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پژمانفر :پشت پردههای برجام پس از 2سال برای نمایندگان هم معلوم نیست

نماين�ده م�ردم مش�هد در مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه برجام
هولوكاس�تي ش�ده كه كس�ي حق حرف زدن در م�ورد آن را
ندارد ،گفت :برجام كهنه پيراهني ب�ود كه وصلههايي از طرف
ش�وراي عالي امنيت مل�ي ،مجل�س و مقام معظ�م رهبري بر
آنزده ش�د ت�ا بخش�ي از س�وراخهاي آن پوش�يده ش�ود.

به گزارش فارس ،حجتاالس�لام نصراهلل پژمانف��ر در نطق ميان
دستور خود در جلس��ه علني ديروز مجلس گفت :اين روزها بعد از
گذشت دو سال از نهايي شدن برجام هنوز به سؤاالت مردم در اين
خصوص پاسخ داده نشده و پشت پردههاي آن حتي براي نمايندگان
نيز معلوم نشده اس��ت كه برد جمهوري اسالمي در قبول اين سند
چه بوده و كدام يك از وعدهها محقق ش��ده است .وي افزود :برجام
كهنه پيراهني بود كه با بيست و چند وصلهاي كه از طرف شوراي
عالي امنيت ملي ،مجلس شوراي اسالمي و مقام معظم رهبري بر
خبر یک 

آنزده شد تا بخش��ي از سوراخهاي آن پوشيده ش��ود اما بيوفايي
و نقض صريح امريكاييها و اروپاييها نه تنها از طرف مس��ئوالن،
رئيسجمهور و وزارت امور خارجه به آن پاسخ داده نشده و مقابل
به مثل نشد بلكه در داخل كش��ور فضايي را ايجاد كردند كه كسي
راجع به آن ،نبايد صحبت كند .نماينده مردم مش��هد در مجلس
شوراي اسالمي اظهار داشت :متأس��فانه برجام هولوكاستي شده
كه كسي حق حرف زدن در مورد آن را نبايد داشته باشد .امروز كه
بازار الگوگيري از اروپا و امريكا به شدت رونق پيدا كرده ،مثل سند
 2030و امثال آن ،مردم ما نگرانند كه در ايران هم اگر كسي بخواهد
راجع به مباحث برجام وارد ش��ود ،همان معاملهاي ك��ه در اروپا و
امريكا به وارد شوندگان به موضوع هولوكاست صورت ميگيرد ،در
اينجا نيز صورت گيرد .پژمانفر خطاب به وزير كش��ور خاطرنشان
كرد :مشكالت سهامداران شركت پديده مس��ئلهاي نيست كه به

راحتي بتوان از كنار آن گذشت .شما به برند و اعتبار اين مجموعه
صدمه زديد و مردم و س��رمايهگذاران امروز ترسانيده شدند كه در
اين مجموعه سرمايهگذاري كنند .باز ميگوييد به ما ربطي ندارد؟
وي افزود :امروز اگر در كوچه و پس كوچهاي يك بقالي ش��روع به
كار كند چندين دستگاه از ادامه كار آن جلوگيري ميكنند .آقاي
سيف شما با چه مبنايي ميگوييد كه مؤسس��ات مالي و اعتباري
مثل كاسپين غيرقانوني كار كردهاند .آيا قانون اين است كه دستگاه
شما فقط مجوز بدهد؟ آيا قانون شما هستيد؟ امروز در صورت عدم
پاسخگويي به خواستههاي مردم بدانيد كه شما هستيد كه اين كار
را با تصميم بيحساب خود امنيتي كردهايد .نماينده مردم مشهد در
مجلس شوراي اسالمي در پايان با اشاره به مشكالت حوزه انتخابيه
خود در بخشهاي مختلف از مس��ئوالن خواستار رسيدگي به اين
مشكالت و حل آنها شد.

نشست سخنگوي قوهقضائيه برگزار شد

« زي يو وانگ» جاسوس امريکا حکم 10سال زندان گرفت
حسين فريدون قرار تأمين را تأمين نکرد و به زندان معرفي شد

علي شيربند | ميزان

س�خنگوي قوه قضائيه از صدور  10س�ال حبس
ب�رای ی�ک جاس�وس دو تابعیت�ی خب�ر داد.

