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 نخستین ضربه جهانی واجا 
به شبکه جاسوسی آمریکا؛

ضرب شست 
سایبری

سياست 2

مقامــات قضایی و امنیتی ایران از اشــکال متفــاوت و متنوع 
جاسوســی و نفوذ در الیه های مختلف کشــور خبر می دهند. ماه 
گذشــته ســخنگوی قوه قضائیه خبر از محکومیت یک دختر به 
10 ســال حبس داد و گفت که این فرد جذب میز ایران در شورای 
فرهنگی انگلیس موســوم به بریتیش کانسل شــده بوده و بعد از 
آموزش های الزم، مکرر با نام های مســتعار به ایــران رفت و آمد 
می کرده و به دنبال عملیاتی کردن نفوذ و شبیخون فرهنگی بوده 
اســت. اما در میان این جاسوســان مهمترین آنها از دید مقامات 
اطالعاتی جاسوسان سایبری اند که مدیرکل ضدجاسوسی وزارت 
اطالعات دیروز خبر دســتگیری برخی از آنها و بزرگترین ضربه 
به شبکه جاسوســی آمریکا را اعالم کرد.  دیروز دهمین اجالس 
بین المللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان در شهر 
»اوفا« مرکز باشقیرستان روسیه برگزار شد که علی شمخانی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز میهمان آن بود. 
او یک روز پیش از سفرش به روسیه، خبر داده بود که یک شبکه 
گسترده عملیات ســایبری تهاجمی علیه ایران کشف شده که به 

زودی مستندات آن از طریق وزارت اطالعات منتشر می شود. 
دیروز که او در روسیه به ســر می برد، مدیرکل ضد جاسوسی 

وزارت اطالعات گزارشی از این کشف بزرگ ارائه کرد...

روحانیدرمراسمافتتاحترمینالسالم:

با هیچ ملتی نمی جنگیم
همين صفحه

رئیس چمهور تاکید کرد:  ما طوری باید به عالم 
متصل شــویم که پیوند ما جداناپذیر باشد. االن 
دشمنان ما بخشــی از ارتباط اقتصادی ما را با دنیا 
قطع کرده اند و قدرت ما باید به گونه ای باشد که این 
ارتباط جدایی ناپذیر باشد.پیروز این نبرد ملت ایران 
خواهد بود، طرف مقابل ما ملت نیست و ما با هیچ 
ملتی نمی جنگیم. طرف ما یک عده ای سیاستمدار 
کم تجربه هستند این طرف داستان مردم هستند و 
آنها دشمنی شان علیه فرد فرد ملت ما است و فشار 
آنها بیشتر بر اقشار ضعیف تر است اما بی تردید در 

این مبارزه موفق نخواهند بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن روحانی 
در مراسم افتتاح ترمینال »سالم« فرودگاه امام با 
درود به روح امام و شــهدا گفت: روز بسیار مبارک 
و خوشــحال کننده ای برای همه مردم عزیز ایران 
است برای اینکه در شرایط حساسی که می خواهند 
بگویند توســعه ایران متوقف شده و مردم نسبت 
به آینده کشور ناامید شده اند، علیرغم فشارهای 
دشمنان ما هر روز شاهد رشد و حرکت اقتصادی و 

اجتماعی در کشور عزیزمان خواهیم بود.
وی افزود: امروز جنگ امید و اراده ها است آنها 
می خواهند به هدفشان امیدوار باشند به توطئه و 
نقشه شوم خود و می خواهند مردم را از توسعه ایران 
ناامید کند. روحانی گفت: ما هم می خواهیم آنها را 
نسبت به اهداف شوم شان ناامید کنیم. در این راستا 
می بینیم که اقدامات آنها برای فشار به مردم ایران 
افزایش یافته و مقاومت جمهوری اسالمی در مقابل 

آنها هم افزایش یافته است.
وی ادامه داد: دلیل این سخنم هم افتتاح ها در 
سراسر کشور و این ترمینال با شکوه سالم در فرودگاه 
امام است که با تالش متخصصان و کارگران و مدیران 

کشور ساخته شده است.
 رئیس جمهــور با عنوان اینکــه زمانی بود که 
اگر کشــوری ادعا می کرد یک ترمینال را ساخته 
ما تعجب می کردیم اما امروز ما شــاهد هســتیم 

