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روی موج کوتاه

قاضی سراج گفت: با تاکید آیت اهلل 
رئیسی به جرایم سیاســی هم هیأت 
منصفه باید طبق قانون رسیدگی کند 
و عالوه بر جرایــم مطبوعاتی، جرایم 
سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات 

رسیدگی خواهند کرد.
قاضی ســراج، نماینده تام االختیار 
رئیس قوه قضاییــه در تعیین اعضاى 
هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه 
جلســه تعیین اعضاى هیات منصفه 
استان تهران و در جمع خبرنگاران بیان 
کرد: همان طور که استحضار دارید طبق 
ماده ٣٦ قانون مطبوعات موظف هستیم 
در مهرماه اعضاى هیأت منصفه سراسر 

کشور را انتخاب کنیم.
به نوشته میزان، نماینده تام االختیار 
رئیس قوه قضاییــه در تعیین اعضاى 
هیات منصفه سراسر کشور خاطرنشان 
کرد: رئیس هیات، رئیس قوه قضاییه و یا 
نماینده تام االختیار وى، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی، رئیس شــوراى ائمه جمعه و 
رئیس شوراى شهر از اعضاى این هیات 

هستند.
وى ادامه داد: امروز تقریبا دو ســال 

هیأت منصفه ســابق به اتمام رسیده 
و ما موظف به انتخــاب اعضاى جدید 
هیات منصفه تهران هستیم؛ در تهران 
٢٢ نفر و در اســتان ها ١٤ نفــر باید از 
صنوف مختلف تعیین شــوند و در کل 
کشــور ٤٤١ نفر اعضاى هیات منصفه 
از صنوف مختلف باید تعیین شوند که 
امروز در تهران ٢١ نفر از صنوف مختلف 

تعیین شدند.
 اعالم اسامی 

هیأت منصفه مطبوعات
قاضی ســراج ضمن تشریح اسامی 
٢١ نفر از اعضاى استان تهران بیان کرد: 
فقط پنج نفــر از اعضاى هیات منصفه 
جدید هستند و بقیه ابقا شدند، علی اکبر 
کســائیان، علی اکبر اشعرى، علیرضا 
سربخش، یوسف قروى قوچانی، احمد 
مومنی راد، ســید مرتضی موسویان، 
محمود خســروى وفا، عفت شریعتی، 
محمدمهدى حیدریان، نادر قدیانی، 
پروین صلیحی، محمدحسن رحیمیان، 
ناصر نورى زاده، روح اهلل عالمی، میثم 
امرودى، محسن قمی، شهریار بهرانی، 
سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، 
حمیدزاده و محمدرضا احمدى اعضاى 

جدید هیــات منصفه اســتان تهران 
هیتند که به مدت دو سال انجام وظیفه 

خواهند کرد.
وى در ادامــه اظهار کرد: امســال 
هیات منصفه نسبت به سال هاى قبل 
تفاوتی دارد، با تاکید آیت اهلل رئیســی 
جرایم سیاسی هم این هیات باید طبق 
قانون رســیدگی کند و عالوه بر جرایم 
مطبوعاتی، جرایم سیاسی را نیز هیات 
منصفه مطبوعات رسیدگی خواهند 

کرد.
نماینــده تام االختیــار رئیس قوه 
قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه 
سراسر کشور در ادامه و در خصوص نحوه 
انتخاب اعضا گفت: در قانون احصا شده 
است که این اعضا باید از صنوف مختلف 
تعیین شــوند که ما از صنوف مختلف 
تعدادى اسامی داشتیم و هیات از بین 
اسامی که معرفی شــده تشخیص داد 
افرادى را که صالح می داند انتخاب کند 
که این کار را انجــام داده و امروز ٢١نفر 