به گزارش جوان ،حجتاالس�لام محس��ني اژهاي
س��خنگوي دس��تگاه قضا در ابتداي صدوچهارمين
نشس��ت خبري س��خنگو با نمايندگان رسانههاي
مكتوب و مجازي ،به جزئيات حكم جاسوس امريكايي
با تابعيت دوگانه اشاره كرد ،و گفت :وي با نفوذ خاصي
وارد ايران شده بود كه با تالش مأموران وزارت اطالعات
شناسايي و دستگير شد .محرز و مشخص شد كه اين
فرد در جهت جمعآوري و بحث نفوذ وارد ايران شده
اس��ت .هدايتپذيري اين فرد از سوي امريكاييها
نكته ديگري بود كه سخنگوي دستگاه قضا درباره آن
گفت :اين عامل نفوذي امريكا در دادگاه بدوي به 10
سال حبس محكوم شده كه قابل تجديد و نظرخواهي
است كه اگر حكم قطعي شد شايد بيشتر در مورد نفوذ
ويتوضيحدهم.اينفردمستقيماًازناحيهامريكاييها
هدايت ميشد.
خبرگزاري ميزان از هويت اين فرد پرده برداش��ت و
نوشت وي «زي يو وانگ» يک فرد چيني  -امريکايي
است که در رشتههاي مختلفي تحصيالت داشته و به
فارسي مسلط است.
 رسيدگي سريع قوه قضائيه به قتل آتنا
معاون اول ق��وه قضائيه جزئيات قتل آتن��ا را با اين
كيفيت توضيح داد :قاتل در مدت اول بازداشتي خود
به خانم خود پيغام ميدهد يك مقدار مواد مخدر در
فالن نقطه منزل مسكوني خود دارم كه آن را جابهجا
كن؛ خانم اين فرد نگران ميش��ود و اين اطالعات را
به ما ميدهد كه بعد از بررس��ي به جنازه ميرسند.
اين متهم ب��ه مورد ديگري كه به قتل رس��انده بود،
هم اعتراف ميكند اما هنوز جسد اين مقتول كشف
نشده است.

 از شكايت قراردادهاي نفتي بي اطالعم
ش��كايت از انعقاد قراردادهاي نفتي پرسش يكي از
اصحاب رسانه بود كه محسني اژهاي در پاسخ گفت:
من نش��نيدم در مورد قراردادهاي نفتي شكايتي به
ديوان عدالت رسيده باشد ،البته نشنيدن من به معني
نبود شكايت نيست ولي اگر شكايتي باشد در ديوان
رسيدگي ميشود .وي درباره سند2030نيز به اين
عبارت بس��نده كرد :در مورد  ٢٠٣٠افرادي شكايت
كردند ،پروندهاي تشكيل ش��ده ،ديوان از مسئوالن
ذيربط سوال كرده و باس��خ خواسته و هنوز منجر به
رأي نشده است.
 برگ سبز ناجا سندرسمي نیست
مناقشه ميان نيروي انتظامي و قوه قضائيه درباره
سند مالكيت خودرو را نيز محس��ني اژهاي پاسخ
ميدهد و موضع قوه قضائيه درباره آن را بيان كرد:
رئيس قوه قضائيه در بخش��نامه خود در تاريخ 21
اسفند سال  95توضيح داده قانون چه ميگويد و در
آخر هم گفتهاند محاكم اسنادي را قبول ميكنند و
جنبه قانوني ميدهند كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت
شده باشد .ايشان در بخشنامهشان اعالم كردهاند كه
چنانچه سندي توسط دفترها ثبت نشده باشد در
محاكم سند رسمي حساب نميشود.
سؤالي مبني براينكه «پرونده آقاي احمدي مقدم در
بحث فروش نفت به كجا رس��يده و اينكه آيا اين فرد
بازجويي و بازداش��ت شده اس��ت» از معاون اول قوه
قضائيه پرسيده شد كه وي در پاسخ گفت :همان طور
كه آن زمان هم گفتم ،آقاي احمدي مقدم بازداشت
نيستند اما پرونده دارد .فقدان عزم الزم قوه قضائيه
در برخورد با كانالهاي ض��د انقالب مثل آمد نيوز را
محسني اژهاي پاسخ داد :قوه قضائيه در سالهاي اخير
صيانت را نس��بت به اين موضوع تشديد كرده است

