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هیئتمنصفهرسیدگیبهجرایمسیاسی ،حسامالدین
آشنارامجرمشناخت

توئیت های دردسر ساز
آقای مشاور

••وطن امروز -این روزنامه با اشاره به این که
یارانه کا الهای اساسی مصوب مجلس و بسته
حمایتی دولت از ماه آینده به خانوا رهای کم
درآمــد تعلق میگیرد ،مخالفتهای پیشین
دولــت را در مرکز توجه و نقد قــرار داده و در
گزارشی با تیتر «پس پول هست!» نوشته است:
«تنها نکته واضحی که از این اتفاقات میتوان
فهمید این است که منابع مالی طرح ،پیش از
این هم در اختیار دولت بوده و هست و بهانههای
دولتیها صرفا موضوعات سیاسی بوده است.
••اعتماد -این روزنامه تیتر یک خود را به موضوع
استعفای معاون وزیــر اختصاص داد و با تیتر
«دعوا و استعفا در هنگامه کرونا» نوشت« :بدون
در نظر گرفتن شرایط بحرانی در حوزه سالمت،
جریانی ناباورانه از استعفای یکی از مهمترین
معاونتهای وزیــر بهداشت خوشحال شدند.
از وزیــر بهداشت دفــاع کردند و علیه معاونش
نوشتند و حتی بــا وجــود نامه استعفا شائبه
برکناری را مطرح کردند؛ دفاع و هجمههایی
مشکوک».
••جـــوان  -ایــن روزنــامــه بــه قضیه استعفای
ملک زاده از منظری سیاسیتر نگاه کرد و با
تیتر «توطئه گلهای در شب بارانی عملیات»
نوشت« :استعفای گلهای» طرفداران «ایمنی
گلهای» ظاهر ًا به خاطر اختالف بر سر همین
ایده و بعضی اطالعات غلط دیگر و پارهای منافع و
مصالح شخصی انجام شد ،آن هم درست در شب
نخستین روز از آغاز عملیات بزرگ علیه کرونا و
دو سه روز پس از آن که رئیسجمهور به منتقدان
خود گفت «مدیریت بلد نیستید!»
••صبح نو -ایــن روزنــامــه با انتقاد از سیاست
دولــت در هفت ســال گذشته نوشت« :دولــت
تخممر غهایش را در ســبــدی چــیــده بــود که
دســتـهاش در دســت غریبههای آن ســوی مرز
بود .قرار بود با یک توافق و زبان بینالملل همه
چیز حل شود اما انگار به حقوقدانان ایرانی در
دانشکدههای حقوق ،صرفا متون زمان صلح را
تعلیم داده بودند ،غافل از آن که واقعیت دنیا یک
جنگل بزرگ است».

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت  :مجتبی ذوالنوری
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت:
هنوز تکلیف انتخاب آمریکا تعیین نشده است،
اطرافیان جناب عالی و جناب عالی با یک بی
نظمی و آنارشیست در حال پهن کردن فرش
قرمز برای دشمن هستید .آقای رئیس جمهور
از موضع باطل و رفتار ناکارآمدی خودتان را
نپوشانید؛ متمرکز روی امتیازگیری از طرف
مقابل باشید نه این که فریاد ننه من غریبم بزنید.
••رسا نشر مدعی شد :حجت االسالم علیرضا
نجیمی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان یزد از
راهانــدازی پویش استغفار به منظور رفع بالی
کرونا و تقویت روحیه معنوی مردم در این روزهای
بحرانی خبر داد .وی گفت :با هدف فرهنگ
سازی و فراگیر کردن استغفار ،محتوای مورد
نیاز توسط بسیج طالب تولید می شود .کانال
استغفار نیز در همین راستا در شبکه اجتماعی
ایتا راه اندازی شده است.
••تــابــنــاک نــوشــت :ج ــال رشــیــدی کوچی
نماینده مــردم مــرودشــت در توئیتر نوشت:
«طرحممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران نظام
جمهوری اسالمی ایران پس از اتمام مسئولیت
از کشور را تا سپری شدن مراحل قانونی ،تنظیم
کردم و با قید یک فوریت به هیئت رئیسه ارسال
شد .این طرح به دنبال صیانت و حفاظت از بیت
المال مسلمانان و مسئوالن و مدیران ارشد
نظام است».
••صراط نیوز نوشت  :محمود کریمی که چند
سالی از مشکل شنوایی رنــج م ـیبــرد ،تحت
عمل جراحی قرار گرفت .او باید بهطور مطلق
از قرارگرفتن در معرض صداهای بلند اجتناب
کند .به گفته یکی از نزدیکانش ،حال عمومی
محمود کریمی خوب است و توصیه پزشکان
بر این است که تا چند ماه از حضور در مراسم
مذهبی و پر صدا پرهیز کند و او باید بهطور مطلق
از قرارگرفتن در معرض صد اهای بلند مثل
صدای بلندگو و جمعیت اجتناب کند.

