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خط قرمز ما، صیانت از آرای مردم است
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با تاکید بر اینکه 
توجه به مّر قانون و رعایت اصل بی طرفی باید در دستور 
کار ستاد انتخابات استان باشد، گفت: خط قرمز ما، صیانت 

از آرای مردم و اهتمام نسبت به سالمت انتخابات است.
ش��کراهلل حس��ن بیگی با اش��اره به اینک��ه اصل 
بی طرفی باید در دستور کار اعضای ستاد انتخابات به 
صورت جدی قرار بگیرد، اظهار کرد: ما مجری فرایند 
انتخابات هس��تیم و نباید به گون��ه ای عمل کنیم که 
شائبه طرفداری یا جانبداری از یک شخص یا جناح را 

در بین مردم داشته باشیم.

در حاشیه

برجام؛ ترامپ و توافق جدید
ادامه از صفحه اول

تحریم های اقتصادی و تهدیدات، همیشه از سوی 
آمریکا علیه ایران وجود داشته است و چنین سیاستی 

در میان همه رؤسای جمهوری آمریکا بوده است.
تنها تفاوتی که می توان در میان رؤسای جمهوری 
آمری��کا و دو حزب جمهوری خ��واه و دموکرات دید، 
تفاوت در نوع اجرای آن سیاست ها است، یکی با رفتار 
تند و افراطی س��عی دارد تا طرف مقابل را تحت فشار 
ق��رار دهد و دیگری با روش های به ظاهر دوس��تانه و 
با پنبه س��ر بری��دن. نتیجه هر دو روش یکی اس��ت، 
تحت فش��ار قرار دادن ای��ران و وادار کردن به تمکین 
در مقابل خواسته های آمریکا که در ادبیات آمریکایی، 

نرمال کردن جمهوری اسالمی ایران گفته می شود.
تواف��ق هس��ته ای که میان ای��ران و 1+5 به امضا 
رسید، توافقی بود که همه خواسته های ایاالت متحده 
را ب��رآورده می کرد. متن و محتوای آن پیش از آن که 
مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 به پایان برس��د، در 

اندیشکده های آمریکا آماده شده بود.
وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد هسته ای دولت 
ب��اراک اوباما رئیس جمهور پیش��ین آمریکا گفته بود؛ 
»وقت��ی ما تصمی��م به مذاکره با ای��ران گرفتیم، قبل 
از آنکه مذاکرات را ش��روع کنیم، یک توافقنامه کامل 
1۰۰ صفحه ای نوشتیم؛ بنابراین ]از قبل[ می دانستیم 
به چه چیز هایی می خواهیم برس��یم. این توافقنامه به 

طرز باورنکردنی، مفصل و فنی بود.«
آمری��کا در زم��ان دولت کنونی با خ��روج خود از 
برج��ام، بدون توجه به تعهداتی ک��ه برای اجرای آنها 
داده بود، اکنون عالوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی 
به جمهوری اس��المی ایران، عن��وان می کند که قصد 

دارد تا یک توافق تازه با ایران داشته باشد.
پایگاه خبری »میدل  ایس��ت  آی« مدعی ش��ده وزیر 
خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به عراق از طریق نخست 
 وزیر این کشور برای تهران پیام فرستاده و در این پیام گفته 
که خواس��تار جنگ با ایران نیست بلکه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا می خواهد یک توافق هسته ای جدید 

با ایران امضا کند تا بتواند آن را توافق خودش بنامد.
اما همه اقداماتی که علیه جمهوری اسالمی ایران 
وجود دارد تنه��ا یک هدف را دنبال می کند و آن هم 
تضعیف ایران در راستای اهداف و سیاست های آمریکا 
اس��ت. توافق در حال حاضر وج��ود دارد، توافقی که 
دولت چند س��ال از عم��ر خود را ص��رف آن کرد اما 

نتیجه ای که باید به دست می آمد، حاصل نشد.
چرایی آن هم، غیر قابل اعتماد بودن آمریکا است، 
که اگ��ر دولت تدبیر و امید چنین اعتمادی به آمریکا 
نداش��ت، مذاکرات به توافق نمی رس��ید و اگر اکنون 
فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران افزایش یافته 
و ادامه دارد و ادعا می ش��ود تأثیرگذار است، به خاطر 