  حمله سايت حامي روحاني به عارف

ویژ ه

اصل 91قانون اساسي در عباراتي كوتاه ،منشأ تشكيل نهادي مهم و منحصر
به فرد در نظام جمهوري اسالمي شده است كه با گذر زمان و فاصلهگيري از
زمان پيروزي انقالب ،اهميت و نقش آن در حفظ و صيانت از نظام جمهوري
اسالمي روز به روز آشكارتر شده و متناسب با آن حمالت دشمنان بيروني
و معاندان داخلي نيز عليه آن مضاعف شده است .مبتني بر اين اصل وديگر
اصول قانون اساسي ،شوراي نگهبان در جايگاه يكي از اركان قانون اساسي،
مسئوليتبسيارحساسوكليديدرپاسدارياز«اسالميت»و«جمهوريت»
نظام اسالمي دارد و وظايف و اختيارات مهمي در قانون براي آن لحاظ شده
است.
در طول  38س��اله پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،نقش شوراي نگهبان
به عنوان چش��م بيدار نظام اس�لامي و نقطه كانوني صيانت از اسالميت و
جمهوريت نظام ،هيچ گاه مانند اين روزها كه دشمنان نظام اسالمي اينگونه
از اهدافشان براي نفوذ و براندازي نظام از درون سخن ميگويند واجد اهميت
ودقت وتأمل نبوده است ،زيرا تا زمانيكه آنها بر اقدامات نظامي وامنيتي يا
حتي تحريم اقتصادي براي تضعيف يا براندازي نظام تأكيد دارند ،طبيعي
است كه اين نيروهاي نظامي و امنيتي و يا دستگاههاي اقتصادي هستند
كه بايد به مقابله برخيزند و اما زماني كه تمركز دشمن بر يارگيري از درون و
نفوذ در نظام تصميمسازي و تصميمگيري است در اينجا عالوه بر نيروهاي
اطالعاتي و امنيتي نقش اساسي را نهادي همچون شوراي نگهبان دارد تا با
دقت و وسواس الزم سرپلهاي نفوذ دشمن را ببندد.
ماه گذش��ته ركس تيلرس��ون ،وزير خارجه امريكا در سخناني در مجلس
نمايندگاناينكشورميگويدسياستدولتاوحمايتازانتقالمسالمتآميز
قدرت در ايران است .تيلرسون ميافزايد« :سياست ما در قبال ايران اين است
كه مانع از هژموني و استيالطلبي آن ش��ويم ،و از عناصري در داخل ايران
حمايت كنيم كه نتيجه آن انتقال مسالمتآميز حكومت خواهد بود و البته
همانطور كه ميدانيم ،چنين عناصري حضور دارند».
اين سخنان هفته گذشته توسط جيمز متيس وزير دفاع امريكا با صراحت
بيشتري تكرار ميشود .او در ادامه ادعاهاي خصمانه مقامات امريكا عليه نظام
اسالمي ميگويد كه شرط برقراري رابطه مداوم و مثبت ايران و امريكا ،تغيير
نظام در ايران است .جيمز متيس با بهرهگيري از مواضع برخي از نامزدهاي
رياست جمهوري در انتخابات اخير كه  38س��اله گذشته نظام اسالمي را
سراس��ر از زندان و اعدام وگردن زدن و ...دانس��ته بودند ،ضمن حمايت از
فتنهگران پس از انتخابات سال  ،88در خصوص ويژگيهاي حكومت ايران
مدعي ميشود :اين يك رژيم قاتل است ،شمار زيادي از ايرانيها را كشته
است و جوانان بسياري را كه در جريان انقالب سبز (جنبش سبز) در چند
سال پيش عليه آنها دست به تظاهرات زدند ،زنداني كرد .او تأكيد ميكند
كه «سياست ما در قبال ايران اين است كه مانع از هژموني و استيالطلبي آن
شويم ،توانايي آنها در توليد تسليحات اتمي را مهار كنيم ،و از عناصري در
داخل ايران حمايت كنيم كه نتيجه آن انتقال مسالمتآميز حكومت خواهد
بود و البته همانطور كه ميدانيم ،چنين عناصري حضور دارند ».نكته مهم
ديگر در اين مصاحبه جيمز متيس وزير دفاع امريكا كه راديو فردا آن را نقل
كرده اين است كه او اقدام شوراي نگهبان در احراز صالحيتها را مانع اصلي
در برابر امريكا ديده و ميگويد :تا زماني كه مردم ايران اين حكومت ديني
را تغيير بدهند و از شر كساني كه به مردم ميگويند چه كساني ميتوانند
كانديدا بشوند و چه كساني را بايد انتخاب كنند خالص شوند ،اين مسئله
خيلي خيلي دشوار خواهد بود.
مقام معظم رهبري در آستانه انتخابات مجلس دهم در سال 1394به درستي
از اين راهبرد امريكاييها رمز گشايي كرده و مي فرمايند :يكي از كارهايي كه
آنها امروز به حد دنبال ميكنند اين است كه شوراي نگهبان را تخريب كنند؛
ببينيد برادران و خواهران عزيز! تخريب شوراي نگهبان معنا دارد .امريكاييها
از ا ّول انقالب با چند نقطهي اساسي در كشور و در نظام جمهوري اسالمي
شدت مخالف بودند كه يكياش شوراي نگهبان بود؛ سعي كردند ،تالش
به ّ
توجه هم سوءاستفاده كردند بلكه
كردند و از بعضي افراد داخلي غافل و بي ّ
بتوانند بساط شوراي نگهبان را جمع كنند -البتّه نتوانستند و نميتوانند-
حاال درصددند تصميمهاي شوراي نگهبان را زير سؤال ببرند .معناي اين كار
توجه كنند؛ وقتي تصميمهاي
چيست؟ جوانهاي عزيز ما به اين درست ّ
شوراي نگهبان زير سؤال رفت و ا ّدعا شد كه اينها غيرقانوني است ،معنايش
چيست؟ معنايش اين است كه انتخاباتي كه پيش رو است ،غيرقانوني است؛
وقتي انتخابات غيرقانوني ش��د ،برخالف قانون ش��د ،نتيجهاش چيست؟
نتيجهاش اين است مجلسي كه بر اساس اين انتخابات تشكيل خواهد شد،
