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 جوایزی برای
بهترین های کتاب کودک و نوجوان

نگاهی به جوایز خارجی کتاب
صفحه 5

از انتقال حساب های دولتی به بانک 
مرکزی چه خبر؟

با گذشت 20 ماه از دستور رئیس جمهوری

 رفراندوم هم شود، اکثریت به حجاب رأی می دهند
مطهری: 

علی مطهری می گوید هنوز دسته بندی اصالح طلب و اصولگرا وجود دارد 
ولی افراد دلسوز و کسانی که به  فکر آینده کشور هستند در هر دو گروه 

زیاد نیستند.
گفت  مختلف  موضوعات  باره  در  مجلس  رئیس  نایب  مطهری،  علی 
وگو کرده است. گزیده ای این گفت وگو را با هم می خوانیم: به  نظرتان 
جناح بندی های امروز ایران آیا با دو جریان اصالح طلبی و اصولگرایی قابل 

توضیح است یا اینکه مرزبندی ها تغییر کرده است؟
هنوز دسته بندی اصالح طلب و اصولگرا وجود دارد، منتها من معتقدم که 
افراد دلسوز و کسانی که به  فکر آینده کشور هستند در هر دو گروه زیاد 
نیستند؛ یعنی یک مقدار جنبه تصاحب پست ها و قدرت طلبی بر دلسوزی 
و به  فکر آینده کشور و انقالب بودن می چربد. به  نظر من افراد دلسوز در دو 
طرف کم هستند و جنگ قدرت حاکم است. این چیزی است که خیلی به 

ما آسیب زده است.  بعد از توافق برجام اگر جنگ قدرت در کار نبود و کل 
کشور برای اجرای برجام متحد می شدند از مواهب برجام خیلی بهتر از این 
استفاده می کردیم. بخشی  دنبال این بود که برجام اجرا نشود. علت هم 
این بود که فکر می کردند اگر اجرا شود به نفع دولت و باعث پیروزی دولت 

می شود و بعدا به ضرر ما خواهد شد و می خواستند اجرا نشود.

 کاال  را با دالر ۴۲۰۰ تومانی
به دست مردم خواهیم رساند
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پرتغالی ها عذرخواهی نمی کنند!همسایگان ایران از تحریم های آمریکا تبعیت نخواهند کرد
در حاشیه درگیری های کادرفنی تیم ملی با رسانه ها مرکز تحلیلی یوروآسیا:

سخنگوی قوه قضاییه:معاون وزیر نفت خبر داد

ادامه مذاکرات 
برای ایجاد کانال 

پرداخت بانکی بین 
اروپا و ایران

جرم مفسدان 
اقتصادی اخیر، خرید 
سکه ها از سوی بانک 

مرکزی نبود
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رئیس قوه قضائیه گفت: قانون مبارزه با پولشویی 
در دهه 80 به تصویب رسیده است و بر اساس آن 
کسانی که از پولشویی مطلع هستند، موظفند 

موارد را به قوه قضائیه اعالم کنند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل صادق آملی الریجانی روز 
گذشته در جلسه مسئوالن عالی قضایی با تاکید بر 
ضرورت همدلی بیشتر بین قوا و مسئوالن کشور، به 
وجود دشمنان مشترک اشاره کرد و اظهار داشت: در 
شرایطی که دشمنان نابخردی نظیر آمریکا داریم که به 
اروپا می گوید اگر سه ماه با ما همکاری کنید، جمهوری 
اسالمی مضمحل خواهد شد، همگی باید در یک مسیر 
و تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری حرکت 

کنیم تا بتوانیم کشور را از بند مشکالت برهانیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در چنین شرایطی توقع 
نمی رود برخی مسئوالن سخنان مجمل و دوپهلویی 
بر زبان بیاورند که موجب سوءاستفاده دشمنان شود. 
باید حواسمان جمع باشد در بستری سخن می گوییم 
که دشمن حتی از حرف صحیح ما هم سوءاستفاده 
زمینه  نباید  فضایی  چنین  در  بنابراین  می کند 

سوءاستفاده دشمن را فراهم کرد.
آملی الریجانی افزود: اگر پولشویی عظیمی در کشور 
اطالع  قضائیه  قوه  به  را  موضوع  این  چرا  دارد  وجود 
نداده اید؛ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی 
خودروها است که بعد از چند ماه به اطالع قوه قضائیه 
رسید. قانون مبارزه با پولشویی در دهه 80 به تصویب 
رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطالع 

