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سرمقاله
هدف ترامپ از تحریمهای جدید
چیست؟
ادامه از صفحه یک
در همین راستا و در حالی که دولت ترامپ طی
هفتههای گذشته بارها و بارها از طریق شخص
رئیسجمهوری و مقامات ارشد تاکید کرده که
خواستار مذاکره با ایران است و همزمان نیز
اقدام به اعمال تحریمهای جدید و نیز تشدید
تنشها در منطقه خلیجفارس کرده ،بسیاری از
تحلیلگران تحریم مقام رهبری ،وزیر خارجه و 8
فرمانده سپاه را عبور آمریکا از جنگ اقتصادی به
سمت جنگ سیاسی و دیپلماتیک اعالم کردهاند.
هرچند در سال  2013نیز دولت اوباما اقدام به
تحریم رهبری انقالب کرده و تحریمهای دولت
ترامپ نیز تماما ً بر روی پایه و اساس طراحی
فشارها بر روی ایران در دولت قبل این کشور قرار
دارد ،این اقدام تازه از دو جهت از سوی تحلیلگران
مورد بررسی قرار میگیرد .نخست ،همانطور که
برخی از مقامات ارشد پیشین آمریکایی بارها
تصریح کردهاند ،کاخ سفید از نوعی سردرگمی
رنج میبرد که این موضوع در تغییر مداوم
تیم رئیسجمهوری و نیز شکافهای علنی با
دموکراتها و حتی برخی از جمهوریخواهان
نمایان است .در همین رابطه است که منتقدان
آمریکایی معتقدند که دولت ترامپ استاد ِ
تخریب دیپلماسی بوده و حتی روز گذشته 80
نماینده کنگره نیز به جرگه کسانی پیوستند که
خواستار استیضاح و عزل رئیسجمهوری هستند.
به این ترتیب تعداد مخالفان ترامپ در مجلس
نمایندگان با رسیدن به حد نصاب  235نفر به
بیش از یکسوم در کنگره افزایش پیدا کرده
است.
در سطح دوم ،اقدامات کاخ سفید در جهت
تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران
از سوی برخی دیگر از کارشناسان به راهبرد
میانمدت این کشور در منطقه خاورمیانه
بازمیگردد .در این راستا هرچند گفته میشود که
دولت ترامپ با اضافهکردن به تحریمهای قبلی
ایران ،تمامی کارتهای خود در زمینه تحریم را
استفاده کرده و در مورد تحریمهای جدید نیز
باید حد و حدود و تاثیرگذاری احتمالی آن را در
هفتهها و ماههای آتی سنجید ،یکی از وجوه قابل
مالحظه این اقدامات گستردهکردن زمینه فشارها
م جدید برای به نتیجه رسیدن
علیه ایران و نیز گا 
راهبرد کنونی کاخ سفید در منطقه خاورمیانه
تعبیر میشود.
در این شرایط آنها با رونمایی از طرح معامله
قرن و تشدید جنگ اقتصادی و روانی علیه ایران،
قصد دارند که با یک تیر دو نشان را هدف بگیرند.
اول اینکه با رونمایی از طرح معامله قرن و همراه
کردن برخی از کشورهای عربی برای اجرایی کردن
این طرح ،نظم جدیدی در خاورمیانه پدید آید و
دوم با استراتژی جای خالی از فشارها بر روی
ایاالت متحده بهواسطه خروج یکجانبه از برجام،
مقدمات اجماع جهانی دیگری را علیه ایران در
جهت شکستن راهبرد مقاومتی تهران فراهم
سازند.
این موضوع در طول دو سال و نیم گذشته
از سوی ترامپ به کرات دیده شده ،جایی که
او با ابهامافکنی و سپس وارد کردن ضربه ،به
صورت نامتعارف و بیسابقهای در مقابل رقبای
خود ظاهر میشود .به همین دلیل اقدامات
اخیر کاخ سفید مبنی بر تهدید نظامی ،اصرار بر
روی مذاکره بدون قیدوشرط و پس از آن اعمال
تحریمهای جدید همان دکترین آشوب ،ابهام و
ضربهای است که کاخ سفید از زمان روی کار
آمدن ترامپ بارها به نمایش گذاشته است .با این
تفاوت که در مورد ایران ،این استراتژی اخیرا ًنگاه
ویژهای به تحریک افکار عمومی و همراه ساختن
آن در جهت ایجاد یک اجماع دوباره و گسترده
علیه ایران را نیز در دل خود مستتر دارد.

