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سرمقاله

آیا عملکرد جریانهای سیاسی باعث رشد دوباره عوامگرایی میشود؟

عواقب یک انحصارطلبی خطرناک
ادامه از صفحه یک
چنانکه حذف برنامههای پرطرفداری مانند
«نود» و «حاال خورشید» علیرغم فشار افکار
عمومی به راحتی با بیاعتنایی مدیران این
سازمان مواجه میشود .همچنین هیچگونه
توضیح شفافی در خصوص نوع تبلیغات ستاره
مربعها و سا زوکارهای مالی این سازمان عریض
و طویل داده نمیشود .رسانهای که پسوند ملی
را یدک میکشد و از بودجه عمومی استفاده
میکند ،قاعدتا ٌ باید به ذائقه همه مخاطبان
چه در برنامههای اجتماعی ،سیاسی و چه در
برنامههای سرگرمی توجه کند .این در حالی
است که هر چند وقت یکبار حاشیه جدید
از دل برنامههایش بیرون میآید و آنچنان که
پیداست جز یک جریان خاص ،مابقی نسبت
به عملکرد این رسانه انتقاد دارند .باید گفت که
این اتفاق به لحاظ رسانهای یک دلیل عمده دارد
و آن انحصاری است که این رسانه سالهاست
در ابعاد میلیون نفری در اختیار خود گرفته
است .این انحصارطلبی و رفتار گزینشی که
در ماجرای پرداختن به قتل میترا استاد و
بایکوت خبری بسیاری از وقایع مهم نیز نمود
یافت ،آنجا خطرناک میشود که صداوسیما،
علیرغم گسترش فضای رسانههای اجتماعی
و نقدهای صریح نمایندگان برخاسته از رای
مردم ،بدون هیچ توجهی به روند گذشته خود
ادامه میدهد و حتی اشتباهات فاحش خود را
عموما ًبا توجیههای غیرمنطقی پاسخ میدهد.
این عدم پاسخگویی و انحصارطلبی میتواند
بدعت بدی برای سایر ارکان تصمیمساز کشور
بگذارد .نادیده گرفتن خواست مردم که با روح
مردمساالری در تضاد است اگر به یک رویه
معمول تبدیل شود تنها سرخوردگی اجتماعی
را عمیقتر خواهد کرد و این همان خطری است
که همواره در مورد آن هشدار داده شده است.
طنز تلخ این ماجرا آنجایی است که برنامههایی
ک بامدادی
توسی در سیما و یا پی 
مانند بیس 
در صدای جمهوری اسالمی ایران ،قرار است
صدای مردمی باشد که خواسته و ذائقه آنها
نزد مدیران این سازمان چندان محلی از اعراب
ندارد.

خبر
معاون اول رئیسجمهوری:

اصالح روندها
برای جلوگیری از تکرار فسادهای
مشابه ضروری است

معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه
بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفادهها در
نظام پولی و بانکی اتفاق میافتد ،گفت :بانک
مرکزی باید به عنوان اصلیترین دستگاه ناظر
بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل در
انتخاب مدیران حرفهای و اعضای هیئت مدیره
بانکها که دارای صالحیت اخالقی و تخصصی
هستند عمل کند.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در چهل
و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با
مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه آسیبشناسی
تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت
هر چه بیشتر دنبال شود ،گفت :در مبارزه با
فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و
باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در
عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد
قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اینکه
متاسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در
کشور هستیم ،تصریح کرد :پروندههای فسادی
که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها
شوند ،بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف
فساد ،رویهها و روندها نیز اصالح شود تا از
تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلیترین راه مبارزه با فساد و
تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود:
اگر فرآیندها اصالح شود و عملکردها در معرض
دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و
سوءاستفادهها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه
بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفادهها در
نظام پولی و بانکی کشور اتفاق میافتد ،گفت:
بانک مرکزی باید به عنوان اصلیترین دستگاه
ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتدار کامل
در انتخاب مدیران حرفهای و اعضای هیئت
مدیره بانکها که دارای صالحیت اخالقی و
تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد
و تخلفات جدی باشد.

