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اغلب افرادی که روز اول به عنوان داوطلب
ریاستجمهوری ثبتنام کردند شرایط الزم را ندارند

ایسنا :دبیــر شوراینگهبان خواستار روشــنگری و تبیین شرایط داوطلبان
ریاســت جمهوری برای مردم از سوی رسانهها شــد .آیتاهلل جنتی در ابتدای
جلسه اعضای شورای نگهبان ضمن تبریک اعیاد ماه رجب به ویژه میالد باسعادت
حضرت امیر مومنان علی (ع) گفت :حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف آنقدر
جدی است که بسیاری از عالقهمندان به زحمت جا برای اعتکاف پیدا میکنند
و این امر جای تقدیر و تشکر دارد .دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به آغاز
ثبتنام داوطلبان ریاســتجمهوری گفت :در روز اول ثبتنام  126نفر به عنوان
داوطلب ریاســت جمهوری ثبتنام کردهاند در حالیکه اغلب این افراد شــرایط
الزم را دارا نیســتند .جنتی افزود :حضور افرادی که حتی ســواد اندکی دارند و
کمترین شــرایط را برای پذیرش هر مسئولیتی دارند به عنوان داوطلب ریاست
جمهوری تنها موجب زحمت نهادهای اجرایی و انقالبی میشــود .دبیر شورای
نگهبان از رســانهها به ویژه رسانه ملی خواســت در خصوص شرایط داوطلبان
ریاست جمهوری روشنگری کنند و رویه کار بررسی صالحیتها را برای جامعه
تبیین نمایند و شــبهههای احتمالی را برای مردم رفع کنند .جنتی در ادامه با
اشــاره به تالش مجدد دشمنان برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران ،گفت:
امیدوارم رســانهها تحرکات دشمن را هم برای مردم تشریح کنند .دبیر شورای
نگهبان همچنین با ابراز تاســف از شــدت گرفتن بیاخالقی و اهانت به افراد و
نهادهای مختلف در فضای مجازی ،ابراز امیدواری کرد مسئوالن امر برای بهبود
فضای مجازی تدابیر مناسبی داشته باشند.

با تالش همه نیروهای مسلح در کشور
امنیتی پایدار حاکم است

ایسنا :فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت :تجربه نشان داده هرجایی که از
مدیران با تحرک ،مومن ،متعهد و کارکشته استفاده شده  ،پیشرفتهای خوبی را
مشــاهده کردهایم .دریادار حبیباهلل سیاری طی سخنانی در جمع کارکنان و
دانشــجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره نوشهر گفت :ما همه ساله در
دو محور کلی اقتدار دریایی و توسعه سواحل مکران ،اجرایی شدن منویات رهبر
معظم انقالب را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهیم اما در سال جدید محور
سوم ارتقاء مهارت را نیز به محورهای اصلی خود افزودیم .سیاری در اولین دیدار
نوروزی خود بعد از شــرفیابی فرماندهان ارشد نظامی کشورمان به محضر مقام
معظم رهبری ،به جمع فرماندهان و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
(ره) آمد و طی ســخنانی ضمن ابالغ ســالم فرمانده معظم کل قوا به کارکنان
نیروهای مســلح و خانواده آنها گفت :در حالی که تروریســتها و عناصر خود
فروخته منطقه ما ،جنوب غرب آسیا را دچار التهاب و نا امنی شدیدی کرده اند،
بحمداهلل با تالش همه نیروهای مسلح در کشور جمهوری اسالمی ایران امنیتی
پایدار حاکم اســت ،که جا دارد از همه مــردم و به خصوص کارکنان و خانواده
نیروهای مســلح کشورمان که هر آنچه در توان داشــتند در این خصوص بکار
گرفتهاند ،تقدیر و تشکر کرد .فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با طرح این
سوال که سهم نداجا در این امنیت پایدار چیست؟ گفت :سهم نیروی دریایی در
این خصوص امنیت مرزهای آبی و دریاها و به ویژه خطوط مواصالتی و نیز حفظ
اقتصاد کشور در مهمترین آبراه جهان در باب المندب و خلیج عدن است .سیاری
افزود :در بحث پیشرفتهای حاصله در سطح کشور در مقایسه با قبل از انقالب می
بینیم که علی رغم وجود تحریمها و کارشکنیهای مکرر علیه جمهوری اسالمی
ایران ،امروزه در پیشــرفتهای علمی و دست یابی به علم و فن آوری روز دنیا،
کشورمان از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.