کم توجهی و بی توجهی به داخل است.
ف��رض کنیم که ایران به پیام پومپئو وزیر خارجه 
آمریکا پاس��خ مثبت داد و یک توافق تازه هسته ای با 
آمریکا امضا کرد. چ��ه تضمینی وجود دارد که دولت 

بعدی آمریکا با این توافق، موافق باشد؟!
آی��ا دولتی که از توافق هس��ته ای خارج ش��ده و 
دیگران را نیز وادار به همراهی با خود میکند، میتواند 

قابل اعتماد باشد تا یک توافق تازه با او امضا شود؟
آیا ب��ا روی کار آم��دن رئیس جمه��ور جدید در 
ایاالت متحده پس از ترامپ، نمی توان تصور داشت که 
او نیز همچون ترامپ توافق دوران او را زیر پا بگذارد و 

خواهان یک توافق جدید دیگر با ایران باشد؟
این دور تسلسل تا چه زمانی می تواند ادامه داشته 
باشد؟  آمریکا توافق هسته ای نیاز ندارد چراکه توافق 
هس��ته ای وجود دارد، کاخ س��فید به دنب��ال توافقات 

دیگری همچون موشکی و منطقه ای است.
خواس��ته های آمری��کا از ای��ران را نمی ت��وان نقطه 
پایانی برای آن در نظر داش��ت، در هر دوره و زمان، این 
خواسته ها افزایش می یابد، در حالی که در قبال تعهداتی 
که باید از سوی ایران اجرا شود، هیچ اقدام مثبتی از سوی 
آمریکا دیده نمی ش��ود. حتی اگر در زمان اوباما توافق و 
پیمان های محکمتری از برجام به امضا رس��یده بود، باز 

هم رئیس جمهور بعدی آمریکا آنها را نقض می کرد.
مشکل اکنون نگاهی اس��ت که برخی در داخل به 
آمریکا دارند و مذاکره و مصالحه را تنها راه حل می دانند 
در حالی که این راه حل نیس��ت بلکه س��می اس��ت که 

می خواهد به رگ جمهوری اسالمی ایران تزریق شود.

سرمقاله

 توسعه عدالت الکترونیک مهمترین مانع بروز فساد است
رئی��س قوه قضاییه بر تعام��ل و همکاری س��خاوتمندانه دولت در تخصیص 
امکان��ات و اعتبارات ب��رای الکترونیکی کردن امور دس��تگاه قضایی تاکید کرد و 

توسعه عدالت الکترونیک در قوه قضاییه را از مهمترین موانع بروز فساد دانست.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه ش��ورای راهبردی دادرسی 
الکترونیکی ب��ا تاکید بر لزوم تدوین هر چه س��ریع تر آیین نامه های مقرر در قانون 
دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که در تدوین آیین نامه ها باید 
مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده ها و صیانت از اطالعات مردم و دستگاه هاست 

که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست های امنیتی الزم را تهیه کرد.
وی افزود: یکی از بارزترین کارکرد های الکترونیکی ش��دن امور، مقابله با فساد و به 
صورت خاص در دس��تگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرس��ی است. بر همین مبنا باید 

شاخص های موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد.

میزان
آمادگی مطلوبی برای دفاع از امنیت ملی کشور داریم

فرمان��ده نیروی هوای��ی ارتش گفت: این نیرو در دفاع و حراس��ت از مردم و 
امنیت ملی، حضوری فعال دارد و از آمادگی مطلوبی برخوردار است.

امیر س��رتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در بازدی��د از توانمندی ها و طرح های 
عملیاتی پایگاه های بوش��هر، بندرعب��اس و اصفهان در جمع خلبانان و کارکنان 
فنی با تأکید بر ضرورت امیدوار بودن به نصرت الهی، رمز تحقق این وعده قطعی 
الهی را پایداری، اس��تقامت و ایمان داشتن به پیروزی حتمی در برابر دشمن عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: نیروی هوایی در همه صحنه ها در دفاع و حراست از مردم و منافع 

ملی حضوری فعال داشته و همواره از آمادگی مطلوب روحی و رزمی برخوردار است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن قدردانی از آمادگی مطلوب 
رزمی و روحیه خلبانان این پایگاه ها، بر حفظ و تقویت هوشیاری در مقابل دشمنان تأکید 

کرد.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم
نسبت دادن مشکالت به ناکارآمدی دولت و نظام خواست آمریکاست

وزیر اطالعات گفت: نس��بت دادن مش��کالت به ناکارآم��دی دولت و نظام 
خواست دشمنان به ویژه آمریکا است.

