
اثبات توان دفاع و تهاجم 
در رزمایش های سپاه و ارتش

در روزهای اخیر شاهد برگزاری چندین رزمایش بزرگ نظامی توسط 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران بودیم که 
ویژگی   هایی چون گستره جغرافیایی، بازه زمانی، نوع و میزان تجهیزات 
و نیرو  ها و حجم آتش مورد اس��تفاده، آن را متفاوت تر از رزمایش های 
قبلی نشان می داد و برای تمامی عالقه مندان به اقتدار کشور عزیزمان 

مایه افتخار و امید بود. 
این رزمایش ها، گرچه در برنامه جاری و معمول سازمان های نیروهای 
مسلح کشورمان وجود داشته اما دقیقاً زمانی برگزار شد که امریکایی   ها 
با انجام برخی تحرکات نظامی از قبیل اعزام زیردریایی اتمی به آب های 
خلیج فارس و پرواز دادن پیاپی بمب افکن های بی -52 در منطقه، فضای 

سیاسی را ملتهب ساخته و تنش   هایی را پدید آورده بودند. 
همچنین صهیونیست   ها نیز عالوه بر توافقات نظامی با برخی کشورهای 
عربی منطقه، اخباری مبنی  بر حمله به پایگاه های مقاومت در مرزهای 
عراق و سوریه را مطرح و بزرگنمایی کرده و مدعی اعزام زیردریایی به 
آب های خلیج فارس بودند که به ابعاد تنش و التهاب ایجاد شده توسط 
اربابان امریکایی آنان دامن می زد و برخی کارشناس��ان از آن به عنوان 
ایجاد تله برای کش��اندن امریکا به یک درگی��ری نظامی با جمهوری 
اس��المی ایران در آخرین روزهای حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید 

یاد می کردند. 
در چنین وضعیتی دالورمردان سپاه و ارتش سلسله ای از رزمایش های 
نظامی را طراحی و به اجرا گذاشتند که ویژگی های آمده در زیر به آن 
عظمت و ش��کوه بخش��یده و پیام قدرت و بازدارندگی آن را روشن تر 

می ساخت:
1- انتخاب گس��تره جغرافیای��ی برگزاری رزمای��ش از عمق خاک 
کشورمان تا آن سوی مرز  ها که به معنای توان و اراده نیروهای مسلح 
برای پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در خارج و دورتر از مرز  ها و 

آسیب  زدن به دشمن قبل از نزدیک شدن به مرزهاست. 
شلیک موشک های دوربرد و هدایت ش��ونده سپاه به عمق آب های 
اقیانوس هند و حضور دریایی ارتش در آب های این اقیانوس، نمایش 

این توانمندی راهبردی جمهوری اسالمی در این رزمایش   ها بود. 
2- ترکیب نیرو  ها و س��امانه های مختلف در طراحی عملیات های 
نظامی در این رزمایش   ها که تمام��ی نیروهای ارتش اعم از زمینی، 
هوایی، دریای��ی و پدافند هوای��ی، عملیات های ترکیب��ی را انجام 
می دادند و سپاه نیز با ترکیب عملیات موشکی با پرواز دادن همزمان 
پهپاد های عملیاتی قدرت طراحی، هماهنگی و اجرای عملیات های 
پیچی��ده و ترکیبی را ب��ه نمایش گذاش��تند و موفقی��ت این نوع 

عملیات   ها حاکی از توان راهبردی فرماندهان می باشد. 
3- س��طح باالی فناوری و تجهیزات مدرن و پیش��رفته به کارگیری 
شده در این رزمایش   ها مثل استفاده از هوش مصنوعی، به کارگیری 
نسل های جدیدی از تجهیزات و ادوات جنگی و موشک ها، پهپاد   ها و 
زیردریایی های پیشرفته و...  نمایش توان داخلی و ظرفیت های صنعت 
دفاعی کشور به حساب می آید که در شرایط تحریم و ممنوعیت تهیه و 
خرید این اقالم از بیرون، روند پیشرفت و توسعه تجهیزات و تسلیحات 
جنگی نه تنها متوقف نشده، بلکه به صورت شگفت آوری ادامه یافت و 