یوسفی-حضورمسئوالندرفضایمجازیبهخصوصتوئیترگاهیاوقات
دردسرساز میشود .جنس این دردسرها گاهی واکنش کاربران مجازی و
گاهیواکنشحقوقیوقانونیاست.حسامالدینآشنایکیازآنمسئوالنی
است که این بار متهم به جرم سیاسی شد و دیروز هیئت منصفه رسیدگی به
جرایم سیاسی پس از استماع دفاعیات وی و وکیلش ،به اتفاق آرا ،او را مجرم
شناختوالبتهبااکثریتآراویرامستحقتخفیفدانست.حسامالدینآشنا،
مشاور ارشد روحانی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،
پیشتر در حساب توئیتر خودش نوشته بود که دو مورد اتهامی که قرار است
به خاطر آن محاکمه شود ،مربوط به دو توئیت وی در خصوص پنهان کاری
احتمالی در ماجرای ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی و نمایشی
خواندن محاکمه طبری بوده است .به گفته سخنگوی هیئت منصفه ،در
جلسه دیروزدادگاهابتدانمایندهدادستانکیفرخواستعلیهمتهمراخواندو
سپسآشنابهدفاعازخودپرداخت.شاکیانحسامالدینآشنا،معاونتفضای
مجازی دادستانی کل ایران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بودهاند.
براساساصل ۱۶۸قانوناساسی«،رسیدگیبهجرایمسیاسیومطبوعاتی
علنیاستوباحضورهیئتمنصفهدرمحاکمدادگستریصورتمیگیرد.
نحوهانتخاب،شرایط،اختیاراتهیئتمنصفهوتعریفجرمسیاسیراقانون
براساسموازیناسالمیمعینمیکند».دردورهتحولقوهقضاییه،اجرایی
شدنقانونجرمسیاسیبرایاولینبارپسازانقالببادستورآیتا...رئیسی
رئیس قوه قضاییه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی این
سومیندادگاهجرمسیاسیاستکهباحضورهیئتمنصفهبرگزارمیشود.
«آشنا» پس از برگزاری جلسه دادگــاه جرایم سیاسی
گفت :امیدوارم سوءتفاهمی که برای بازپرسی پیش
آمده بود ،در دادگــاه رفع شود و با حسن نظری که
اعضایمحترمهیئتمنصفه،ریاستمحترمدادگاه
وهیئترسیدگیکنندهدارند،ایندادگاهبه
سرانجام خوبی برسد .وی همچنین علت
توئیتهایخودرا«امربهمعروفونهیاز
منکر»بیانکرد.بااینحالپسازاعالم
نظرهیئتمنصفهقاضیپرونده
هفتروزفرصتخواهدداشت
تاحکمنهاییخودرااعالمکند.
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اوباما :من تحریم های سخت علیه
ایران را شروع کردم
رئیس جمهور سابق ودموکرات آمریکا در کتاب خاطرات خود که به تازگی منتشر
شده ،تحریم های بوش علیه ایران را نمادین می داند و به جزئیاتی از اعمال تحریم
های سخت پس از آشوب های سال  88اشاره می کند
هادیمحمدی-هنوزکالفپیچیدهانتخاباتاخیرآمریکا
بازنشدهوبهصورتقطعیمشخصنیستکهجوبایدنروز
 20ژانویه سوگند ریاست جمهوری در واشنگتن می خورد
یا دونالد ترامپ اما با این حال گمانه زنی های رسانه ای هم
برای آینده روابط میان ایران و آمریکا و وضعیت تحریم ها در
دولت دموکرات ها باال گرفته است .در کنار این وضعیت
مبهمسیاسیدرآمریکا،بهتازگیباراکاوبامارئیسجمهور
سابقودموکراتاینکشورنیزکتابخاطراتخودرامنتشر
کرده است .وی در بخشی از این کتاب با اشاره به تالشش
برایتحتفشارگذاشتنایراناذعانکردهکه«تحریمهای
پیشین آمریکا و رئیسجمهور قبل از وی (جورج بوش پسر)
عمدتاجنبهنمادینداشتهوبهاندازهکافیسختوسنگین
نبوده بنابراین او مسیر را به سمت تحریمهای سخت و
