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چهره ها و گفته ها

ایران در تراز قدرت های
برترجهانی
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کــل سپاه
گفت :با بیان این که ما چیزی برای قرارگرفتن
در تــراز قــدرت هــای برتر جهانی کم نداریم/
عملیات روانی دشمن را ملت ایران شکسته و آن
را مچاله کرده و دیگر
هیچکس در ایران
ک صـــدای
پـــــژوا 
بیگانه نیست/ .
فارس

احتمال تحقیق و تفحص
از وزارت اطالعات
محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس:
اگر اظهارات وزیر اطالعات در خصوص اعترافات
پرونده متهمان ترور دانشمندان هستهای قانع
کـــنـــنـــده نــبــاشــد
درخــــواســــت
تـــحـــقـــیـــق و
تـــــفـــــحـــــص
مــیدهــیــم/ .
ایلنا

ترس کارگزاران از مردم
به جای خدا!
احمد توکلی رئیس هیئت مــدیــره دیــده بان
شفافیت و عــدالــت :بــســیــاری از کــارگــزاران
حــکــومــت ،از مـــردم مـیتــرســنــد ،ولــی از خدا
نمیترسند/باید مــردم و
نخبگان و افراد پیگیر
عدالتخواهی در
کشور را بیشتر از
گذشته به میدان
بیاوریم/ .
فارس
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دستور رئیسیبرایبازنگریقراربازداشتها

رئیسقوهقضاییه:نسبتبهقرارهایتامین،برخیقرارهایمنعپیگردوبازداشت
بایدبازنگاهیصورتبگیرد
رئیس قوه قضائیه با بیان این که «حبس
زدایــی و پیگیری کردن جایگزینهای
حــبــس» تاکید شــرع و سیاستهای
ابالغیرهبرمعظمانقالببهقوهقضاییه
است از صدور برخی قراربازداشتها
درحــالــی کــه قــاضــی مــی تــوانــد صبر
کند تا متهم وثیقه بگذارد انتقاد کرد
و گــفــت  :اگــر مــیش ــود کــســی را با
غیرمجازاتحبس،کیفرکردوجایگزین
حبس برای او در نظر گرفت ،این کار را
انجام بدهید .نسبت به قرارهای تامین،
برخی قرارهای منع پیگرد و بازداشت
باید بازنگاهی صــورت بگیرد .تالش
کنید در جهت کاهش جمعیت کیفری
درزندانهاگامبردارید.
▪قاضیبایدهرروزفهرستزندانیان
راچککند

به گزارش میزان آیت ا ...سید ابراهیم
رئــیــســی در هــجــدهــمــیــن همایش
تخصصی دادستانهای سراسر کشور
که در مشهد برگزار شد ،افزود :نظارت
بر زنــدانهــا بر عهده دادســتــان است.
هر روز که قاضی به محکمه میرسد،
باید فهرست زنــدانــیــان را چــک کند
و دادستانها هر روز که وارد دادســرا
میشوند ،باید اول فهرست زندانیان
را نگاه کنند و ببینند چند بازداشتی
وجود دارد و آیا میشود از آنها بکاهند.
وی تاکید کرد :اگر میشود کسی را با
غیرمجازاتحبس،کیفرکردوجایگزین
حبس برای او در نظر گرفت ،این کار را
انجام بدهید .نسبت به قرارهای تامین،
برخی قرارهای منع پیگرد و بازداشت
باید بازنگاهی صــورت بگیرد .تالش
کنید برای کاهش جمعیت کیفری در
زندانها گام بردارید .وی تصریح کرد:
چرا قراری صادر میشود که منتهی به
بازداشت میشود؟ وقتی این موضوع
را میپرسیم ،قاضی میگوید من قرار
بازداشتصادرنکردهام؛قراروثیقهصادر
کرده ام؛ قرار وثیقه صادر کردی ،مگر
نمیتوانیتابعدازظهرصبرکنیتاوثیقه
را بگذارد و برای یک یا دو ساعت هم که
شدهپایاوبهزندانکشیدهنشود؟رفتن
به زندان برای او و خانوادهاش عوارض