حجت االسالم س��یدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه در 
»سرسرای ش��هدای دولت استانداری«، نسبت دادن وجود مشکالت به ناکارآمدی 
دولت و نظام را خواست دشمنان به ویژه آمریکا دانست و افزود: باید در مقام توصیه 
افکار عمومی مردم را با اقدامات عامل اصلی دش��منی استکبار علیه نظام آگاه کرد و در 

مقام عمل با تدبیر امور بر مشکالت غلبه نمود.
وی با اشاره به شرایطی که دشمنان علیه کشورمان و حتی منع پرواز از کشورهای همسایه 
و محدودیت واردات و صادرات ایجاد می کنند، گفت: مسئوالن و رسانه ها اینگونه بیان کنند که 
دشمنان درصدد به زانو درآوردن کشور هستند و مردم وارد میدان می شوند و از این پیچ تاریخی 
به سالمت عبور می کنند. علوی بر انسجام ملی، همدلی و همزبانی بیشتر مسئوالن تأکید کرد.

سربازان گمنام

تصمیماتی که می تواند کارساز باشد
مصوبه مهم مجلس درباره مجازات اسیدپاشی

پیش��نهادی در م��ورد انتخاب��ات هیات  رئیس��ه مجلس، تعیین مجازات معاونت بهارستـــان
در جرایم اسیدپاش��ی، تش��ریح تصمیمات شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی درب��اره رفع موانع تولید از مهمترین 

اخبار جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در جریان سوال از وزیر کشور 
با اش��اره به تخلیه برخی روس��تاها در مناطق مرزی خراسان 
در ده��ه ۷۰ گفت که حقوق مردم در مناطق مرزی خراس��ان 
پایمال ش��ده و الزم اس��ت هیاتی برای تعیین میزان خسارات 
این افراد مش��خص شود. وی تاکید کرد که مشکل زمین های 

مرزی و افراد فاقد شناسنامه حل شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی هم در پاسخ به سواالت نمایندگان 
در رابط��ه با حریم امنیتی در مرزهای ش��رقی کش��ور به ویژه 
خراس��ان رضوی با اش��اره به این که امنیت و آسایش مردم در 

مناطق مرزی برای وزارت کشور در حوزه امنیتی دارای اهمیت 
باالیی اس��ت، گفت: برای ما امنیت و آسایش مردم در مناطق 
مرزی با توجه به استقرار در منطقه و امر پدافند غیرعامل نقش 
مهمی در حوزه امنیت��ی دارد و تمام تالش خود را برای ثبات 

بخشیدن در مناطق مرزی به کار بسته ایم.
در ادام��ه نماین��ده مردم ترب��ت جام، تایب��اد و باخرز در 
مجلس از پاسخ های وزیر کش��ور درباره بالتکلیفی زمین های 
مردم در مناطق مرزی ش��رق کش��ور و بالتکلیف��ی افراد فاقد 

شناسنامه، مشکوک التابعیت و ممنوع الخدمت قانع شد.
نماینده مردم بابلس��ر هم در جریان سوالش از وزیر کشور 
گفت که اگر برای موضوع دپوی زباله در مازندران چاره اندیشی 

نشود این مشکل بدتر از بمب شیمیایی حلبچه خواهد بود.
در پاس��خ رحمانی فضلی با اش��اره به اینکه روزانه حدود 
5۸ هزار تن پس��ماند در کش��ور تولید می شود، گفت: با توجه 
به این که دپوی زباله در نواحی شهری شهرستانهای بابلسر و 
فریدون کنار و شهرهای استان مازندران را تهدید می کند چرا 
اقدامی علیرغم تذکرات مکرر به وزیر کشور و استان مازندران 

صورت نگرفته است؟
نماینده مردم بابلس��ر و فریدون کنار هم از توضیحات وزیر 
کشور در مورد دپوی زباله در شهرهای استان مازندران قانع شد.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی خود، 
ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان 
ناش��ی از آن را بررسی کرده و در نهایت با 1۷۳ رای موافق، 5 
رای مخال��ف و ۳ رای ممتنع آن را به تصویب رس��اندند که بر 
اس��اس آن مجازات مربوط به اسیدپاش��ی مشمول هیچ گونه 
آزادی مش��روط، تعویق، تعلیق و تخفیف نمی ش��ود. همچنین 
نمایندگان با 1۷۲ رأی موافق و ۴ رأی مخالف، مجازات معاونت 
در جرایم اسیدپاش��ی را تعیین کردند. در همین رابطه فاطمه 
حسینی، طراح طرح تش��دید مجازات اسیدپاشی و حمایت از 
بزه دیدگان ناشی از آن از پیشنهاد نمایندگان برای ضابطه مند 

