیوان عدالت اداری گفت :اگر
منظوردولتایناستبدوناینکهدرجاهای
دیگرممنوعشود،امکانبرگزاریتجمعاتو
اجتماعاتدرجاهایخاصهموجودداشته
باشد که باعث تسهیل کار معترضان شود،
اقدامیدرستاست.درهمینحالاستاندار
تهران در گفتوگو با ایلنا دربــاره معرفی
مکانهایی برای تجمعات و اعتراضات در
استان تهران گفت ۹:محل برای اعتراضات
قانونی احــزاب و گروهها در شهر تهران و
شهرستانهایاستانتهراناختصاصیافته
است اما برخی نمیخواهند از قانون تبعیت
کنند.انوشیروانمحسنیبندپیگفت:یکی
از این  ۹منطقه ورزشگاه شیرودی است و
افرادمیتواننددرآنجاتجمعاتقانونیخود
رابرگزارکنند.

خبر

توضیحات مدیر شبکه افق درباره
ممانعت از مصاحبه با کرباسچی
درپیحاشیههایپیشآمدهبرایبرنام ه«عصرانه»
مبنی بر ممانعت از حضور غالمحسین کرباسچی
رویآنتنزنده،مدیرشبکهافقتوضیحاتیراارائه
داد.روزگذشتهغالمحسینکرباسچیدرتوئیتی،
نوشته بود که «...وقتی رسیدم ،مستقیم به اتاق
گریم رفتم و بعد استودیو  .تیتراژ برنامه که شروع
شد گفتند به اتاق بغل بروم! مدیرشبکه باخجالت
بسیار آمــد که میرباقری معاون سیما مخالف
است! نفهمیدم به خاطر موسوی بود یا حضورمن
یا هردو.دلم برای مجری حیران شده و جوانان
دستاندرکار وعذرخواهیمکررشانسوخت».با
این حال به گزارش ایسنا جالل غفاری قدیر مدیر
شبکهافق،دراینباره گفت:درحقیقتممانعتی
درکارنبودهاست؛بایدهماهنگیسامانهایاتفاق
میافتادکهخللیبهوجودآمدوبعضیاوقاتهمبه
دلیلتراکمبرنامههاپیشمیآید..مدیرشبکهافق
درباره این که آیا منظور وی از خلل در هماهنگی
سامانهای به نبود هماهنگی با مسئوالن سیما
مربوطمیشود؟توضیحداد:ماهمیشهباحمایت
معاونسیماهمهجریاناتبهویژهطرفداراندولت
مستقر را روی آنتن بردهایم .بنده هم به ایشان این
حرف را نزدم که آقای میرباقری ممانعت کردند.
ایشانشایدبرداشتشاناینبودهاست.

روحانی به مالزی و ژاپن می رود
هــادی محمدی – محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت
دربــاره گمانهزنی سفر رئیس جمهوری به ژاپن
گفت :دعوتی از ســوی ماهاتیر محمد بــرای آخر
این ماه به مالزی انجام شده بود که پذیرفته شد
و از طرف دیگر شینزو آبه در سفر خود به ایــران از
رئیسجمهوریدرخواستسفرکردهبودکهباتوجه
به نزدیکی دو کشور به یکدیگر و دوری راه به ایران
اعالم کردیم که آمادگی پاسخ مثبت به این دعوت
را داریم .نماینده نخستوزیر ژاپن در دیدار با آقای
رئیسجمهور پیام آقایآبه را آورد،بنابراین اینسفر
انجام میشود.رئیس دفتر رئیس جمهور درباره
قطعیاینترنتدراستانسیستانوبلوچستانگفت:
این قطعی ارتباطی به اتفاقات هفتههای گذشته
ندارد و در بخشی مسئلهای داخلی به وجود آورده و
نگرانیهاییراایجادکردهاست.شرایطایناستان
با توجه به حضور اشرار در پاکستان خاص است و به
این دلیل نیروهای امنیتی برای حفظ جان مردم و
پیشگیری از آسیب به اموال ،مالحظاتی دارند و به
محضحلشدنمسئلهاینترنتوصلخواهدشد.

