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آمریکا نميتواند اقدام نظامي
علیه ایران اتخاذ کند
 ایسنا :دستیار ویژه رئیس مجلس کشورمان
در امــور بینالملــل در گفتوگو با یک رســانه
عربي ،گفت :در رابطه با مسئله سوریه با روسیه
توافق نظر داریم اما در رابطه با اسرائیل اختالف
نظر داریم.حسین امیرعبداللهیان در گفتوگو با
العربيالجدید در پاسخ به این سؤال که دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریــکا وزیر خارجهاش
را تغییر داده و گفته اســت کــه این امر با ایران
ارتباط دارد ،نظر شــما در این رابطه چیســت،
گفت :هیچ کــس نميتواند رفتارهاي ترامپ را
پیشبیني کند ،حتي اروپایيها و اطرافیانش در
کاخ سفید از پیشبیني کارهاي او ناتوان هستند
اما ایران توقع همکاري را از ترامپ دارد.
او افــزود :به نظر من ایــن تصمیم عجوالنه
یا بررســي نشــده نیســت و ترامپ بــه دنبال
اتخاذ گامهاي جدیدي بــراي تغییر دولتمردان
آمریکایــي اســت و برکناري رکس تیلرســون
سیاســتهاي پرتنشتري در سیاســت خارجه
آمریکا به دنبال خواهد داشت.
امیرعبداللهیان در پاســخ به این ســؤال که
برکنــاري وزیر خارجــه آمریکا چــه تأثیراتي بر
ایران و توافق هستهاي ميتواند بگذارد ،گفت:
بــه نظر مــن آمریکا در ســالهاي گذشــته هر
کاري که ميتوانســت علیه ایران انجام داد و از
زماني که ترامپ رئیسجمهور شد هر کاري که
ميتوانســت انجام داد ،ما مطمئن هســتیم که
آمریکا چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ
بندهاي توافق هستهاي را نقض کرده است.
او افــزود :اقدامات آتي آنها بدتر از گذشــته
نخواهــد بود حتي اگــر ترامپ بعــد از دو ماه
تمدید تعلیــق تحریمها علیه ایــران را رد کند
و واشــنگتن آنگونه که باید به توافق هستهاي
پایبند نبوده است.
امیرعبداللهیان در پاســخ به این ســؤال که
شــما اعالم کردیــد در صورت خــروج آمریکا
از برجــام تمــام گزینهها روي میــز خواهد بود
و اعــالم کردید که خــروج آمریکا بــه معناي
پایاندادن به برجام است ،آیا ميتوانید در مورد
این گزینهها توضیح دهید؟ گفت :برجام توافقي
دوجانبه میان ایران و آمریکا نیســت ،بلکه یک
توافــق بینالمللي چندجانبه اســت و تا زماني
که بقیه طرفها به بندهاي توافق پایبند باشند،
طبیعي اســت که هیچ گامي براي خروج از آن
اتخاذ نخواهیم کــرد اما ما ميدانیم که آمریکا
به برخي از کشــورها فشارهایي ميآورد که این
امر باعث ميشود آنها آمریکا را همراهي کنند.
او افــزود :تاکنون هیــچ ارادهاي در رابطه با
این مســئله که طرفهاي اروپایــي در رابطه با
برجــام آمریــکا را همراهي ميکنند به دســت
نیاوردهایم امــا اظهارات اروپایيهــا در رابطه
بــا نقش ایران در منطقــه و در رابطه با برنامه
موشکي ایران نشاندهنده این امر است.
امیرعبداللهیان با اشاره به اینکه تصمیمات
ایــران در رابطه بــا برجام بــه رفتارهاي دیگر
اطراف بستگي دارد ،در رابطه با گزینههاي روي
میز ،گفت :مشــورتهایي در رابطــه با این امر
در کمیســیون نظارت بر برجام در شوراي عالي
امنیت ملي انجام شــد ،همچنین مشورتهایي
محرمانه در مجلس شــوراي اســالمي انجام
شــد که اکنــون نميتوانیم آنهــا را علني کنیم
امــا مــن ميتوانم بگویــم که اقدامــات ما به
رفتارهاي دیگر طرفهاي توافق بســتگي دارد
و مســئوالن ما در زمان مناســب این گزینهها را
علني ميکنند.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل
در پاســخ به این ســؤال که ترامــپ اعالم کرد
آخرین بار اســت که توافق هســتهاي را تمدید
ميکنــد و در واقع رفتارهاي ترامپ را نميتوان
پیشبیني کرد ،آیا انتظار حمله نظامي از ســوي
آمریــکا علیه ایــران را دارید ،گفــت :آمریکا در
شــرایط کنونــي نميتواند اقــدام نظامي علیه
ایــران اتخاذ کند .همچنین عــدم آگاهي آمریکا
از زیرســاختهاي دفاعي ایران و پاســخ ایران
به تجاوزها و تعرضات در ســالهاي گذشته که
واشنگتن شاهد آن بود ،باعث ميشود که آمریکا
براي این اقدام حساب و کتاب انجام دهد.
او در پاســخ به این ســؤال که پیــش از این
زماني کــه در وزارت خارجه بــوده اعالم کرده
که سردار قاسم ســلیماني ،فرمانده سپاه قدس
از وي درخواســت کرده اســت که در رابطه با
پروندههــاي منطقه بــا غربيها مذاکــره نکند،
دلیل این امر چیســت؟ گفت :ســردار سلیماني
تأکید کرد که در رابطه با مسائل منطقه با آمریکا
مذاکره نکنیم نه با تمام کشورهاي غربي.
امیرعبداللهیــان ادامــه داد :او بــه مــن
مســتندات و دالیل دقیق داد که نشان ميدهد
آمریکا بــا فرماندهان داعش ارتبــاط دارد و از
آن در ســوریه و عراق حمایــت نظامي ميکند.
ســردار ســلیماني ميخواســت پیامي به جان
کري ،وزیر خارجه پیشــین آمریکا برساند و مفاد
آن این بود که ایران از تمام اقدامات آمریکا آگاه
اســت و ميداند که سیاست آن دوگانه است و
ائتالفي علیه داعش تشکیل ميدهد و همزمان
از آن حمایت ميکند.
politics@sharghdaily.ir