منجر به دستاوردهای درخشانی شده است. 
4- حضور عالی   ترین فرماندهان نظامی از رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح تا فرماندهان کل ارتش و سپاه در کنار فرماندهان و رزمندگان 
میدانی در این رزمایش، حاکی از روحیه جهادی و حاکمیت فضای 
برادری و همدلی در نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی است که 
کارکرد سازمانی و میدانی آن در دوران دفاع مقدس جبران کننده 
بس��یاری از کمبود  ها بوده و امروز به عنوان یک ویژگی جهادی در 
نیروهای مس��لح عمومیت یافته اس��ت. این حضور که فاصله   بین 
فرمانده و رزمنده را برداش��ته و هدایت را ن��ه از راه دور بلکه همراه 
رزمنده و در می��دان عمل و خطر به اجرا می گ��ذارد، تقویت کننده 
انگیزه های درونی احساس تعهد و مسئولیت در تمامی رزمندگان 

برای پیشبرد اهداف دفاعی و مقابله با تهدیدات می باشد. 
ویژگی های مورد اشاره در فوق نمایش توان و ظرفیت نظامی کشور 
و اثبات آمادگی نیروهای مس��لح برای مقابله ب��ا هرگونه تهدید به 
حساب می آید و در شرایط فعلی حامل این پیام راهبردی به دشمنان 
منطقه ای و فرامنطقه ای اس��ت که نیروهای مسلح هیچ هراسی از 
تنش   ها و تحرکات دشمنان نداشته و برای دفاع از ارزش های حیاتی 
نظام و کشور اسالمی و عزیز خود دست به ماشه دارند؛ نیرو  هایی که 
روحیه جهادی و استشهادی را از فرهنگ و هویت دینی به ارث برده 
و در دوران عاشورایی دفاع مقدس و مقابله با تروریست های دست 
پرورده نظام استکبار تمرین کرده و امروز با دستیابی به سطح بسیار 
باالتری از تجهیزات و فناوری های پیش��رفته جنگی قادر به دفاع و 
تهاجم در مقیاس��ی به مراتب باالتر و فرات��ر از دفاع مقدس و حتی 

میدان درگیری با تروریست های صهیونیستی و تکفیری هستند.
 مجموعه ای از توان نرم افزاری و سخت افزاری نیروهای مسلح، امروز 
نه تنها کشورمان را به بازدارندگی در برابر تهدیدات احتمالی بلکه 
به موازنه جدیدی از قدرت رس��انده که می تواند ضربه متقابل و اگر 
الزم باش��د ضربه اول را علیه قدرت های منطق��ه ای و فرامنطقه ای 

وارد آورد. 
پیام راهب��ردی دیگر این رزمایش ها این اس��ت که ایران اس��المی 
هیچ گاه آغاز کننده یک جنگ نیست ولی هیچ  تجاوزی را بی پاسخ 
نمی گذارد و دس��ت متجاوز را قطع و همراهان و حامی��ان او را نیز 

به شدت تنبیه و پشیمان خواهد کرد. 

رسولسنائیراد

روحانی و رئیس دفتر همه کاره اش دیروز حمالت تندی به مجلس کردند که خارج از آداب دموکراسی بود. اگر منتقدی خارج از دایره حکومت، مجلس و 
تصمیمات آن را نپذیرد یا قائل به دموکراسی در ایران نباشد، حرفی است اما یک بخش از قدرت  که با همان سازوکاری بر سر کار آمده که مجلس آمده  اگر 

تصمیمات مجلس را با جمالت وهن آلود خطاب قرار دهد، این دیگر مهانت است نه مهابت 
 باید یاد  گرفت که هر کس جایگاه و حدی دارد

دولت روحانی علیه دموکراسی

رئیس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت 
به رغم آنکه ابتدا ژست عاقل قوم را به خود گرفت 
و حتي تصریح کرد که من »بلدم« جواب شعارهاي 
مجلس در م�ورد بودج�ه را بدهم، ول�ي »مردم 
ای�ن را نمي خواهند«، باز هم ب�ه تقابل با مجلس 
به عن�وان »خانه مل�ت« پرداخ�ت و نمایندگان 
مجلس را با دانش آموزان »دوم دبستان« قیاس 
کرد. ایس�تادگي دولت و شخص روحاني در برابر 
مجلس و مقابله با اختی�ارات قانوني نمایندگان 
مردم بار اول نیس�ت ک�ه رخ مي ده�د و تبدیل 
به روی�ه دولت در تعامل با مجلس ش�ده اس�ت. 
رسانه ها و فعاالن سیاس��ي حامي دولت  مانند خود 
دولت ه��ر گاه مجلس و اختی��ارات آن را   موافق نظر 
خود نبینند،آن را  برنمي تابند. روز گذشته، در حالي 
که نمایندگان مجلس به دلیل نداشتن دیپلماسي در 
حوزه اقتصادي و نیز استقبال از مذاکره با امریکا پس 
از ترور حاج قاسم سلیماني از محمدجواد ظریف طرح 
سؤال کردند، روزنامه سازندگي تیتر »مجلس علیه 
دیپلماسي« را براي طرح س��ؤال نمایندگان از وزیر 
خارجه انتخاب کرده است و در زیرتیتر هم کل ماجرا را 
که بررسي موضوعات مهمي ا ست -که ذکرش رفت-  به 
رقابت هاي انتخاباتي ربط داد و در تحلیلي غیراخالقي 
با ایراد اتهام به نمایندگان مجلس نوشت: »برخي از 