کردن خرید و فروش اسید خبر داد.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر مرتکب اسیدپاش��ی 
را مل��زم به پرداخ��ت هزینه های درمان بزه دی��ده کردند، اگر 
مرتکب متمک��ن از پرداخت هزینه ها نباش��د، صندوق تأمین 

خسارت های بدنی آن را پرداخت می کند.
همچنی��ن مصوب ش��د که ب��ه دعوای مربوط ب��ه جرایم 

اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی شود.
در ادامه جلسه علنی دو فوریت الیحه الحاق یک تبصره به 
ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات 
جنیدی مع��اون حقوقی رئیس جمهور و اظه��ارات دو نماینده 
موافق و دو نماین��ده مخالف با فوریت این الیحه، نمایندگان با 
1۳1 رأی مواف��ق، ۷۰ رأی مخال��ف و ۲ رأی ممتنع از مجموع 
۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این الیحه مخالفت 
کردند. رئیس مجلس یک فوریت این الیحه را به رأی گذاش��ت 

که نمایندگان با یک فوریت این الیحه موافقت کردند.
در جلس��ه علن��ی بعد از ظه��ر ام��روز و در جریان قرائت 
گ��زارش کمیس��یون اص��ل ۹۰ درب��اره  حادثه آتش س��وزی 
پتروش��یمی بوعلی سینای ماهش��هر، بهرام پارسایی گفت که 
حادثه آتش س��وزی دو سال گذشته مجتمع پتروشیمی بوعلی 
سینای ماهش��هر غیرعمدی بوده اما قصور برخی از واحدهای 

این مجتمع بر آن محرز است.  ایسنا

فس��اد  اتهامات  پرونده ه��ای  مالی از برخ��ی از آقازاده ها و دست بـه نقد
خویش��اوندان نس��بی به س��ببی ورود پیدا کرده 
اس��ت. تا دی��روز از برادر و دخت��ر مظلوم مقامات 
دولت��ی در پرونده های فس��اد مالی س��خن گفته 
می ش��ود حاال پای دامادها نیز به میان آمده شده 
اس��ت. پس از ماجرای انتصاب داماد رئیس جمهور 
به معاونت یکی از وزارتخانه ها که با انتقاد ش��دید 
افکارعمومی و استعفای اجباری وی انجامید، حاال 
ماجرای اتهامات داماد وزیر کار مطرح شده است. 
در جلس��ه دادگاه بانک س��رمایه اعالم ش��د 
که »محمده��ادی رضوی« 1۰۷ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت »بدون وثیقه« از سال ۹1 تا ۹۴  گرفته 
است. او داماد محمد شریعتمداری، وزیر فعلی کار 
اس��ت؛ رضوی در دادگاه با اش��اره به اینکه برخی 
اصرار دارند بگویند او داماد وزیر کار اس��ت، گفته 

که داماد شریعتمداری ام نه نتانیاهو.
نماینده دادس��تانی رض��وی را متهم کرد که 
سعی داش��ته چندین ملک را که در نقاط مرغوب 
ته��ران خریداری کرده ب��وده از طریق گران نمایی 
و پرداخ��ت رش��وه، بیش از ۴ براب��ر ارزش واقعی 

ارزیابی ش��وند ت��ا از این طریق بده��ی خود را به 
بانک سرمایه تسویه کند.

ماجرای دام��اد وزیر صنعت دولت یازدهم هم 
به جای خود مورد بحث بود. اتهاماتی درباره دست 
داشتن داماد نعمت زاده در شرکت های پتروشیمی 

و گشایس ال سی در ترکیه مطرح شد. 
چندی قبل ویالسازی دختر نعمت زاده هم در 
منطقه لواسان که این روزها در این منطقه خوش 
آب و هوا باب شده س��روصدای زیادی برپا کرد و 
ش��هرداری اقدام به تخریب قس��متی از بنای این 
وی��ال کرد که پی��ش روی غیرقانونی در آن صورت 
گرفته بود اما بعدها اعالم شد که دختر نعمت زاده 
با حضور در ش��هرداری اعالم کرده است که خود 