شــرق» :یوســف بن علوي« ،وزیر خارجه عمان ،بههمراه هیئتي عاليرتبه
میهمان تهران اســت .او چهار روز بعــد از اینکه »جیمز متیس« ،وزیر دفاع
آمریکا ،میهمان عمان بود ،جمعهشــب وارد تهران شــد.بهرام قاســمي،
ســخنگوي وزارت خارجه ایران ،دلیل ســفر بن علــوي را دیدار و گفتوگو
با محمدجواد ظریــف ،وزیر امور خارجه و دیگر مقامات کشــور و رایزني و
تبادلنظــر درباره روابط دوجانبه و مســائل منطقهاي به تهران عنوان کرده
اســت .چندی پیش وزیر دفاع آمریکا در ســفر به مســقط عالوهبر دیدار با
همتاي عمانياش ،با سلطان قابوس ،پادشاه عمان ،نیز مالقات کرده است.
سفر او به مسقط اگرچه با عنوان همکاريهاي نظامي دو کشور انجام شد،
امــا نگرانيهاي منطقهاي آمریکا نیز در این مالقات مورد بحث قرار گرفت.
بدونشــک یکي از موضوعات مورد بررســي طرفین ،موضوع ایران و آنچه
ایاالت متحده نگرانيهاي »منطقهاي از حضور ایران« ميخواند ،بوده است.
روز گذشته ،بن علوي با علي شمخاني ،دبیر شورايعالي امنیت ملي ،دیدار
کرد .محور گفتوگــوي آنها تحوالت منطقهاي و گســترش همکاريهاي
دو کشــور در ابعاد سیاســي ،اقتصادي و فرهنگي بود .به گزارش »ایســنا«،
شــمخاني در این دیدار با اشــاره به روابط عمیق ،مستحکم و رو به توسعه