غيرقانوني است؛ معناي غيرقانوني بودن مجلس اين است كه در طول چهار
سال هر قانوني كه در اين مجلس بگذرد ،اعتبار ندارد و بياعتبار است؛ يعني
كشور را چهار سال در خأل مجلس و خأل قانون نگه داشتن؛ معناي تخريب
شوراي نگهبان اين است و دش��من اين را ميخواهد .البتّه آنكساني كه با
دش��من در داخل همصدايي ميكنند ،بيشترشان ملتفت نيستند چهكار
توجه ندارند
ميكنند .من متّهم نميكنم كسي را به خيانت؛ ملتفت نيستندّ ،
ا ّما واقع قضيه اين است .تخريب شوراي نگهبان ،اينكه شوراي نگهبان را ما
زير سؤال ببريم و بگوييم كه تصميمگيريهايشان برخالف قانون بوده است،
تخريب شوراي نگهبان نيست ،تخريب انتخابات است ،تخريب مجلس است،
تخريب چهار سال قانونگذاري در مجلس است؛ دنبال اين هستند .ببينيد،
نقشه را چه زيركانه ميكشند)1394/۱۱/۲۸( .
كارنامه روشن شوراي نگهبان در پاسداري از «اسالميت» و «جمهوريت»
نظام در طول چهار دهه گذشته سبب شده اسست اين نهاد سنگينترين
هجمهها را چه از سوي دشمنان بيروني و چه از سوي كساني كه در داخل
نتوانستهاند كاركرد روشن اين نهاد را تحمل كنند واز نفوذ به اركان نظام
باز ماندهاند مورد هجمه قرار گيرد .در نقد شوراي نگهبان و زير سؤال بردن
مسئوليت نظارتي اين نهاد در ادوار گذشته سناريوهاي مختلفي در دستور
كار بوده است ،اولين س��ناريو ش��عار زيبا و جذابي چون «لزوم برگزاري
انتخابات آزاد» است كه تقريباً طي  38سال گذشته با ادبياتهاي مختلف
هميشه در دستور كار بوده است و با اين س��ناريو هر گونه نظارت بر روند
انتخابات توس��ط هيئتهاي اجرايي و نظارت و خصوصاً شوراي نگهبان
تخطئه ميشده است.
دومين س��ناريو هجمه به ش��يوه نظارت ش��وراي نگهبان يعني «نظارت
استصوابي» است .در دوران اصالحات با تندترين ادبيات ممكن و با جمالتي
همچون «مگر مردم صغيرند كه قيم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد
سخره قرار ميگرفت .اين عرصه در شرايط كنوني مهمترين محور هجمه به
شوراي نگهبان است كه متأسفانه حتي از سوي برخي مسئوالن هم به آن
دامنزده ميشود.
سومين سناريو متهم كردن كردن شوراي نگهبان به سياسيكاري و طرح
ادعاي نگاه جانبدارانه ش��ورا و اعضاي آن به انتخابات اس��ت تا از آن طريق
سالمت انتخابات را زير سؤال برده وناكامي احتمالي خود را در كسب اعتماد
و رأي مردم توجيه كنند.
س��ناريوي چهارم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات است .اين سناريو هم
قبل از انتخابات براي زير سؤال بردن روند برگزاري آن وبعد از انتخابات نيز در
صورت عدم رضايت از نتيجه آن مطرح ميشود .اين سناريو حتي ميتواند
به شكلگيري بحرانهايي همچون فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري
دهم منجر شود ،كه هزينههاي زيادي را بر نظام تحميل كرد وبه رغم گذشت
هشت سال از آن ماجرا هنوز عامالن آن فتنه حاضر به عذرخواهي از مردم
نشدهاند .آنها اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگي همه جانبه
براي حضور در انتخابات آينده ،بر ادعاي گذشته خود خط بطالن كشيدهاند،
اما هنوز به حمايت معدود حاميان افراطي خود اميد بستهاند.
امام خميني (ره)بنيانگذار كبير انقالب اسالمي در طول حيات پربركتشان
همواره بر جايگاه برجسته شوراي نگهبان قانون اساسي در نظام جمهوري
اسالمي ايران تأكيد كرده و اين شورا را مورد تأييد خود دانستهاند و پيوسته
به اعضاي اين شورا توصيه كردهاند كه تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند
و از قوانين مخالف با ش��رع مطهر و قانون اساس��ي بدون هيچ مالحظهاي
جلوگيريكنند.
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اختالفات درون گروهي اصالحطلبان باال گرفته و محمدرضا
عارف يك س��وي اين جدلهاس��ت؛ برخي به دف��اع از او و
عملكردش در ميانه دعوا هس��تند و برخي در نقد عملكرد
او و البته همراه با تهمت س��همخواهي به محمدرضا عارف.
حسامالدين آشنا اولين كسي بود كه صريحاً به عارف تهمت
س��همخواهي از كابينه زد و ح��اال «قهرمان س��كوتهاي
منفعالنه» لقبي است كه س��ايت انتخاب ،از حاميان جدي
روحاني به عارف ميدهد و حتي رأي سال  94او در انتخابات
مجلس را زير سوال ميبرد« :رأيي كه عارف در تهران آورد و
البته اگر چهره محبوبي سرليست اصالح طلبان بود بيش از
2ميليون رأي ميآورد را بايد به حساب اعتبار رهبر اصالحات
نزد مردم گذاش��ت نه قهرمان سكوتهاي منفعالنه ».و بعد
سلسله س��ؤاالتي را از عارف ميپرس��د كه عم ً
ال كل هويت
سياسي عارف را زير س��ؤال ميبرد .سؤاالتي از اين قبيل كه
« -گرايشات سياسي ايش��ان قبل از پست گرفتن در دولت
اصالحات ،بهعنوان رئيس دانشگاه تهران چه بوده است؟ آيا
ايشان جزو مديران دو زيست نبودهاند؟ آيا حضور ايشان در
ستاد انتخاباتي رقيب خاتمي در سال  ٧٦صحت دارد؟ اين را

