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سیاسی

وطن امروز شماره 2705

اخبار

باید از فضای سایبری صیانت کرد

رئی��س قوهقضائیه با اش��اره به
ل��زوم توجه ب��ه امنیت فضای
س��ایبری گفت :همانگونه که
فضای فیزیکی و واقعی نیاز به
صیانت و تامی��ن امنیت دارد،
باید از فضای س��ایبری هم صیانت ک��رد و اجازه
ن��داد برای مجرم��ان و قانونگری��زان ،تبدیل به
حیاطخلوت و حاشیه امن شود .به گزارش ایسنا،
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی با اشاره به حادثه
اخیر در همدان ،این اتف��اق را موجب جریحهدار
شدن قلوب مردم دانست و با بیان اینکه متهم این
جنایت چند روز در فضای سایبری اقدام به تهدید
و قدرتنمایی میکرده است ،تاکید کرد :همانگونه
ک��ه مقام معظم رهبری نیز بی��ان فرمودند ،ما به
عنوان دس��تگاه قضایی در ح��دود وظایف قانونی
خود در این زمینه احساس مسؤولیت میکنیم و
قطعا باید این فضا را برای افراد مستعد ارتکاب جرم
و قانونگریزان ،ناامن کنیم.

انتصابات جدید در دستگاه قضا

س��خنگوی قوهقضائیه در حاش��یه نشست
مس��ؤوالن عالی قضایی از انتصاب��ات جدید در
دس��تگاه قضایی خب��ر داد و برنامه آتی س��فر
استانی ریاست قوهقضائیه را اعالم کرد .به گزارش
میزان ،غالمحسین اسماعیلی در حاشیه نشست
مس��ؤوالن عال��ی قضایی در جم��ع خبرنگاران
اظهار ک��رد :رئیس قوهقضائی��ه در ادامه برنامه
سفرهای استانی خود در سومین سفر در معیت
مس��ؤوالن عالی قضایی ،روز چهارش��نبه هفته
جاری در اس��تان سیستانوبلوچس��تان حضور
مییاب��د .رئیس قوهقضائی��ه در این مدت اندک
در اولین س��فر استانی خود به استان گلستان و
در دومین سفر به اس��تان خوزستان رفته و در
این سفرها سرکشی از مناطق سیلزده را انجام
داده اس��ت .سخنگوی قوهقضائیه اظهار کرد :در
حوزه انتصابات اخیرا از سوی ریاست قوهقضائیه،
ابالغهای جدیدی صادر ش��ده اس��ت که بر این
اساس حجتاالسالم والمسلمین مصدق ،معاون
اول سابق دادستان کل کشور به معاونت حقوقی
قوهقضائیه منصوب شد .همچنین دکتر خداییان،
معاون سابق حقوقی قوه به عنوان معاون رئیس
قوهقضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک
کش��ور منصوب شد .دکتر تویس��رکانی ،رئیس
سابق س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور نیز
به عنوان مشاور ریاست قوهقضائیه برگزیده شد.
وی بیان داش��ت :علی القاصیمهر ،ریاست کل
دادگستری استان فارس که سابقه مدیریت در
حوزه اس��تان به عنوان رئیس کل دادگس��تری
و دادس��تان مرکز اس��تان را داش��ته ،به عنوان
دادس��تان عمومی و انقالب تهران منصوب شد
و جعفریدولتآبادی که  10س��ال متمادی و
در ش��رایط سخت عهدهدار دادستانی عمومی و
انقالب تهران بود ،به عنوان مستشار دادگاه عالی
انتظام��ی قضات که یک��ی از عالیترین مراجع
قضایی کشور است ،منصوب شد.

محاکمه مدیرعامل سابق شرکت
بازرگانی پتروشیمی

هشتمین جلس��ه محاکمه مدیرعامل سابق
ش��رکت بازرگانی پتروشیمی و  ۱۳متهم دیگر
به ریاست قاضی مس��عودیمقام برگزار شد .به
گزارش ایس��نا ،هشتمین جلس��ه رسیدگی به
اتهام��ات یکی دیگر از متهمان پرونده ش��رکت
ملی پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودیمقام
در شعبه  ۳دادگاه انقالب برگزار شد .در جریان
این جلسه وکیل متهم عالیی رحمانی به ادامه
دفاعیات خود پرداخت .نماینده حقوقی شرکت
 NPCو نماینده دادس��تان نی��ز توضیحاتی را
درباره کیفرخواست پرونده ارائه کردند .همچنین
در این جلسه ،متهم سیدعلیرضا حسینی و وکیل
مدافع وی نیز به ارائه دفاعیات خود پرداختند.