سنگینتغییردادهاست»«.باراکاوباما»،دربخشیازکتاب
خاطراتشباعنوان«سرزمینموعود» ()APromisedLand
توضیح داده که چگونه از سال  89تحریمهای بینالمللی
علیه ایران را که تا قبل از آن جنبه «نمادین» داشتند ،تقویت
کرده تا هم بهعنوان حربهای برای دمیدن بر شعله درگیری
های داخلی ایران پس از حوادث و آشوب های سال  88به
کار گیرد و هم از آن برای امتیازگیری از ایران استفاده کند!
ازنگاهمقامهایآمریکایی،تحریمهایجدیدبایدبهگونهای
میبودکهبهطورمستقیممعیشتمردمراهدفمیگرفت
و زندگی اقتصادی را در ایران فلج و مردم را به شورشهای
خیابانی دعوت میکرد .اوباما حتی تصریح کرده که بعد از
اتفاقات سال 88ایران ،خواسته درونیاش این بوده است
که صریحتر از «تظاهرات کنندگان» حمایت کند ،اما بعد
از مشورت با کارشناسان امور ایران در شورای امنیت
ملی آمریکا به این نتیجه رسیده است که این اقدام
میتواند اثر عکس داشته باشد .در صفحه 202
کتاباوباماآمدهاست«:بعدازآنکهتالشهایمان
برای آغاز مذاکره با ایران رد شد و در شرایطی
کــه ایــن کشور وارد
چرخه هــرجومــرج
و س ــرک ــوب ــگ ــری
بــیــشــتــر م ـیشــد،
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راهبردمان را بهسمت دومین گام راهبرد منع اشاعهای
خودمانتغییردادیم؛یعنیبسیجکردنجامعهبینالمللی
برایاعمالتحریمهایاقتصادیسختوچندجانبهایکه
میتواندایرانراواداربهحضوردرمیزمذاکرهکند ».باراک
اوباما در حالی به تحریمهای گسترده علیه ایران مباهات
میکند که بخش قابل توجهی از این تحریمها ورود دارو و
کاالهایاساسیبهایرانرامختلکردوسبببروزمشکالتی
برای مردم شد .تحریم دارو و کاالهایی که در چارچوب
کاالهای بشردوستانه قرار میگیرد و به صورت مستقیم
با جان مــردم در ارتباط اســت ،نشان از سیاستی جدید
در رویکرد خصمانه آمریکا علیه ایــران داشت که از زمان
ریاستجمهوری اوباما به صورت گسترده چنین رویکردی
مورد استفاده قرار گرفت .اوباما در جای دیگری از کتابش
دربــاره موفق شدن تالشهایش در اعمال این تحریمها
مینویسد«:شورایامنیتقطعنامه( 1929در 19خرداد
 )89را به تصویب رساند تا تحریمهای بیسابقه جدیدی،
شامل منع فروش سالح ،تعلیق فعالیتهای بینالمللی
بانکهایایرانیومنعتجارتدرزمینهاقالممهمبرایبرنامه
هستهای ایران وضع شود .دو سال طول کشید تا ایران آثار
کاملاینتحریمهارااحساسکند،اماباترکیباینتحریمها
بامجموعهجدیدیازتحریمهایآمریکاابزارهایالزمرادر
اختیارداشتیمتااقتصادایرانرامگردرصورتقبولمذاکره
بهتعلیقدرآوریم».درواقعقطعنامه 1929کهباتالشهای
اوبامابهتصویبرسید،آشکارابرایهدفقراردادنمعیشت
مردمایرانطراحیشدهبودوشدیدترینفشارهارادرچهار
حوزهتوسعهبخشانرژی،دسترسیایرانبهمنابعمالی،
ایجاد یک نظام بازرسی از کشتیها و محمولههای
هواییایرانوهمچنینبهوجودآوردنیکسیستم
یکپارچهبرایاعالمنقضتحریمهایبینالمللی
اعمالمیکرد .بررسیتاریخچهتحریمها
نیزنشانمیدهدکهدموکراتهاهم
از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی
بیشتر از جمهوری خواهان از
ابــزار تحریم علیه ایــران بهره
گرفتهاند.
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ویژه های خراسان