البته اين بدان معنا نيست كه مطلقاً كسي مورد لغزش
و آسيب قرار نگيرد اما با س��اير دستگاهها همكاري
ميكنيم تا حداقل كمتر آسيبي از اين ناحيه ببينيم.
 حرفه�اي احمدين�ژاد در نامهاش خالف
واقع است
محسني اژهاي نامه اخير احمدينژاد را خالف واقع و
قابل تعقيب قضايي دانست و درباره جزئيات اتهامات
حميد بقايي گفت :اتهام ايشان عبارت است از تصرف
غيرمجاز ،اختالس و تبان��ي در معامالت دولتي .فرد
دستگيرشده در زمان تحقيقات قبلي خود دو وكيل
داشته اس��ت كه اين دو وكيل كفيلشان هم شدند
كه يكي از وكال كفيل بوده و در دادس��را حضور دارد
كه به ايشان ميگويند بايد ظرف يك ماه اين فرد خود
را معرفي كند كه اين وكيل ميگويد شما احضاريه
رسمي بفرستيد و صورتجلسه را امضا نميكند؛ حتي
وكيل نامهاي اعتراضي به دادستان نوشته كه بازپرس
صورتجلسه كرده كه صورتجلسه را ابالغ كرده تا اين
فرد بيايد.
 س�فارش غذاي بقاي�ي به حس�اب وزارت
اطالعات!
وي در ادامه تش��ريح نامه احمدينژاد و پرداختن به
جزئيات اتهامات بقايي نيز گفت :در زماني كه اين فرد
در اختيار وزارت اطالعات بوده بارها به حساب وزارت
غذا سفارش داده است .اين فرد در سوئيتي بوده كه
يخچال و تلويزيون داشته است و از نور كافي برخوردار
بوده اس��ت .معاون اول قوه قضائيه از اعتصاب غذاي
بقايي هم اظهار بي اطالعي كرد.
ارتباط بابك زنجاني با نيروي انتظامي درباره فروش
نفت را مع��اون اول ق��وه قضائيه رد و بي��ان كرد :در
خصوص فروش نفت توسط نيروي انتظامي با پرونده
بابك زنجاني ارتباطي وجود ندارد.

كه برخي نمايندگان مجلس ششم اصرار دارند كه عارف در
جلسات همواره تأكيد ميكرده نميداند اصالحات را با سين
مينويس��ند يا صاد ،تأييد ميفرمايند؟ در طول هشت سال
دولت اصالحات مشخصاً غير از دريافت پست و حقوق و مزايا،
چه هزينهاي در دوران سخت سالهاي  ٧٧تا  ٨٤دادهاند؟ در
دوراني كه اصالحطلبان متحمل هزينههاي گزاف شدند ،چرا
جريان مقابل به ايشان با وجود قرار گرفتن در حساسترين
پستها نازكتر از گل نگفته است! آيا صحت دارد كه تالش
جنابعالي باعث القايتان در دولت احمدينژاد شد تا اين بار
در لباس اصولگرا ،مع��اون اول احمدينژاد ش��ويد؟! و اين
احمدينژاد بود كه دس��ت آخر زير بار نرفت و در هفتههاي
نخس��ت ،حكم به بركناري وي داد؟! يكبار براي هميشه در
مورد فعاليتهاي اقتصادي فرزند شريف خود شفافسازي
كنند ،حقيقت ابهاماتي كه در مورد قرارداد ام تي آن و برخي
فعاليتهاي ديگر وجود دارد چيست؟ ،علت انصراف ايشان
قبل از تأييد صالحيت در انتخابات مجلس چه بوده است؟»
و  ...در نهايت هم اين گزاره را مطرح كرده كه « هدف نهايي
عارف حذف جهانگيري براي  1400و طرح خود است».
در اين سو هم روزنامه آفتاب يزد كه س��ايت انتخاب آن را در
خدمت عارف ميداند و فعال رس��انهاياش را ميرزابنويس و

