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ســعید جلیلی در نامه ای که از سر 
مخالفت با روند فعلی مذاکرات ایران و 4+1 
خطاب به رهبری نوشته، خواستار خروج 
ایران از برجام شده و پیش بینی کرده است 
که روسیه و چین با استفاده از حق وتوی 
خود در شــورای امنیت، مانع بازگشت 

تحریم های پیشابرجامی خواهند شد.
جلیلی همچنین خواستار افزایش 
سطح غنی سازی تا 90 درصد به عنوان 
مقدمۀ الزم برای ورود به مذاکرۀ مستقیم 

با آمریکا شده است.
این نامه که جلیلی محتــوای آن را 
هنوز به طوررســمی تأیید نکرده است، 
بازخوردهای بســیاری داشته و برخی 
تحلیلگران ضمن ابراز نگرانی از محتوای 
آن و اساسا گسترش این موضع و دیدگاه 
در کشور، آن را نامه ای توصیف کرده اند 
که ایران را به سمت جنگ سوق می دهد. 

 طرح سه پرسش
 از طرفداران نامه سعید جلیلی

کارشناس مســائل دیپلماسی در 
صفحه توییتر خود درباره نامه ســعید 
جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت 
ملی به رهبری با موضوع خروج از برجام 
سه پرسش از طرفداران موضع جلیلی 

پرسیده است.
به گزارش ایلنا، رضا نصری، نوشت: 
می گویند آقای جلیلی پیشــنهاد داده 
ایران از برجام خارج شود و غنی سازی 90 
درصد شروع کند تا با دست پُر مستقیم با 
آمریکا وارد مذاکره شود. اینکه واقعاً این 
پیشنهاد را ایشــان مطرح کرده یا خیر 
محل بحث نیست. اما حقیقت این است 
که عده ای در ایــران - به دلیل بدعهدی 
آمریکا در قضیه برجــام - از این موضِع 
منتسب به آقای جلیلی و مواضع مشابه 
دفاع می کنند؛ و معتقدنــد تنها با اهرم 
قدرت می شود با آمریکا کنار آمد. حال 
اگر این پیش فرض را بپذیریم، طرفداران 
این نظریه باید دســت کم به ۳ پرسش 

پاسخ دهند:
اول اینکه میان تصمیِم ایران به خروج 
از برجام و آِغاز غنی ســازی 90درصد و 
احیاناً کشاندن آمریک پای میز مذاکره 
حداقل چند هفته  فاصلــه خواهد بود. 
اگر دقیق تر بگوییم، میان »تصمیم« و 
»هدف« - که همان کشاندن آمریکا پای 
میز مذاکره است - چند هفته زمان؛ ومیان 

»تصمیم« و »نتیجه نهایی« - که محصول 
مذاکرات احتمالی است - یک بازه چند 
ماهه خواهد بود. بازهی که در آن احتمال 
حمله نظامی، سایبری و تروریستی به 

ایران به حداکثر خواهد رسید.
حال، پرسش اینجاست که طرفداران 
نظریه »اهــرم قوی« چطــور تضمین 
می دهند تاسیسات هسته ای ایران - و 
احیاناً سایر زیرساخت ها - در حد فاصلی 
که هنوز ایــران به قــدرت بازدارندگی 
هسته ای دســت نیافته، از گزند حمله و 

تخریب در امان خواهد بود؟
دوم اینکه بســیاری معتقدند نظام 
سیاسی/حقوقی آمریکا در حوزه تعهدات 
بین المللی از نظر ساختاری معیوب است؛ 
و یکی از مصادیق نقص ســاختاری آن 
را نیز ناتوانی دولت هــای آمریکا در ارائه 
»تضمین حقوقی« به ســایر کشورها 