خبر
رئیس سازمان زندانها تشریح کرد

قتل علیرضا شیرمحمدعلی
در کمتر از  ۲دقیقه

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور گفت :حمله و مجروح کردن
شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در  ۹۰ثانیه رخ
داد و مأموران زندان بالفاصله بدن مجروح او را
به درمانگاه منتقل کردند.
به گزارش ایسنا ،اصغر جهانگیر درباره قتل
شیرمحمدعلی زندانی فشافویه ،گفت :این اتفاق
در  ۹۰ثانیه رخ داده است ،یعنی در کمتر از دو
دقیقه این درگیری به وجود آمده و زندانیان با
سرامیک شکسته به آن مرحوم حمله کردند و این
حمله به قدری سریع بوده که تا رسیدن مسئوالن
زندان او را مجروح کردند .وی افزود :البته مأموران
زندان بالفاصله او را به بهداری معرفی میکنند
و تحت درمانهای اولیه قرار میگیرد و سپس
به بیمارستان اعزام میشود ولی به دلیل شدت
خونریزی فوت میکند .جهانگیر با اشاره به تاکید
رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری موضوع قتل
فشافویه گفت :مسئوالن سازمان زندانها به
نمایندگی از ریاست قوه قضائیه به خانواده آن
مرحوم سرکشی کرده و مراتب تسلیت خود را
اعالم کرده و پیگیر این موضوع هستند و ما اجازه
نمیدهیم حقوق این فرد تضییع شود.

سیاستروز
خبر

رهبر انقالب در دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از قضات قوه قضائیه :

سخنگویدولت:

پیشنهاد مذاکره ،فریب آمریکا برای خلع سالح است
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری،
آیتالله خامنهای رهبر انقالب اسالمی روز گذشته در
دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان
قوه قضائیه« ،عدالت» را محور اساسی دستگاه
قضا خواندند و با ابراز خرسندی از اقدام رئیس قوه
در تهیه برنامهای خوب برای ایجاد تحول در این
دستگاه« ،اجرای زمانبندیشده ،شجاعانه و متکی
بر روشهای مبتکرانه این برنامه» را کامال ً ضروری
برشمردند و با تجلیل از ایستادگی تحسین برانگیز
چهل ساله مردم در مقابل زورگویان جهانی افزودند:
ن در مقابل فشارها،
ملت مظلوم و مقتدر ایرا 
تهمتها و اهانتهای شریرترین حکومت جهان یعنی
آمریکا از اهداف خود کوتاه نمیآید و مسیر انقالب
و امام را برای دستیابی به عزت ،رفاه و پیشرفت و
سرافرازی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک هفته قوه قضائیه
و تجلیل از شخصیت شهید مظلوم آیتالله بهشتی
به عنوان بنیانگذار دستگاه قضایی در نظام اسالمی
گفتند :شهید بهشتی ،انسانی صاحب فکر و اراده،
قوی ،منضبط ،اهل کار ،با نشاط و به معنی واقعی
یک نعمت بزرگ بود .آیتالله خامنهای اهمیت قوه
قضائیه را مبتنی بر وظیفه اصلی آن یعنی «اقامه
عدل» دانستند و افزودند :قوه قضائیه در نظام
جمهوری اسالمی همچون نهالی جدید روز به روز
رشد کرده و در دورههای مختلف پیشرفتهایی داشته
است که در دوره جدید نیز باید نسبت به دورههای
قبل ،پیشرفت و آورده جدیدی داشته باشد.
ایشان با تأکید بر اینکه مهمترین مأموریت قوه
قضائیه در دوره جدی د «ایجاد تحول در چارچوب
اصول اسالم و قرآن و قانون اساسی است»،
خاطرنشان کردند :تحول به معنای استفاده از
شیوههای کارآمدتر و مؤثرتر و بهینه شدن شیوههای
قبلی و همچنین رفع نقصها ،خالءها و اشکاالت
گذشته است .رهبر انقالب اسالمی ایجاد تحول در
قوه قضائیه را نیازمند «طراحی کالن» و «برنامه مدون
و زمانبندیشده» دانستند و گفتند :برای ایجاد
تحول ،برنامهریزی و زمانبندی ،پنجاه درصد ِ کار
است و پنجاه درصد ِ بقیه مربوط به تحرک و اقدام
و عمل است .آیتالله خامنهای با ابراز امیدواری به
تحقق تحول در قوه قضائیه در دوره جدید ،تأکید
کردند :باید اجرای سند آماده شد ه تحول ،بدون
تأخیر شروع شود .ایشان در ادامه با اشاره به وظایف
گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی و جایگاه بسیار
مهم این قوه افزودند« :احیای حقوق عامه که گستره
وسیعی از اقتصاد و امنیت تا عرصه بینالمللی را در
بر میگیرد»« ،گسترش عدل و آزادیهای مشروع»،
«پیشگیری از وقوع جرم» و «نظارت بر ح ُسن اجرای
قانون» از جمله این وظایف مهم است که اجرای
آنها نیازمند شیوههای نو و ابتکاری و انسانهای توانا
است .رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از وظایف مهم
قوه قضائیه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» در درون
قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند :مبارزه
با فساد در دورن قوه قضائیه در اولویت است زیرا
حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی میتواند
زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین
این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات
مخربی بر جای بگذارد .آیتالله خامنهای گفتند:
گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار
ت بنابراین
فساد میشود ،چند برابر و نابخشودنی اس 
در این موضوع سختگیری شود .ایشان با اشاره به