مجوزعجیبدولتبرایپرداخت
حقوقهایبازنشستگی
در حالی که بر اساس مصوبه 20فروردین امسال
هیئتدولت،حداکثرحقوقبازنشستگان،وظیفه
بگیرانومشترکانصندوقبازنشستگیکشوری
و سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های
وابستهبهدستگاههایاجرایی،هفتبرابرحداقل
حقوقبازنشستگی( 18میلیونریال)تعیینشده
بود ،یک مسئول ارشد اجرایی در نامه روزهای
اخیرخودخطاببهاعضایاقتصادیکابینهاعالم
کرده ،اینسقف،ازمصوبهقبلیحذفشدهاست.

خطرجدیجعلالکترونیکیورایانهای
دراسناددولتی
یک نهاد مسئول در نامه جدید خود خطاب به
تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی با اشاره به
رواجوگسترشاستفادهازسامانههایالکترونیکی
اداری در بخش های مختلف ،متذکر شده جرم
جعلواستفادهازسندمجعول،صرفامختصاسناد
و مدارک فیزیکی نبوده و با توجه به سیستماتیک
شــدن بسیاری از فرایندها ،امکان وقــوع جعل
رایانه ای نیز متصور است که حسب مورد مشمول
مجازاتهایتعیینشدهدرقوانینمربوطخواهد
شد که از جمله این جرایم ،امحا یا دستکاری در
اسناددولتیخواهدبود.

مجلس

نامه 30صفحهایدولتبهمجلس

معاونت قوانین مجلس شــورای اسالمی به نامه
دولت درباره نمایندگان مجلس پاسخ داد .چندی
قبل معاونت امــور مجلس ریاست جمهوری در
نامه ای به رئیس مجلس مدعی «هتک حرمت» و
«توهین» برخی نمایندگان به رئیس جمهور شده
بود .این نامه یک پیوست حــدودا  30صفحه ای
داشت که حاوی مواردی بود که دولت آن را «هتک
حرمت» رئیس جمهور و «توهین به دولت» توسط
نمایندگان دانسته است .این در حالی است که
تقریبا همه مــوارد ارسالی از سوی دولــت ،نطق
معمولینمایندگانیاتذکراتعادیآنانبهدولت
است!درنامهمجلس باتاکیدبراینکهنبایدانتظار
داشت که نمایندگان فقط در مقام تعریف و تمجید
ازمقاماتومدیرانبرآیندآمدهاستکهدرپیوست
نامهدولتازاظهاراتنمایندگان«بهجزمواردبسیار
معدود قریب به اتفاق مــوارد ارسالی از مصادیق
واضح و روشن تذکر ،پیگیری و انتقاد در راستای
ایفایوظایفنمایندگیاست»/.خانهملت