فرزندان این ســرزمین با تکیه به امید به آینده و 
عشق به وطنشان می توانند پروژه هایی را هم طراز 
با دیگر کشورها افتتاح کنند، افزود: افتتاح پروژه 
ترمینال با دیگر پروژهای اقتصادی متفاوت است. 
افتتاح ترمینال یعنی گســترش صنعت هوایی 
یعنی همکاری بین مدیران و بین نیروی انتظامی 
یعنی بهرمند شــدن از صنعت هوا نوردی. یعنی 
بخش های مختلف دست به دست هم می دهند تا 
یک هواپیما امن و سالم مسافران را به مقصد برساند. 
وی افزود: ما امروز نیازمند یک تحرک و یک پرش 
به سمت توسعه هستیم. علیرغم تحریم و فشارها 
امروز هواپیماهای ما به طور منظم پرواز می کنند. 
اگر کشوری از نظر قطعات تعمیر و اورهال مشکلی 
نداشته باشد، اداره صنعت هوانوردی آسان است 
اما امروز با وجود تحریم ها باید از همه بخش های 

صنعت هوایی کشور استفاده کنیم.
 روحانی گفت: کار ساده و آســان نیست اما با 
وجود کمبودها در سطح قابل قبولی در دنیا در حال 
کار هستیم. یکی از تالش های دولت، رونق صنعت 
هوایی بوده است. بعد از توافق هسته ای، توافقی را 
ایجاد کردیم و بعد از چند ده سال توانستیم چندین 
هواپیمای نو به کشور بیاوریم. این خواست مردم بود 
که هواپیمای نو سوار شوند و این مسیر امکان داشت 

برای رفاه و راحتی و اقتصاد کشور ادامه پیدا کند.
رئیس جمهور تاکیــد کرد: امــروز آمریکا بر 
خالف همه مقررات بین المللی در برابر ما ایستاده 
باید از آنهایــی که صنعت هواپیمایی ما را ســر پا 
نگه داشته اند، تشکر کنیم. ســازمان هواپیمایی 
سیستم های راداری و ارتباطی نیروی انتظامی سپاه 
پاســداران، خلبانان و وزارت راه و شهرسازی همه 
دست به دســت هم دادند تا ما این حرکت را ادامه 
دهیم. وی افزود: افتتاح ترمینال در مسیر مبارزه 
با بدخواهانی است که پیشرفت ما را نمی خواهند و 
عمل ما در مقابل آنها رونق اقتصادی است همانطور 
که سال، سال رونق اقتصادی نام گذاری شده است. 
گردشگری یکی از اهداف دولت برای اقتصاد کشور 
بوده اگر گردشگری می خواهد صورت بگیرد و اگر 
مردم می خواهند از کشور خودشــان بازدید یا از 
دیگر کشورها به ایران سفر کنند، بهترین وسیله 