انتخاب شدند.
 80 رأی محکومیت 
در دو سال گذشته

قاضی ســراج با اشــاره به عملكرد 

هیات منصفه در طول دو سال گذشته 
اظهار کــرد: ما ١٨٠ جلســه در هیات 
منصفه اســتان تهران جلسه داشتیم 
که ٨٠ رأى به محكومیت دادند و همه 
محكومیت ها مالی بــود. ٧٥ برائت و 
موقوفی تعقیب دادیم و مابقی نیز تجدید 

جلسه شده است.
نماینــده تام االختیــار رئیس قوه 
قضاییــه در تعییــن اعضــاى هیات 
منصفه سراســر کشــور با بیان اینكه 
هیات نظارت مطبوعات حدود ١٢ هزار 
مجوز داده است، اذعان کرد: از بین ١٢ 

هزار مطبوعه فضاى مجازى و مكتوب 
٨٠ محكومیت آن هــم جریمه مالی و 

حداقلی محكوم شدند.
 به دنبال پیشگیری هستیم 

تا مچ گیری
وى با بیان اینكه به دنبال پیشگیرى 
هستیم تا مچ گیرى، گفت: اخیرا رئیس 
قــوه قضاییه شــوراهاى حل اختالف 
مطبوعاتی را نیز به همین منظور تشكیل 
دادند و در دوره جدید قوه قضاییه برنامه 
این است که افرادى که وارد مطبوعات 
می شوند توجیه شوند تا خدایی نكرده 

مشكلی ایجاد نشود.
رئیس سابق ســازمان بازرسی در 
مورد موضوع هفت ســنگان در قزوین 
گفت: موضوه هفت سنگان در سال ٥٣ 
مطرح بوده که قطعه بنــدى و واگذار و 
سپس اقدام کردند؛ یكسرى از افراد به 
عنوان تعاونی خریدارى کردند که عالوه 
بر آن ما کشف کردیم کنار آن ٢٧ هكتار 
وجود دارد. چهار گزارش در این رابطه 
به آیت اهلل رئیسی ارائه شده که وى نیز 

دستور اکید براى رسیدگی داده است.
 درباره باستی هیلز 

پاسخ داده خواهد شد
قاضی سراج تصریح کرد: در رابطه 
با باستی هیلز نیز گزارش کاملی تهیه 

شده است.
وى افزود: در رابطه با لواســانات هم 
گزارش هاى متعددى تهیه کردیم که 
خود آیت اهلل رئیسی بیان کرد بهترین 
گزارش بود و دستور بررسی داده شد و 
انشــاهلل در آینده اقدامات خوبی براى 
مســائلی که مطرح بود انجام می شود 

و پاسخ افكار عمومی داده خواهد شد.
قاضی سراج در ادامه و در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده خودرو و سیل 
بیان کرد: در خصــوص خودرو با وزیر و 
تمامی قطعه سازان جلسه داشتیم و در 
رابطه با افرادى کــه با قطعه خودرو کار 

می کردند نیز تكلیف کردیم.
وى با اشاره به ورود ٥٠ هزار وسیله 
نقلیه دپو شده به بازار اظهار کرد: پس از 
آن جلسه حدود ٥٠ هزار وسیله نقلیه اى 
که در پارکینگ ها دپو شــده بودند به 

دست مردم رسید.
مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره 

به ارســال گزارش هایــی در خصوص 
خودرو به رئیس دستگاه قضایی و مراجع 
رســیدگی کننده، خاطرنشــان کرد: 
قطعه سازان مكلف شدند قطعات را به 
خودروسازان بدهند و پس از این جریان، 

سیر نزولی در بازار پیدا شد.
 گزارش پنج هزار برگی 

درباره سیل
قاضی سراج در ادامه و در خصوص 
اقدامات سازمان بازرسی در مورد حوادث 
سیل در کشــور و در زمان تصدى وى، 
اظهار کرد: رئیس قــوه قضاییه به من 
دســتور دادند که در خصــوص چهار 
استان سیل خیز اقدام کنم، پس از آن 
بخشنامه اى صادر کردند تا در خصوص 
٣١ استان از باب پیشگیرى از وقوع سیل 