«تیم بی» مردم ایران را آماج
تروریسم اقتصادی قرار داد ه است

محمدج��واد ظری��ف ،وزیر
ام��ور خارج��ه در حس��اب
توئیتر خود نوش��ت :بولتون
و «تی��م بی» م��ردم ایران را
آماج تروریسم اقتصادی قرار
دادهاند .به گزارش ایرنا ،ظریف در این توئیت
ی میگویند مردم
اف��زود :جان بولتون و تیم ب 
ایران شایس��ت ه وضعیتی بهتر هس��تند ولی
در عین ح��ال اعتراف کردهان��د که به دنبال
توهم خ��ود برای تغییر نظام ،م��ردم ایران را
آماج تروریس��م اقتص��ادی و حتی جنگ قرار
دادهاند .آی��ا دونالد ترامپ اج��ازه خواهد داد
آنه��ا رویای خ��ود برای یک جن��گ بیپایان
دیگر را محق��ق کنند؟ وزیر ام��ور خارجه از
روز چهارش��نبه برای شرکت در نشست «روز
بینالمللی چندجانبهگرایی و دیپلماسی برای
صلح» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در نیویورک حضور دارد و در این مدت ،عالوه
بر دیدار با برخی مقامات حاضر در این نشست
بینالمللی ،با رس��انههای آمریکایی همچون
فاکسنیوز و سیبیاس گفتوگو کرده است.

سهشنبه  10اردیبهشت 1398

پیکر روحانی شهید مصطفی قاسمی روز گذشته با حضور گسترده و معنادار مردم همدان تشییع و به خاک سپرده شد

تشییع باشکوه روحانی مظلوم

معاون فضای مجازی قوهقضائیه درباره توئیت مهناز افشار :قطع ًا سلبریتیها تأثیر جدی در این قضایا دارند

گروه سیاس�ی :پیکر روحانی همدانی حجتاالسالم
مصطفی قاس��می صبح دیروز با حضور جمع کثیری
از مردم مومن همدان و مس��ؤوالن در میدان مرکزی
ش��هر همدان تشییع ش��د .به گزارش «وطنامروز»،
حجتاالس�لام «مصطفی قاس��می»  46ساله ظهر
ش��نبه مقابل مدرس��ه حوزه علمیه آیتاهلل مالعلی
معصومیهمدانی واقع در خیابان شهدای این شهر به
ضرب  2گلوله یکی از اشرار سابقهدار به شهادت رسید.
وی امام جماعت مسجد «حاج کربالیی علی» معروف
به «حاجکربعلی» واق��ع در امامزاده عبداهلل همدان و
مسؤول سابق کتابخانه مدرسه آیتاهلل «دامغانی» بود.
پس از ش��هادت این روحانی ،ابتدا  4نفر از همدستان
و دوستان نزدیک قاتل دستگیر شدند ،سپس ساعت
 4و  25دقیقه روز یکشنبه پس از  20دقیقه درگیری
مس��لحانه قاتل این روحانی به هالکت رسید .یکی از
نکاتی که در مراس��م تش��ییع مرحوم قاسمی بسیار
بازتاب داشت ارادت مردم همدان به روحانیت بود که
از هر قشر و با هر سنی در این مراسم حضور داشتند،
حتی مغازهداران نیز با تعطیل کردن مغازههای خود در
این تشییع باشکوه حاضر شدند .همچنین پالکاردها
و دستنوش��تههایی نیز در حمای��ت از روحانیون و
طالب به چش��م میخورد .طبق این گزارش ،نماز
میت شهید حجتاالسالم قاسمی به امامت آیتاهلل
موسویاصفهانی ،مدیر حوزههای علمیه همدان و
با حضور پرش��ور مردم اقامه شد .نکته قابل توجه
در جریان مراسم تشییع باشکوه این روحانی ،طرح
برخی مطالبات درباره ضرورت س��اماندهی فضای
مجازی بود .این موضوع از آن جهت در این مراسم
م��ورد توجه ق��رار گرفت که قاتل حجتاالس�لام
قاسمی مدتها پیش از ارتکاب این جنایت ،تصاویر
متعددی از خود به همراه اس��لحه در اینس��تاگرام
خود منتشر کرده بود؛ موضوعی که در دیدار اخیر
رهبر حکیم انق�لاب با فرماندهان نیروی انتظامی
نیز از س��وی رهبری به آن اشاره شد .رهبر معظم
انقالب در این دیدار با تأکید بر جلوگیری از خرید
و فروش س�لاح در فضای مجازی ،فرمودند« :قاتل
دیروز روحانی همدانی در صفحه اینس��تاگرام با 4
نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که
مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است».
در همین راستا هم سخنرانان و هم حاضران در مراسم
تشییع روحانی شهید قاسمی به طرح برخی مطالبات
در این حوزه پرداختند .آیتاهلل حبیباهلل ش��عبانی،
نماینده ولیفقیه در اس��تان همدان در این مراس��م
به مس��أله کنترل فضای مجازی و کوتاهی دولت در
رسیدگی به فضای مجازی پرداخت .نماینده ولیفقیه
در استان همدان با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی
کار سختی نیست ،گفت :مسؤوالن امر میتوانند شبکه
مل��ی راه بیندازند و آن را مورد حمایت قرار دهند اما
دولت کوتاهی میکند .آیتاهلل ش��عبانی همچنین از
مردم برای حضور پرشور در این مراسم قدردانی کرد
و ادامه داد :همدان ،دارالمومنین است و اراذل و اوباش
در این شهر باید احساس ناامنی کنند .برخی حاضران
در این مراسم نیز پالکاردهایی با محتوای لزوم برخورد
با محتوای خشونتآمیز در فضای مجازی و همچنین
مطالبه از وزیر ارتباطات جهت فیلتر صفحات اراذل و
اوباش در فضای مجازی در دست داشتند.