 تصميم در خصوص فضاي مجازي با كارگروه
تعيينمصاديقمجرمانهاست
درباره اظهارات اخي��ر دبير كارگروه تعيين مصاديق
محتواي محرمانه درباره فيلتر نش��دن 8هزار كانال
و سخنان وزير ارتباطات در خصوص اين اظهار نظر
و اينكه آيا مقام قضايي ميتواند درخواس��ت فيلتر
شدن را داشته باشد محسني اژهاي گفت :همه موافق
ساماندهي فضاي مجازي هستند .مرجع عام يعني
دس��تگاه قضا ميتواند به جرائ��م رخ داده در فضاي
مجازي ورود كند و اين جزو وظايف ذاتي قوه قضائيه
اس��ت .درباره فضاي مجازي ،قانون كارگروه تعيين
مصاديق محتوا محرمانه را هم پيش بيني كرده كه
از دولت و قوه قضائيه درآن عضو هس��تند و اگر قرار
باشد تصميمي در اين خصوص گرفته شود ،مربوط به
همان كارگره است .درباره تركيب اعضاي اين كارگروه
سخنگوي دستگاه قضا اظهار كرد :اعضاي بيشتري
از دولت در اين كارگروه عضو هستند و ممكن است
موضوعي مطرح ش��ود و دولتيها به آن رأي ندهند.
گاهي پيش ميآيد كه با توجه به فوريت يك موضوع
جلسه آني برگزار شود.
 حس�ين فريدون بهدليل اتهام�ات مالي به
زندان رفت
دس��تگيري و زنداني كردن حس��ين فريدون برادر
رئيسجمهور مهمترين خبري بود كه محسني اژهاي
جزئيات آن را اينگونه تش��ريح كردن��د :در خصوص
ايشان چندين نوبت تحقيق ش��د و از افرادي هم كه
مرتبطبودندتحقيقشد.برخيافرادبازداشتهستند.
ديروز براي ايش��ان قرار تأمين صادر شد .چون قرار
تأمين را ديروز تأمين نكردند به زنداني معرفي شده،
اما اگر قرار را تأمين كنند آزاد ميشوند .قرار بازداشت
موقت نيست .سخنگوي دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه
قرار تأمين آقاي فريدون مس��ائل مالی و نه معوقات
بانكي است به ادامه رسيدگيهاي مربوط به جاسوس
دستگير شده در دفتر حسام الدين آشنا اشاره كرد.
محسنياژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بحث
رس��يدگي به بحث كپيبرداري از م��درك دكتراي
رئيسجمهور به كجا رس��يد و آيا قوه قضائيه به اين
مس��ئله ورود پيدا كرده يا خير ،گفت :بايد ش��اكي
خصوصي داشته باش��د و اگر هم داش��ته باشد ،در
صالحيت دادگاه روحانيت است.
 پرونده جاسوس دستگيرشده در دفتر آشنا
در جريان رسيدگي است
وي در اين باره گفت :قب ً
ال ني��ز اعالم كردهام كه يك
فردي در دفتر ايش��ان دستگير ش��ده ،اما اينكه چه
نوع ارتباطي دارد ،بايد بررسي شود .اينكه يك فردي
دستگير شده درست اس��ت و بايد بگويم پرونده در
جريان رس��يدگي است؛ تمام نش��ده و نظر نهايي را
ندادهاند .وي در خصوص پرونده ياشار سلطاني گفت:
ظاهرا در  8مرداد براي رس��يدگي به آن تعيين وقت
شده كه ايشان يا وكيلشان يا هر دو براي دفاع بايد
بيايند .اژهاي همچنين در پاسخ به نماينده روزنامه
جوان در خصوص پرونده توتال و كرسنت گفت :درباره
گرفتن رشوه براي قرارداد توتال حكم صادر شد و آن
فرد در زندان است .درباره كرسنت نيز حكمي صادر و
قطعي شد اما بعد از آن مجددا درخواستي كردند كه در
حال رسيدگي است و هنوز نهايي نشده است.

كيف كش پسر عارف ميداند ،به همراه روزنامه آرمان به دفاع
از عارف برخاسته و جنگ ادامه دارد ...به نظر ميرسد سكوت
منفعالنهاي كه اعتراض سايت انتخاب را برانگيخته ،در مورد
اين حمالت هم توسط عارف اتخاذ ش��ده و او شخصاً و جدا از
رسانههايش حداقل تاكنون جوابي به اين حمالت نداده است.