اقدام کنیم.
وى افزود: خوشبختانه در خصوص 
٣١ استان اقدام کردیم و تا زمانی که 
در سازمان بازرسی بودم ٢٢ گزارش 
کامل در خصوص سیل به مراجع ذى 
صالح و رئیس دســتگاه قضایی ارائه 
کردیم کــه رئیس دســتگاه قضایی 
در این خصوص بــه مقامات قضایی 

مربوطه دستور دادند.
قاضی ســراج در پایان بیان کرد: در 
خصوص حوادث سیل در چهار استان 
کشــور نیز یك هفته پیش از خروج از 
سازمان بازرسی، حدود چهار تا پنج هزار 
برگ در مورد این اســتان ها با جزئیات 
گزارش کاملی دادیم که در این خصوص 
نیز رئیس قوه قضاییه دستور داده تا این 

گزارش بررسی شود.

یک مقام قضایی از دستور مهم رئیسی خبر داد؛

جرایمسیاسیباحضورهیأتمنصفهرسیدگیمیشود

خبر

وزیر علوم دیروز به صحــن مجلس رفت تا به 
سوال دو نماینده مجلس پاســخ دهد. محمود 
صادقی از جمله نمایندگانی بود که وزیر علوم را 
مورد سوال قرار داد. وى در توضیح سوالش از وزیر 
علوم  درباره صدور احكام بورسیه تحصیلی گفت: 
بیش از سه سال از طرح این سوال می گذرد اما هنوز 
تبعات آثار زیان بار مربوط به استفاده از بورسیه ها 
گریبانگیر آموزش عالی و دانشــگاه هاى کشور 
است. این که امروز نمایندگان در الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده ماده ٢٤ را  درباره ایجاد زمینه جهت 
استخدام هاى خارج از روال عادى و قانونی حذف 
کردند بدان معنا است که مجلس با تبعیض و رانت 

مخالف است.
بنا به گزارش ایســنا، وى گفت: کســانی از 
امتیاز بورسیه برخوردار شدند که فارغ التحصیل 

رشــته هاى ضرورى نبودند؛ در همان ســال ها 
کســانی از مناطق محروم صالحیت الزم علمی 
را داشتند، اما به آنها بورسیه تحصیلی ندادند چه 
نیازى بود براى کسانی هزینه هنگفت مصرف شود 
که بورسیه بگیرند؟ این تبعیض ناروا عدم شفافیت 
و ایجاد زمینه براى رانت و حامی پرورى را فراهم 
کرد و لیست هاى سفارشــی جایگزین آزمون و 

رقابت علمی شد.
لیست 100 نفره آقازاده های بورسیه شده

صادقی افزود: سوال ما این است چرا وزارت علوم 
اعالم نمی کند چه تعداد از بورسیه ها از مقامات 
و منتســبان به مقامات بوده و چرا این وزارتخانه 
جسارت و شجاعت الزم براى پاسخ به این سوال را 
ندارد. بنده لیست ١٠٠ نفره اى از آقازاده ها و آقاها 
را دارم که با رانت بورسیه گرفتند این لیست شامل 

نماینده مجلس و فرزنــدان نمایندگان مجلس، 
امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر است. کمیته 
منتخب رسیدگی به پرونده بورسیه ها در وزارت 
علوم با این افراد چطور رفتار کرده است کسی که 
می خواهد از این طریق استاد دانشگاه شود مگر 
صالحیت علمی دارد که دانشجو را پرورش دهد؟ 
این افراد روال غیر شفاف و تبعیض آمیز داشته و 
می خواهند در ادامه در محیط علمی فعالیت کنند؛ 
بعضا مالک انتخاب این افراد براى دادن بورسیه 
داشتن انگیزه انقالبی و اعتقاد به نظام و ارزش ها 
بوده است. نماینده تهران خاطرنشان کرد: نماینده 
دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد زیادى 
از افراد را براى برخوردارى از بورســیه تحصیلی 
معرفی کرده، جامعه اســالمی دانشــجویان به 
عنوان تشكل سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه 
کرده این کار توسط معاون ادارى و مالی و معاون 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وقت هم انجام 
شده  است برخی از نهادها مانند بسیج هم لیستی 
براى داشتن بورسیه تحصیلی معرفی کردند براین 