می دانند.
حال، پرســش دوم این است که اگر 
نظام سیاسی/حقوقی آمریکا ذاتاً معیوب 
اســت و این »عیب« یکی از فاکتورهای 
بازدارنده در بحث مذاکره با آمریکاست، 
چطور قرار است این مشکل ساختاری 
با درصد باالتر از غنــای اورانیوم برطرف 
شود؟ آیا ادعا این است که رئیس جمهور 
آمریکا طبق قانون اساسی این کشور در 
ازای لغو غنی سازی۶0درصد نمی تواند 

»تضمین حقوقی« به ایــران ارائه دهد، 
اما در ازای غنی ســازی 90 درصد قانوناً 

صاحب چنین اختیاری می شود؟
سوم اینکه می گویند در صورتی که 
آمریکا بخواهد در واکنش به غنی سازی 
90درصد ایران به شورای امنیت مراجعه 
کند، چین و روســیه قطعنامه آن را وتو 
خواهند کرد. فرض را بر این بگذاریم که 
چین و روسیه مانع تصویب قطعنامه ای 
شــوند که در آن آمریکا به دنبال مجوز 

استفاده از قوای قهریه است!
پرسش سوم این است که چرا اصوالً 
تصور می کنیم آمریکا یا اســرائیل برای 
حمله به تاسیســات ایران یا مبادرت به 
اقدامی از قبیل محاصره دریایی به دنبال 
اخذ مجوز از شورای امنیت خواهند رفت؟ 
حربه آمریکا، غرب و اسرائیل برای حمله به 
سایر کشورها »امنیتی  سازی« آن هاست، 
نه توسل به فورمالیسم حقوقی و تالش 
برای اخذ مجوزهای قانونی! در واقع، حربه 
»امنیتی سازی« به آن ها اجازه می دهد 
هرگونه اقدام غیرقانونی علیه کشور هدف 
را »مشروع« و »ضروری« جلوه دهند، بی 

آنکه از مسیر قانون عبور کنند.
کمااینکــه در مورد عــراق و حتی 
یوگوســالوی نیز - پس از مبــادرت به 
امنیتی سازی این کشورها - صرفاً با استناد 
به مقوالتی از قبیل »دفاع پیش دستانه« و 

»مسئولیت حمایت« وارد کارزار نظامی 
شــدند و در عمل - با اتکأء به دکترین - 

شورای امنیت را دور زدند!
حال، چــرا تصور می شــود در برابر 
غنی سازی 90درصدی ایران - که به مثابه 
ریختن بنزین روی آتش »امنیتی سازی« 
است - صرفاً به طی کردن مسیر قانونی 
تعریف شده در منشور سازمان ملل اکتفا 

خواهند کرد؟
 عمل به توصیه های جلیلی

 یک قمار بزرگ است
کارشناس مسائل سیاست خارجی 
گفت: کسب قدرت، عامل تامین کننده 
منافع ملی است. باید به قدری، قدرت ملی 
ایران افزایش پیدا کند که خروج از توافق 
با ایران، هزینه زیادی بــه آمریکایی ها 
وارد کند بگونه ای که آمریکایی ها برای 
پیشگیری از خسارات بیشتر، حاضر شوند 

در این پیمان باقی بمانند.
امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو با ایلنا، 
درباره مطرح شدن موضوع تصمیم گیری 
برای راستی آزمایی در مذاکرات احیای 
برجام در وین گفت: جلب اعتماد ایران، 
عنصر اصلی اساسی رسیدن به یک توافق 
است. ایاالت متحده آمریکا به هر شکلی 
و هر بهانه ای از برجام خارج شــده و حاال 
باید اعتمادسازی کند. حق ایران است 
که باالترین تضمین ها را به دست بیاورد. 