سیاستروز

خطر پوپولیسم بیخ گوش انتخابات

این فعال سیاسی گفت :آرزو میکنم یا طیفهای
اصالحطلب وارد مجلس شوند یا اصولگرایان ،اما افرادی
به مجلس نیایند که هیچ سبقه سیاسی روشن و شاخصی
نداشته باشند که مجلس را دچار آشفتگی کنند .یک مجلس
اصالحطلب بر مجلسی که نمایندگانش هویتی سیاسی ندارند
ارجح است .اگر بخواهم صریحتر بگویم نگرانم که ما در
مجلس آینده گرفتار پوپولیسم بشویم .نگران این هستم که
مردم از جریانهای سیاسی موجود دلزده شوند و به خصوص
در شهرهای کوچک به افرادی رای بدهند که هیچگونه سابقه
سیاسی و اعتقادی نداشته باشند و مردم بهخاطر اینکه نه
به اصولگراها ،نه به اصالحطلبان رای بدهند ،به سمت این
افراد بروند .این را خیلی مهمتر این میدانم که مجلس آینده
اصولگرا باشد یا اصالحطلب.
توگو با خبرآنالین با بیان اینکه اصولگریان
ایمانی در گف 
به این نتیجه برسند که مجلس اصالحطلب بهتر از مجلس
بیهویت است ،گفت :اگر اصالحطلبان به این نقطه برسند
که یک مجلس اصولگرا بهتر از یک مجلس پوپولیست
است و اصولگراها هم به این معتقد شوند که یک مجلس
اصالحطلب بهتر از یک مجلس عوامگرا و پوپولیست است ،از
اتهامزنیها و کارهایی که مردم را از رای دادن منزجر میکند،
دور میشوند و این باعث میشود که مردم حداقل از بین این
دو جریان سیاسی نمایندگانشان را انتخاب کنند و اینگونه
بهتر از این است که مردم دست به انتخاب فردی بزنند که نه
اصولگراست و نه اصالحطلب.
در نبود احزاب ،پوپولیسم ایجاد میشود
در مقابل سید رحیم ابوالحسنی ،فعال سیاسی اصالحطلب
و استاد دانشگاه ،معتقد است ما به جای ابزار نگرانی باید
به دنبال ریشههای ایجاد پوپولیسم در فضای سیاسی کشور
باشیم .ابتدا علت را پیدا کنیم و سپس به دنبال راه درمان
آن بگردیم.
ابوالحسنی در گفتوگو با «ابتکار» میگوید :ما به جای
تجویز در وهله اول باید این مسئله را تحلیل کنیم .یعنی
علتهای این مصائب شناسایی و برطرف شود ،سپس شاید
مشکل حل شد .در کشور ما دو نوع طرز فکر و جریان
سیاسی دارای برنامه و استراتژی مشخص وجود دارد که یکی
از آنها حاکمیت را در دست دارد اما در جامعه مقبولیت
ندارد .این طرز فکر تمام تالشش این است که دایره قدرت
خود را وسعت بدهد و موقعیت خود را تثبیت کرده و در
قدرت باقی بماند.
او در ادامه میافزاید :این جناح مسلط ،سازوکارهایی که
اندیشید این بود که در مجلس چهارم چیزی به عنوان نظارت
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فضای کشور اصال انتخاباتی به نظر نمیرسد و جریانها و احزاب سیاسی در یک سردرگمی به سر میبرند .نه اصالحطلبان و نه
اصولگرایان تاکنون برنامه خاص و مدونی را برای مشارکت در انتخابات اسفندماه  98ارائه نکردهاند .اصالحطلبان که تا کنون فقط
تغییر نام دادهاند و جبهه اصالحطلبان ایران اسالمی را جایگزین شورای عالی سیاستگذاری کرده و در مقابل جریان اصولگرایی
همچنان در آرزوی یک ائتالف درون جریانی مانده است و نشستها و دیدارهای چهرههایی همچون باهنر و ضرغامی راه به جایی
نبرده .نداشتن استراتژی جدید مطابق با تحوالت جامعه و انتظارات بدنه اجتماعی که در طی این چند سال توسط این دو جریان
بیپاسخ مانده است همچنان به مسئله اصلی آنها تبدیل شده است .در  5ماه باقی مانده تا انتخابات قرار است چه معجزهای رخ
دهد که جناحهای سیاسی منتظر آن هستند .هر دو جریان از مجلس کنونی رضایت ندارند اما برای تغییر آن در آینده نیز برنامه
و استراتژی خاصی هم ارائه نمیکنند .با این حال ناصر ایمانی ،فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه آرزو میکنم مجلس آینده
بیهویت و پوپولیست نباشد ،میگوید :اصولگرا یا اصالحطلب بودن مجلس یازدهم مهم نیست و مجلس اصالحطلب یا اصولگرا
بر مجلس پوپولیست و عوامگرا ارجح است.