دارند، موظف به اعالم آن به مرجع قضایی هستند.
سخنی  نباید  کرد:  خاطرنشان  قضائیه  قوه  رئیس 
گفت و بعد اصالح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری 
بوده است. ما از فرد مسلمان قبول می کنیم که قصد 
برخی  که  کرد  فراموش  نباید  اما  است  نداشته  سوء 

سخنان اثر نادرست خود را می گذارند.
مسیر دشوار را نباید با برخی اظهارات و رفتارها 

دشوارتر کرد
آملی الریجانی با بیان اینکه همه مسئوالن به ویژه 
افرادی که در دولت و در میدان اصلی کارزار حضور 
کرد:  تاکید  باشند،  خود  اظهارات  مراقب  باید  دارند، 
نباید برخی اظهارات نیز ابزاری برای وارد آوردن فشار 
به دولت شود. در عین حال معتقدیم مسئوالن نباید 
سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام 
فرو برود. امروز باید از سخنان همه ما شمیم وحدت 
احساس شود. اگر اطالعی از وقوع جرایم داریم، نباید 
مرجع  به  را  آن  است  الزم  بلکه  کنیم  کاری  پنهان 

مربوطه اعالم کنیم.
را  دشوار  مسیر  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
نباید با برخی اظهارات و رفتارها دشوارتر کرد، افزود: 
رئیس جمهوری در جلسات مختلف گفته اند که یقین 
داریم در میانه یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. 
این سخن درستی است و تردیدی نیست که بهترین 
ابزار دشمن نیز همین فشار اقتصادی است بنابراین 
باید برای کم کردن آثار این فشار بر مردم دست به 
بیان سخنانی که هیچ وجهی  از  و  دست هم دهیم 

ندارد، خودداری کنیم. حکام برخی کشورهای اسالمی 
به تحقق تفرقه میان جهان اسالم کمک می کنند

آملی الریجانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی 
طی سالیان متمادی علیه ملت مظلوم فلسطین اظهار 
برخی کشورهای  داشت: در چنین فضایی متاسفانه 
با دشمنان اسالم  اسالمی به صورت پنهان و آشکار 
که  موجب می شود  امر  این  و  برقرار می کنند  رابطه 
کردن  چندپاره  همان  که  هدفش  تحقق  به  دشمن 

جهان اسالم است نزدیک شود. 
جنایات  به  اشاره  با  همچنین  قضائیه  قوه  رئیس 
عربستان سعودی در یمن با پیشتیبانی آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی گفت: ملت مظلوم یمن نیز با دست 
خالی در برابر فجایع انسانی و جنایات جنگی بزرگی که 
در آنجا ارتکاب می یابد مقاومت کرده اند و آنچه در جهان 
اسالم نویدبخش است، همین مقاومت ملت هاست که 
جمهوری اسالمی نیز محور آن است و امیدواریم خداوند 
شر مستکبران را از سر ملت های مظلوم مسلمان کم 

کند.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی 
با اشاره به ادامه برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با 
و  نشست  نمی توان  کرد:  تصریح  اقتصادی،  مفسدان 
تماشا کرد که عده ای زندگی میلیون ها شهروند را که با 
سختی های فراوان تالش کرده اند زندگی متعارفی برای 
خود فراهم کنند، دستخوش منافع دنیوی خود قرار 
دهند و در شرایطی که دشمن با تمام توان در جبهه 
جنگ اقتصادی و عملیات روانی فعال است، از تالطمی 

که خود در بازار به وجود می آورند سوءاستفاده کنند.
کارگران به سختی زندگی کنند تا کسانی 

بگویند 700 میلیارد رقمی نیست؟
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: میلیون ها انسان به دلیل 
اقدامات مفسدان اقتصادی متضرر می شوند و کارگر 
و کارمند در شرایطی دشوار تالش می کنند زندگی 
خود را به پیش ببرند تا کسانی بگویند هفتصد میلیارد 
تومان رقمی نیست؟ گویی این افراد در فضای دیگری 
زندگی می کنند و نمی فهمند در بستری این سخن را 
می گویند که بخشی از مردم با معضل بیکاری دست 
به گریبانند و حتی اگر شغلی داشته باشند با حقوق 
واسطه  به  تومان  هزار  و دویست  میلیون  ماهی یک 
سودجویی های آنان روز به روز ارزش پولشان کمتر و 