اما قوانین داخلی ایاالت متحده آمریکا و 
قوانین بین المللی، امکان کسب تضمین 
را برای پایــداری توافق با ایــران فراهم 
نمی کند. این مشکل فقط مربوط به ایران 

و آمریکا نیست.
وی ادامه داد: حتی اگر این موضوع را 
کنگره تصویب می کند. تصویب کنگره 
هم راهکار نیست، چون آمریکا از خیلی 
پیمان ها بیرون آمده،  باید مجلس سنا و 
شورای امنیت سازمان ملل هم آن را تایید و 
اروپایی ها و شرکت های آمریکایی تضمین 
بدهند. هر چه باشد دلیلی برای پایداری 
توافق نیست. مگر اینکه به قدری، قدرت 
ملی ایران افزایش پیدا کند که خروج از 
توافق با ایران، هزینه زیادی به آمریکایی ها 
وارد کند تا آمریکایی ها برای پیشگیری 
از خسارات بیشــتر، حاضر شوند در این 

پیمان باقی بمانند.
ابوالفتح در واکنش به نامه اخیر سعید 
جلیلی به رهبری گفت: از نظر حقوقی 
برجام همچنان جاری اســت و به همان 
اندازه که ایران از برجام حقوقی دریافت 
می کند، کشورهای عضو برجام هم این 
حقوق را برای خودشــان قائل هستند. 
برجام به گونه ای نوشته شده است که اگر 
ایران تخلفی انجام دهد، بدون آنکه نیاز به 
رای گیری برای اعمال تحریم ها باشد، 
فقط برای اعمال نشــدن تحریم ها رای 
گیری می شود و در آنجا رای وتوی چین و 

روسیه خنثی می شود.
وی گفت: نکتــه دیگر این اســت 
که برجام تــا االن که داریم بــر روی آن 
صحبت می کنیم، مصلحت نظام است. 
اگر مصلحت نظام نبــود، از برجام خارج 
می شــدیم. اما اینکه این مصلحت فردا 
ادامه پیدا می کند یا نه، خبری ندارم. به 
نظر می رسد، نظام تصمیمی برای خروج 
از برجام ندارد مگر تحولی اساسی رخ دهد. 
مثل اینکه اروپایی ها  مکانیسم ماشه را 
به شورای امنیت سازمان ملل بکشانند 
و تحریم های سازمان ملل اعمال شود. 
در آن صورت شاید ایران از برجام خارج 
شود. اما اگر با همین روند به جلو برویم، 
ایران در برجام می ماند. برجام فقط رفع 
تحریم نبود. یکسری شرایط هم برای ما 
ایجاد کرده است که حتی با خروج آمریکا 
و اعمال تحریم ها، ایــران در برجام باقی 

مانده است.
ابوالفتح افزود:  هرکســی نظر خاص 
خودش را دارد که برجــام فتح الفتوح، 
ترکمنچای، خوب یا بد، به هر شکلی که 
بوده، جمع بندی و عقل جمعی نظام این 
بود که برجام با همین شــکل و وضعیت 
باقی بماند اما ممکن است که مصلحت 

تغییر کند و ایران از برجام خارج شود.

این کارشــناس مســائل سیاست 
خارجی، درباره بخشی از نامه دبیر پیشین 
شورای عالی امنیت ملی به رهبری نوشته 
است که اگر سطح اورانیوم غنی شده را به 
90 درصد برسانیم آمریکا مجبور می شود 
که به میــز مذاکره برگــردد، گفت: چه 
دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم، 
قدرت، حــرف اول را در نظام بین الملل 
می زند. کسی می تواند حقوقش را به دست 
بیاورد که قدرتمند باشد حاال می خواهد 
آمریکا یا کوچکترین کشور بازیگر بین 
المللی باشد. بنابراین کسب قدرت، عامل 
تامین کننده منافع ملی اســت. اما باید 
توازنی باشد. کشورها از یک طرف نباید 
دچار خودکوچک بینی باشند و توانمندی 
خودشان را دست کم بگیرند، زود مرعوب 
شــده و جا بزنند. از طرف دیگر هم نباید 
دچار خود بزرگ بینی شوند و خودشان را 
بیش از حد آن چیزی که هستند، توانمند 
دانسته و دست به کارهای پرریسک بزنند.
ابوالفتح در ادامــه گفت: جمهوری 
اسالمی امروز خیلی خرمندانه اورانیوم 
غنی شده را تا ۶0 درصد رسانده و چیزی به 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران اضافه 
نشده اســت. اظهارات مقامات مسئول، 
مبنی بر اینکه حتی اگر برجام و مذاکرات 
وین شکست بخورد، ایران از ۶0 درصد 
جلوتر نمی رود، پیامی آشکاری به بعضی 
از دوستان است که در جبهه مقابل قرار 
نگیرند. این خطر وجــود دارد که رفتن 
به ســمت 90 درصد که به اصطالح پای 
ساخت بمب اتم است، می تواند روسیه و 