اساس تعدادى از طریق سفارش از امتیاز بورس 
برخوردار شده اند. صادقی با انتقاد از محرمانه بودن 
لیست پذیرفته شــدگان در آزمون و مشموالن 
بورســیه گفت: مطابق قانون انتشار و دسترسی 
اطالعات تمامی دستگاه هاى دولتی موظف اند 
تصمیمات خود را به اطالع عموم برساند پس چرا 
باید لیست بورسیه ها محرمانه باشد و کسانی به 
جرم انتشار لیست محكوم شوند؟ اشكال و سوال 

من به این روال طی شده در وزارت علوم است که 
شمار قابل توجهی بورسیه تحصیلی بدون طی 

کردن روال قانونی را طی نكرده است.
وى با انتقاد از انفعال وزارت علوم گفت: فرجی 
دانا ایســتادگی کرد اما همان نمایندگانی که در 
مجلس قبلی از رانت و بورســیه اســتفاده کرده 
بودند او را اســتیضاح کرده و دولــت را با چالش 

مواجه کردند.

وزیر علوم به مجلس رفت؛ 

سوال از وزیر درباره یک »محرمانه«
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واکنش ظریف به پیشنهاد 
مذاکره سعودی ها

محمدجواد ظریــف در گفت وگو با خانه ملت، 
در واکنش به درخواست محمدبن سلمان ولیعهد 
ســعودى از عراق و پاکســتان براى میانجی گرى 
با ایران، گفــت: وزارت امور خارجــه همواره آماده 
همكارى با همســایگان خود براى امنیت منطقه 
است، این موضع را به طور رسمی نیز اعالم کردیم. 
وزیر امور خارجه، تاکید کرد: در شرایط و وضعیتی 
که سعودى ها عالقمند به مذاکره با ایران شدند اگر 
مسائل منطقه را پاى میز مذاکره و نه با ُکشتن مردم 
دنبال کنند، جمهورى اسالمی را هم قطعا همراه با 

خود خواهند داشت.
    

وزارت خارجه: 
ایران با هر گونه عملیات نظامی 

در سوریه مخالف است 
وزارت امور خارجه جمهورى اسالمی ایران طی 
بیانیه اى با اشــاره به اخبار نگران کننده از احتمال 
ورود نیروهاى نظامــی ترکیه به خاک ســوریه، 
اعالم کرد: »چنین اقدامی در صورت وقوع، نه تنها 
نگرانی هاى امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد؛ 
بلكه منجر به وارد آمدن خســارات مادى و انسانی 
گسترده اى خواهد شــد و بر این اساس جمهورى 
اسالمی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی 
مخالف است. این بیانیه می افزاید: جمهورى اسالمی 
ایران براى برقرارى تماس فورى با مقامات ترکیه و 
سوریه به منظور رفع نگرانی هاى موجود از طریق 

مسالمت آمیز آمادگی دارد.
    

 حذف مبارز از نام 
»جامعه روحانیت«؟

به  تازگی شــایعاتی مبنی بر تغییر نام »جامعه 
روحانیت مبــارز تهران« به »جامعــه روحانیت« 
منتشر شــده اســت. غالمرضا مصباحی مقدم، 
ســخنگوى جامعه روحانیت مبارز ضمن تكذیب 
این خبر به ایرناپالس گفــت: »این اخبار، بی پایه و 
اساس  هستند و واژه »تهران« نیز در سال٨٦ حذف 
و »کشور« جایگزین آن شده است.« بر اساس اخبار 
منتشرشده، پیشنهاد این تغییر نام از سوى مرحوم 
آیت اهلل مهدوى کنی بوده و تابلوى سر در ساختمان 
این تشــكل نیز تغییر کرده است. گفتنی است در 
روزهاى اخیر، جامعه روحانیت مبارز به دلیل دعوت 
از علی اکبر ناطق نورى پس از ١٠سال و حضور او در 

جلسه این تشكل، خبرساز شده است.
    