صنعت هوایی ماست.
روحانی گفت: امروز اســتان ما برای داشتن 
دانشــگاه فعال نیاز به فــرودگاه دارد. در مرکز 
بهداشتی مجهز هم با صنعت هوایی گردش کار 
راحت تر است. مســأله هوانوردی برای ما مهم 
اســت. اینکه ایران بتواند مقصد مسافری نهایی 
یا ترانزیت باشــد، جزو حقوق مردم ما است. وی 
ادامه داد: اینکه صدها شغل ایجاد شود، حق مردم 
است و در این راستا قدم بسیار خوبی برداشته شده 
است. در مسیر دریایی بندرهای ما اقدامات خوبی 
انجام داده اند و ظرفیت خوبی به دست آوردیم و 
می تواند کشور ما را به سایر کشورها وصل کند. 
بخشــی از قدرت ملی قدرت اقتصادی اســت و 
بخشی از قدرت اقتصادی قدرت ترانزیتی است تا 
بتوانیم کاالهای خارجی را از جاده ها، فرودگاه ها 
و بنادر خــود عبور دهیم. روحانــی افزود: وقتی 
همسایگان شــما از بندر چابهار و ری می توانند 
متصل شــوند این اتصال از بین برنده نیســت. 
ترمینال فرودگاه به معنی تعامل ســازنده با دنیا 
است. امروز مسیر هوایی ایران یکی از امن ترین 
کریدورهای جهان است. اینکه شرق اروپا و قفقاز 
و افغانستان از مســیر ترانزیت ما استفاده کنند، 
به معنی قدرت ما اســت. یکی از نعمت های خدا 
به ما همین اســت که ما ٢000 کیلومتر ساحل 
داریم. فضای کشور ما برای عبور اعم از فیبر نوری 
و جاده و هوایی می تواند جایگاه خوبی در منطقه 
داشته باشــد. رئیس جمهور گفت: این ترمینال 
با دســت و تجهیزات ایرانی تهیه شــده و این به 
معنی خودکفایی کشور ما است و من خوشحالم 
شرکت های ما که در کشورهای خارجی فعالیت 
می کنند از شــرکت های خارجــی بهتر عمل 
می کنند. اگر جاده ساختیم، پاالیشگاه ساختیم و 
سد ساختیم نه تنها قابل رقابت با دنیا است، بلکه 
مسئوالن آن کشورها می گویند بهتر هستند و این 
نشانه قدرت ما است. وی ادامه داد: ما طوری باید 
به عالم متصل شویم که پیوند ما جداناپذیر باشد. 
االن دشمنان ما بخشی از ارتباط اقتصادی ما را با 
دنیا قطع کرده اند و قدرت ما باید به گونه ای باشد 

که این ارتباط جدایی ناپذیر باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس تفویض از 
سوی رهبری اذن اجرای قصاص باید از سوی رئیس 
قوه قضائیه باشد. پس از تعطیالت فروردین امسال 
بیش از ۳۵0 مورد اذن صادر شد و نزدیک به ٢۵0 
مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه قضائیه است. البته با 
توجه به حجم کار رئیس قوه قضائیه، رئیس دستگاه 
قضا برای فرد دیگری هم از رهبری اذن گرفته است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم محسنی اژه ای 
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در نشست 
خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه 
برگزار شد، با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری، افزود: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقالبی 
و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶00 پرونده 
از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش 
از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت 

بررسی دوباره امضا شد.
وی افزود: یکی از مســائلی که قبــاًل هم بود و 
احتماالً ادامه هم داشته باشد مربوط به ماده ۴۷۷ 
است که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده می شود. 
تشخیص این فرجام خواهی به شخص رئیس قوه 
قضائیه سپرده شده است که کار مشکلی است و در 
این مدت کوتاه با یک اقدام انقالبی و زحمت فوق 
العاده همکاران ما بیش از ۶00 پرونده از این ماده 
۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار 
پرونده توســط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی 
دوباره امضا شــد. 1۷00 پرونده هم برای امضای 
نهایی آماده است. در مجموع نزدیک به چهار هزار 
مورد از این پرونده ها بررسی و یا در حال ارسال به 
دیوان عالی است. محســنی اژه ای افزود: موضوع 
دیگر مربوط به اســتیذان قصاص بود. بر اســاس 
تفویض از ســوی رهبری اذن اجرای قصاص باید 
از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. پس از تعطیالت 
فروردین امسال بیش از ۳۵0 مورد اذن صادر شد 
و نزدیک به ٢۵0 مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه 
قضائیه است. البته با توجه به حجم کار رئیس قوه 
قضائیه، رئیس دستگاه قضا برای فرد دیگری هم از 

رهبری اذن گرفته است.
وی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی 
افزود: در دوره قبل آیت اهلل آملی الریجانی به دلیل 