بیان ارتباط یک خانم با  ۱۶نفر
در وزارت نفت ،بیان اسالمی نیست

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس ،مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضائیه اعالم کردند :پیشنهاد مذاکره ،فریب آمریکا برای خلع سالح
و عوامل اقتدار ملت است.

ملت مظلوم اما
در عین حال
مقتدر ایران،
همچنانمثل
کوه میایستد و
به همه مقاصد
مورد نظرش
ییابد
دست م 
تهمت و بدگویی و تعرض به قوه قضائیه بهویژه در
فضای بی در و دروازه مجازی خاطرنشان کردند :در
طول تاریخ ،امیرمؤمنان یعنی مظهر کامل عدالت را
هم به بیعدالتی متهم میکردند ،بنابراین فضاسازی
و تهمت نباید در عزم و اراده و فعالیتها تأثیر منفی
بگذارد .رهبر انقالب «تصویرسازی از قوه قضائیه
در افکار عمومی» را بسیار مهم خواندند و افزودند:
باید در این زمینه کامال ً مراقب و هوشیار بود چرا
که برخی حوادث ممکن است خصوصیات یک قوه
قضائیه خوب یعنی شرافت ،صداقت و عدالت را در
چشم مردم ،بر عکس جلوه دهد .ایشان در تبیین
خصوصیات ضروری دستگاه قضا در افکار عمومی
تأکید کردند :دستگاه قضا در چشم مردم باید در
«انتصابات ،احکام ،گفتار و رفتار» دارای «حکمت»
باشد و مردم کارهای این قوه را متکی بر کار «علمی
و کارشناسی» ببینند« .برخورداری از گوش شنوا در
همه مراحل قضایی و صبر و حوصله شنیدن از همه
شاکیان و متهمان» و نیز «برخورداری از قاطعیت و
اقتدار» دو خصوصیت دیگری بود که رهبر انقالب
آنها را برای تصویر دستگاه قضا در افکار عمومی،
کامال ً ضروری خواندند .آیتالله خامنهای «طوالنی
شدن رسیدگی به پروندهها» را ضربه به اقتدار قوه
قضائیه دانستند و خاطرنشان کردند :وقتی پروندهای
ده سال در محاکم به نتیجه نمیرسد ،از نظر مردم
نشاندهنده ناتوانی و سردرگمی دستگاه قضایی در
این پرونده است ،بنابراین باید پرونده ها با سرعت
الزم به نتیجه برسند و احکام صادر شده اجرا شوند.
رهبر انقالب «رفتار ،گفتار ،عملکرد و تبلیغات
صحیح» را زمینهساز ترسیم تصویر مناسب از قوه
قضائیه در اذهان عمومی خواندند و افزودند :همه
دستگاهها از جمله صداوسیما باید به دستگاه قضا
کمک کنند .ایشان دقت در انتصابات قضایی را
مهم برشمردند و با استناد به فرمان امیرمؤمنان به
مالک اشتر درباره انتخاب برترین مردم برای قضاوت
افزودند :مسئوالن و مدیران قضایی این فرمان تاریخی
را حتما ً مطالعه کنند و در انتصابات و گزینشها
خصوصیاتی را که امیرمؤمنان مورد تأکید قرار داده،