گزارش گ�روه سیاس�ی :فرمان��ده نیروی
قدس س��پاه پاس��داران میگوید
آمریکا دیگر یک جریان مقتدر در شرق و غرب آسیا
ندارد و این در حالی اس��ت که ایران به یک کش��ور
قدرتمند در منطقه تبدیل شده است .سردار سلیمانی
همچنین تصریح کرد هدف دشمن از طرح موضوع
مذاکره ،تسلیم کردن ایران آن هم در شرایطی است
که دش��من در وضعیت ضعف ق��رار دارد؛ بر همین
اس��اس مذاکره با دشمن در این وضعیت به معنای
تس��لیم است و مردم ایران زیر بار این ذلت نخواهند
رفت .سرلش��کر قاس��م س��لیمانی ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاس��داران دیروز دوشنبه در دومین روز
بیستوسومین همایش سراسری فرماندهان ،رؤسا
و مدی��ران ناج��ا با بیان اینکه ام��روز دیگر آمریکا و
ایادیاش جریان قدرتمند قابل اعتنا در غرب و شرق
آسیا ندارند و همه اتکایشان به دولتهای نامشروع
اس��ت ،گفت :آمریکا و همدس��تانش به جریانهای
القایی و انحرافی متوسل شدهاند و باید بدانند امروز
ایران اسالمی کشور قدرتمندی است و از نظر نظامی
و امنیتی به بلوغ باالیی رسیده است .سردار سلیمانی
تأکید کرد :دش��من ام��روز به می��زان تهدیدی که
میکند هزینههایش نیز افزایش مییابد ،جمهوری
اس�لامی ایران حقیقت تبلوریافته و عینیتیافته از
دین است ،دشمن میخواهد با فشارهای اقتصادی
ما را به میز مذاکره بکش��اند که این مذاکره مصداق
تسلیم اس��ت اما مردم ما هوش��یار و هوشمندند و
معتقدند مذاکره در شرایط کنونی با دشمن ،تسلیم
شدن محض است و قطعاً تن به این ذلت نمیدهیم.
وی با اشاره به راهبرد «اقتصاد مقاومتی» عنوان
کرد :دشمن با گزینههای اقتصادی درصدد تحمیل
فش��ارها به ملت ما اس��ت اما امروز تمام کارشناسان
اقتص��ادی میگوین��د بیانی��ه مقام معظ��م رهبری
(مدظلهالعالی) در حوزه اقتص��اد مقاومتی از ابتدای
انقالب باید عملیاتی و اجرایی میشد ،چرا که راهکار