چین را با اروپا و آمریکا متحد کند.
وی گفــت: روســیه و چیــن هم 
دغدغه هــای مربــوط به عدم اشــاعه 
تسلیحات هسته ای دارند که ممکن است 
علیه ما اقداماتی انجام دهند. همانطور 
که قبل از برجام، روسیه و چین به تمام 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
رای مثبت دادند و حتی حاضر نشدند رای 
ممتنع بدهند. به این علت که در آن زمان 
تصور پکن و مسکو این بود که ایران دارد 
به سمت بمب اتم حرکت می کند. اما االن 
که چنین واکنشی نداشته و از ما حمایت 
می کنند، نشــان می دهد برای مسکو و 
پکن جا افتاده است که فعالیت هسته ای 
ایران صلح آمیز بود و احساس خطر نمی 
کنند.وی تاکید کرد: نباید تصور کنیم 
که اگر سطح اورانیوم غنی شده را به 90 
درصد یا بیشتر رساندیم و حتی بمب اتم 
هم ساختیم، روسیه و چین این موضع 
را ادامه دهند. بدون کســب اطمینان از 
حمایت ها و همکاری های کشورهایی 
مثل چین و روسیه چنین اقداماتی بسیار 

پر هزینه است.  

تحلیل کارشناسان مسائل بین الملل از نامه جلیلی به رهبر انقالب؛
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واکنش یکی از نزدیکان احمدی نژاد  
به احتمال حذفش از مجمع

علیرضا بیگــی نماینده مردم تبریــز در مجلس 
در واکنــش به اظهاراتــی مبنی بر حــذف محمود 
احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان 
کرد: »تشخیص اینکه چه کسانی در مجمع عضویت 
داشته باشند با رهبری است. این افراد که چنین اظهار 
نظراتی دارند، کاره ای نیستند و باید مشخص کنند که از 
کجا الهام می گیرند و به این اطالعات دسترسی دارند.«

     
وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان:

روابط میان »دوشنبه« و »تهران« 
در سطح مطلوب قرار دارد 

وزیر امور خارجه تاجیکســتان روابط کشورش با 
جمهوری اسالمی ایران را مطلوب توصیف کرد. 

به گزارش ایسنا، »سراج الدین مهرالدین« در یک 
نشست خبری که به منظور تشریح  فعالیت های دولت 
تاجیکستان در زمینه سیاست خارجی طی سال ۲0۲1 
برگزار شد، نخستین سفر رسمی خارجی »سید ابراهیم 
رئیسی« رئیس جمهور اسالمی ایران به تاجیکستان 
در  شهریورماه سال جاری)1۸-1۷سپتامبر۲0۲1(

را مهم خواند و گفت که در این ســفر بیانیه مشترک 
سران دو کشــور و همچنین هشت سند همکاری به 
امضا رسید که برای توسعه روابط دوجانبه مهم است.
وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان گفت: به نظر 
من بهبود روابط میان دو کشور به خوبی احساس می 
شود و مطمئنم که طی سال جاری میالدی تعدادی از 
اقدامات دوجانبه تحقق خواهند یافت که رسانه ها در 

جریان قرار خواهند گرفت.
      

پاداش ۱۰ میلیون دالری آمریکا 
برای دو هکر ایرانی!