  دوئل كارگزاران و اصالحطلبان بر س��ر
شهرداري تهران

دور جديد شوراي شهر  21نفره پايتخت هنوز تشكيل نشده،
محفل جدلها و جنگهاي سياس��ي براي انتخاب شهردار
است .اصالح طلبان سه نفر را كانديدا كرده اند :حجتي و بي
طرف و مرعشي و اما از آن سو كارگزارانيها شديدا ً به دنبال
شهردار شدن محسن هاشمي هستند .معتقدند او اگر شهردار
ش��ود ،چون نس��بت به اصالحات فرد ايدئولوژيكي نيست،
حداقل نيمي از مسئوالن فعلي ش��هرداري را نگه ميدارد.
خاتمي البته دنبال شهردار شدن مهرعليزاده است .كسي كه
كارگزارانيها او را نميخواهند بپذيرند .گفته شده مرعشي
مورد عتاب رئيس دولت اصالح��ات هم قرار گرفته؛ خاتمي
معتقد است شهردار را ما انتخاب ميكنيم و مرعشي معتقد
است شهردار را خودم انتخاب ميكنم.

سرلشكر صفوي:

دولت بايد هزين ه ثبات مرزها را بپردازد

مش�اور عال�ي فرمانده�ي معظ�م كل
قوا حضور س�پاه را در مرزهاي ش�رقي
كش�ور در جهت اس�تقرار امنيت پايدار
در ش�رق كش�ور نامي�د و گف�ت :دولت
بايس�تي هزينهه�اي اس�تقرار امنيت
پايدار در مرزهاي شرقي را پرداخت كند.

به گزارش مهر ،سردار سرلشكر سيديحيي
صفوي در بازدي��د از قرارگاه منطق��هاي ثامن االئم��ه (ع) و در جمع
فرماندهان و معاونان اين قرارگاه با گراميداش��ت ياد و خاطره شهداي
استان خراسان گفت :ياد شهدا استان خراسان را در هشت سال دفاع
مقدس و جنگ كردس��تان گرامي ميدارم ،اينجانب از نزديك شاهد
رشادتها و قهرمانيهاي شهداي گرانقدر اين استان ،همچون شهيدان
شوشتري ،محمودزاده ،كاوه و برونسي بودهام.
صفوي با اشاره به شكست راهبردي امريكا از جمهوري اسالمي ايران
گفت :قدرت امريكا رو به افول است و از س��ال  2025به بعد قدرت از
غرب جهان به سمت شرق جهان و قاره آسيا (چين ،روسيه و هند) به
حركت خواهد آمد و در حال حاضر ايران بهعنوان قدرت منطقهاي در
منطقه غرب آسيا مطرح است .وي افزود :امريكا از سال  2001تا كنون
شكستهاي راهبردي فراواني را متحمل شده است و با حمله نظامي
به افغانستان و عراق و هزينه كردن چند تريليون دالر و متحمل شدن
چند هزار كشته و زخمي عالوه برآنكه تضعيف شده به اهداف از پيش
تعيين شده خود نرسيده است.
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با اشاره به تالش دشمنان
در هدف ق��رار دادن امنيت در داخل كش��ور گفت :اولويت دش��منان
خارجي ما خدش��هدار كردن امني��ت داخلي كش��ور در ابعاد مختلف
سياسي ،اقتصادي فرهنگي و امنيتي است و اس��تقرار نيروي زميني
سپاه در مناطق مرزهاي شرقي كشور در جهت ثبات و استقرار امنيت
پايدار در شرق كشور است و در اين راستا نيز دولت بايستي هزينههاي
استقرار امنيت پايدار در مرزهاي شرقي را پرداخت كند ،چراكه تأمين
امنيت پايدار زمينه اجراي برنامههاي پنج ساله ششم دولت را در مناطق
شرقي كشور يعني استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي و
خراسان رضوي و شمالي فراهم ميكند.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:

عقب نشيني دشمنان را حريصتر ميكند

در ارتباط با دش�منان اگر كوتاه بياييم يا عقبنشيني كنيم ،قطع ًا
با حمله و هج�وم آنها رو ب�ه رو خواهيم ش�د كه نمون�ه آن را در
تهديدهاي مقامات امريكايي بعد از توافقنامه برجام شاهد بوديم.