اصولگرایان نگران کاندیداتوري او در انتخابات ریاست 
جمهوري هس��تند و برخي دیگر نگران اند که وزیر 
خارجه بتواند در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا، 
تحریم ها را حذف کند. « روزنامه همشهري از دیگر 
رسانه هاي حامي دولت هم تیتر »کارت زرد مجلس به 
مذاکره« را انتخاب کرده تا از حضور ظریف در مجلس، 
براي القاي این نکته که مجلس با مذاکره به طور عام 

مخالف است، استفاده کند. 
آیا مجلس حق اعمال نظر در الیحه بودجه را ندارد 
یا نمي توان��د در مورد نحوه عملک��رد وزیر خارجه و 
مواضع او سؤال بپرسد؟ آیا مجلس خالف اختیارات 
و تکالیف قانوني خود عمل کرده است؟ چرا دولت و 
حامیان رسانه اي آن طي این سال ها تالش کرده اند 
قوه مقننه را از حیز انتفاع بیندازند و از خانه ملت، خانه 

دولت بسازند؟!
   به نام رأی مردم علیه رأی مردم

  روحاني براي ایستادن مقابل رأی مردم به نمایندگان 
مجلس و براي تخطئه اختیارات قانوني قوه مقننه، پاي 
رأي مردم به خودش را وسط مي کشد. او چندي پیش 
در سخناني جنجال برانگیز و با کنایه به مجلس، گفته 
بود که »کسي نمي تواند براي دولت خط مشي تعیین 
کند، خط مشي را فقط رئیس جمهور تعیین مي کند. 
کسي نمي تواند برنامه براي دولت تعیین کند، برنامه 

را رئیس جمهور تعیین مي کند. به همین دلیل مردم 
پاي صندوق آرا مي آیند و به شخص رئیس جمهور و 

به برنامه رئیس جمهور رأی مي دهند. «
او چند هفته بعد، سخنانش علیه مجلس را صریح تر 
و جنجالي تر کرد و مدعي شد که در قانون چیزي به 
عنوان نظارت مجلس بر دولت نداریم: »گاهي اوقات 
مي شنویم مثالً بعضي از نمایندگان مجلس مي گویند 
ما باید بر کاِر  وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از 
قانون اساسي است. چیزي که در قانون اساسي است 
رئیس جمهور اس��ت که بر کار وزیر نظارت مي کند. 

جایي نداریم که مجلس بر کارِ وزیر نظارت کند. «
جالب آنکه او به دنبال کلمه نظارت مي گردد و مي گوید 
کلمه نظارت در قانون اساس��ي نیست ولي در همان 
سخنراني اذعان مي کند که »مجلس جایي سؤال دارد 
مي تواند سؤال کند. مجلس زماني استیضاح نیاز دارد 
مي تواند استیضاح کند، تحقیق و تفحصي نیاز دارد، اگر 
نظارت به این مفاهیم بگیریم ممکن است ولي کلمه 
نظارت نیامده که مجلس بر کار دولت نظارت کند. « 
آیا بحث سر کلمات است؟ یا سر تن ندادن به اختیارات 
قانوني مجلسي است که نمي خواهد مثل دولت فکر 
کند و دنباله رو چشم و گوش بسته دولت باشد؟ مگر 
مي شود بدون نظارت بر عملکرد دیگري، امکان سؤال 

پرسیدن از او و حتي استیضاح و عزلش را داشت؟!