آمریکا برای دریافت اطالعات دو هکر ایرانی پاداش 
10 میلیون دالری در نظر گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از نشنال، وزات خارجه آمریکا 
در بیانیه ای اعــالم کرد که ایاالت متحــده به دنبال 
اطالعاتی دربــاره نقش دو هکر ایرانــی  در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۲0۲0 آمریکاست.
 وزارت امــور خارجه به دنبــال اطالعاتی درباره 
اشخاص سایبری ایرانی »سید محمد حسین موسی 
کاظمی« و »سجاد کاشیان« - افراد  شاغل در شرکت 
سایبری ایرانی ایمن نت پاســارگاد  است که در یک 
عملیات آنالین  تحت حمایــت دولت ایران به دنبال 
مداخله  در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا 
بودند.دو هکر مظنون در نوامبر ۲0۲1 به  نقش داشتن 
در یک کارزار ایمیلی که مردم را تشــویق به انتخاب 
مجدد دونالــد ترامپ می کرد، متهم شــدند. ایاالت 
متحده به دنبال اطالعات بیشتر در مورد این دو هکر 
است و پاداشی  10 میلیون دالری برای دریافت چنین 

اطالعاتی پیشنهاد کرده است.
      

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:
به مرحله سیادت هوایی رسیده ایم

امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش، در بازدیــد از مواضع پدافندی 
مستقر در جزایر سیری، تنب بزرگ و بوموسی انجام 
شد، گفت: امروز جایگاه این نیرو در عرصه بین المللی 
به پشتوانه انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی و همدلی 
ملت شریف ایران اسالمی از صیانت هوایی به سیادت 
هوایی رسیده اســت به طوری که در منطقه و جهان 

حرف برای گفتن داریم.
      

ادعای سخنگوی پنتاگون:
تهدیدهای مشخصی از سوی 

ایران در منطقه وجود دارد
سخنگوی پنتاگون با تکرار برخی ادعاهای بی اساس 
درباره سیاست های منطقه ای ایران، گفت که تهدیدهای 
مشخصی از سوی این کشور وجود دارد.به گزارش ایلنا، 
»جان کربی« با ادعای وجود تهدید منطقه ای از سوی 
ایران، به رزمایش نیروی دریایی آمریکا و هم پیمانان 
آن اشاره کرد و گفت که نه تنها ما بلکه متحدان ما نیز 
باید برای مقابله با این تهدیدها آماده باشند.کربی افزود 
که این رزمایش ها ماهیتی صوری نداشــته است. این 
تمرین ها در شرایطی صورت می گیرد که باید اطمینان 
حاصل کنیم برای مقابله با تهدیدهای ایران آمادگی 

وجود دارد.
      

سفر نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانستان به قطر 

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در 
سفر به دوحه پایتخت کشور عربی قطر، با نماینده ویژه 

قطر در امور افغانستان دیدار و رایزنی کرد . 
به گزارش ایسنا، حســن کاظمی قمی در صفحه 
توییتــر خود نوشــت: در  دوحه با مطلــق بن ماجد 
القحطانی، نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار 
و در خصوص زمینه های همکاری پیرامون افغانستان 

تبادل نظر کردیم.

روی موج کوتاه

دیپلماسی

رئیس جمهور در گفت وگــوی تلفنی با قاســم ژومارت 
توکایف« همتای قزاقستانی خود، امنیت، ثبات و آرامش کشور 
دوست و برادر جمهوری قزاقستان را برای جمهوری اسالمی 
ایران با اهمیت توصیف کرد و گفت:  هرگونه دخالت خارجی 
ثبات منطقه را به چالش می کشد و از استقرار آرامش و ثبات در 

منطقه حمایت می کنیم.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیســی با بیان اینکه سطح 

فعلی مناســبات و همکاری های اقتصــادی و تجاری ایران و 
قزاقستان متناسب با سطح روابط سیاسی دو کشور نیست، ابراز 
امیدواری کرد که در سی امین سال برقراری روابط دیپلماتیک 
بین دو کشور گام بلندی در راســتای ارتقای سطح تعامالت 
اقتصادی دو کشور برداشــته شود.»قاسم ژومارت توکایف« 
رئیس جمهور قزاقســتان نیز در این مکالمه تلفنی با تشکر از 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از استقالل کشورهای منطقه، 