پشت پرده طرح اداره و نظارت بر صداوسیما
اهداف سیاسی نیست
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« مردمساالری » از دومین روز ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گزارش میدهد

شوکانتخاباتیاحمدینژاد
گزارش تصویری :الهام درفشی

گــروه سیاســی :دومیــن روز ثبتنام
کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری دیروز
ســاعت  6عصر پایــان یافت .طبقــه همکف
وزارت کشــور ایــن روزها میزبــان داوطلبان
ریاســتجمهوری اســت .داوطلبانــی که گاه
مطرح و سرشــناس هستند و گاه مردمیعادی
که به خاطر اجازهای که قانون داده اســت تنها
با به همراه داشــتن کارت ملی و شناســنامه
و یــک قطعه عکس پرســنلی ،راهــی میدان
فاطمی میشوند تا لیست ثبتنام کاندیداهای
ریاستجمهوری تکمیل شود.
عــالوه بر کاندیداها و مقامــات عالی وزارت
کشــور که به ســتاد انتخابات وارد میشوند،
مســئوالن کشــوری هــم بازدیدهایی صورت
میدهند.
دادستان کل کشور دیروز در همان ساعات
اولیه صبح به ســتاد انتخابات آمــد و از روند
ثبتنــام در ســتاد انتخابات بازدیــد کرد .در
جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع
خبرنگاران درباره فعالیت ســتاد پیشگیری از
تخلفــات انتخاباتی ،اظهار کرد :این ســتاد در
تهران و اســتانها فعال است و ما از طریق این
ستاد فضای مجازی و حقیقی را رصد میکنیم.
امیدواریــم تخلفی انجام نشــود اما اگر تخلفی
انجام شود با آن برخورد میکنیم.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا وجود
پروندههای نامزدهای انتخابات در روند بررسی
صالحیت آنها موثر اســت ،تصریح کرد :قطعاً و
مســلماً نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و
شوراها اگر پروندهای داشته باشند ،آن پروندهها
به مراکز نظارتی و اجرایی ابالغ میشــود و در
روند بررسی صالحیتها تأثیر میگذارد.
شوک انتخاباتی
حضــور احمدینژاد و بقایی و مشــایی که
به «ســه قلوهایی بهاری» معروف شدهاند ،در
وزارت کشور ،مهمترین خبرروز دوم ثبتنامها
بود .این خبر وقتی بیشتر با بازتاب زیاد خبری
روبرو شد که بعد از ثبتنام بقایی ،احمدینژاد
هم شناسنامهاش را از کتاش بیرون آورد و در
حالی که به یکباره صدای فلش دوربینها ،تمام
فضای ســتاد انتخابات را تحتالشعاع قرار داد،
برای ثبتنام خودش اقدام کرد.
«احمدینــژاد هم ثبتنام کرد» ،خبری بود
که به یکباره مثل بمب خبری ترکید .

این ثبتنام از آن جهت بسیار خبر ساز شد
که ،پیش از این به او توصیه شــده بود که وارد
این کارزار نشود.
کارزاری کــه از هماکنــون قابل پیشبینی
اســت که چندان برای احمدینــژاد و یارانش،
ساده نباشــد.چراکه احمدینژاد ریسک بزرگی
را بــه جان خریده چون در صورتی که عالوه بر
بقایی ،خودش هم رد صالحیت شــود انتخابات
 1400را هم از دست میدهد .
بعد از آنکــه بقایی و احمدینــژاد ثبتنام
کردنــد ،به ســالن کنفرانس خبــری آمدند و
درحالیکه دستشــان در دســت همدیگر بود،
پشت تریبون رفتند .
احمدینژاد اظهار کرد :خدا را سپاسگزارم که
اینجانب را در دوران شکوه عظمت ملت ایران
به این دنیا آورد ،امروز جامعه بشری در آستانه
تحوالت بزرگ به ســمت آرمانهای الهی است،
ملت ایران ملتی بزرگ شایســته تمدن آفرین
و تاریخ ساز است و همواره دنبال عزت عدالت،
آزادی و کرامت انسانی تالش کرده است.
وی با بیان اینکه جزو معدود کسانی هستیم
که تمام زندگی ما توســط نهادهای گوناگون و