   مغالطه آشکار 
صحبت از رأي م��ردم هم در این می��ان، مغالطه 
اس��ت؛ همه ارکان و نهادهاي ایران، مس��تقیم و 
غیرمستقیم با رأی مردم بر سر کار مي آیند  و مردم 
هم وقتي براي انتخاب رئیس جمهور پاي صندوق 
مي آیند، مطلع هستند که نمایندگاني که آنها هم 
با رأی مردم انتخاب شده اند، اختیار نظارت بر کار 
رئیس جمهور و دولت و وزرا و حتي عزل و برکناري 

آنان را دارند. 
اما روحاني روز گذشته   اختیارات قانوني مجلس 
در مورد الیحه بودجه را به استهزا گرفت و آنان را 
در حد کالس دوم دبستان هم ندانست !  روحانی 
و رئیس دفتر همه کاره اش دیروز حمالت تندی به 
مجلس کردند که خارج از آداب دموکراس��ی بود. 
اگر منتقدی خ��ارج از دای��ره حکومت، مجلس و 
تصمیمات آن را نپذیرد یا قائل به دموکراس��ی در 
ایران نباشد، حرفی است اما یک بخش از قدرت  که 
با همان سازوکاری بر سر کار آمده که مجلس آمده  
اگر تصمیمات مجلس را با جمالت وهن آلود خطاب 
قرار دهد، این دیگر مهانت است نه مهابت . باید یاد  

گرفت که هر کس جایگاه و حدی دارد.
     تقلی�ل ش�أن مجل�س از رأس ام�ور به 

مهره هاي دولت
در یک سال اخیر که حس��ن روحاني بهانه کرونا 
را دارد و به صحن علني مجلس نم��ي رود، اما در 
سال هاي گذشته هم به دفعات و در جلسات رأی 
اعتماد یا استیضاح وزرا، به مجلس نرفت تا این پیام 
را به مجلس بدهد که مقام و شأن من باالتر است و 

مجلس را به رسمیت نمي شناسم. 
در همان ایام، دولت از مهره هاي خود در مجلس، 
در واقع نمایندگان همسو با خود حمایت مي کرد. 
در واقع دولت مجلسي را مي پسندید که نه »عصاره 
فضائل ملت« بلکه دنباله رو دولت باشد. تقلیل شأن 
مجلس از رأس امور به مهره ه��ا و نیروهاي دولت 
کاري بود که تدبیر و امیدي ها به کمک رسانه هاي 

اصالح طلب انجام دادند. 
هر بار هم که بحث استیضاح وزیر یا طرح سؤال از 
رئیس جمهور داغ مي ش��د، مجلس را به سیاست 
زدگي و یا تخریب دولت متهم مي کردند. در واقع 
هر اس��تفاده مجلس از اختی��ارات قانوني اش را با 
برچسبي تخطئه می کردند تا تیغ اراده نمایندگان 

براي حساب کشي از دولتي ها کند شود. 
زماني س��عید حجاری��ان در دول��ت اول روحاني 
خواس��تار اعطاي اختیار انحالل مجلس به دولت 
شده بود. به نظر مي رسد آنچه او گفت، اعتقاد قلبي 
همه اصالح طلبان بود که جسارت و صداقت بیانش 
را نداش��تند و از همین رو تالش کردند با اقدامات 

دیگري، مجلس را از خاصیت بیندازند. 

نایب رئیس مجلس:
روحانی حق نداشت به مجلس اهانت کند

رئیس جمه�ور ح�ق نداش�ت ک�ه در جلس�ه هیئ�ت دول�ت به 
مجل�س اهان�ت کن�د. ای�ن مطل�ب را نای�ب رئیس مجل�س در 
پاس�خ به تذکر ش�فاهي یکي از نمایندگان مجلس عن�وان کرد.

نماینده ارومیه در جلسه علنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی  اظهار داشت: رئیس جمهور به نمایندگان اهانت کرده و گفته است آنها 
کسانی هستند که  چهار عمل اصلی را بلد نیستند و هر کس دو کالس سواد 
داشته باشد، متوجه می شود که کمیسیون تلفیق به جای ادبیات اقتصادی، 

ادبیات سیاسی به کار می برد.
وی تصریح کرد: شما که می گویید 2۷ سال تجربه بودجه نویسی دارید، اکنون 
چه بر س��ر مملکت آورده اید؟ اگر مجلس کلیات بودجه 14۰۰ را که بودجه 
فروپاشی بود، رد می کرد، رئیس جمهور جرئت اهانت به مجلس را نداشت. 
جالل زاده تاکید کرد: رئیس مجلس و هیئت رئیسه چرا اجازه می دهند که 
روحانی به مجلس توهین کند؟ نمایندگان باید ب��ا رد کلیات جواب رئیس 