ایجاد میکنند ،الزم است طرحهای نظارتی و کنترلی
برای سالمسازی فضای مجازی قاطعانهتر اجرایی شوند
تا اخالق ،غیرت دینی ،امنیت و آرامش مردم در این
فضای آش��فته و بیکنترل به قهقرا و نابودی کشانده
نشود.
■■درخواستمحاکمهسلبریتیدروغگو

■■واکنش مراجع

ش��امگاه روز یکش��نبه همچنین هیاتی از سوی
حضرات آیات عظام حسین نوریهمدانی و لطفاهلل
صافیگلپایگانی در منزل روحانی شهید همدانی حضور
یافتند .بر اساس این گزارش ،در پی شهادت مظلومانه
حجتاالسالم قاسمی هیاتی از طرف حضرت آیتاهلل
العظمی نوریهمدانی با خانواده این طلبه شهید دیدار
و مراتب تسلیت معظمله را ابالغ کردند.
آیتاهلل حسین نوریهمدانی از مراجع تقلید ضمن
تبریک و تس��لیت شهادت حجتاالس�لام قاسمی،
روحان��ی خدمتگ��زار و ابراز همدردی ب��ا خانواده آن
شهید ،از مردم شریف و متدین و انقالبی همدان برای
ش��رکت باشکوه در تشییع این روحانی شهید دعوت
کرد .معظمله شهادت را افتخاری بزرگ دانسته و گفته
بود :علمای بزرگ ما همه آرزوی شهادت داشتهاند .این
مرجع تقلید در ادامه تس��ریع در رسیدگی به پرونده
عامالن این جنایت را خواستار شد.
همچنین حجتاالسالم فاضلیان به همراه جمعی
از علم��ای همدان از ط��رف حضرت آیتاهلل العظمی
صافیگلپایگانی ،بهمنظور دلجویی و عرض تبریک و
تسلیت به منزل این روحانی شهید رفتند .این هیات
با ابالغ س�لام و ابراز تاس��ف معظمل��ه از این حادثه
دلخراش ،ش��هادت ای��ن روحانی را ب��ه حوزه علمیه
هم��دان و مردم ش��ریف و متدین آن دی��ار ،تبریک
نما

و تس��لیت گفته و همگان را به ش��رکت در تش��ییع
باشکوه این روحانی ش��هید دعوت کرد .صبح دیروز
نیز آیتاهلل العظمی مکارمشیرازی با تسلیت شهادت
حجتاالس�لام قاسمی ،از دس��تگاههای اطالعاتی و
انتظامی خواس��ت در مقابل مخالن امنیت اجتماعی
و اش��رار مراقبت بیشتری داشته باش��ند .به گزارش
رس��ا ،آیتاهلل ناصر مکارمشیرازی روز گذشته در آغاز
درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم ،به جنایت
اخیر همدان و ش��هادت طلبه ش��هید حجتاالسالم
قاسمی واکنش نشان داد .این مرجع تقلید خواستار
اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسؤوالن و دستگاههای
امنیتی بهمنظور مقابله با اشرار شد و گفت :امیدواریم
مسؤوالن ،نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای امنیتی
و اطالعاتی در مقابل این فاس��دان و مفسدان و اشرار
خبیث و بدطینت مراقبت بیشتری بکنند تا اینگونه
مشکالت در آینده پیش نیاید .دیروز همچنین جامعه
مدرس��ین حوزه علمیه قم در پی ش��هادت روحانی
همدانی توس��ط اراذل و اوباش ،پیام تسلیتی صادر و
تاکید کرد :از مقامات امنیتی و انتظامی انتظار میرود
با توجه به خدمات ،روشنگریها و استقامت روحانیت،
برخ��ورد قاطعان��ه و عبرتآموز ب��ا اینگونه تحرکات
صورت گیرد .در این بیانیه همچنین تاکید شده است:
متأسفانه برخی اشرار و همفکران این قاتل همچنان در
فضای مجازی جوالن میدهند و فضای تهدید و رعب