یکی از
علتهای
پوپولیسم،
تاریخ تحول
اجتماعی و
دیگری اقتدار
سیاسی یک
جریان است که
مانع رقابت آزاد
میشود
استصوابی تصویب کرد و با استقرار در شورای نگهبان مانع از
ورود نیروهای جریان رقیب شد و به نوعی تمام تالش خودش

را کرد تا از این طریق تنها جریان مسلط و تصمیمگیر در
کشور باشد .بنابراین ما ابتدا باید علت پوپولیسم را پیدا کنیم.

ببینیم زمینههای ایجاد و پرورش آن کجا است؟
وی تصریح میکند :پوپولیسم در جوامع در حال توسعه
رشد پیدا میکند .بنابراین جامعه ما نیز با وجود اینکه در حال
توسعه محسوب میشود ،شرایط ایجاد پوپولیسم را دار د چرا
که جامعه در حال توسعه یعنی جوامعی که هنوز از سنت
به مدرنیته نرسیده ،ساخت مدرنیته و گروههای مدنی در آن
ه و در کنار آن احزاب واقعی هم وجود ندارد.
شکل نگرفت 
این فعال سیاسی میگوید :ما مجلسی را ایجاد کردیم که در
آن نه اصولگرایان واقعی حضور دارند نه اصالحطلبان واقعی.
به نظر من در مجلس کنونی زیر  60نفر اصالحطلب واقعی
حضور دارد .این نکته خیلی مهمی است ،یعنی اصالحطلبی
که دارای استراتژی اصالحطلبی بوده و برنامه اصالحطلب
د را نمیبینیم .باید توجه داشت
داشته و به آنها پایبند باش 
که ما تا زمانی که این مشکالت را حل نکنیم همچنان شاهد
حضور نمایندگان پوپولیست در مجلس هستیم .بنابراین قدم
اول برای برطرف کردن این مشکل پیدا کردن علت است.
او در ادامه تاکید میکند :تا زمانی که جریان محافظه کار در
شورای نگهبان داری حاکمیت هستند تایید صالحیت نیروهای
اصالحطلب وجود ندارد .بنابراین نیروهای اصالحطلب نیز
رغبتی ندارند که مردم را برای مشارکت در انتخابات دعوت
کنند .شرایطی که در حاضر ما در جریان اصالحطلب شاهد
هستیم و حتی برخی از تئوریپردازان از مشارکت مشروط در
انتخابات آینده صحبت میکنند.
وی با بیان اینکه ما انتخابات آینده را با همان روال قدیمی
برگزار میکنیم ،میگوید :متاسفانه انتخابات اسفندماه 98
استانی نشد و همچنان با همان روال قبلی قرار است برگزار
شد .وقتی ما احزاب به معنای واقعی نداریم برخی کاندیداها
بهخصوص در شهرستانها برای ورود به مجلس و کسب رای
سعی میکند در چندین مراسم ختم و عروسی شرکت کنند
و به نوعی گدای رای شوند .با توجه به چنین شرایطی کدام
شخصیت برجسته و با سبقه سیاسی قوی حاضر است برای
پیروزی در انتخابات و راهیابی به مجلس اینگونه خودش را
تحقیر کند اما در نهایت رد صالحیت شود.
این استاد دانشگاه در پایان میافزاید :یکی از علتهای
پوپولیسم ،تاریخ تحول اجتماعی و دیگری اقتدار سیاسی
یک جریان است که مانع رقابت آزاد میشود .ما اگر چندین
حزب واقعی داشته باشیم ،انتخابات خودش ساماندهی
میشود .وقتی افراد بیشناسنامه و بدون سبقه سیاسی وارد
مجلس میشود ما مجلسی بیهویت خواهیم داشت که
هیچ خاصیتی جز پیگیری منافع جزئی و کثیف سیاسی برای
نمایندگان نخواهد داشت.