قدرت خریدشان کاهش می یابد.
بر  قضائیه  قوه  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی  آملی 
تردیدی  هیچ  قانونی  و  شرعی  دقیق  موازین  اساس 
در برخورد با مفاسد اقتصادی به خود راه نمی دهد، از 
برخی اظهارنظرها پیرامون مجازات مفسدان اقتصادی 
انتقاد کرد و گفت: عده ای در همین زمان که آشکارا 
افراد  برخی  سوی  از  قانونی  مقررات  تمام  می بینند 
زیرپا گذاشته شده و با کمال وقاحت از تالطمی که 
خود در بازار ایجاد کرده اند سوءاستفاده می کنند، به 
حمایت از چنین اشخاصی می پردازند و جالب است 
شده اند.  ملحق  آنها  به  نیز  خارجی  کمپین های  که 
نشان  اقداماتی  چنین  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  رئیس 
می دهد که »حقوق بشر« برای این افراد صرفاً لقلقه 

زبان است. آیا میلیون ها آدمی که از اقدامات مفسدان 
اقتصادی متضرر می شوند بشر نیستند و حقوقی ندارند. 
آیا تخلف از قوانین در ثبت معامالت، ارتکاب جرایم 
سنگین اقتصادی و اخالل در نظام اقتصادی، بخشی 

از حقوق بشر است؟
این  قاضی  کرد: من شخصاً  تاکید  آملی الریجانی 
پرونده ها نبوده ام که بخواهم راجع به ماهیت رسیدگی 
نظر بدهم اما حسب گزارش ها روند رسیدگی ها را کاماًل 
قابل قبول و مورد اعتماد می دانم و اطمینان دارم که 
قضات باسابقه، متدین و سخت گیر از حیث دقت در 
قوانین و تطبیق احکام با موضوعات به این پرونده ها 
رسیدگی کرده اند. به ویژه در پرونده هایی که مجازات 
اعدام صادر شده است، قضات فاضل و خوش سابقه 
دیوان عالی کشور پرونده ها را به دقت بررسی کرده اند 

و از این جهت جای هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد.
در محاکمات، خوشایند کشورهای خارجی 

مدنظر ما نیست
محاکمات،  در  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
خوشایند کشورهای خارجی مدنظر نیست و صرفاً در 
چارچوب قانون آیین دادرسی خود عمل می کنیم، 
انتقادات  قبیل  این  از  که  کسانی  کرد:  خاطرنشان 
حمایت می کنند، حرکت شان در مسیر تحقق نقشه 
اقتصادی  جنگ  تشدید  با  دشمنان  است.  بیگانگان 
از مهمترین سالح های آن همین مفسدان  که یکی 
اقتصادی هستند در پی وارد آوردن فشار به مردم اند 
و طبعاً برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، 
مولفه ها و محاسبات کار آنها را به هم می ریزد. به همین 
دلیل چنین واکنش هایی نسبت به مجازات مفسدان 

طبیعی به نظر می رسد.
آملی الریجانی با بیان اینکه برخی کمپین ها که با 
پول دشمن اداره می شوند مدعی شده اند نحوه محاکمه 
متهمان برای ما معلوم نبوده است، خطاب به آنها اظهار 
شما  برای  باید  محاکمه ها  این  جزئیات  مگر  داشت: 
معلوم باشد؟ کشور قانون و قاضی دارد و در چارچوب 
موازین قانونی و شرعی به پرونده ها رسیدگی می کنیم. 
اینکه شما نسبت به روند محاکمات جهل دارید دلیل 

بر نادرست بودن رسیدگی ها نیست.
قضایی  دستگاه  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
تاکنون مسیر صحیح خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را طی کرده و با استجازه اخیر از رهبر معظم انقالب 
روند این مقابله سرعت بیشتری یافته است، برخوردها 
با مفسدان اقتصادی را در چارچوب قانون و شرع و 
مورد تایید بخش عظیمی از مردم عنوان کرد و افزود: 
این برخوردها با اتقان و اقتدار ادامه خواهد یافت البته 
و  قضایی  مسئوالن  همه  به  من  همیشگی  سفارش 
خصوصاً قضات شریف که در خط مقدم جبهه مقابله با 
مفاسد اقتصادی هستند این است که به دقت قوانین 
را رعایت کنند و توجه ویژه ای به عدالت داشته باشند. 
نباید به فضاسازی های رسانه ای توجه کرد و تحت تاثیر 
جنجال های تبلیغاتی قرار گرفت بلکه شرع و قانون تنها 
معیارهایی است که در رسیدگی ها باید مدنظر قرار داد 

و بدون واهمه به اجرای عدالت پرداخت.