روایتهایی از خانواده و همسایگان شهید قاسمی
حجتاالسالم مصطفی قاسمی ،متولد سال  52میهمله علیا ،روستایی از توابع بخش صالحآباد شهرستان
بهار بود .او س�ال  75ازدواج کرد که حاصل این ازدواج  2دختر و یک پس�ر اس�ت .نماز ظهر را در یکی
از بانکهای اس�تان اقامه میکرد و نماز مغرب و عش�ا نیز پیشنماز مسجد حاج کربعلی بود .مدتها در
کتابخانه آیتاهلل دامغانی فعالیت میکرد.دغدغهای جز دین نداش�ت و اسالم برای او اولویت اول و آخر
ی میگفت « 6سال با حاجآقا
بود .به گزارش فارس ،همسایهها هم خاطرات خوبی از مرحوم داشتند؛ یک 
همس�ایه بودیم و در این مدت من از خودم بدی دیدم که از ایش�ان ندیدیم» .صفر یوسفی با بیان اینکه
وقتی ما به اینجا آمدیم غریب بودیم ،گفت :وقتی مشغول ساخت خانه برای خودمان بودیم همیشه از ما
پذیرایی میکرد ،زمان س�اخت خانه هم مش�کل برق و آب داشتیم که حاجآقا به من گفت «هر چه نیاز
دارید به من بگویید» و برق و آب ما را تا حل مشکل و تکمیل ساخت تأمین کرد .برادر همسر شهید هم
اعتقاد داشت حجتاالسالم قاسمی از هر نظر شاخص بود« :من یکی از فرزندان خودم را از دست دادم
اما میتوانم بگویم از دست دادن او کمتر از داغ فرزندم نیست» .به گفته او ،شهید سالیان درازی مستأجر
بود و به تازگی در قاسمآباد خانهای خریده بود .وی قب ً
ال در خیابان شهدا و شهرک مدنی ،مستأجر بود.

سرلشکر قاسم سلیمانی با اشاره به اقتدار منطقهای ایران و هدف فشار اقتصادی آمریکا:

مذاکره االن یعنی تسلیم

مردم ما هوشیار و هوشمندند و معتقدند مذاکره با دشمن در شرایط کنونی
تسلیم شدن محض است و قطع ًا تن به این ذلت نمیدهیم

برونرفت از چنین ش��رایطی
توس��ل به «اقتصاد مقاومتی»
اس��ت .فرمانده نی��روی قدس
سپاه پاسداران تأکید کرد :اگر
با تالش و همت و توجه محض
به منویات فرماندهی معزز کل
قوا (مدظلهالعالی) ،دس��ت در دست هم دهیم بویژه
در حوزه اقتصادی ،قطعاً بار دیگر میتوانیم دشمن را
مأیوس و تسلیم کنیم .سردار سلیمانی افزود :نعمت
وجود با برک��ت رهبری حکیم و فرزان��ه را داریم ،از
طرفی ملت ش��اداب ما نش��ان دادند در هر شرایطی
همدل هستند ،دیدیم که در حوادث و بالیای طبیعی
چگونه ملت با یکدیگر همدل ش��دند و در کنار این
اتفاق و با اقدام��ات جریانهای دینی و انقالبی برای
کمک و امدادرسانی به مردم آسیبدیده از سیل ،علقه
مردم به جریانهای دینی و انقالبی چون حوزه علمیه،
ناجا ،ارتش و سپاه بیشتر و عزت این نیروها افزون شد.
■■الریجان�ی :مذاکره با آمری�کا در مقطع فعلی
اشتباه راهبردی است

روز گذشته همچنین رئیس مجلس نیز مذاکره با
آمریکا را اشتباه راهبردی توصیف کرد .علی الریجانی
با تأکید بر اینکه «مذاکره با آمریکا سهلاندیش��ی و
اشتباه راهبردی اس��ت» گفت :باید مقامات آمریکا
بفهمند با حریف سخت طرف هستند و تا سرشان به
سنگ نخورد ولکن نیستند چون مجموعه گفتمان
آنها گفتمان تسلیم و تحقیر است .علی الریجانی در
هشتمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای
بانک��داری و تولید گفت :ما بعد از مناقش��ه طوالنی
10-12ساله مذاکره کرده و به تفاهم رسیدیم که همه

هم قبول کردن��د اما موجودی
عجیب و غریب سرکار آمد که
زیرش زد و از تفاهم خارج شد.
البته که او ه��ر روز از توافقات
بینالمللی خارج میشود .یک
چیزی در مغز آنهاس��ت که به
نظر میرسد ضایعهای در عرصه بینالمللی در حال
رخ دادن اس��ت .البته چون در برخی شرکتها نفوذ
دارند فش��ار میآورند که کاری نکنند .وی افزود :بر
این اساس برخی سهلاندیشی میکنند و میگویند
مذاکره کنید .مذاکره با این فرد اص ً
ال معنا ندارد ،او ۱۲
موضوع را گفته است که اولین آن پاک کردن صورت
مساله است ،یعنی غنیسازی و موضوع هستهای را
رها کنیم .هر چیزی زمان دارد و وقت مذاکره ،زمان
فعلی نیس��ت .رئیس مجلس تأکید کرد :این اشتباه
راهبردی اس��ت که کسی فکر کند در زمان فعلی با
این موجود خطرناک ک��ه تصمیمگیریهایی را در
منطقه انجام داده اس��ت باید مذاکره شود .آنها باید
بفهمند با حریف س��خت طرف هستند و تا سرشان
به سنگ نخورد و تا این اتفاق نیفتد ولکن نیستند.
■■الریجانی :اروپا کاری برای ما انجام نداد