اقدام به تخریب و بازس��ازی این بنا براساس قانون 
خواهد کرد و از ش��هرداری درخواس��ت کرده که 

عملیات تخریب را متوقف کند. 
متاس��فانه این نوع اخبار و اتهامات از خانواده 
دولت کم نیس��ت و از »حس��ین فری��دون« برادر 
رئیس جمهور گرفته تا »مهدی جهانگیرزاده« برادر 
مع��اون اول رئیس جمهور و برخ��ی از آقازاده های 
وزرای دولت چنین اخبار و اتهاماتی در رس��انه ها 

درز پیدا کرده است. 
در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود که یکی 
از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری از واردات البسه 
توس��ط دختر وزیر وقت آموزش و پرورش س��خن 
گفت و اس��حاق جهانگیری در دف��اع از وی گفت 
ک��ه دختر مظل��وم وزیر جهت امرار معاش س��عی 
کرده اس��ت کاری انجام دهد. اما به نظر می رس��د 

که ح��اال ورود غیرقانونی نزدی��کان دولتمردان به 
عرصه اقتصاد و ویالس��ازی های غیرقانونی و... در 

حال افزایش است.
در این حوزه جالب اینجاست که وقتی متهمی 
منتس��ب به یک��ی از مقامات دولت��ی در دادگاهی 
حاضر می ش��ود از رسانه ها و دادگاه می خواهند که 
وی را به عنوان داماد وزیر نشناسند اما اینکه چقدر 
اخذ تسهیالت با نام و رانت بوده است سوالی است 
ک��ه در این موارد مطرح می ش��ود و به طور جدی 
وجهه مقامات دولتی نزد مردم خدشه دار می شود. 
این روزها ک��ه وضعیت اقتصادی کش��ور نیز 
نابه سامان اس��ت و تولیدکنندگان و بازاریان سعی 
می کنند که هر طور ش��ده در این ش��رایط سخت 
خود را س��رپا نگاه دارد و جامعه به امیدواری نیاز 
دارد، دولت��ی ک��ه نام خود را دول��ت تدبیر و امید 
نهاده است بایستی بیش��تر از هر زمان دیگری به 
حوزه اقتصادی و جامعه امیدواری تزریق کند. اما 
اینگون��ه اخبار به وضوح نه تنه��ا امید جامعه را از 
آنها س��لب می کند بلکه نس��بت به اقدامات دولت 
درخصوص برطرف کردن اقتصادی کش��ور به طور 

جدی رنگ بی اعتمادی می زند.  جهان نیوز

از دختر مظلوم تا داماد بی گناه!

دامادها مشغول هستند، شریعتمداری، نعمت زاده و...
از برادرهای روحانی و جهانگیری تا شاه دامادها

دایره درز برخی از اتهامات 
 نزدیکان مقامات دولتی 

از خویشاوندان نسبی به سببی 
گسترده شده این درحالی 
است که وضعیت اقتصادی 
 کشور نیازمند امیدآفرینی 

و اعتمادسازی برای رفع موانع 
این حوزه است

انقالب  عال��ی  عضو ش��ورای  ن یبــــو فرهنگ��ی گف��ت: از رئیس و تر
دبیر ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگ��ی می خواهم 
ص��وت ی��ا متن کام��ل آخرین جلس��ه ش��ورا که 
س��واالت من از رئیس جمهور بود و پاسخ هایی که 

ایشان داد، منتشر کنند.
حس��ن رحیم پور ازغدی در مراس��م »دو راهی 
س��ازش یا مقاومت« که به همت بسیج دانشجویی 
برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا شورای عالی 
انقالب فرهنگی برای اجرای سند ۲۰۳۰ موضع گیری 
نکرد، گفت: سند ۲۰۳۰ اصاًل در شورای عالی انقالب 
فرهنگی مطرح نشد. دولت و آقای رئیس جمهور این 
سند را نه در شورا و نه در مجلس و نه در هیچ نهاد 

قانونی دیگری مطرح نکردند.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: 
دولت این سند را مستقیم تصویب کرد و در مورد 
آن بودجه گذاش��ت و آن را اج��را کرد و حتی در 
مورد اجرای بخش��ی از آن هم گ��زارش داد. االن 
برخی ها هم می گویند هنوز دارند بخش هایی از آن 
را اجرا می کنند. شورای عالی انقالب فرهنگی بعد 
از این صریحاً اعالم کرد که این سند لغو است و لغو 
هم شد و اگر جایی هم اجرا شود غیر قانونی است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی درباره این 