خانه ملت :عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با بیــان اینکه طرح اداره و
نظارت بر صدا و ســیما سیاسی نیســت تصویب قانون اداره و نظارت بر صدا و
سیما را پس از  2۸سال ضروری دانست .احمد مازنی در پی ارائه طرح اداره و
نظارت بر صدا و سیما که فوریت آن با  2رای کمتر از حد نصاب قانونی تصویب
نشد ،با اشاره به انتقادات برخی رسانهها به طرح این موضوع در شرایط کنونی
گفت :گزارشها و خبرهایی در بعضی از رسانهها منتشر شد که این طرح را با
اشکاالت و انتقادات مربوط به عملکرد این سازمان مرتبط میدانستند و ضمن
انتقاد از اعضای فراکسیون امید این طرح کامال سیاسی و جناحی معرفی شده
است ،در حالی که اساسا طرح مذکور بر اساس ماموریتی که در اصل یکصد و
هفتاد و پنجم قانون اساســی پیش بینی شده با  2۸سال تاخیر در دستور کار
مجلس قرار گرفت .نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
در مجلس شــورای اسالمی در توضیح نحوه نظارت بر رســانه ملی از ابتدای
انقالب ،بیان کرد :واقعیت این است که مدیریت سازمان صداوسیما در نخستین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زیر نظر «شورای سرپرستی» متشکل از
نمایندگان قوای ســه گانه بودند ،اما پس از بازنگری در قانون اساســی و طبق
اصــل یکصد و هفتاد و پنجم ،رییس ســازمان با حکــم مقام رهبری منصوب
میشود و خط مشی ،اداره و نظارت بر این سازمان را قانون تعیین میکند .وی
همچنین توضیح داد :آن زمان رییس وقت سازمان صدا و سیما  2۸سال قبل
از مقام رهبری اذن خواســتند که تا هنگام تصویب قانون مذکور این سازمان
با اختیارات رییس اداره شــود ،که مورد موافقت قرار میگیرد اما نمیدانم چرا
مجالــس چهارم تا نهــم در این زمینه تعلل کردند و اجــازه دادند قریب به 3
دهه این ســازمان بی قانــون بماند؟ مازنی با بیان اینکه بــه همراه جمعی از
نمایندگان از همان روزهای نخســت آغاز بــه کار مجلس دهم این موضوع را
پیگیری کرده اســت ،افزود :پس از عضویت در کمیسیون فرهنگی و پذیرفتن
مسوولیت «کمیته فرهنگ ،هنر و رســانه» در نخستین جلسه کمیته مذکور
اولویت اول وظایف کمیته را تهیه قانون اداره و نظارت صدا وسیما قرار دادم.
یادداشت

چرا احمدینژاد کاندیدا شد؟

ادامه از صفحه1
احمدینژاد در پی آن است در فرصتهای گوناگون اصولگرایان را متوجه این
نکته نماید که بدون من و سامانه سیاسیام ،محبوبیت و قدرت بسیج اجتماعی
پایینی خواهید داشــت این امر از منظر ایشان تکامل اصولگرایان را به محوریت
احمدینژاد سوق داده و به همین منظور سعی میکند برتری محوریت خویش
نســبت به جمنا را در رقابت بــا دکتر روحانی در عرصــه انتخابات ،به جمنا و
اصولگرایان اثبات نماید .سوم احمدینژاد بخشی از مقبولیت اجتماعی خویش را
در غیر قابل پیشبینی بودن مقاصد و نیات خویش میبیند .غیرقابل پیشبینی
بودن وی ،وجهی از شخصیت قهرمان ،شجاع و منجی و نجاتدهنده را در طبقات
پایین جامعه نهادینه نموده است .ایشان این بار غیر قابل پیشبینی بودن خویش
را عدم اطاعت از رهبری برســازی نموده و در پی اســتقرار این پیام در جامعه
میباشد که برخالف دیگر رجل سیاسی ،هیچگونه وابستگی ساختاری به نخبگان
حاکم نداشته و اطاعت از رهبری را فریضه و حتی وظیفه خویش نمیداند .بدین
معنی که با برجسته نمودن استقالل خویش از رهبر انقالب ،به زعم خود مجموعه
ویژگیهای شــجاعت ،قهرمان و منجی به نحوی از انحا موج جدیدی در فضای
انتخابات ایجاد خواهد کرد!
*عضو انجمن علوم سیاسی ایران
تیتر اخبار