دو کشور که همگرایي و اشتراکنظر قابلتوجهي را در دیدگاههاي منطقهاي
ایجــاد کرده اســت ،تأکید کرد» :ارتقاي مناســبات ســازنده و همهجانبه با
همسایگان مبتنيبر تأمین منافع مشترک ،مهمترین اولویت سیاست خارجي
جمهوري اســالمي ایران است« .دبیر شــورايعالي امنیت ملي با تأکید بر
سیاست پایدار جمهوري اسالمي ایران در توسعه مناسبات مبتنيبر همکاري،
خویشتنداري و مفاهمه با همسایگان تصریح کرد» :برخي کشورهاي منطقه
با فاصلهگرفتن از حکمراني معقول ،رفتار و گفتارهاي شتابزده و متکبرانه
را در دســتور کار خود قرار دادهاند و امکان مدیریت بحرانهاي منطقهاي را
با چالشهاي جدي روبهرو کردهاند« .شمخاني با تقبیح تالش مستمر برخي
کشورها براي ایجاد فضاي دوقطبي و افزایش شکافهاي سیاسي و امنیتي
در منطقه افــزود» :امنیت خلیجفارس و منطقه تنها با چندجانبهگرایي و
فاصلهگرفتن از هر نوع تنشآفریني با تمرکز بر طراحي و اجراي الگوهاي
مبتنيبر مشارکت منطقهاي مسئوالنه ،محقق خواهد شد« .او بدعهدي و
رفتار غیرقانوني ایاالت متحده آمریکا در قبال توافقنامه بینالمللي برجام
و انفعال اروپا در برابر واشنگتن را نماد روشني از ضرورت تمرکز کشورهاي
منطقــه بر اتخاذ راهحلهاي بومي براي حل و رفع مشــکالت و بحرانها

عنوان کرد» :جمهوري اســالمي ایران بــه نقض عهدهاي مکرر آمریکا در
قبال برجام پاسخ شایسته و بهموقع خواهد داد« .شمخاني با هشدار نسبت
به قرارگرفتن اروپا در زمین بازي آمریکا و رژیم صهیونیستي و پاسخ مثبت
به باجخواهي آنها به بهانه حفظ برجــام افزود» :توانمنديهاي دفاعي،
بهویژه برنامه موشــکي جمهوري اسالمي ایران که ماهیت بازدارنده دارد،
بر اســاس الزامات امنیت ملي و با جدیت ادامه ميیابد و فضاسازيهاي
سیاسي و رسانهاي تأثیري بر تداوم آن نخواهد داشت« .یوسف بن علوي،
وزیر امور خارجــه عمان ،نیز گفت» :ما همواره جمهوري اســالمي ایران
را دوســت ،شریک و همســایه قابلاعتماد خود دانسته و نقش این کشور
در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه را ســتایش ميکنیــم« .او بهرهگیري از
ابزارهاي نظامي براي اعمال اراده سیاســي را رفتاري غیرقابلقبول عنوان
کرد و افزود» :تجربیات ســالهاي اخیر که با ازدســترفتن ســرمایههاي
انســاني و مالي بسیار سنگین کشــورهاي منطقه همراه بوده است نشان
ميدهد که باید مســیر تفاهم و گفتوگو جایگزین خشونت و نظاميگري
شــود«» .بن علوي« همچنین بعد از دیدار با شــمخاني ،با ولياﷲ سیف،
رئیس کل بانک مرکزي ،دیدار کرد.

 ۴روز بعد از دستگیري حمید بقایي صورت گرفت

بخشی از بیانیه احمدینژاد در واکنش به بازداشت مشایی
احمدینژاد در واکنش به بازداشت مشایی بیانیهای منتشر کرد .او در بخشی از آن نوشته» :اطالع یافتم
عوامل امنیتی خودروی آقای مهندس اسفندیار رحیممشایی را متوقف ساخته و ایشان را بدون اعالم علت
و بیان عناوین اتهامات احتمالی ،بازداشت کرده و با خود بردهاند« .او همچنین با تأکید بر اینکه »مسئولیت
سالمتی مشایی برعهده مقامات است ،خواستار آزادی هرچه سریعتر مشایی شده است.
نیز در چهارم آذر برگزار شــد .او در همان روز ،فیلمي
منتشــر و در آن اتهاماتي را به دســتگاه قضائي وارد
کرد .مشــایي اتهامات مطرحشده علیه خود را باعث
»تمســخر« قوه قضائیه در نگاه مردم دانســت .او در
این فیلم مدعي شد»:نظام مال ماست ،شما آن پشت
قایم شــدید ،شــما را بیرون ميکشــیم « .رئیسدفتر
ســابق احمدينژاد همچنین اتهامات مطرحشــده را
»سیاسي« دانسته و مقامات قوه قضائیه را به مناظره
با نزدیکان احمدينژاد در میــدان انقالب فراخوانده