سوال که فس��ادها تا کجا ادامه خواهد داشت، هم 
یادآور ش��د: فس��اد تا زمانی که جلویش را نگیریم 

ادامه خواهد داشت.
رحیم پور ازغذی در پاس��خ به س��وال یکی از 
دانش��جویان که پرس��ید با روزه خ��واران علنی در 
دانش��گاه چه کنی��م، گفت: احکام اس��المی مانند 
حج��اب، روزه خواری و گناهان دیگر دو بعد دارند، 
یک��ی اینک��ه به ص��ورت پنهانی ص��ورت می گیرد 
که مربوط به آخرت و خود ش��خص اس��ت و این 
رابطه خود فرد با خداس��ت، ام��ا این موضوع یک 
بع��د اجتماعی هم دارد و آن زمان اس��ت که این 
مس��ائل به عرصه عمومی کش��یده می شود. مانند 
اینکه کس��ی بخواهد در خیابان بی حجاب ش��ود 
ی��ا روزه خواری یا ش��راب خواری کند که این گناه 
حق الناس است و قانون جلوی آن می ایستد و باید 

هم جلوی آن ایستاد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در پاس��خ 
به س��وال دیگری تأکید کرد: مس��لماً اقداماتی برای 
برخ��ورد با مفس��دان اقتصادی ص��ورت می گیرد و 

دادگاه هایی که پشت س��ر هم تشکیل می شود هم 
نش��ان دهنده این موضوع اس��ت، گاهی تا باالترین 
سطوح حکومت هم افرادی را دستگیر کرده اند، پس 
نمی شود گفت هیچ کاری نشده است، اما باید قاطع تر 

و دقیق تر پیگیری شود و اخبار آن هم اعالم شود.
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: اینک��ه گفت��ه 
می ش��ود فرزندان همه مس��ئوالن در خارج کشور 
و اروپا هس��تند، اینگونه نیست و عده معدودی از 
مسئوالن اینگونه هستند، ولی آنچه در اسالم خط 
قرمز اس��ت این اس��ت که فرزندان مسئوالن حق 
هیچ گونه سوء استفاده از بیت المال، اموال حکومتی 
و اموال عمومی را ندارند و اگر بخواهند اسالمی تر 
باشند باید سعی کنند از بقیه مردم ساده تر زندگی 
کنند برای اینکه دیگران بدبین نشوند. وی درباره 
س��وال دیگری گفت: باید ت��الش کنیم حکومت و 
مردم از هم فاصله نگیرند و مش��ارکت عمومی در 
انتخابات ها حداکثری باشد و از طرفی ما حکومت 
را می خواهیم برای حفظ ارزش ها و هنر این است 

که بتوانیم این دو را با هم جمع کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی 
مانند دوران امام حسن)ع(، امکان نظرسنجی برای 
صل��ح یا مقاومت وجود دارد، گفت: امام حس��ن)ع( 
نمی خواس��ت نظرس��نجی کند و بگوید بجنگیم یا 
نجنگیم، امام حسن)ع( فرمودند وظیفه شما مقاومت 
و جنگ اس��ت، ولی عده ای گفتند با اینکه می دانیم 
حق با شماس��ت ولی نمی خواهی��م جنگ کنیم و 
سازش می کنیم شاید بهتر شد؛ ولی برخالف انتظار 
آنها بدتر هم ش��د و امنیت ش��ان را از دست دادند و 
دچار فقر و تهدید و… شدند و بعد گفتند ما نه  تنها 

آخرت خود را بلکه دنیایمان را هم از دست دادیم.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ 
به س��وال دیگری گفت: عملکرد من در ش��ورا به 
گون��ه ای بوده که می خواهند م��ن را بیرون کنند! 
خیلی از اعضای ش��ورا معترض و منتقد هستند و 

به صورت های مختلف این را بیان کردند.
وی افزود: حرف این اس��ت که رؤسای جمهور 
مخصوصاً آقای روحانی چرا بخش مهمی از مصوبات 
ش��ورا را امضا یا ابالغ نمی کنند، یا اینکه چرا ابالغ 