رئیسجمهوری در جلسه هیئت دولت:

مالک عمل قرار دهند« .توجه به اخالق و روشهایی
که در روند ِ ظاهرا ً خشک کارهای دستگاه قضا باعث
تلطیف میشود» ،توصیه دیگر رهبری به مسئوالن
قضا بود .ایشان افزودند :با همه مراجعان و در همه
مراحل قضایی خوش رفتار ،با حوصله و صبور رفتار
کنید و با توصیه به عفو و گذشت ،به روشهایی نظیر
احیای حکمیت و استفاده صحیح از شوراهای حل
اختالف اهمیت دهید .آیتالله خامنهای همچنین با
اشاره به مسائل روز افزودند :این روزها خبرگزاریهای
خارجی به نقل از کارشناسان ،مکرر اذعان میکنند
که ملت ایران را نمیتوان با فشار و تهدید و تحریم به
زانو درآورد .البته این واقعیت ناشی از حوادث ماههای
اخیر نیست ،بلکه نتیجه چهل سال ایستادگی ،عزت،
عظمت و اقتداری است که ملت ایران از خود نشان
داده است .ایشان ،پیروزی انقالب را نقطه بیرون
آمدن ملت از «الک ذلت و توسری خوری» برشمردند
و خاطرنشان کردند :در چهار دهه اخیر ،تلفیق هویت
ایرانی با خصوصیات اسالمی ،موجب شده فشارهای
زورگویان جهانی ،تأثیری در روند حرکت ملت نداشته
باشد .رهبر انقالب حضور همیشگی در راهپیماییهای
 ۲۲بهمن و روز جهانی قدس و همچنین شرکت در
انتخابات متعدد را نشانه عزم و اراده تحسین برانگیز
ملت دانستند و افزودند :در اواخر امسال نیز انتخابات
داریم که معتقدم با وجود تردید افکنی برخیها ،مردم
در آن انتخابات نیز با شور و شوق شرکت میکنند
و عظمت خود را نشان میدهند .آیتالله خامنهای
اتهامات ،اهانتها و دشنامهای شریرترین حکومت
جهان یعنی آمریکا به ملت ایران را یادآور شدند و
افزودند :منفورترین و خبیثترین دولت جهان که
عامل جنگ ،تفرقه ،چپاول و غارت کشورها و ملتها
است ،ملت شریف ایران را هر روز مورد ناسزا و اتهام
قرار میدهد اما مردم ایران از این اعمال زشت آمریکا
جا نمیخورند و عقب نمینشینند .ایشان تحریمهای
آمریکا را ظلمی بارز به ملت ایران خواندند و تأکید
کردند :ملت مظلوم اما در عین حال مقتدر ایران،
به فضل الهی ،همچنان مثل کوه میایستد و با قوت
به حرکت خود ادامه میدهد و به همه مقاصد مورد

نظرش دست مییابد.
رهبر انقالب ،پیروزی نظام اسالمی بر همه توطئهها
از جمله جنگ ،فتنه ،نفوذ ،تحریکات تروریستی و
دیگر اقدامات خباثتآمیز آمریکا را نشانه آشکار
حمایت پروردگار از این ملت خواندند و افزودند:
بخش اصلی اقتدار ملت مرهون اعتقاد عمیق به
حمایتهای الهی است .آیتالله خامنهای پیشنهاد
مذاکره آمریکا را یک «فریب» خواندند و خاطرنشان
کردند :دشمن وقتی نتوانسته با فشار به هدفش
برسد ،با تصور سادگی ِ ملت ایران ،پیشنهاد مذاکره
میدهد و میگوید ملت ایران باید پیشرفت کند ،البته
این ملت حتما ً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و
به شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشان با یادآوری همه کاره بودن آمریکا و انگلیس
در دوران رژیم پهلوی گفتند :شما عامل عقبماندگی
ملت ایران در آن دوره منحوس هستید و االن هم
حضور شما جز عقب ماندگی و توقف پیشرفت ایران
هیچ نتیجهای نخواهد داشت .رهبر انقالب هدف
اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره را «خلع سالح ملت
و حذف عوامل اقتدار ایران» خواندند و خاطرنشان
کردند :آمریکاییها اکنون با وحشت از عوامل اقتدار
ملت ایران ،میترسند جلو بیایند بنابراین میخواهند
با مذاکره ،این اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران
بگیرند تا هر بالیی میخواهند سر ملت بیاورند.
ایشان افزودند :اگر در مذاکرات حرف او را قبول
کردی پدر ملت در میآید و اگر قبول نکردی
همین فضاسازیهای سیاسی ،تبلیغات و فشارها
ادامه خواهد یافت .آیتالله خامنهای با اشاره به
سوءاستفاده آمریکاییها از ابزار حقوق بشر گفتند:
شما حدود  ۳۰۰مسافر بیگناه را در آسمان میکشید،
با کمک به سعودیها در یمن جنایات مکرر میکنید،
آن وقت از حقوق بشر دم میزنید.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند:
ملت ایران با ادامه راهی که اسالم ،انقالب و امام
ترسیم کردهاند ،اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی
دستیابی به عزت ،رفاه مادی ،پیشتازی در علم و
آرامش و امنیت اجتماعی را محقق خواهد کرد.