بود.اما  ۲۲اســفند» ،حمید بقایــي« به دلیل تخلفات
مالــي مانند ،اختــالس ،تصرف غیرقانونــي در وجوه
دولتي و ...بازداشت و روانه زندان شد .او قبل از رفتن
به زنــدان ،تهدید کرد اعتصاب غــذا ميکند .محمود
احمدينژاد و اســفندیار رحیممشــایي نیــز براي او
سنگتمام گذاشته بودند؛ احمدينژاد بیانیهاي صادر
کرد و درباره زندانيشدن او هشدار داد ،رحیممشایي
هم روزگذشــته ،ســاعاتي قبل از بازداشتش ،به خانه
بقایي رفته و با خانواده او دیدار کرده بود .با بازداشت

رحیممشایي ،حلقه سهنفره او با احمدينژاد و بقایي
به یک نفر تقلیل پیدا کرده اســت .اسفند سال گذشته
بود که این ســه نفر ،فیلمي منتشر کردند که در آن در
حال درختکاري بودند و رحیممشایي ،حمید بقایي را
احمدينژادي دیگر خطــاب ميکند .در جاي دیگري
از این فیلم نیز اســفندیار رحیممشایي ميگوید» :من
درختم«» .محمدعلي رامین« ،دوســت ســابق آنها،
در توصیف این ســه نفر ،آنها را »ســه دلقک بهاري«
خطاب کرده بود .اردیبهشــت امســال ،پــس از آنکه
احمدينــژاد و بقایي بــا همراهي رحیممشــایي در
انتخابات ریاســتجمهوري ثبتنام کردند ،آن دو رد
صالحیت شــدند و تا مدتي نیز از رحیممشایي خبري
نبود .تا اینکه بستنشــینيهاي حمید بقایي در حرم
حضرت عبدالعظیم حســني در شــهرري شروع شد.
بقایي که به اتهام فساد مالي محاکمه ميشد ،بهجاي
شرکت در دادگاه ،بســت مينشست و احمدينژاد و
رحیممشــایي هم به او ســر ميزدند.بهجز آتشزدن
حکم بقایي ،روز گذشــته نام رحیممشــایي به دالیل
دیگري نیز در اخبار دیده شد؛ مثال باشگاه خبرنگاران
جوان در کانال خود مدعي شــد مشــایی با »پریوش
ســطوتي« ،همسر مرحوم دکتر حســین فاطمي ،وزیر
خارجــه مصدق ،ارتباط نزدیک دارد و حتي عکســي
هم از این دو منتشر کردند .این کانال مدعي شده بود:
»پریوش ســطوتي در ســال  ۱۳۹۰از طرف نهادهاي
امنیتي بازداشــت شــد .مراجع ذيربط مسائل مالي،
امنیتي و ارتباطهاي مشــکوک را ازجمله اتهامات او
اعالم کرده بودند .او پس از آنکه با قید وثیقه آزاد شد،
از کشور خارج شــد«.به نظر ميرسد امسال محمود
احمدينژاد تنهاتر از ســالهاي قبل خواهد بود و در
غیاب دو یار گرمابه و گلســتان خود ،بهتنهایي سال نو
را تحویل خواهد کرد.