دارد .رئیسقوهقضاییههمچنینتاکید
کرد :البته آن جایی که قانون مشخص
کــرده ،تکلیف شما روشــن است که در
این جرم ،مجازات ،زنــدان است و قرار
آن ،قرار بازداشت و زندان است .در این
حال باید به قانون عمل کنیم؛ اما جایی
که اختیار و تشخیص با شماست ،دقت
کنیدالبتهشمادقتداریدومابرایتاکید
میگوییم .رئیس قوه قضاییه همچنین
با اشاره به وظایف دادستانها در حوزه
انتخابات گفت :در جایگاه قضایی نباید
مطلق ًا له یا علیه شخصی موضع گیری
کرد یا وارد میدان انتخابات شد .وی
اظهار کرد :اگر کسانی به هر دلیلی از
فسادمطلعشدندوآنرابهمراجعمربوط
گزارش کردند ،گزارشگران فساد باید
مورد تشویق قرار بگیرند .وی با اشاره به
تهیه گزارشی درباره مشکالت تهیه قیر
درمنطقههرمزگانتوسطیکخبرنگار،
افزود:بعضیهاگفتندچرااینخبرنگار
این گزارش را تهیه و پخش کرده است،
درحالیکهاینکاربایدموردتشویققرار
گیرد و نباید اجــازه دهیم چنین فردی
توبیخشود.
▪بعضیاحکامکهدغدغهمردماست
بایدبهاطالعآنانبرسد

رئیس دستگاه قضا همچنین در مشهد
بــا جمعی از فرهیختگان و فعاالن
فرهنگیاجتماعیمشهدنیزدیدارکرد.
در این نشست برخی فعاالن فرهنگی
و اجتماعی به بیان دیدگاه های خود
پرداختند .به گــزارش میزان آیت ا...
رئیسی در این نشست تاکید کرد :نیاز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

داریم با جامعه گفت و گو کنیم و جامعه
باید از نحوه اقدامات ما باخبر باشد و
معتقدیم باید مسائل با مردم در میان
گذاشته شــود و به ویــژه بعضی احکام
که دغدغه مــردم اســت ،به اطــاع آنان
برسد .وی با اشاره به این که اصل توجه
به جوانان و بهکارگیری آنان بسیار مهم
اســت تصریح کــرد :منتها در دستگاه
قضایی گاهی قانون الزام کرده که افراد
باتجربهکهازپختگیباالییبرخوردارند
در مناصب گمارده شوند ،اما قطعا در
بخشهایی که امکان آن وجود داشته
باشد از جوانان توانمند بهره میگیریم و
اینکارراهمانجامدادهایم.
▪حضوردرنمازجمعهمشهد

به گــزارش تسنیم ،رئیس قوه قضاییه
بــه هــمــراه جمعی از دادســتــانهــای
سراسر کشور که به منظور برگزاری
همایش دادستانهای سراسر کشور به
مشهدمقدسسفرکردهانددرنمازجمعه
روزگذشتهاینشهرکهبهامامتآیتا...
سیداحمدعلمالهدیامامجمعهمشهد
و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
اقامهشد،حضوریافتند.
▪دستوردادستانکلبهمعاونانخود
برایتحولدردادسراها

حجت االســـام منتظری دادســتــان
کــل کــشــور در هجدهمین همایش
دادســتــانهــای کل کشور در مشهد،
مــعــاونــان خــود را مکلف بــه پیگیری
تحولهای ایجاد شده در دادسراهای
سراسرکشورکرد.
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درحکمانتصابحجتاالسالممحمدباقرالئینی
مطرحشد:

2توصیه مؤکد رهبرانقالب
بهامامجمعهجدیدساری

رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی حجتاالسالم حاج شیخ
محمدباقر الئینی را به نمایندگی ولیفقیه در استان مازندران
ّ
و امامت جمعه ساری منصوب و وی را به «تقویت جریان انقالبی
و جوانان مؤمن» و «رویگشاده و دستمهربان با همه قشرهای
مردم» توصیه موکد کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن حکم ایشان به این شرح
است :بسم ا ...الرحمن الرحیم؛ جناب حجتاالسالم آقای حاج
محمدباقر الئینی دامت افاضاته ،در پی استعفای جناب
شیخ
ّ
حجتاالسالم آقای طبرسی دامت افاضاته و با تشکر فراوان از
زحمات و خدمات ایشان در سال های متمادی ،جناب عالی را
که بحمدا ...از سوابق روشن و صالحیت الزم برخوردار هستید به
نمایندگی خود در استان مازندران و امامت جمعه ساری منصوب
میکنم .استان مازندران در شمار برجستهترین استان های کشور
از جنبههای مادی و معنوی است و مردم عزیز و مؤمن و انقالبی آن
در آزمون های متعدد در نظام جمهوری اسالمی مفتخر و سربلند
ظاهر شدهاند .جناب عالی با توجه به سابقه حضور و خدمت در
آن استان با برجستگیهای جوانان فداکار و مردم پر انگیزه و
وفادار آن آشنایید .الزم است این
برجستگیها تقویت و تثبیت و
بزرگ داشته شود و در این راه از
علمای دیــن و فرزانگان حــوزه و
دانشگاه یاری گرفته شود .تقویت
جریان انقالبی و جوانان مؤمن و
رویگشاده و دستمهربان با همه
قشرهای مردم توصیه مؤکد این
جانب اســت .توفیقات شما را از
خداوند مسئلت می کنم.
▪وظایف نمایندگان ولی فقیه از دیدگاه حاج علی اکبری