با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد

رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه به آمریکاییها توصیه میکنیم
راهی که انتخاب کردید ،راه اشتباه و نادرستی است ،گفت :به
اروپاییها توصیه میکنیم بیعملی شما نسبت به برجام نادرست
بوده است و به هر دوی اینها میگوییم به پیمان و عهدتان برگردید.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به
سیاستهای ضد ایرانی دولت آمریکا اشاره و اظهار کرد :این روزها
کاخ سفید را در سردرگمی میبینیم و سخنان و حرفهای ناروا،
مضحک و انتخاب سیاست رسوایی را شاهد هستیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،وی با بیان اینکه
معلوم شده کفگیر تحریم به ته دیگ خورده و دیگر چیزی نمانده
است ،افزود :دستگاه سیاسی آمریکا با تحریمهای اخیر ثابت کرد که
مسایل دینی را نمیتواند درک کند و فهم آن را ندارد .رئیسجمهوری
آمریکا با اعتقاد مسلمانها ،مسئله مرجعیت و والیت و رهبری که
رهبر معنوی ،فقهی و فتوایی مردم است ،آشنا نیست و جایگاهها
و حد خود را نمیشناسد؛ کما اینکه ادعاهایش ،ادعاهای بیاساس
است؛ اما این حرکت او ،واقعیت را برای مردم ما به خوبی روشن کرد.
رئیسجمهوری با بیان اینکه اما امروز بعد از جنگ بحمدالله در
طول سالیان دراز و مخصوصا ً سالهای اخیر ،توانستیم اقدامات
بسیار مهمی را انجام دهیم و این افتخار برای ایران و ملت و سپاه و
ارتش و وزارت دفاع است ،افزود :قادریم یک سامانه دفاعی درست
کنیم که یک پهپادی که در ارتفاع  ۵۰هزار پایی به محض اینکه
تجاوز را شروع میکند و وارد فضایی مربوط به آبهای سرزمینی ما
میشود ،اخطار اول و اخطار دوم را صادر کنیم و وقتی اعتنا نمیکند
و به تجاوز ادامه میدهد ،آن را ساقط کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد :این نشانگر قدرت و مدافع بودن ما
است .ما جنگ و درگیری در منطقه نمیخواهیم اما در عین حال
نمیگذاریم کشور ما مورد تجاوز قرار بگیرد و اگر به مرزهای ما تجاوز
شود ،اینجا عبور از خط قرمز شده است و ما ایستادگی میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه این نشان میدهد که ما امروز در علم ،دانش،
فناوری ،صنعت ،در بخش نظامی و غیرنظامی حرکتهای بسیار
خوبی را انجام دادیم و میتوانیم این راه را ادامه دهیم ،تصریح کرد :به