علی الریجانی همچنین عصر یکشنبه در دیدار
رئیس گروه دوس��تی پارلمان��ی اتریش و جمهوری
اس�لامی ایران اذعان کرد پس از خ��روج آمریکا از
برجام ،اروپا کاری برای ای��ران انجام نداد .الریجانی
میگوی��د بیعمل��ی کش��ورهای اروپای��ی در دفاع
از تواف��ق هس��تهای با ای��ران ،نش��ان داد آنها وزنی
ب��رای انجام موضوعات ندارند و همین باعث ش��ده
اعتبار آنها زیر س��وال برود .به گفته الریجانی ،اروپا

از جمله مس��ائلی که دیروز هم در جریان مراسم
تش��ییع حجتاالسالم شهید قاسمی و هم در فضای
مجازی به صورت گس��ترده از س��وی کاربران مطرح
ش��ده بود ،ل��زوم برخ��ورد قضایی با یک س��لبریتی
دروغپرداز بود .ماجرا از این قرار بود که چند روز پیش
یک حس��اب جعلی در توئیتر با تصویر یک روحانی
مازندران��ی فتوایی ص��ادر کرده و زن��ان را به نکاح با
نیروهای حشدالشعبی که برای کمک به سیلزدگان
در خوزس��تان بودند ،تش��ویق میکرد؛ مهناز افشار،
بازیگری که پیش از این نیز برخی مطالب او در فضای
مجازی حاشیهساز شده بود ،این اکانت جعلی را جدی
گرفت و در محکومیت آن توئیتی منتش��ر کرد و به
نوعی با بازنشر آن ،شایعه پاگرفته در فضای مجازی را
بیش از پیش قوت بخشید .این موضوع زمانی جدیتر
شد که یکی از دوستان قاتل روحانی همدانی با انتشار
ویدئویی اعالم کرده که انگیزه قاتل از کشتن روحانی
همدانی انتق��ام گرفتن از روحانیت ب��ه دلیل صدور
چنین فتوای جعلیای بوده اس��ت .بر همین اساس
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی ضمن تاکید بر
مقصر بودن مهناز افشار در این حادثه ،تاکید داشتند
او با اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی بویژه در اینباره با
بازنش��ر یک پست جعلی باعث تحریک کاربران شده
است .در این راستا هشتگ #محاکمه_مهناز_افشار در
توئیتر داغ و پیامهای متعددی در لزوم برخورد با این
سلبریتی منتشر شد .اعتراض به این سلبریتی البته
به مراسم تش��ییع حجتاالسالم قاسمی نیز کشیده
شد و بس��یاری از حاضران در مراسم پالکاردهایی با
موضوع انتقاد از سلبریتیها و همچنین لزوم محاکمه
مهناز افشار در دست داشتند .این اعتراضات در ادامه
واکنش دس��تگاه قضایی را به دنبال داش��ت و معاون
فضای مجازی قوهقضائیه گفت :اگر سلبریتیها تا امروز
هم متوجه حساسیت عملکرد خود در فضای مجازی
نبودند ،از این به بعد متوجه خواهند شد .جاویدنیا در
پاسخ به سوال فارس درباره پست توئیتری اخیر مهناز
افشار گفت :قطعا سلبریتیها تاثیر جدی در این قضایا
دارند و باید خیلی در مطالبی که منتش��ر میکنند،
دقت کنند .وی در پاس��خ به این سوال که این توئیت
مربوط به منافقین بوده و مهناز افش��ار بازنشر کرده
اس��ت و اینکه آیا قرار نیست پروندهای تشکیل شود،
ادامه داد :بله متاسفانه .اقدامات الزم در دستگاه قضایی
در حال انجام است و بیان برخی موارد باعث میشود
کار لطمه بخورد .قطعا در این فضا دنبال اجرای قانون
هس��تیم و هر کس��ی هر اقدامی انجام میدهد باید
پاسخگوی اعمال و رفتارش باشد .جاویدنیا اضافه کرد:
قطعا خود این شخصیتها نیز متوجه حساسیتهای
موضعگیریهای خود در فضای مجازی هستند و باید
در منابع خبری خود دقت کنند .وی همچنین تاکید