جریانات سیاسی هنوز رسوبات 
تفکرات کمونیستی دارند

محمدرضا باهنر، مشاور رئیس مجلس و دبیرکل 
جامعه اسالمی مهندسین در کنگره نفت و نیرو با 
تاکید بر اینكه متاسفانه براى سرمایه هاى خرد در 
کشور هیچ فكرى نمی شود، گفت: چه راستی ها، 
چه چپی ها، چه اصولگراها و چه اصالح طلبان هنوز 
رسوبات تفكرات کمونیســتی دارند و در دولت و 
حكومت هم چنین تفكرى وجود دارد و این تفكرات 
اجازه برخی از اتفاقات اقتصادى را نمی دهد. وى با 
انتقاد نسبت به سیاست هاى نفتی و اقتصادى کشور 
تصریح کرد: موضوع مهم این اســت که ٧٠ درصد 
تولید نفت می سوزد و هیچ کس نه دولت و نه مجلس 
آن را گردن نمی گیرد؛ قوه قضائیه هم می گوید کار 

هر کدامتان که باشد دستگیرتان می کنیم.
    

میز ثبت اموال نمایندگان 
ایجاد می شود

اسداهلل عباسی، سخنگوى هیأت رئیسه مجلس 
شــوراى اســالمی، در گفتگو با فارس از برگزارى 
نشســت هیأت رئیســه مجلس با حجت االسالم 
شــهریارى، معاون فناورى اطالعات قوه قضائیه 
در خصوص نحوه ثبت اطالعات و لیســت اموال و 
دارایی نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: در این 
نشســت همچنین در مورد نحوه قرارگیرى میز 
اعالم اموال و دارایی نمایندگان مجلس و دریافت 
کد تكلیف مشخص خواهد شد تا این موضوع تعیین 

تكلیف شود. 
    

خرسندی ایران از انتخابات تونس
ســید عباس موسوى، ســخنگوى وزارت امور 
خارجه جمهــورى اســالمی ایــران از برگزارى 
موفقیت آمیز دور اول انتخابات ریاست جمهورى و 
انتخابات مجلس نمایندگان تونس ابراز خرسندى کرد 
و با تبریك آن به ملت و دولت تونس گفت: برگزارى این 
انتخابات و انتقال روان قدرت در تونس را بیانگر تقویت 
و تحكیم دموکراسی و نقش اساسی مردم این کشور 
دانست. ســخنگوى وزارت امور خارجه با توجه به 
برگزارى دور دوم انتخابات ریاست جمهورى تونس در 
روزهاى آینده، ابراز امیدوارى کرد دور دوم انتخابات 

در این کشور نیز با موفقیت برگزار شود.

قاضی سراج با اشاره به 
عملکرد هیات منصفه 

در طول دو سال گذشته: 
ما 180 جلسه در هیات 

منصفه استان تهران 
جلسه داشتیم كه 80 رأی 
به محکومیت دادند و همه 

محکومیت ها مالی بود. ٧٥ 
برائت و موقوفی تعقیب 

دادیم و مابقی نیز تجدید 
جلسه شده است

امسال هیات منصفه نسبت 
به سال های قبل تفاوتی 

دارد، با تاكید آیت اهلل 
رئیسی به  جرایم سیاسی 

هم این هیات باید طبق 
قانون رسیدگی كند و 

عالوه بر جرایم مطبوعاتی، 
جرایم سیاسی را نیز هیات 

منصفه مطبوعات رسیدگی 
خواهند كرد

رئیس شوراى عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با 
تأکید بر اینكه والیت فقیه امرى مقید و در چارچوب مرزهاى 
کشور نیست افزود: ولی فقیه، ولی اى هست که مرز جغرافیایی 
محدودش نمی کند. یعنی فقط ولی و رهبر مسلمانان داخل 
کشور محسوب نمی شود بلكه او شرعا حاکم بر مسلمانان جهان 
است. به عبارت دیگر هرکجا که مسلمانان هستند حاکمیت 