آمریکاییها توصیه میکنیم ،راهی که شما انتخاب کردید ،راه اشتباه
و نادرستی است ،به اروپاییها توصیه میکنیم بیعملی شما نسبت
به برجام ،نادرست بوده است و به هر دوی اینها میگوییم به پیمان
و عهدتان برگردید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استقالل
دستگاه قضایی و قاضی برای ما بسیار مهم است و استقالل قضایی
به عنوان مهمترین رکن در عدالت و احقاق حقوق مردم و امنیت
فکری و اجتماعی در جامعه است ،تصریح کرد :هیچ مقام ،حزب و
وزیر ،وکیل ،امیر ،سرداری حق ندارد در حکم قاضی دخالت کند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه دست آن قضاتی را که مستقل
هستند ،میبوسیم که خداوند را ناظر اعمال خودشان میدانند و
تحت فشار این و آن قرار نمیگیرند ،ادامه داد :چه بسیارند قضات
پاکدامن و اگر هم کسی نیست ،همانطوری که اخیرا ًدستگاه قضایی
اعالم کرد ،اگر کسی در مسیر صحیح حرکت نمیکند باید با او
برخورد شود .وی تاکید کرد :امنیت جامعه را قوه قضائیه درست
میکند و سرمایهگذاری ،محیط کسب و کار ،رشد اقتصادی ،آبروی
مردم و حقوق عامه مردم با قوه قضائیه انجام میشود.
روحانی با بیان اینکه اشکال مدیریت در راهروی دادگستری حل
نشده و راه و مسئول خودش را دارد و اگر مشکلی پیش آمد ،وزیر
مربوطه یا مقام باالتر مسئول است ،گفت :آیا بازرسی قوه قضائیه
حق دارد در مدیریت دخالت کند؟ در قانون سالها پیش یک
کلمهای گنجانده و مجوز داده شد که اینها مداخله کنند.
وی تصریح کرد :در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی
اقتصادی این را تصویب و ابالغ کردیم که دستگاه بازرسی کشور ،حق
ندارد قبلش نظر دهد و به وزیر بگوید که من احساس میکنم این
کار را بکنی آن طور میشود .این را لغو و به این دستگاه ابالغ کردیم؛
به دلیل اینکه مدیریت مختلف میشود.
رئیسجمهوری با طرح این سوال که چه کسی مسئول است؟
دستگاه اجرایی مسئول اداره کشور است یا یک قاضی یا مأمور امنیتی
مسئول اداره کشور است؟ گفت :باید به داد تفکیک قوا برسیم؛
دستگاه قضائی هم باید مستقل باشد .همچنین حوزههای علمیه و

دانشگاهها باید مشخص کنند ،حق علم قاضی تا کجا است؟ اینکه
میگویید قاضی علم پیدا کرده این علمش کجا حجت است؟ آیا هر
کجا قاضی علم پیدا کرد ،حجت برای حکم است؟
روحانی با بیان اینکه آیا میتوانیم با شنود مردم را محاکمه کنیم؟
افزود :با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود ،یک سرباز
یا کارمند معمولی این نوار را پیاده میکند؛ نمیفهمد که چه است؛
قبل و بعدش نمیفهمد که چه میگوید .رئیس دولت یازدهم ادامه
داد :در دولت یازدهم دستگاه اطالعاتی راجع به مسئولیت یک آقایی
گفته بود که این آقا فالن جا ،فالن چیز را گفته ،پس صالحیت ندارد؛
گفتم بیاورید ببینیم چه گفته؛ وقتی آورد دیدیم این فرد شوخی کرده
است؛ وقتی یک مسئول شنود ،شوخی و جدی را نمیتواند بفهمد؛
او چطور میتواند مبنای کار یک قاضی باشد .رئیسجمهوری تصریح
کرد :در شورای عالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم،
مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر
میتواند داده شود؛ همینطوری که نمیشود برای هر کسی شنود
گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد .روحانی با اشاره به اینکه حتی
اگر پدری برای پسر خود شنود بگذارد بعد از یک سال رابطه آنها
بهم میخورد ،گفت :مردم در حرفهای عادی و معمولی شان خیلی
چیزهای شوخی و جدی میگویند .قرینه حالیه و قرینه محالیه است
و نمیشود که فردی بر مبنای گوش کردن به این حرفها قضاوت
کند .وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) دو نفر قاضی عالیرتبه درجه
یک این کشور را عزل کرد بخاطر اینکه به شنود توجه کرده بودند،
گفت :امام(ره) روی این مسائل حساس بود و اجازه نمیداد.
رئیسجمهوری با اشاره به فرمان  ۸مادهای امام راحل ،تصریح کرد:
امام میگوید «اگر وارد خانهای شدید فکر کردید اینجا تروریست
است ولی دیدید اشتباه کردید تروریست نبود ولی بساط قمار و
شراب و همه چیز است .اگر بیایید بیرون تعریف کنید که در این
خانه من مشروب و آالت قمار دیدم تو را باید شالق بزنیم .چون
اشاعه فحشا کردید» .درحالی که گاهی ابزار میگذارند برای اینکه
برسند به این روز خوش که چی ،کجا در حریم خصوصی ،چه کار
کرده ،به تو چه ربطی دارد حریم خصوصی مردم.