سيد حسين نقوي حسيني ،س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي در
گفتوگو با رسا ،درباره سياستهاي خصمانه اياالت متحده و همچنين
راجع به تغيير ماهيت و عملكرد امريكا در مقابل ايران از گذشته تا به
امروز ،گفت :دشمني امريكا از آغاز پيروزي انقالب اسالمي تا شليك از
سوي ناو وينسنس و همچنين اقدامات خصمانه در توافقنامه برجام و
امثالهم همواره وجود داشته است.
واقعيت امر اين است كه خصومت آنها نسبت به ملت ايران و جمهوري
اسالمي نه تنها كمتر نشده بلكه ش��ديدتر نيز شده است .وي افزود:
نمونه اين خصومت ،قانوني اس��ت كه اخيرا ً در مجلس سناي امريكا
تصويب و با رأي  ۹۸درصدي دو حزب دموكرات و جمهو ريخواه رو
به رو شد؛ همين مسئله نش��ان از اين دارد كه در مواضع خصمانه با
جمهوري اسالمي ايران بين احزاب تفاوتي وجود ندارد .نماينده مردم
ورامين در مجلس با بيان اينكه انتظار ميرفت بعد از توافقنامه برجام،
گفتمان تهديد و تحريم و گزينه نظامي به گفتماني مس��المتآميز
تبديل شود ،گفت :همانطور كه شاهد هس��تيم امريكاييها بعد از
توافقنامه برجام جسورتر ش��دهاند .وي در پايان خاطرنشان كرد :در
ارتباط با دشمنان اگر كوتاه بياييم يا عقب نشيني كنيم ،قطعاً با حمله
و هجوم آنها رو به رو خواهيم شد كه نمونه آن را در تهديدهاي مقامات
امريكايي بعد از توافقنامه برجام ش��اهد بوديم كه صراحتاً تحقير و
توهين ميكنند.

دبیرکل حزب مؤتلفه:

برجام براي ملت ايران دستاوردي نداشته است

برج�ام ب�راي مل�ت اي�ران ج�ز ض�رر و زي�ان چي�زي
نداش�ته اس�ت ،چ�ه كس�ي در اي�ن م�ورد پاس�خگو اس�ت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدنبي حبيبي دبيركل حزب
مؤتلفه اسالمي با اشاره به گذشت دو سال از امضاي برجام ،گفت :دولت
صريحاً اعالم كند كداميك از تحريمها لغو شده است.
حبيبي با اشاره به تيتر رسانههاي اصالحطلب در سه سال پيش اظهار
داشت :رسانههاي دوم خردادي آن روز تيتر زدند؛ حصر ايران شكست،
كليد چرخيد ايران خنديد ،فتح الفتوح ديپلماسي ايران ،انفجار اميد،
مهر تدبير بر پيش��اني تحريم و… اما امروز با كمال تأسف شاهديم به
بهانههاي گوناگون قفل و بست تحريمها را محكم كردند و بر آن به هر
بهانهاي ميافزايند.
وي افزود :آقاي رئيسجمهور به مردم ق��ول داده بودند چيزي را امضا
نميكنند مگر اينكه در همان روز امضا ،هم��ه تحريمهاي اقتصادي،
بانكي و… برداشته شود .امروز دو سال از آن وعدهها ميگذرد ،اما چه
شد؟ امروز رژيم صهيونيستي ميگويد برجام براي اسرائيل يك موهبت
است .چرا براي ملت ايران برجام جز ضرر و زيان چيزي نداشته است.
چه كسي در اين مورد پاسخگو است؟
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اش��اره به بيانيه وزير خارجه انگليس
به مناسبت دو سالگي امضاي قرارداد برجام گفت :انگليسيها سريعاً
گفتهاند در كنار امريكاييها ق��رار دارند و بر طبل بدعهدي ميكوبند؛
آيا دولت ما حاضر اس��ت حداقل پاس��خ ياوهگوييهاي انگليسيها را
بدهد؟ آيا حاضر اس��ت پاس��خ فرانس��ويها را كه ميتينگ براندازي
نظام در پاريس برگزار ميكنند ،بدهد؟ حبيبي با اش��اره به اظهارات
جديد سخنگوي وزارت خارجه امريكا كه گفته بود ما با ايران از طريق
كانالهاي رس��مي و غيررس��مي ارتباط داريم ،گفت :اين كانالهاي
ارتباطي چه ميكنند؟ مشروعيت اين ارتباط چيست؟ در اين ارتباط
منافع امريكا حفظ ميشود با منافع ايران؟ اينها سؤاالتي است كه بايد
دولت به آنها پاسخ دهد.

محجوب :سهم خواهي محكوم است

عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه كس�اني
ك�ه در انتخاب�ات ب�راي آق�اي روحان�ي فعالي�ت كردن�د
ح�ق دارن�د نظ�ر خ�ود را ب�ه ايش�ان اعلام كنن�د ،گف�ت:
س�همخواهي ي�ا زيادهخواه�ي از ه�ر جه�ت محك�وم اس�ت.

عليرضا محجوب در گفتوگو با مهر ،در خصوص ارزيابياش از ديدار
رئيسجمهور با ش��وراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان گفت:
معتقدم اين رايزنيه��ا ميتواند به تقويت كابين��ه كمك كند ،آقاي
روحاني براي بار دوم است كه كابينه تش��كيل ميدهند ،بنابراين به
همه نظرات به دقت توجه خواهد كرد و در نهايت انتخاب خود را اعالم
خواهد كرد .نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه كساني كه
در انتخابات براي آقاي روحاني فعاليت كردند حق دارند نظر خود را
به ايشان اعالم كنند گفت :سهم خواهي يا زياده خواهي از هر جهت
محكوم است.