احمد توکلي خبر داد

دﺳﺘﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ رﻫﺒﺮي
ستاد اجرائي فرمان امام ،بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوي ،کمیته امداد ،مؤسسههاي کیهان و اطالعات و بنیاد برکت مشمول دستور جدید بازرسی ميشوند
شــرق ،مرجان توحیدي :دســتور ویژه به حســین فدایي براي بازرســي از
نهادهایي که به طور مســتقیم زیر نظر مقام معظم رهبري هستند .حسین
فدایي ،دبیرکل سابق جمعیت ایثارگران است که چند ماه پیش با حکم مقام
معظم رهبري ،به ریاســت دفتر بازرســي ویژه رهبري منصوب شد .سمتي
که قبال »علياکبر ناطقنوري« آن را برعهده داشــت و از آن استعفا داد .در
مســئولیت جدید یا به عبارت دیگر گسترش دایره مسئولیت فدایي ،بازرسي
از نهادهاي مربوط به رهبري و نیز بازرســي از دفتر حفظ و نشر آثار آیتاﷲ
خامنهاي هم به لیســت وظایف رئیس دفتر بازرسي ویژه اضافه شده است.
مسئولیتي که قبال در شرح وظایف سلف او یعني ناطقنوري نبوده است .این
نهادها به روایت احمد توکلي ،نهادهایي هستند که طبق عرف و شرع اداره
آنها بر عهده ولي فقیه اســت؛ مثل ستاد اجرائي فرمان امام ،کمیته امداد و
آستان قدس و...؛ این خبر در البهالي یادداشت تلگرامي احمد توکلي درباره
دالیل اســتعفاي شهردار تهران بود .آنجا که نوشته بود» :واقعیت آن است
که سالهاســت رهبري جديترین مواضع را علیه فساد گرفتهاند و راه را بر
مبارزه گشودهاند و مکررا بر رسیدگي بيغرضانه به عملکرد همه مسئوالن و
حتي نزدیکان و اعضاي دفتر خویش تأکید کردهاند .آخرین نمونه این است:
در حکم صادرشــده براي آقاي فدایي به عنوان بازرس ویژه رهبري ،ایشــان
بازرســي از نهادهاي مربوط به رهبر را نیز بر وظایف بــازرس ویژه افزودند.
دفتر حفظ و نشــر آثار آیتاﷲ خامنهاي نیز که زیر نظر فرزندان ایشان اداره
ميشــود ،رسما از بازرس ویژه خواسته است بازرسي را از این دفتر آغاز کنند
که شــروع شده است .پاکدســتي رهبر و خانواده ایشان شهره است و حتي
برخي از مخالفان نیز بارها به این حقیقت اذعان کردهاند« .فدایي در مجلس
هفتم از جمله نمایندگان تهران و از دوســتان احمــد توکلي بود .از توکلي
درباره مسئولیت جدید فدایي سؤال کردم .او در مصاحبهاش با »شرق« گفت
آنچه بر عهده فدایي قرار گرفته ،نهادهایي اســت که طبق فقه و شرع ،باید
اداره آن بر عهده ولي فقیه باشــد .یعني نهادهایي که بودجه آنها از بودجه
عمومي تأمین نميشوند .او در این مصاحبه درباره مصادیق این نهادها هم
صحبت کرده است که مشروح آن را در پي ميخوانید:
 شما در بخشــي از مطلب کانال تلگرام خود اشــاره کردهاید که »در
حکم صادرشده براي آقاي فدایي به عنوان بازرس ویژه رهبري ،ایشان
بازرسي از نهادهاي مربوط به رهبر را نیز بر وظایف بازرس ویژه افزودند.
دفتر حفظ و نشــر آثار آیتاﷲ خامنهاي نیز که زیر نظر فرزندان ایشان
اداره ميشود ،رسما از بازرس ویژه خواسته است بازرسي را از این دفتر

آغاز کنند که شروع شده است« .بر اساس آنچه شما نوشتهاید ،آیا تا قبل
از این از این نهادها بازرسي انجام نميشده؟
این وظیفه بازرســي ویژه نبوده ،اما عليالقاعده کنترل صورت ميگرفته
اســت .از جمله ســازمان حسابرســي ،این نهادها را از حیث دخل و خرج
کنترل ميکرده اســت .درواقع آنچه انجام ميشده ،حسابرسي بوده است.
منظور از حسابرسي ،همان کاري است که ذيحساب انجام ميدهد .اما در
بازرسي ،به نحوه مدیریت ،تخلفات و فسادهاي احتمالي هم وارد ميشوند.
همچنین باید توضیح دهم که آنچه قرار اســت مورد بازرســي قرار بگیرد،
نهادهایي اســت که تنها کارهاي رهبري را انجام ميدهند و دســتگاههاي
تحت امر ایشان را شامل ميشود.
نهادهاي زیر نظر رهبري هم دو وجه دارند؛ دســتگاههایي که از بودجه
عمومي بهرهمند ميشوند و نهادهایي که به حکم شرع جزء شئونات والیت
فقیه اســت و به حکم اینکه رهبري ،ولي فقیه است ،این نهادها تحت امر
ایشان هدایت ميشود.
 ایــن نهادهایي کــه به حکم ولي فقیــه زیر نظر رهبري اســت،چه
نهادهایي هستند؟
به عنوان نمونه یکي از این نهادها ،ستاد اجرائي فرمان امام است .چراکه
بر اساس شــرع ،اداره اموالي که مصادره ميشود و مالک مشخصي ندارد،
زیر نظر شخص ولي فقیه است.
 سازمان اوقاف چطور؟
رئیس ســازمان اوقاف را رهبري تعیین ميکند .اما این سازمان در زمره
نهادهایي اســت که خودش بازرســي دارد یا دیوان محاســبات و بازرسي
کل کشــور یا دیــوان عدالــت اداري از حیث تخلفات اداري ،حســابهاي
آن را تحت کنترل دارند .البته ممکن اســت که بــازرس ویژه بخواهد وارد
بررسي این نهادها هم بشــود که اگر ضرورتي پیدا شود ،این اختیار را دارد.
در واقــع نهادهایي که از بودجه عمومي اســتفاده ميکنند ،در این دســته
قرار نميگیرند ،اما بازرس ویژه چنانچه ضرورتي ایجاد شــود ،ميتواند وارد
بازرسي از این نهادها شود.
 ممکن است در توضیح بیشتر ،مصادیق بیشتري از این نهادها را ذکر
کنید؟
بله .یکي از این نهادها ،بنیاد مســتضعفان اســت ،دیگري نهاد رهبري
که خودش چندین شــاخه دارد .آســتان قدس رضوي ،کمیتــه امداد امام
خمیني ،شــوراي عالي حوزههاي علمیه ،حوزه علمیه قم و مشهد ،شوراي