رسانهها از فضاسازی درباره پروندههای قضایی خودداری کنند

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توصیه من به استمرار و تداوم دستاوردهای ماه
رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است ،گفت :یک نماد عینی در امر به معروف
و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر
عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر
اثربخش بود.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری روز گذشته با
رسانهها گفت :فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی میکنند که
نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان ما الزامات ایرانی و قانونی و اسالمی را
مراعات نکنند .لذا توصیه مجدد من به استمرار و تداوم دستاوردهای ماه رمضان به ویژه
در حوزه عفاف و حجاب است.
وی افزود :مخصوصا ً که یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی
از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل
ناهنجار ،امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود و هم شرکت
مذکور و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به جامعه میدانم و این
دستاورد ارزشمند برای اجرای امر به معروف توسط شهروندان بود.
اسماعیلی در ادامه از تصویب ،ابالغ و اجرایی شدن آییننامه قانون رسیدگی به
دارایی مقامات و مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی خبر داد و گفت :تصویب
آییننامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعالم کرده بودند که وظیفه همه اجرای
قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمیپذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این
قانون بود که آییننامه آن تصویب و ابالغ شد.
سخنگوی قو ه قضائیه با بیان اینکه این آییننامه دو گروه مسئوالن را شامل رئیس
جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل  ۱۴۲مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و
پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعالم کنند تا قوهقضائیه بررسی کند ،گفت:
گروه دوم خیل عظیمی از مسئوالن در ردههای مختلف مانند استانداران ،فرمانداران،
نمایندگان مجلس ،تمام مقامات قضائی و… هستند که باید اموال خود ،همسر و
فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیشبینی شده اعالم کنند و هدف آن برای
صیانت از مسئوالن است و مچگیری نیست.
وی تاکید کرد :در این آییننامه شرط شده ،کسی که میخواهد عهدهدار یکی از
سمتهای مندرج در این قانون شود ،قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در
آغاز و پایان دوره اموال خود را اعالم کند و اگر این تعهد را ندهد ،مقام نصب کننده
حق نصب او را ندارد و نمیتواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسالمی و شورای
شهر و سایر منصبها شود .نامزدهای مجلس هم قبل از ثبتنام باید این تعهد را