آنــا /وزیر ارتباطات :کارگــروه تعیین مصادیق مجرمانه
درباره رفع فیلتر توئیتر نظر میدهد
مهر /احمــد توکلی و عباس عبدی در بیانیه مشــترک،
از مردم برای تجلیل از رسانههای فسادستیز دعوت کردند
ایرنا 5 /فاز پارس جنوبی در هفته آتی به طور رسمی
افتتاح میشود
اینا /یاسر هاشــمی :ثبتنام احمدینژاد سند بصیرت
آیتاهلل هاشمی است

دســتگاههای اطالعاتی بارها شــخم زده شده
است ،گفت :زندگی ما شفاف است.
احمدینژاد گفت:رهبری سفارش کردند در
انتخابات شرکت نکنم من هم پذیرفتم،توصیه
ایشان به معنای نهی نبود.
وی افــزود  :برای حمایــت از بقایی ثبتنام
کرده است.
بقایی هم بعد از احمدینژاد سخنرانی کرد.
هر چنــد در بین صحبتهایــش ،خبر حضور
قالیباف در ســتاد انتخابات برای ثبتنام ،سبب
شــده تا تعدادی زیادی از خبرنگاران به یکباره
سالن را خالی کنند .خبری که البته بعدا تکذیب
شد و خبری از حضور قالیباف در روز دوم نشد.
بقایی در سالن خبری ستاد انتخابات گفت
 :بــر این بــاورم میتوانیم ایران را بســازیم و
میتوانیم کشــور را به جایــگاه و قلههای بلند
برســانیم و ملت ایران میتواند با تالش ،صلح
و دوستی بر مشکالت فائق آید.
مســعود زریبافــان هم روز گذشــته برای
ثبتنام به وزارت کشــور آمد .او که پیش تر در
حلقه اصلی یاران احمدینژاد به حساب میآمد،
امــا این بار به صورت مجزا در ســتاد انتخابات

حضور یافت.
رییــس پیشــین بنیــاد شــهید در جمع
خبرنــگاران حاضر شــد و درباره تشــکیالت
جمنا و ســاز و کار وحدت این تشکیالت گفت:
وحدت اتفاق بسیار خوبی است اما اینکه عدهای
بنشــینند و با یکدیگر توافق کنند و برای مردم
تعیین تکلیــف نمایند به معنای دموکراســی
نیســت اینکــه دو جناح هر کدام یــک نفر را
معرفی کنند موجب محدودیــت انتخابهای
مردم میشــود و حق انتخاب را از آنها ســلب
میکند.وی با تاکید بر اینکه در انتخابات پیش
رو تــا پایان کار ایســتادهام و انصراف نمیدهم
ادامه داد :من کاندیدای در ســایه هیچ کســی
نیستم و شخصیتی مستقل دارم.
«محمدعلــی پورمختــار» نماینــده بهار و
کبودرآهنــگ در مجلس هم بــرای ثبتنام در
انتخابات ریاســت جمهوری به ستاد انتخابات
کشور رفت.
پورمختار ضمن حضور در ســتاد انتخابات
تاکید کرد که بــرای نامنویســی در انتخابات
ریاســت جمهوری نیــازی بــه کنارهگیری از
نمایندگــی مجلــس نیســت.عبدالرضا ثروتی