برخي استانها انگار با یک کشور
بیگانه طرف هستند
 ایلنا :وزیر کشــور بــا بیان اینکه یکــي از خألهاي
وزارت کشــور و همچنین کل کشــور نبود شناسنامه
براي سکونتگاههاست ،گفت :نبود شناسنامهها براي
سکونتگاههاي کشــوري باعث اختالفات زیادي شده
است .برخي از اســتانها با یکدیگر بر سر این مسئله
اختالف ســلیقه دارند .مثال بعضي از استانها بر سر
مناطق مرزي بــا یکدیگر اختالف دارند به گونهاي که
انگار با یک کشــور بیگانه در مشکل هستند.عبدالرضا
رحمانيفضلــي با بیان اینکه دســتگاههاي مختلف
چنین چیــزي را تعریف نکــرده بودند ،گفــت :ما در
وزارت کشور موظف کردیم این آییننامه اجرائي شود
که شروع مبارک و خوبي است .با درج اطالعات الزم،
نقشــهها ،عکسها و اطالعات و دادهها ميتوانیم با
ســهولت به کارها رســیدگي کنیم.او ادامه داد :یکي
از مشــکالت دانشــجویان فهم اطالعاتي و گوناگوني
اطالعات اســت که اینچنین سامانههایي ميتواند به
آنها کمک کند.

گزارش دبیر شورايعالي فضاي
مجازي در نشست غیرعلني مجلس

رحیممشایي بازداشت شد
شــرق ،علي ایوبي :دومین یار محمــود احمدينژاد
هم بازداشــت شــد .کانال »دولت بهار« ســاعت ۲۰
شــب گذشــته اعالم کرد مأموران امنیتي »اسفندیار
رحیممشــایي« ،رئیسدفتــر ســابق دولــت دهم را
بازداشــت کردند .سهشــنبه هفته گذشته نیز »حمید
بقایــي« ،معاون اجرائــي احمدينژاد ،بازداشــت و
روانــه زندان شــده بود .دقایقــي بعــد از اعالم این
خبــر ،دادســتاني تهران نیز دســتگیري و بازداشــت
رحیممشــایي را تأییــد کرد؛ امــا گفت پلیــس او را
بازداشت کرده اســت ،نه نیروهاي امنیتي .همچنین
به گــزارش پایگاه اطالعرســاني دادســراي عمومي
و انقــالب تهران ،دادســتاني اعالم کرد» :روز شــنبه
) (۹۶/۱۲/۲۶حسب دستور قضائي بازپرس دادسراي
عمومــي تهــران نامبــرده توســط مأموریــن پلیس
دســتگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد«.
مهــران عبداﷲپور ،وکیــل رحیممشــایي ،درباره این
بازداشــت به خبرگزاري صداوسیما گفت» :بر اساس
آخریــن پیگیريها ،اســفندیار رحیممشــایي به علت
آتشزدن حکــم صادره براي آقــاي بقایي در مقابل
سفارت انگلیس ،بازداشت شــده است« .رئیسدفتر
احمدينــژاد روز پنجشــنبه در اقدامي عجیب ،حکم
دادگاه حمیــد بقایــي را جلوي ســفارت انگلیس در
تهران آتش زد و مدعي شــد این حکم دســتور ملکه
انگلیس بوده است!! رحیممشایي خود هم در دادگاه
پرونــده دارد .او در  ۲۲آبان به اتهام تبلیغ علیه نظام،
تصرف غیرقانوني در اموال دولتي ،توهین به مسئوالن
نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومي،
به شــعبه چهارم دادســراي فرهنگ و رسانه احضار
شــده بود .رحیممشــایي یک هفته بعد در دادســرا
حضــور یافــت و قاضي رســیدگيکننده بــه پرونده،
براي او قــرار کفالت صادر کرد .جلســه دادگاه دوم