کرد :باید سواد فضای مجازی افزایش یابد و هر خبری
را منتشر نکنیم ،زیرا باید هم پاسخگوی قانون و هم
وجدان عمومی باشیم.
دیگ��ر نمیتواند انتظاری از ایران داش��ته باش��د .بر
اس��اس این گزارش ،وی با اشاره به توافق هستهای
میان ایران و  5+1اظهار داش��ت :برخی مش��کالت
وج��ود دارد که باید حل ش��ود ،اتحادیه اروپایی نیز
تمهیداتی اندیش��یده ولی ما هنوز ثمره و محصول
آن را ندیدهایم .الریجانی در ادامه گفت :با رفتارهای
ترامپ بخش��ی از کار خراب شد؛ تعهدات آمریکا را
از بین برد ،ضمن آنکه هم��کاری اتحادیه اروپایی و
سایر کش��ورها هم به هر دلیلی مسکوت ماند .البته
اروپاییها میگویند بخش خصوصی را آمریکا تهدید
میکند .رهبران اروپا همان زمان تأکید داشتند ظرف
چند هفته مکانیزم مشخصی برای مراودات اقتصادی
و نفتی ایجاد میکنند اما این چند هفته به یک سال
انجامی��د؛ ابتدا یادآور ش��دند از طریق بانک مرکزی
فرانس��ه مبادالت اقتصادی را انج��ام میدهند ،بعد
از آن صحبت از راهاندازی  SPVش��د ولی سرانجام
« »INSTEXرا راهان��دازی کردن��د که در مجموع
برای ما ثمری نداش��ت .وی افزود :این سوال برای ما
پی��ش آمده که چرا رهبران اروپ��ا و اتحادیه اروپایی
صرفاً در الف��اظ از ما حمایت یا از رفتارهای آمریکا
اظهار تأسف میکنند .حتی کشور اتریش هم که از ما
نفت میخرید پس از تحریم آمریکا به همکاری خود
ادامه نداده و حتماً هم میگویید مشکالتی به خاطر
فشار آمریکاییها وجود دارد که به نظر منطقی هم
دارد اما ما از منظر خودمان به موضوع نگاه میکنیم
و برای ما مهمترین مساله این است که با این اقدامات
اعتبار اتحادیه اروپایی زیر س��وال رفته است .به این
معن��ی که ای��ن اتحادیه وزنی برای حل مش��کالت
نداشته است .رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه
تأکید کرد :با این وجود ما باید خودمان گامی برداریم،
بویژه که بعد از تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر به صفر
رس��اندن فروش و صادرات نفت جمهوری اسالمی
ایران و عدم واکنش اتحادیه اروپایی نسبت به آن بر
این نظر خود پایبندتر هم شدیم.

اخبار

آمریکا علیه ما اقدامی کند
قطع ًا پاسخ میگیرد

معاون هماهنگکننده س��پاه
درباره اقدام ترامپ علیه سپاه
گفت :آمریکاییه��ا هر کاری
کردند همواره پاسخ محکمی
گرفتهان��د و از این به بعد هم
اگر اقدامی کنند قطعا پاسخ خواهند گرفت .به
گزارش فارس ،سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی
در همایش «س��پاه ،اقتدار و امنیت» با اش��اره
به دش��منیها و توطئهها علیه انقالب اسالمی
تاکید کرد :از بهمن  ۵٧به صورت سازمانیافته
دشمنی با انقالب آغاز ش��د و تاکنون هم ادامه
دارد و دش��منان از هیچ تالشی برای ضربه زدن
به انقالب اسالمی فروگذار نکردهاند .با این حال
آمریکاییها و دشمنان همیشه هر کاری کردند
پاس��خ محکمی گرفتهاند و از این به بعد هم اگر
اقدامی کنند قطعا پاس��خ خواهن��د گرفت .وی
افزود :آمریکا مدعی میشود حسابهای بانکی
س��پاه را در خارج کشور مس��دود میکند ولی
فرماندهان سپاه اصال حسابی در خارج از کشور
ندارن��د که کس��ی بخواهد آن را مس��دود کند؛
حسابهای فرماندهان سپاه در داخل کشور نیز
در حد همان حقوق آنان است.