همچنین روز پنج شنبه مراسم تکریم و معارفه نماینده جدید ولی
فقیه در استان مازندران با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری
و رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در ساری برگزار شد.
براساس گــزارش رســا ،حجت االســام والمسلمین حاج علی
اکبری ،نمایندگی ولی فقیه را از برکات و حسنات انقالب اسالمی
دانست و گفت :از سالهای نخست انقالب ،جایگاه نماینده امام و
ولی فقیه از یک جایگاه خاصی برخوردار بوده و همواره عامل خیر و
برکتی برای کشور و مردم بوده است .وی مهمترین وظیفه نماینده
ولی فقیه در استان را هدایت عمومی استان در مسیر آرمانهای
انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد :رسالت اصلی و ویژه نماینده
ولی فقیه در استان حفظ کردن صراط مستقیم انقالب اسالمی
در استان است .رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه افزود:
نماینده ولی فقیه در استانها در کنار حفظ آرمانهای انقالب،
حمایت و پشتیبانی از همه عناصر خدمت گزار در استان را که
به نیابت از رهبری انجام میشود نیز عهده دار است .حاج علی
اکبری ادامه داد :نماینده ولی فقیه در استان با حمایت و نظارت
بر عملکرد حوزه اجرایی ،سیاسی ،فرهنگی ،قوای مسلح و امنیتی
بسیار اثرگذار خواهد بود و این کار بسیار بزرگی است و امکان
خدمات بزرگ و فراوان را فراهم میکند.

قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه :زنجیرههای
ارتباطی «زم» را پیدا کردیم
هادی محمدی – سخنگوی قوه قضاییه درباره
روح ا ...زم سرشبکه معاند آمــدنــیــوز گفت:
اشراف بسیار مناسبی از این طریق در خصوص
سرویسهای اطالعاتی کشو رهای بیگانه که
برخی از عناصر خود فروخته داخلی را در خدمت
داشتند به دست آمده و زنجیره ارتباطی اینها
پیدا شــده که انشــــاءا ...در گــامهــای بعدی و
هفتههای آینده راجع به دیگر نتایج به دست آمده
در این پرونده اطالع رسانی انجام خواهد شد.
به گزارش خراسان غالمحسین اسماعیلی در
سیزدهمین نشست خبری خودتصریح کرد :در
این پرونده در گام اول ،تحقیقات مفصلی انجام
شده و مستندات فراوانی به دست آمده است.
بــراســاس تحقیقات و مستندات حاصل شده
ارتباطمستمرووابستگیاینفردبهسرویسهای
بیگانه محرز و نحوه ارتباط مشخص شده است.
وجوهی که از سرویسهای اطالعاتی کشورهای
مختلف دریافت کردیم ،احصا شده و مطالب
خیلی خوبی را به دســت آوردی ــم .عــاوه بر آن
مشخص شد همان گونه که ادعا میشد این فرد
یک حالت سرکردگی و سرشبکهای و محوریت
بــرای بسیاری از شبکههای مــاهــوارهای خارج
از کشور و خیلی از برنامههای خبری بــرون
مرزی پیدا کرده بود و این ارتباطات و مرجعیت و
محوریت این شخص به دست آمده است.

ستاد کل

سرلشکر باقری :تامین امنیت
و توسعه رفاه درکشورهای دیگر
ارتباطی به ما ندارد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان این که
برخی جریا نها با توسعه فساد در میدا نهای
بیروت و بغداد ،پخش پول و فضاسازی رسانهای
در تالش برای باقی ماندن مردم در میدان این
کشو رها هستند ،تاکید کرد :دولتهای عراق
و لبنان وظیفه دارند که بدون توجه به بوقهای
تبلیغاتی ،به فکر تامین امنیت و توسعه رفاه
درکــشــور خــود باشند و ایــن موضوع ارتباطی
به ما و دیگری نــدارد و هیچ کس حق دخالت
درامور دیگر کشورها را ندارد .به گزارش ایرنا،
سرلشکر محمد باقری در آیین صبحگاه مشترک
نیروهای مسلح قم در مسجد مقدس جمکران
با اشاره به حوادث اخیر منطقه گفت :وضعیت
کنونی عراق و سوریه با چند سال گذشته قابل
مقایسه نیست چرا که امروز حاکمیت سوریه و
عراق دشمن تکفیری را عقب راندهاند که این به
برکت شهدای محور مقاومت است .وی با اشاره
به وضعیت لبنان و عراق گفت :مرجعیت بزرگوار
و مردم بصیر عراق و لبنان با این توطئهها مقابله
کردند چرا که دیگر شکل توطئه در این کشورها
مشخص شدهاست.