رحمانيفضلي:

سیاستگذاري ائمه جمعه ،مؤسسههاي کیهان و اطالعات و بنیاد برکت که
زیرمجموعه ستاد اجرائي فرمان امام است.
 ستاد کل نیروهاي مسلح و سپاه پاسداران و صداوسیما چطور؟
بازرس ویژه به دلیل حساسیتي که این نهادها دارند ،همانطور که گفتم
اگر مورد یا ضرورتي ایجاد شود ،ميتواند وارد بازرسي شود .باید این توضیح
را بدهم که ســازمان بازرســي کل کشور ،بازرســي ادواري و موردي انجام
ميدهد ،اما در بازرســي ویژه ،بازرسي حسب ضرورت و به صورت موردي
انجام ميشود.
 رهبري خودشان به آقاي فدایي دستور دادهاند که وارد بازرسي از این
نهادها شوند یا آقاي فدایي از ایشان خواستهاند؟
کســي که اهل محاســبه نفس باشد ،بیشتر حساس ميشــود .در پیام
هشــتمادهاي امام هم ایشــان تصریح دارند که در رسیدگي به دفتر من و
نزدیکان من حساس باشــید .آقاي فدایي هم ازجمله چهرههاي وفادار به
رهبري و نظام اســت و در مبارزه با فســاد هم شخصیت سختگیري است؛
بههمیندلیل رهبري از او خواستهاند تا وارد این موضوع شوند و حسابرسي
در سیستم را تقویت کنند.
 گزارشها بر چه اساس به دفتر بازرســي ویژه ميرسد؟ آیا در دفتر،
نیروهایي براي بررسي وجود دارند؟
خیر .نیروي اطالعاتي وجود ندارد .بازرسي براساس گزارشهاي مردمي
که به دفتر بازرســي ویژه ارائه ميشــود ،وارد مصادیق ميشود .مثال مردم
در موردي تظلمخواهي ميکنند یا موردي را براســاساین به آقاي حجازي
ميگویند و ایشان هم آن مورد را به دفتر بازرسي ارجاع ميدهند.
 یعني بازرسي ویژه صرفا براساس گزارشهاي مردمي است؟
باالخره کارمنداني هستند که نسبت به بروز فساد و تخلف حساس بوده
و گــزارش ميدهند ،همه که با فســاد همراهي نميکنند .مثل کاري که در
مؤسسه دیدهبان انجام ميشود و براساس این گزارشها فعالیت ميکند.
 چرا در دوره آقاي ناطق این اتفاق رخ نداد؟
آقاي ناطقنوري انسان شــفاف و دستپاکي است؛ اما حساسیت آقاي
فدایي بیشــتر اســت .ضمن اینکه در دوره آقاي ناطق ،امکان بازرســي از
این نهادها به ایشــان داده نشــده بود؛ درحاليکه با آمدن آقاي فدایي ،این
مسئولیت گسترده شــده و نهادهاي زیر نظر رهبري هم در شمول بازرسي
ویژه قرار گرفته است .درواقع رهبري با توجه به اینکه فساد گسترش یافته،
مصلحت دانستند که این اتفاق رخ دهد.