رزمایش مشترک ایران و روسیه

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :بنا داریم
سال  ۹۸یک رزمایش مشترک در ناوگان جنوب
نیروی دریایی با مش��ارکت نیروی دریایی ارتش
روسیه برگزار کنیم .به گزارش فارس ،امیر دریادار
حس��ین خانزادی صبح دیروز در نشست خبری
درباره برنامههای نیروی دریایی برای گس��ترش
تعامالت آموزشی با نیروهای دریایی سایر کشورها
گفت :ما دعوتنامههایی از کشورهای هند ،چین،
پاکستان ،ایتالیا و پاکستان برای توسعه تعامالت
آموزشی و اعزام افسران داریم و هماکنون تعدادی
از افسران ما در این کشورها مشغول طی کردن
دورههای آموزش��ی هستند و تعدادی از افسران
برخی از این کش��ورها هم برای طی کردن دوره
آموزش��ی در کشور ما هس��تند .وی عنوان کرد:
بیشتر مذاکرات ما با کشورها در حوزههای فنی و
آموزشی و عملیاتی بود که برای مثال مذاکرات ما
با کشور روسیه بیشتر در حوزه فنی و عملیاتی بود
که بنا داریم در س��ال  ۹۸یک رزمایش مشترک
در ناوگان جنوب نیروی دریایی با مشارکت نیروی
دریایی ارتش روس��یه برگ��زار کنیم و همچنین
امس��ال در قالب اجالس فرمانده��ان نیروهای
دریایی حاشیه اقیانوس هند نیز در اقیانوس هند
رزمایش دریایی برگزار میکنیم.

سفر هیأت دیپلماتیک کرهشمالی
به ایران و سوریه

خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش کرد
معاون وزیر خارجه این کشور به همراه هیأتی
عازم س��وریه و ایران ش��د .به گ��زارش فارس،
منابع رسمی کرهش��مالی اعالم کردند هیأتی
دیپلماتیک از جانب این کش��ور عازم سوریه و
ایران شده است .خبرگزاری رسمی کرهشمالی
گ��زارش کرد «پاک میونگ گوک» معاون وزیر
خارجه کرهش��مالی و هیأت همراه ،اوایل هفته
جاری «پیونگیانگ» را برای س��فر به سوریه
و ایران ت��رک کردند .این هی��أت دیپلماتیک
قرار اس��ت در ادامه س��فر خود به آذربایجان و
مغولستان نیز سفر داشته باشد.

ارسال طرح اصالح قانون انتخابات
به شورای نگهبان

رئیس مجلس شورای اسالمی «طرح اصالح
قانون انتخابات مجلس» را به شورای نگهبان ارسال
کرد .به گزارش خبرگزاری دانشجو ،علی الریجانی
طرح اصالح قانون انتخابات مش��تمل بر  ۵۷ماده
که در جلسه علنی روز سوم اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۸به تصویب نهایی رسیده بود را به شورای
نگهبان ارسال کرد .مهمترین موضوعات این طرح
مربوط به استانی -تناسبی شدن انتخابات مجلس
ش��ورای اسالمی است که مخالفان زیادی نیز در
مجلس داشت.

سهم جوانان از کرسی شوراها
 38درصد است

س��خنگوی وزارت کش��ور س��هم جوانان از
کرسی ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا را 38
درص��د عنوان ک��رد و گفت :ش��وراییان جوان از
آیندهسازان کشور در گام دوم انقالب هستند که
توانستهاند تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت
ش��هری و روستایی کسب کنند .به گزارش ایرنا،
«سیدسلمان سامانی» با تبریک روز ملی شوراها
اظهار داشت :یکی از افتخارات جمهوری اسالمی
ایران مردمس��االری اس��ت که این مهم از طریق
برگزاری انتخابات در اقصی نقاط کش��ور محقق
میش��ود .وی افزود :وجود بیش از  ١٢٥هزار نفر
جامعه شوراییان کشور که با رای مستقیم مردم
انتخاب ش��دهاند س��رمایه بزرگی است که سهم
جوانان زیر  40س��ال در این مجموعه  ٤٧هزار و
 ٩٢نفر معادل  ٣٨درصد است.