می کنند و اجرا نمی کنند؟ یا اینکه چرا بسیاری از 
جلسات ش��ورا تعطیل است؟ و اینکه چرا یکسری 
مصوبات که اساس��اً نه مصوبات مجلس است و نه 
شورا و دستوراتی است که غربی ها می دهند مانند 
س��ند ۲۰۳۰، بر خالف قانون اساسی مستقیم در 

دولت تصویب و اجرا می شود.
وی ادامه داد: من از رئیس شورا و دبیر شورای 
عال��ی انقالب فرهنگی خواه��ش می کنم صوت یا 
متن کامل آخرین جلس��ه ش��ورا که سواالت من 
از رئیس جمهور بود و پاس��خ هایی که ایش��ان داد 

منتشر کنند تا همه بشنوند.
رحیم پور ازغدی گفت: من قباًل هم پیش��نهاد 
کردم که جلس��ات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
علنی پخش ش��ود تا مردم عملکرد م��ا را ببینند 
که این اتفاق رخ نداد، ولی االن پیش��نهاد می کنم 
صوت جلسه آخر را منتش��ر کنند تا مردم ببینند 
ما چه گفتیم و چه شنیدیم. وی اظهار داشت: اگر 
جلس��ات شورا مجدداً تش��کیل شد و بنده شرکت 
کردم حرف هایی را که قب��اًل هم می گفتم خواهم 
گف��ت. اگ��ر من هم نباش��م حرف های��م را بیرون 
برای ش��ما خواهم گفت و بعد در نهایت هم معلوم 
 می ش��ود در کش��ور چه کس��ی پاس��خ گو نیست. 
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

رحیم پورازغدی:
 صوت و متن آخرین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی را منتشر کنید

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد
صدور حکم برای دو جاسوس آمریکایی و سعودی

س��خنگوی قوه قضاییه در نشست خبری  خ��ود با اصحاب رس��انه از ص��دور حکم سخنــــگو
برای دو جاسوس آمریکایی و عربستانی خبر داد.

غالمحس��ین اس��ماعیلی در مورد حکم حس��ین هدایتی 
گف��ت: این فرد به جرم اخالل عمده در نظام اقتصادی از طریق 
مال مش��روع به تحمل بیس��ت س��ال حبس و محرومیت دائم 
از به کارگی��ری خدمات دولتی و رد مال مع��ادل بیش از ۴۸۸ 
میلیارد تومان شد. این فرد به ۷۴ ضربه شالق هم محکوم شده 
است. موسوی نژاد متهم دیگر این پرونده هم به 15 سال حبس 
محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی متهم دیگر این پرونده به 

ده سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شالق محکوم شده است.
وی افزود: مجتبی کیان پیش��ه یک��ی دیگر از متهمان این 

پرونده هم به 5 سال حبس محکوم شده است.
اس��ماعیلی در رابطه با جزئیات انتش��ار احکام صادره در 
پرونده های فساد اقتصادی گفت: طبق قانون مجازات اسالمی 
ه��رگاه این جرایم با بار مالی بیش از صد میلیون باش��د، قابل 
انتشار است که این موضوع مطالبه رسانه ها بود. معتقدیم این 
حس مطالبه گذری باید از همه بخش های دولتی انجام شود.

وی در پاس��خ به این سوال که آیا دستگاه قضا به موضوع 
تخصی��ص ارز به کاغذ ورود کرده اس��ت گفت: این موضوع در 
دس��تور کار دادس��را قرار گرفته بود و در این حوزه تا کنون 5 

پرونده تشکیل شده و 15 نفر بازداشت هستند.
اس��ماعیلی افزود: این بازداشتی ها س��ن گروه هستند که 
گ��روه اول ب��رای واردات کاغذ ارز گرفتند اما یک س��وم آن را 
ب��ه واردات اختصاص داده و مابق��ی را صرف امور دیگر کردند، 

15۷ میلیون دالر ارز تخصیص داده ش��ده بود که به ازای 5۰ 
میلیون آن کاغذ وارد ش��د. گروه دیگر مربوط به ش��رکت هایی 
است که کاغذ وارد کرده اما با قیمت آزاد فروختند. گروه سوم 
هم ارز گرفته اما کاغذی وارد نکردند. اگر ارز درست اختصاص 
می یافت امروز شاهد این پرونده ها نبودیم. بانک ها تضمین های 