جمهور را  بدهند.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داش��ت در پاسخ به این تذکر گفت: 
درباره رد یا قبول کلی��ات الیحه بودجه در صحن علنی و توس��ط همکاران 
تصمیم گرفته می شود. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
کسی حق اهانت به نمایندگان و مجلس را ندارد، اظهار داشت: کسانی که ادعا 
می کنند خیلی بلدند و باسوادند، این وضع را برای مردم بزرگ ایران به وجود 
آورده اند. رئیس جمهور حق نداشت که در جلسه امروز هیئت دولت به مجلس 

اهانت کند.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد
آمادگي نیروي زمیني 

براي اجراي عملیات هاي ترکیبي
پای�ه  ب�ر  و  اگ�ر دچ�ار محاس�بات غل�ط ش�ود  دش�من 
محاس�بات غل�ط و اش�تباه اق�دام کند پش�یمان خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوي فرمانده 
کل ارتش جمهوري اس��المي ای��ران در جریان رزمای��ش اقتدار ۹۹ 
نیروي زمیني ارتش، اظهار داشت: این رزمایش بخشي از توان نیروي 
زمیني ارتش را که با پشتیباني نیروي هوایي و حضور مؤثر هوانیروز 
و تیپ هاي نیروي زمیني در منطقه حساس��ي از کشور برگزار شد به 

منصه ظهور رساند.
 وي با اش��اره به توان رزمي و برد عملیاتي تیپ هاي حرفه اي نیروي 
زمیني ارتش و بیان اینکه طي این دو روز چندین نوع عملیات ترکیبي 
در جریان رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا انجام ش��د، اظهار داشت: در این 
رزمایش تلفیقي از جنگ افزار و تجهیزات را از نیروهاي چند مهارته 
و یگان هاي چند منظوره ارتش مشاهده کردیم. فرمانده کل ارتش در 
تبیین عملیات ترکیبي و چند وجهي گفت: عملیات ترکیبي از پیچیده 
ترین نوع عملیات ها است که معموالً توسط نیروهاي واکنش سریع و 
تیپ هاي حرفه اي انجام مي شود و نیروي زمیني در این رزمایش نشان 
داد که در باالترین س��طح آمادگي جهت اجراي عملیات هاي ویژه و 
ترکیبي قرار دارد.  امیر سرلشکر موسوي افزود: سلسله رزمایش هایي 
که در طول یک ماه گذشته در سطح نیروهاي مسلح کشور برگزار شد، 
در واقع هشداري براي دش��منان ملت و بدخواهان نظام بزرگ ایران 
اسالمي است که در صورت بروز هر گونه حرکتي که بر پایه محاسبات 

غلط انجام گرفته باشد پشیمان خواهد شد. 
فرمانده کل ارتش در پایان یادآور ش��د: به ملت ب��زرگ ایران عرض 
مي کنم که فرزندان شما در ارتش و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ایران آماده هستند تا آخرین قطره خون از شما ملت بزرگ دفاع بکنند 

و مسیر نوراني شهدا را تا اخرین نفس ادامه دهند. 
       رصد و شناسایي شناورهاي بیگانه 

روز گذش��ته و در ادامه رزمایش اقتدار ۹۹ گروه پهپاد نیروي زمیني 
ارتش ضمن پایش منطقه رزمایش اقتدار ۹۹، ش��ناورهاي بیگانه در 

آب هاي بین المللي را رصد و شناسایي کرد.
 گروه پهپ��اد نیروي زمیني ارت��ش در جریان رزمای��ش اقتدار ۹۹ با 
بهره گیري از انواع س��امانه هاي پهپاد از جمله پهپادهاي ارتقا یافته 
مهاجر ضمن اجراي عملیات شناسایي هوایي منطقه رزمایش، رصد 
و شناسایي شناورهاي بیگانه در محدوده آب هاي بین المللي منطقه 
رزمایش را انجام دادند.  یکي از ویژگي هاي این رزمایش کسب مهارت 
در به کارگیري همزمان پهپادها، انواع بالگردها و هواپیماهاي ترابري 
در یک مقطع زماني کوتاه بوده که با موفقیت انجام ش��د. سخنگوي 
رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا در پایان با اش��اره به پیام رزمایش اقتدار ۹۹ 
نزاجا، گفت: پیام رزمایش اقتدار ۹۹ نزاجا براي کش��ورهاي دوست، 
صلح و دوستي و براي دشمنان این است که اگر در مخیله شان تهاجم 
و تهدید باش��د با اقتدار و در کمترین زمان پاسخ مي گوییم و آنها را از 

کرده خود پشیمان مي کنیم. 