سخنگوی دولت با اشاره به بازداشت یک
خانم در ارتباط با وزارت نفت گفت :این خانم
کارمند یک شرکت اروپایی است و وزارت
اطالعات در حال بررسی بیشتر موضوع است.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در نشست
خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی
در مورد بازداشت اخیر یک خانم که با وزارت
نفت در ارتباط بوده است اظهار کرد :این خانم
کارمند یک شرکت اروپایی است .معموال ً این
شرکتهای خارجی که با دستگاههای اجرایی
کار میکنند اطالعات را نیز جمعآوری میکنند
ولی اینکه جمعآوری این اطالعات اقدام
جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.
وی ادامه داد :البته اینگونه بیان شد که این
خانم با  ۱۶فرد در ارتباط بوده است که بیان این
مسئله به این شکل یک بیان اسالمی نیست.
وزارت اطالعات بررسی بیشتری را دارد انجام
میدهد و قوه قضائیه نیز نتیجه را اعالم خواهد
کرد.
وی همچنین درباره کشف دستگاه پز در
دفتر زنگنه گفت :من با کارشناسان اقتصادی
و ضدجاسوسی وزارت اطالعات صحبت کردم،
آنها گفتهاند دستگاههای پز ربطی به زنگنه
نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰
میلیارد هم صحیح نیست .به نظر من صاحب
صالحیتترین دستگاه در این زمینه وزارت
اطالعات است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد
موضع دولت نسبت به فشارهای وارده بر
وزیر نفت خاطرنشان کرد :وزیر نفت یک وزیر
کاربلد است که در شرایط تحریم بهترین فرد
برای اداره امور نفت از تولید تا فروش است.
البته بیان شده که از زمان زنگنه صادرات
ما کمتر شده است .این در حالی است که
با تالشهای زنگنه تولید نفت ایران به یک
میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه رسید که  ۲۰۰هزار
بشکه نسبت به دوران قبل حضور او بیشتر
بوده است .ربیعی ادامه داد :در این مدت فقط
یک مورد لغو قرارداد بوده است که دلیل آن هم
این بود که قرارداد اجرایی نشده است .با این
وجود در پارس جنوبی سرمایهگذاری بیشتری
شده است .پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
دولت نهم و دهم فقط  ۴۲درصد پیشرفت
داشت که با زحمات وزیر نفت این پاالیشگاه
در دولت یازدهم تکمیل شد.
سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد:
دولت تصمیم به لغو روادید برای چین در
راستای سهولت رفت و آمد به ایران گرفت.
همچنین اصالح ساختار بودجه در دستور کار
است به نحوی که وابستگی به نفت کمتر شود.
همچنین در دولت تصمیمی برای اختصاص ۵۰
میلیارد تومان برای مقابله با آفت ملخ گرفته
شده است.
ربیعی در پاسخ به پرسشی پیرامون موضع
دولت درمورد ماجرای پارک پلیس تهران
گفت :رئیس جمهوری با وزیر کشور در این
زمینه صحبت کردهاند .این موضوع به رسیدگی
قضائی نیاز دارد .من نمیدانم دقیقا ًچه اتفاقی
رخ داده است ولی نوع واکنش با جرمی که
حتی اگر اتفاق افتاده باشد قابل قبول نیست.
رئیس شورای امنیت کشور هم تذکرات الزم را
داده است .باید به جامعیت برسد تا آن را اعالم
کنیم ولی مطلعم که نیروی انتظامی هم موافق
این اتفاق نبوده است .برخورد با شیوههای
غیرقانونی و غیرشرعی قابل قبول نیست اما
باید به یک روش مناسب در این زمینه برسیم.
ربیعی همچنین درباره ادعای فشار دولت
برای پخش نشدن بخشهایی از سریال گاندو
افزود :از همه افرادی که میتوانستند با صدا و
سیما تماس بگیرند و به اصطالح فشار بیاورند
سوجو کرده و تماس گرفتم اما به کسی
من پر 
نرسیدم .خواهش میکنم صدا و سیما هر چه
سفارش شده که تولید شود ،پخش کند .مردم
در این زمینه قضاوت میکنند.
وی ادامه داد :آنقدر مطالب زیادی علیه
دولت پخش میشود که این سریال در مقابل
آنها چیزی نیست .ربیعی همچنین بیان کرد:
اگر  FATFبه سرانجام نرسد در انتقال پول هم
با مشکل مواجه میشویم.