الزم را اخذ کرده و نظارت کافی بر واردات داشته باشند.
س��خنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات فرد نفوذی که 
اخیراً بازداشت شده است، گفت: نفوذ در حوزه فرهنگی و تئاتر 
و ارائه برنامه های فرهنگی مغایر با ش��ئون اسالمی و ایرانی بود. 
این فرد تحت تعلیمات س��رویس انگلیس آموزش های را دیده 
بود. همچنین از وزارت امور خارجه تغذیه مالی می ش��د. برخی 
از تئاترهایی که س��ر و صدا شد و یا همکار آن ما مجبور شدند 
در آن سالن را ببندند، نمایش هایی بود که تحت این جریان به 
روی سن رفت و برای دو نفر از جاسوس های سرویس آمریکا و 

عربستان احکامی صادر شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خودروها گفت: ۲1 
پرونده در رابطه با شرکت های خودرویی داریم که در رابطه با 
سه شرکت رأی قطعی صادر شده است؛ بخشی از شرکت ها تا 
هزار و س��ه هزار شاکی هم دارند. دو پرونده خودرویی اخیراً با 
صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی است؛ 

1۶ پرونده هم در دادسرا مرحله تحقیقات را می گذراند.

س��خنگوی ق��وه قضاییه در پاس��خ به این س��وال که به 
انتخابات مجلس نزدیک می شویم، در راستای همدلی ملی آیا 
محدودیت های رئیس دولت اصالحات کاهش نمی یابد؟ گفت: 
محدودیت هایی که اشاره شد مصوب شورای عالی امنیت ملی 
اس��ت و آنچه مربوط به هر نهاد رسیدگی است تغییر وضعیت 

آن باید از نهاد مربوطه باشد.
وی در پاس��خ به این س��وال که دادس��تان اصفهان اخیراً 
دوچرخه س��واری بانوان را جرم ش��ناخته بود، آیا قوه قضاییه 
ب��ا این مش��کل دارد؟ گف��ت: آنچ��ه در این رابطه برداش��ت 
ش��د یک برداش��ت ناقص بود. آنچه ایش��ان در آن نامه اعالم 
کردند، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبود بلکه پیشگیری 
از بدحجابی و تش��ویق دیگران به فحش��ا ب��ود. در این رابطه 
دس��توراتی دادن��د و ای کاش کس��انی که اظهارنظ��ر کردند 
می دیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعالم کرده که 
محل هایی برای دوچرخه س��واری بانوان فراهم شود؛ همچنین 
پیشنهاد کرده که دوچرخه های ویژه برای بانوان ساخته شود. 
نظر قوه قضاییه این اس��ت که هر کجا عم��ل مجرمانه ای رخ 
بدهد برخورد ش��ود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم 
جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم 
و حوزه کاری من هم نیس��ت. دوچرخه س��واری اگر همراه با 

جرم نباشد مشکلی نیست.

اسماعیلی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه آبان ماه سال 
گذشته کیفرخواست احمد عراقچی و ساالر آقاخان صادر شد اما 
بهمن ماه اعالم شد به دلیل نقص در پرونده علی رغم اختیاراتی 
که دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادس��را ارسال 
شد با توجه به اینکه این پرونده ها به هم مربوط و همچون پازل 
کن��ار هم قرار می گیرند رفع نقص فنی یکی از افراد کار پرونده 
را تس��هیل می کرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده 
رخ نداده اس��ت در رابطه با آخرین وضعیت پرونده های س��یف، 
عراقچی و س��االر آقا خان توضی��ح دهید گفت: پرونده از ناحیه 
دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه می توانست تنها بخشی از 
نواق��ص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران 

نسبت هایی دادند که بررسی آنها در مجازاتشان تأثیر داشت.
وی ادامه داد: دادگاه در پرونده عراقچی و س��االر آقاخان 
می توانست نواقص را رفع کند، اما نمی توانست نسبت به کسی 
که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین 

دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده 
س��یف هم در راستای دو فرد دیگر به دادگاه ارسال شده است؟ 
گفت: در ابتدا پرونده این فرد با پرونده مذکور مطرح نبود اما با 
این دو متهم به دادگاه ارسال شد. وی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه سیف سه پرونده دارد کدام به دادگاه رفته است؟ 

گفت: پرونده ای که مربوط به ارز و عراقچی و آقاخان بود.
س��خنگوی دس��تگاه قض��ا در ادامه از تکمی��ل تحقیقات 
دادس��را در این رابط��ه خبر داد و گفت: در ای��ن هفته با رفع 

نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.  مهر