جنگ اقتصادی که دشمن با ما دارد اجازه ای گرفته 
شد و باالترین قدم بود و این قضیه االن هم با روحیه 
جهادی ادامه پیدا می کند که شاهد رسیدگی به 
برخی از پرونده ها در تهران و برخی از شهرستان ها 
هستیم و اخیراً هم شعبه ای ویژه ای در گلستان و 
قم تشکیل شده اســت. وی افزود: از اواخر مرداد 
ماه ســال قبل کار دادگاه های ویژه شروع شد و 
تا آخر اردیبهشــت ماه ۸٢۵ نفر پرونده هایشان 
تشکیل شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی 
از آنها دالالن ارزی بودند. از این ۸٢۵ مورد که به 
دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه ٢۴1 نفر حکم 
قطعی شان صادر شده اســت و ۷ نفر تبرئه و بقیه 
در حال محاکمه اند زیــرا برخی از پرونده ۳0 الی 
۴0 متهــم دارد. معاون اول قــوه قضائیه گفت: 
بدیهی اســت که در گام دوم انقالب باید در همه 
بخش های نظام اقدامات تحولی و نو برداشــته 
شود و قوه قضائیه هم از این امر مستثنی نیست و 
در این دوره جدید که ریاست محترم قوه قضائیه 
همزمان با گام دوم انقالب دوره شان همزمان شده 
برنامه هایی دارند. قرار است برنامه ها در ۳ بخش 
کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت انجام شود. وی 
افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضائیه 
پیش بینی شده استفاده از ظرفیت های موجود در 
قوه قضائیه است و ما مطالعه کردیم که ببینیم آیا 
از همه ظرفیت های موجود استفاده کردیم یا خیر 
و برای این کار با همــه صاحب نظران قوه قضائیه 
صحبت شد و سیاســت های کلی هم مالحظه 
شد که می توان با روحیه انقالبی از این ظرفیت ها 

استفاده کرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت های دو قوه دیگر 
مجلس و دولت باید انجام شــود و هیأت رئیسه و 
تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست 
قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه ریزی شد 
که چگونه می شود از ظرفیت بیشتر مجلس در گام 
دوم انقالب استفاده کرد و بر همین اساس در حال 
برنامه ریزی هستیم که جلسات مشترکی با دولت و 
کل هیأت دولت داشته باشیم تا در آنجا هم بتوانیم 

از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.
محسنی اژه ای افزود: در این مدت کوتاه رئیس 

قوه قضائیه به ۶ استان ســفر کردند و با مجموعه 
دســتگاه قضائی آن اســتان، حقوقدانان، وکال، 
دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه و با بعضی 
از افراد در بخش خصوصی و با بعضی از بخش های 
دیگر جامعه ظرف همین مدت جلسه داشتند. در 
خصوص مسائلی مانند زنان در جامعه نقطه نظراتی 
گرفته شده و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت 

طرح شده و در حال اجرا هستیم.
محسنی اژه ای گفت: برنامه های جدی برای 
حمایت از آمران معروف و گزارشــگران فســاد 
اعم از محیط جامعه و کار داریم. وی در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دستگاه قضائی 
معاونی به عنوان معاون امور زنــان دارد یا خیر؟ 
گفت: خیــر، در حال حاضر رئیــس قوه قضاییه 
معاونی به عنوان معاون امور زنان را ندارد. محسنی 
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره مهمترین لوایح و 
آئین نامه های تصویب و ابالغ شده گفت: یکی از 
این لوایح، الیحه صیانت و امنیت حقوق زنان بود. 
الیحه ای که از طرف دولــت آمده بود، اصالحات 
اساســی بروی آن صورت گرفت و می شود گفت 
آن الیحه نیســت زیرا واقعاً قابــل اصالح نبود و 
آنچه به دولت ارسال شده الیحه جدیدی است. 
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس 
قوه قضائیه مالقات های مردمی به سبک و روش 
مرحوم آیت اهلل هاشمی شاهرودی خواهد داشت یا 
خیر؟ گفت: رئیس قوه قضاییه تا االن نشست های 
مختلفی با گروه های مختلف داشته است اما اینکه 
یک روز مشخص تعیین شود برای مالقات مردمی 
معلوم نیســت و به این نتیجه نرسیدیم که مفید 
باشد؛ بنابراین به این شکل قرار نشده اما قرار شده 
ترتیبی مقرر شود که مجموعه قوه قضاییه با مردم 
ارتباط نزدیکتر داشته باشد. البته در زمان مرحوم 
آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی هم مالقات های 
مردمی به آن سبک آسیب هایی داشته که همان 

آسیب ها منجر به تعطیلی شد.

خبرخبر

روحانیدرمراسمافتتاحترمینالسالم:

با هیچ ملتی نمی جنگیم
محسنیاژهای:

بیش از3۵0 مورد اذن قصاص صادر شده است 