فقیه هم هست.
به گزارش خبرگزارى ها، آیت اهلل یزدى در دیدار جمعی از 
مسئوالن مرکز علمی، تربیتی امام خمینی)ره( شهرک مهدیه 
حوزه علمیه قم ادامه داد: بنابراین مرز جغرافیایی یا مقررات 

سازمان ملل محدودکننده تشریعی والیت فقیه براى تبیین 
اسالم در بین مردم نیســت و همان گونه که حاکمیت پیامبر 
)ص( و امیرالمؤمنین )ع( براى همه انسان ها است، ولی فقیه 

هم براى همه حاکم است.
رئیس شــوراى عالی جامعه مدرسین با تأکید بر اینكه در 
طول تاریخ گاهی فرصت اعمــال حاکمیت براى فقها و علما 
فراهم آمده است، افزود: فقهاى بزرگ در طول تاریخ تا آنجایی 
که می توانستند حاکمیت اسالم و احكام دین را اعالم و اعمال 
می کردند و لذا خیلی از کارهایی که فقهاى بزرگ ما در طول 

تاریخ انجام دادند اعمال حاکمیت بوده است. 

آیت اهلل یزدى با تأکید بر اینكه با برقرارى نظام اسالمی، این 
فرصت تاریخی و استثنایی براى برقرارى احكام اسالم فراهم 
آمده، گفت: خوشبختانه با مجاهدت مردم و روحانیت، نعمت 
حاکمیت اسالمی نصیب ما شده و فرصتی استثنایی براى تبلیغ 

دین و معارف الهی در اختیار ما قرار داده است.
رهبر معظم انقالب از هدایای الهی بوده و هستند

وى در خصوص نقش بی بدیل ولی فقیه و رهبرى 
در نظام اســالمی تصریح کرد: تقریبا از نظر ما این 
بحث جاى هیچ تردیدى ندارد که مســلمانان 
نیازمند به یك رهبر آگاه، مطلــع، مدیر، مدبر و 

آشنا به مسائل جهانی هستند و خوشبختانه 
امام راحل و در حال حاضر رهبر معظم 

انقالب از هدایاى الهی بوده و هستند 
که در طول چهل ســال اخیر، این 

نظام مقدس را رهبرى کردند و از مخاطرات و فراز و نشیب هاى 
مختلف به  راحتی گذراندند.  رئیس جامعه مدرسین در بخش 
دیگرى از سخنان خود با اشاره به جنایات مختلف سعودى ها 
در منطقه گفت: سعودى منشأ تمام فتنه هایی است که امروز 
در منطقه و دنیا نشر پیداکرده است. به تازگی پرده ها هم کنار 
رفته و آن ها به  صراحت با اسرائیلی ها قرارداد می بندند و با آن ها 
همكارى می کنند. آیت اهلل یزدى به فشارهاى سیاسی 
و اقتصادى آمریكا در چهل  سال گذشته علیه ایران 
اشــاره کرد و گفت: اگر ترامپ می توانست که با ما 
وارد جنگ شــود یك  لحظه هم صبر نمی کرد ولی 
امروز شرایط ایران به  گونه اى اســت که خود آن ها 
بهتر از هرکسی می دانند که کمترین تجاوز 
به مرزهاى کشور، پشیمانی متجاوزان را 

درپی خواهد داشت.

آیت اهلل یزدی: 

مقررات سازمان ملل محدودکننده تشریعی والیت فقیه نیست