به فرمانداریهای مربوطه بدهند .این آییننامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و
قضائی کشور است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر
و خبرنگار دستگیر شدند گفت :قبال ًتوضیح دادم اصال ًبرای ما اینکه فرد دستگیر شده
در زمان دستگیری چه حرفهای داشته مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است .اتهامات
را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد .در این زمینه اکثر قریب
به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتیها  ۵نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست
صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتماال ً تا پایان
هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را میگیرد.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا اظهار کرد :دادگاه ما با آزادی
مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد .در یک
فرآیند کامال ً قضائی ،نه موضوع تبادل ،نه موضوع سیاسی و هیچ موضوع دیگری در
این فرآیند مدنظر نبوده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامکهایی درخصوص کشف حجاب و چرا
این پیامها برای افراد چادری هم ارسال شده است؟ گفت :در اینکه ما بتوانیم امر به
معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعا ًمطلوب خواهد بود .اقدام نیروی انتظامی
در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ما است .البته این اقدام باید عاری از
خطا باشد .ممکن است در پالک ،واگذاریهای خط تلفن و اشتباهاتی که سامانههای
مخابراتی ما انجام میدهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این
اشتباهات باید به حداقل برسد .خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند و
اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد آن را بپذیریم و این پیامکها جنبه خیرخواهانه دارد و
اقدامی و عملیاتی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی
نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای
وکال و حقوقدانان شائبهای ایجاد کرده ،گفت :سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست
همه مردم است .به ویژه در پروندههایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را
جریحهدار کند.
وی افزود :هر پروندهای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحهدار کند
ما سریعا ً رسیدگی میکنیم که به این پرونده هم به سرعت و به صورت ویژه رسیدگی
میکنیم .پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و عالوه بر آن پرونده از منظر
قضائی پرونده قتل جناحی -خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و
دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد :وضعیت قتل ،اقاریر متهم و تحقیقات پزشکی
قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام میگرفت شفاف بود و این مسئله
اختصاص به این پرونده ندارد.
اسماعیلی خاطر نشان کرد :خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد
نشود چون ما پروندههای متعدد دیگری هم داشتهایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم
و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعا ً رسیدگی کردیم و
مورد تحسین هم قرار گرفتیم مانند پرونده بنیتا که سریعا ًرسیدگی شد و جریان سیاسی
پشت آن نبود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد :در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری
یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد تقاضا دارم کسانی که به رسانه
دسترسی دارند و همچنین رسانهها از فضاسازی در مورد این پروندهها پرهیز کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با قتل میترا استاد از سوی برخی افراد اتهاماتی
به مقتول وارد شده و آیا قوه قضائیه برنامهای برای برخورد با این افراد دارد ،گفت :ما به
این پرونده از سه طرف رسیدگی میکنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل ،دوم رسیدگی
به شایعات است ،اما برای رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی
دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعیالعموم
خودش ورود پیدا میکند.
وی درباره پرونده عراقچی گفت :پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
اسماعیلی درخصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعالم کردند شمارهای برای
اعالم بدحجابی نداریم ،گفت :اوال ًچه بسا کاری که پلیس و همکاران ما انجام میدهند
باید در چارچوب قانون باشد و هرکجا در قانون نباشد حتما ًرویه را اصالح میکنیم .در
ماده  ۶۴و  ۶۵قانون آیین دادرسی کیفری آمده که شکایت شاکی و مدعی خصوصی،
اعالم ضابطان خصوصی ،مقامات دادگستری یا اشخاص موثق یعنی ضابطان میتوانند
آن را به دادسرا و دادستان گزارش دهند یا اشخاص موثق یا نهاد موثق میتوانند آن
را گزارش دهند .این قانون میگوید که هرگاه کسی اعالم کند که خودش دیده باشد،
مورد وثوق و اعتماد باشد و قرینهای بر خالف آنچه ادعا میکند وجود نداشته باشد و در
صورت وجود این شرایط تعقیب و بررسی انجام میشود .تاکید ما اجرای مقررات قانونی
است و توصیه به همکاران و ضابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات
است و باید از اظهارنظرهای سلیقهای اجتناب شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیان
مازندرانی از یک سلبریتی ،گفت :این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی
خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعالم جرم کرده و متهم این پرونده
هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانهها گفته میشود
یاسین رامین در دادگاه بدوی به  ۱۷سال زندان محکوم شده ،آیا این محکومیت ربطی
به پرونده واردات شیرخشکهای آلوده داشته است یا خیر؟ گفت :توصیه من این است
که محکومیتها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم .این پرونده در دادگاه بدوی
رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات
موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فردی که در سد سوادکوه امر به
معروف کرده ولی خود این فرد بازداشت شده است ،گفت :انتشار این تصاویر در
فضای مجازی را هیچکس تایید نمیکند .اگر ما فیلمی ،عکسی و تصویری داریم
میتوانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند .قطعا ً انتشار این
تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد .اگر ایشان هم مانند راننده
تاکسی اقدامی را انجام میداد قطعا ً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام
وی مورد حمایت ما است.
اسماعیلی ادامه داد :پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز
نیست دستوری از دادستان داشته باشد .اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخالل در نظم
عمومی یا به لحاظ مطالب توهین ،افترا ،نشر اکاذیب یا هر چیز دیگری باشد آنجا که
مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.