وزیر ارتباطات بازجویي  و با قرار التزام آزاد شد
 دادستانی تهران:  احضار وزیر ارتباطات 

در ارتباط با فیلترینگ نیست
 وزیر ارتباطات روز گذشته به دادس�راي فرهنگ و رسانه احضار 
و در مورد اعالم جرم هاي دادس�تان کل کش�ور علیه او، از سوی 
بازپرس پرونده بازجویي شده است که پس از استماع و اخذ پاسخ، 
بازپرس دس�تور آزادي وزیر ارتباطات را با قرار التزام صادر کرد. 
محمد جواد آذري جهرمي که به دلیل تخلفات متعدد و استنکاف از اجراي 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، یک ماه پیش تفهیم اتهام شده بود، 
روز گذشته نیز به منظور تکمیل تحقیقات به دادسرا احضار شد. از صبح 
دیروز خبري مبني بر احضار محمدجواد آذري جهرمي، وزیر ارتباطات 
دولت دوازدهم در برخي از رسانه هاي دولتي منتشر شده است. رسانه هاي 
مذکور در توضیح خبر خود براي احضار آذري جهرمي به دادسرا، دلیل آن 

را استنکاف از اجراي دستور فیلترینگ اینستاگرام اعالم کرده اند. 
به گزارش یک منبع مطلع، علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، عدم اجراي 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي با ریاست رئیس جمهور و استنکاف از 
اجراي چندین مصوبّه این شورا است و احضار وي به دادسرا هیچ ارتباطي به 
عدم فیلتر اینستاگرام ندارد و تاکنون هیچ مصوبه اي در این خصوص صادر 
نشده است. این گزارش حاکي است پرونده  تشکیل شده درخصوص آذري 
جهرمي بر اساس گزارش های متعدد واصله به قوه قضائیه، از طرف ضابطان 
و نهادهاي مردمي و ارگان هاي مختلف مبني بر عدم انجام وظایف قانوني و 
تخلفات متعدد بوده است. یکي از عناوین اتهامي وي گزارش واصله مبني 
بر تخلف صورت گرفته از سوي شرکت هاي ارائه دهنده اینترنت و دریافت 
هزینه اضافي از مردم بالغ بر 6۰۰ میلیارد تومان است. پس از تشکیل پرونده 
در دادسراي تهران، وزیر ارتباطات یک ماه پیش به دادسرا احضار و تفهیم 
اتهام شده است و در حال حاضر پرونده وي مفتوح است و تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.  
گفته مي شود پرونده قضایي تشکیل ش��ده در خصوص تخلفات آذري 
جهرمي یکي از پرونده هایي است که در دوره تحول قضایي در خصوص 
برخورد با ترک فعل هاي مسئوالن تشکیل ش��ده و در حال رسیدگي در 
دستگاه قضایي است لکن تاکنون خبر رسمي در خصوص این پرونده ها 
باالخص در سطح وزرا منتشر نش��ده بود و خبري که دیروز در برخي از 
رسانه ها منتشر ش��د، اولین پرونده قضایي در خصوص یک وزیر را علني 

کرد. 
   توضیح دادستاني تهران

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران هم عصر دیروز اعالم کرد: 
پرونده قضایي آذري جهرمي با شکایت تعداد زیادي از اشخاص حقیقي و 
حقوقي تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره توسط برخي رسانه ها 
اغلب این موارد اتهامي حذف شده است. دادستاني تهران پس از انتشار خبر 
احضار وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات به شعبه نهم دادسراي فرهنگ 
و رسانه و برخي خبرس��ازي ها در مورد علت احضار آذري جهرمي اعالم 
کرد: برخي دیگر از عناوین اتهامي متعدد آذري جهرمي در پرونده قضایي 
تشکیل شده براي وي، نتیجه گزارش هاي نهادهاي مردم نهاد، ضابطان 
و ارگان هاي مختلف بوده است که بر اس��اس نص صریح قانون به دلیل 
مقدماتي بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعالم جزییات آن معذور 
است. همچنین دادستاني تهران، با رد برخي گمانه زني ها و شایعات منتشر 
شده در فضاي مجازي اعالم کرده است، طي دو سال گذشته و در دور جدید 
دادستاني تهران، هیچ حکم قضایي مبني بر فیلترینگ یا مسدودسازي 