نماینده ســابق مجلس هم در انتخابات ریاست
جمهوری ثبتنام کرد.
ادامه حضور مردم عادی برای ثبتنام
ســتاد انتخابات در دومیــن روز از ثبتنام
کاندیداهــای انتخابــات ریاســتجمهوری،
همچنــان میزبان مردمیبود کــه بیش از آنکه
صالحیتهــای الزم برای نشســتن بر صندلی
ریاست جمهوری را داشته باشند ،رویای دست
نیافتنی آن را در سر میپرورانند.
در ســاعت اولیه ،یک جوان  19ســاله هم
برای رییس جمهور شــدن وارد وزارت کشــور
شــد و گفت که امــروز بدون اطــالع دادن به
خانــوادهاش ثبتنام کرده و معتقد اســت که
رئیسجمهور تنها باید مطیع رهبری باشد.
یک جــوان متولــد  136۸هم کــه هنوز
دانشــجوی مقطع کارشناســی اســت پس از
ثبتنــام گفت که از حســن روحانی در کابینه
خود استفاده نخواهد کرد.
ســه تن از هموطنان خوزســتانی هم که با
لباس محلی در ستاد انتخابات کشور حاضر شده
بودند ،با بیان اینکــه میدانیم تایید صالحیت
نخواهیــم شــد ،دلیل کار خــود را اعتراض به
ریزگردها و مشــکالت خوزستان عنوان کردند.
آنها گفتند چنانچه رییس جمهور شــوند اجازه
نخواهند داد وزیر با  20بادیگارد به جایی بروند.
حمیدرضا احمدآبــادی که از چندی پیش
از او در برخی رســانهها با لقب آقای دوربینی
یا بسیجی دوربینی نام برده شده ،نیز برای نام
نویسی به وزارت کشور آمد.
رمضــان نورا متولد ســال  5۸از زاهدان که
مدعی بود دارنده  30رکورد در گینس است ،با
حضور در ستاد انتخابات کشور نامنویسی کرد.
ساخت بزرگترین توپ سوزنی در جام جهانی
 2014و ســاخت توپ خاکی که به مسی اهدا
شده را از هنرهایش اعالم کرد.
حجتاالسالم مجتبی رستگاری  50ساله با
حضور در ســتاد انتخابات کشور ،برای شرکت
در انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کرد و
گفت که رای لرها ،کردها و بلوچها را دارد.
گفتنــی اســت در نهایــت؛ روز گذشــته
مجموعا  161نفر ثبتنام کردند و با احتســاب
 126نفر داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری
روز اول ،جمعــاً  2۸7نفر داوطلــب انتخابات
ریاستجمهوری تاکنون ثبتنام کردهاند.

محسنیاژهای:

اتهام مدیران بازداشتشده کانالهای تلگرام ،مسائل ضدامنیتی است
معــاون اول قوه قضاییه گفت :اتهام مدیران دســتگیر
شده برخی کانالهای تلگرامیمطالب ضدامنیتی و انتشار
مطالب مستهجن و خالف عفت عمومیاست.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین
محســنیاژهای در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس
جمهور در نشســت خبری مبنی بر اینکه مدیران دستگیر
شــده برخی کانالهای تلگرامیمرتکب جرمینشــده اند؟
گفت :افرادی که دســتگیر شــده اند ،اتهام ضد امنیتی و
برخی نیز اتهام مسائل خالف عفت عمومیو انتشار مطالب
مستهجن داشتند.
این اتهامات بر اســاس گزارش رســمیمطرح شده و
دادســتان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام
کرده است .تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده
در دادسرا در مرحله رسیدگی است .وی افزود :علیالقاعده
آقای رئیسجمهور که اطالعات حقوقی دارند میدانند که
مرجع صالح برای اینکه کســی مرتکب جرم شده یا نشده،
وزیر اطالعات نیســت و من خودم زمانــی وزیر اطالعات
بودم.
ســخنگوی قوه قضاییــه یادآور شــد :در خصوص این
پرونده خاص دستور دادهام گزارش نهایی را تهیه کنند.
محسنی اژهای خبر منتشــره مبنی بر پرداخت پاداش
به کارکنان قوه قضائیه را که اخیرا ً از ســوی یک نماینده
مجلس مطرح شد ،کذب محض خواند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اظهارات اخیر
محمــود صادقی نماینده مجلس مبنــی بر پرداخت 2۸5
میلیارد تومــان به عنوان پــاداش کارکنان قــوه قضائیه
و ادعایــی مبنی بر پرداخت  10برابــر فیشهای نجومی،