 سخنگوي هیئترئیسه مجلس با اشاره به برگزاري
جلســه غیرعلني مجلس بهمنظور ارائه گزارش دبیر
شــورايعالي فضاي مجازي به نمایندگان ،تأکید کرد
که مســائل مربوط بــه موضوع فیلترینــگ تلگرام در
جایــي دیگر مورد بحــث قرار ميگیــرد و ارتباطي به
این جلســه ندارد .به گزارش »ایلنــا« بهروز نعمتي با
اشــاره به دستور کار جلسه مجلس شوراي اسالمي از
ارائه گزارش مسئوالن شورايعالي فضاي مجلس به
نمایندگان خبر داد و گفت :قرار است آقاي فیروزآبادي
دبیر شــورايعالي فضاي مجازي با حضور در نشست
غیرعلني مجلس ،گزارشــي از اقدامات انجامشــده و
برنامههاي این شــورايعالي در آینده بــه نمایندگان
ارائه کند .او افزود :این جلســه حدود یکي ،دو ساعت
به طــول ميانجامــد و تصمیمگیري درمــورد نحوه
برگــزاري ادامه جلســه مجلس به صــورت علني با
هیئت رئیسه مجلس خواهد بود .این نماینده مجلس
شوراي اسالمي همچنین در پاسخ به پرسشي مبني بر
اینکه با توجه به انتشــار برخي اخبار درمورد احتمال
فیلترینگ تلگرام در ســال آینده ،آیا این مســائل نیز در
نشست غیرعلني فردا مورد بحث قرار ميگیرد ،گفت:
آنچه در جلســه غیرعلني فردا در دستور کار نشست
غیرعلني مجلس قرار گرفته است ،صرفا یک گزارش از
سوي شورايعالي فضاي مجازي است .نعمتي یادآور
شد :درواقع مسائل مربوط به فیلترینگ تلگرام در جاي
دیگري بحث ميشود و آنچه فردا در جلسه غیرعلني
مطرح ميشود ،صرفا گزارشي است از وضعیت فضاي
مجازي و اینکه هماکنون در چه وضعیتي قرار داریم و
در آینده باید به کجا برسیم.همچنین به گزارش »ایسنا«
نعمتي از ابالغ قانــون بودجه  ۹۷به رئیسجمهوري
توسط رئیس مجلس خبر داد.

احتمال وضع تحریم جدید
از سوي اروپا
 شــرق :جمعهشــب بعد از جلســه کمیســیون
مشــترك برجام ،خبرگزاري رویترز در گزارشــي خبر
داد که به ســندي محرمانه دست یافته که بر مبناي
آن ،ســه کشــور اروپایی برای جلوگیــری از خروج
واشــنگتن از برجــام ،تحریمهای جدیــدی را علیه
ایران پیشــنهاد کردهاند.براســاس گــزارش رویترز،
انگلیــس ،فرانســه و آلمــان ،تحریمهــای جدیدی
علیه ایــران به بهانه برنامه موشــکی ایران و نقش
تهران در ســوریه برای قانعکــردن ترامپ به ماندن
در برجــام ،پیشــنهاد کردهاند .به گزارش ایســنا ،دو
مقام آگاه دراینباره به رویتــرز گفتهاند که نمونهای
از این ســند ،روز جمعه ) ۲۵اســفند( در اختیار ۲۸
کشــور اروپایی قرار گرفته است؛ چراکه تصویب این
تحریمها به حمایت همه کشــورهای عضو اتحادیه
اروپا نیاز دارد .این پیشــنهاد بخشــی از راهبرد اروپا
برای جلوگیری از فروپاشــی برجام به دست ترامپ
اســت.عباس عراقچي در واکنش بــه این خبر گفته
»اگر برخــی اروپاییها به دنبــال اقداماتی همچون
اعمــال تحریمهــای غیرهســتهای بر ایــران جهت
خوشــایند ترامپ باشند ،مرتکب اشــتباه محاسباتي
بزرگی شــده و نتایج مستقیم آن را بر برجام و ادامه
حیاتش خواهند دید«.معاون سیاســي وزیر خارجه
ایران در مورد دیدارهاي دوجانبهاي که در حاشــیه
این دور از نشست کمیسیون برجام انجام شد ،بهویژه
با نماینــده آمریکا توضیح داد »بــا هیئت آمریکایی
صرفا درخصــوص اجرای برجــام و نقض تعهدات
آنهــا در برجام صحبت داشــتیم .مثل همیشــه در
حاشیه جلسات کمیسیون مشترک برجام این بار هم
درخصوص مواردی که از دیــد ما نقض تعهدات یا
تأخیــر در اجرای تعهدات آنهاســت بهخصوص در
حوزه مجوزهای خریــد هواپیما ،تذکر دادیم و بحث
مبسوطی دراینباره داشتیم« .به گزارش ایرنا ،معاون
وزیر امــور خارجه ادامــه داد» :همینطور با هیئت
آمریکایی بهطور مختصر درخصوص زندانیان ایرانی
که در آمریکا هســتند ،بحث داشــتیم .ما همیشه از
این فرصت استفاده کردهایم و به دلیل ابعاد انسانی
موضوع ،درباره کســانی که به درخواست آمریکا در
کشــورهای دیگر یا در داخل خاک آمریکا دســتگیر
شــدهاند ،صبحت و این مســئله را به لحاظ انسانی
مطرح و پیگیری میکنیم«.