شبکه اجتماعي اي صادر نشده است. 
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مشکالت کنوني اینستکس ناش�ي از پایبند 
نب�ودن طرف ه�اي اروپای�ي و امریکای�ي 
در برج�ام ب�وده و ربط�ي ب�ه ای�ران ن�دارد. 
س��ارا فالحي، رئیس کمیته هسته اي مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اتهام 
زني هاي اخیر اروپایي ها در برجام به ایران گفت: 
اگر اتفاقات نامیموني در برجام و اینس��تکس رخ 
دهد، مقصر طرف اروپایي بوده که به واسطه عمل 
نکردن به تعهداتش مشکالتي را ایجاد کرده است. 
وي ادامه داد: جمهوري اسالمي ایران از روز اول به 

تمام تعهداتش در ذیل برجام پایبند بوده و طبق 
مکانیزیم گنجانده شده در برجام، همه طرف هاي 
توافق هسته اي بایستي به همه تعهداتشان عمل 
مي کردند ام��ا این کار صورت نگرف��ت، بنابراین 
هیچ کم کاري متوجه کش��ورمان نیست. رئیس 
کمیته هس��ته اي مجلس افزود: نه تنها تاکنون 
طرف هاي اروپای��ي و امریکایي به تعهداتش��ان 
براي لغو تحریم ها در برجام عمل نکرده اند بلکه 
شرایطي به کشورمان تحمیل شد که مردم را در 
فشار اقتصادي قرار دادند و در این راستا طرف هاي 

اروپایي و امریکایي با تقسیم کار، نقش پلیس بد 
و پلیس خوب را بازي کردند. فالحي تصریح کرد: 
پس از اینکه امریکایي ها یک طرفه از برجام خارج 
شدند اروپایي ها نقش اخالل گر آنها در برجام را 
ایفا کردند و همچنان به عنوان سرباز پیاده نظام 
امریکا به اخاللگري هاي خود ادامه مي دهند. وي 
ابراز کرد: با توجه ب��ه مطالبات مردم و قدرتي که 
در س��ایه مقاومت همین مردم ایجاد شده وقتي 
طرف هاي مقابل به تعهداتش��ان عمل نمي کنند 
دلیلي ندارد بخواهیم در برجام یک طرفه متعهد 

باقي بمانیم. 
رئیس کمیته هس��ته اي مجلس بیان کرد: قرار 
نیست همه طرف هاي برجام زیر تعهداتشان بزنند 
و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم خارج شوند و 
ما فقط در این توافق بین المللي هس��ته اي تنها 
بمانیم. وي یادآور شد: تنها ماندن در برجام براي 
ایران نفعي ندارد چون تحریم ها نه تنها برداشته 
نش��ده بلکه تقویت ش��ده و اروپایي ها امریکا را 
بازخواس��ت نکردند و کاماًل مش��خص است که 

اروپایي ها در زمین امریکایي ها بازي مي کنند. 

کس�اني که در این س�ال ها از قدرت دولتي 
خود سوءاس�تفاده کرده و رابطه س�اختاري 
ق�درت - ث�روت را زمین�ه اي ب�راي چپاول 
بیت الم�ال ق�رار داده اند، باید حسابرس�ي 
ش�وند و ام�وال ت�اراج ش�ده را برگردانند. 
به گزارش میزان، دکتر عماد افروغ نماینده ادوار 
مجلس و استاد دانشگاه و جامعه شناس با اشاره 
به ابالغ »دستورالعمل اجراي قانون اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن« از سوي رئیس دستگاه قضا، 
نفس و اصل این کار را ستودني دانست و گفت: 
این روش و منش را در س��یره نظ��ري و عملي 
حضرت علي )ع( سراغ داریم. وي با تشریح وجود 
این مهم در آموزه هاي اس��المي، اظهار داشت: 
عطف به حضور و فشار فوج فوج مردم براي بیعت 
با ایش��ان، حصرت امیر در خطبه 3 نهج البالغه 
مي فرمایند: سوگند به خدایي که دانه را شکافت 
و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 
نبود و یاران حجت را ب��ر من تمام نمي کردند، و 
اگر خداوند از علم��ا عهد و پیم��ان نگرفته بود 
که برابر ش��کم بارگي س��تمگران، و گرسنگي 
مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر 
کوهان آن انداخته، رهایش مي س��اختم، و آخر 
خالفت را به کاس��ه ي اول آن سیراب مي کردم. 
آن گاه مي دیدید که دنیاي ش��ما نزد من از آب 
بیني بزغاله اي بي ارزش تر است. و یا در خطبه ي 
15 و در مورد غارت بیت الم��ال مي فرمایند: به 

خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که 
بیابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم، گرچه 
با آن ازدواج کرده، یا کنیزاني خریده باشند، زیرا 
در عدالت گش��ایش بر عموم اس��ت، و آن کس 
که عدالت بر او گران آید، تحمل س��تم براي او 

سخت تر است. 
افروغ تاکید کرد: متأسفانه تا امروز در جمهوري 
اسالمي، حرف آن را زیاد شنیده ایم و قلب مفهوم 
در عمل، بس��یار دیده ایم. اینکه واقعا اعاده مال 
نامشروعي به بیت المال و صاحب حقي صورت 
بگیرد، براي همه یک آرزو است. بنده هم عطف 
به گذشته، تا عملي نبینم نمي توانم آن را بپذیرم. 
وي افزود: اینک��ه بتوانیم از کس��اني که در این 

سال ها از قدرت دولتي خود سوءاستفاده کرده و 
رابطه ساختاري قدرت - ثروت را زمینه اي براي 
چپاول بیت المال قرار داده اند، حسابرسي کنیم و 
اموال تاراج شده را به بیت المال و مردم، به عنوان، 
ولي نعمت هاي اصلي برگردانیم؛ نهایت عدالت و 

منتهاي آرزوي این ملت غارت زده است. 
این نماینده ادوار مجلس شوراي اسالمي گفت: 
هرچند ح��رف مقدمه عمل اس��ت، ام��ا عمل، 
مالک س��نجش حرف است. چه بس��ا حرف از 
روي فریب و اغوا باش��د. ما امیدواریم دس��تگاه 
قضا بتواند عمل کند و س��از و کار هاي این عمل 
قاطع، به جا و مورد انتظار و توقع مردم را تعبیه 
کند و ما شاهد این اتفاق مبارک باشیم. چراکه 

در گذش��ته و بعضا حتي با توجیهات ش��رعي و 
قانون��ي، بردند و خوردند و آب ه��م از آب تکان 
نخورد و یک منتي هم بر س��ر ملت گذاش��تند. 
وي اظهار داش��ت: من بنا به مسئولیت هایي که 
داشتم چیز هایي را از نزدیک دیده ام. دیده ام که 
که برخوردي که صورت نمي گیرد هیچ، عذاب 
وجداني هم اتفاق نمي افت��د. نه اینکه فرد صرفا 
روز روشن و تاریک دزدي کند؛ نه، بحث دزدي 
صرف نیست. امتیازاتي را براي خودتعریف کرده 
و مي کنند و حس��ب این امتیازات تعریف شده، 
غارت مي کنند. افروغ ادامه داد: اینطور نیس��ت 
که شما فکر کنید خیلي آشکارا دزدي کرده اند 
و مالي را غارت کرده اند. بلکه امتیازاتي را براي 
خود تعریف کرده اند و حتي ممکن است قانوني 
هم گذرانده باشند؛ بنابراین هرچیزي که قانوني 
است، الزاما عادالنه نیست. قانون فرع بر عدالت و 
عدالت فرع بر حق است. یعني یک جا هایي حق 

مردم را ضایع کرده اند. 
استاد دانشگاه و جامعه ش��ناس به خبرگزاري 
دانشجو گفت: امیدوارم یک برخورد محتوایي، 
باطني، حق مدارانه و عدال��ت محورانه صورت 
بگیرد و اس��یر فرمالیزم و قوانین صوري نشویم. 
بر حس��ب برخورد هایي که از سوي ریاست قوه 
قضائیه سر زده، به ایش��ان امیدوار هستیم؛ اما 
بخش عمده امید خود را در پرانتز قرار مي دهیم 

و منتظر عمل ایشان مي مانیم. 

رئیس کمیته هسته اي مجلس: 

اروپا سرباز پياده نظام امريكا در برجام است

افروغ:  كساني كه با قدرت دولتي چپاول كردند بايد حسابرسي شوند

ریاست جمهوری

زینب شریعتی 
    گزارش