گفت :گاهی اوقات انسان چنین چیزهایی را که از افراد
میشــنود نمیداند بخندد یا بگریــد ،چون هر حرفی
سایتها
ها و
از هر کســی شایســته نیســت .من هم در سایت
خبرگزاریها دیدم کــه تعرضاتی هم به مجلس و هم
قوه قضائیه شــد کــه مجلس در جای خود پاســخ
میدهد .ســخنگوی قوه قضاییه افزود :پرداخت
این مبلغ تحت عنــوان پاداش مطلقاً صحیح
نیست و کذب محض است.
محســنی اژه ای ادامه داد :بر اساس بند
دســتگاهها
 10ماده  6۸قانون ،بســیاری از دســتگاهها
و از جملــه قوه قضائیه از چند ســال قبل
میتوانســتند تحــت شــرایط و ضوابطی،
مبالغــی را به حقوق کارکنــان خود اضافه
کنند که قوه قضائیه در این خصوص اقدام
کرد و طبــق مصوبه دولت و طبق ســایر
شــرایط این بند قانونی ،از اواخر سال 92
فیشهای
های
مبلغی را به هر یــک از افراد در فیش
حقوقی به صورت رســمیو بر اساس مصوبه
دولت و اصالحات بعدی آن اضافه کردند که
عنوان پاداش ندارد و این فقط به قوه قضائیه
دستگاههای
های
اختصاص نداشته است و برخی دستگاه
دولتی هم از این ماده قانونی استفاده کردند.
وی افزود :اخیرا دولت در اســفند ســال
گذشــته هم مصوبهای براســاس همین بند
گذرانــد که هر دســتگاهی با شــرایط خاص
خودش اگر میتواند پرداختیهایی داشته باشد؛
بنابرایــن اینها پاداش نبوده ،خــارج از حد مجاز

قانونی هم نبوده و همه شرایط قانونی هم رعایت
شــده است .معاون اول دستگاه قضا در واکنش
به ادعای پرداخت  10برابر حقوقهای نجومیبه
کارکنان قوه قضائیه نیز گفت :کارکنان دستگاه
قضــا (نه قضات) تا قبــل از این جزو پایین
ترین حقوق بگیران و یا در ردیف دیگر
حقوق بگیران بودنــد و به برخی از
آنها مبالغــی از  300تا  400هزار
تومان اضافه شد که به قضات هم
تعلق نگرفته اســت؛ این کجا و
حقوق فیشهــای نجومیکه
فــردی در یــک مــاه 57
میلیــون تومــان پاداش و
حقوق گرفته بود و او را به
عنوان سرمایه نظام خوانده
بودند ،کجا.
وی افزود :این آقایی که
کل حقوقــش در دســتگاه
قضایــی حــول و حــوش
یک میلیون تومان اســت
 300تــا  500هــزار
تومــان اضافه شــده و
آنهم در طول ســنوات که
در فیش حقوقــی هم آمده
اســت .محسنی اژه ای در پاسخ
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا نقل
قول نماینده مجلس مبنی بر اینکه

اخیرا ً رئیس قوه قضائیه ،هیات رئیسه مجلس را فراخوانده
و به تصویب تبصره  21مربوط به سپردههای دستگاههای
اجرایی اعتراض کرده است صحت دارد؟ گفت :من هم این
را در سایتها خواندم که صحت ندارد.
وی افزود :بسیاری از نمایندگان مجلس به فراکسیونها
و روسای کمیســیونها و هیات رئیسه در مقاطع مختلف
خدمت روســای قوا از جمله رئیس قوه قضائیه میرســند
و در این جلســات از ســوی دو طرف نقطه نظراتی مطرح
میشــود و اینکه گفته شــده رئیس قوه ،هیئت رئیســه
مجلس را فراخوانده اســت صحیح نیســت؛ البته یکی از
اعضای هیات رئیســه هم این مطلــب را تکذیب کرد و از
آن نماینده انتقاد کردند که شأن نمایندگان را حفظ کند.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد :اگر چیزی در مجلس
تصویب شود اینطور نیست که به خواسته کسی تغییر کند
و این مسائل ساز و کار خودش را دارد؛ بنابراین این مطلب
هم به همین ترتیب که نقل شد به هیچ وجه صحت ندارد
و شــاید این نماینده هم در خصوص همان فشارهایی که
مدتی پیش اعالم کردند مطالبی مطرح کرده است.
وی افزود :اواخر سال گذشته پیشبینی کردند که فشار
علیه قوه قضائیه تا انتخابــات ادامه دارد و دلیل آن مبهم
نیســت چرا که قوه قضائیه با مفســدان برخورد میکند و
باالخره برخورد با مفســدان و دانه درشــتها و صاحبان
قــدرت حرف و حدیث هم دارد.محســنی اژه ای در پایان
گفت :اگر کسانی فکر میکنند که با این فشارها میتوانند
علیه قوه قضائیه فضاســازی کنند و قوه قضائیه در برخورد
با مفســدان کوتاه میآید اشــتباه میکنند و به هیچ وجه
کوتاه نخواهیم آمد.