گفت: در ۳0 سال سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، دو 
کشور توانسته اند سطح مطلوبی از روابط نزدیک و دوستانه را 
با یکدیگر ایجاد کنند و یقین دارم کــه آینده روابط دوجانبه 
بسیار پرثمر و درخشان خواهد بود.رئیس جمهور قزاقستان با 
بیان اینکه گسترش روزافزون روابط با ایران به ویژه در عرصه 
همکاری های اقتصادی و تجاری برای وی بســیار بااهمیت 
است، ابراز امیدواری کرد که برگزاری نشست آتی کمیسیون 

مشترک همکاری های اقتصادی و نیز سفرهای دوجانبه بتواند 
جهشی بلند در روابط دو کشور ایجاد کند.

رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با همتای قزاقستانی:

 هرگونه دخالت خارجی ثبات منطقه را به چالش می کشد

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی ایران اعالم کرد مجموعه قراین 
و شواهد نشان می دهد شرایط برای یک 
توافق خوب و برد- برد آماده اســت، به 
شــرط اینکه غربی ها هم حسن نیت و 

جدیت داشته باشند.
محمود عباس زاده نشســت اخیر 
اعضای این کمیســیون با رئیس تیم 

مذاکره کننده برجامی را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه در این جلســه رئیس تیم مذاکره 
کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و 
حسن نیت و جدیت جمهوری اســالمی ایران تاکید 
کرد، افزود: باقری اعالم کرد که تابه حال هیچ گفتگوی 

مستقیمی با آمریکایی ها نداشته ایم.
نماینده مشکین شــهر در مجلــس تصریح کرد: 
آنچه از مباحث مطروحه در این جلسه می توان جمع 

بندی کرد این اســت که در شــرایط 
موجود اساسا نتیجه داشتن و مابه ازای 
عینی مذاکره مستقیم با آمریکا روشن 

نیست.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: 
با وجود مثبت و روبــه جلو بودن روند 
مذاکرات، هنوز مســائل مهمی باقی 
مانده است که باید بر ســر آن مذاکره 

و توافق شود.
عباس زاده اظهار کرد: حق ماست که تمام تحریم ها 
لغو شود اما تا به امروز حریف لغو بخشی از آنها از آنها را 
پذیرفته است مجموعه قراین و شواهد و واقعیت ها از 
جمله برگه هایی که جمهوری اسالمی ایران در دست 
دارد نشان می دهد شــرایط برای یک توافق خوب و 
برد- برد آماده است به شرط اینکه غربی ها هم حسن 

نیت و جدیت داشته باشند.

یک نماینده مجلس شــورای اسالمی 
با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها درباره 
طرح صیانت، گفت: طرح فعلی صیانت در 
تعارض با دستور رهبر انقالب در تشکیل 
شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول 
متعدد قانون  اساسی است و قابلیت اجرا و 
تصویب در مجلس را ندارد.به گزارش ایلنا، 
مجتبی توانگر، نماینده تهران در مطلبی در 

صفحه توئیتر خود نوشت:
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره نســخه 
جدید طرح صیانت   )حمایت یا تنظیم گری( نسخه ۵ دی 
ضمن تاکید بر ضرورت حکمرانی و قانون گذاری گفته است 
طرح فعلی در تعارض با دســتور رهبر انقالب در تشکیل 
شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول متعدد قانون  

اساسی است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد. 
اول دی ماه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از 

فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکاالت 
عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان 
بیشتر برای اصالح آن شد. بعد از آن در ۷ دی 
ماه، اعضای کمیسیون مشترک حمایت 
از حقوق کاربران طــرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجــازی را برای اعمال 
پیشنهادهای کارشناسی و بررسی بیشتر 

به مرکز پژوهش های مجلس بازگرداند.
اخیرا هم سیدنظام موسوی، سخنگوی 
هیات رئیسه مجلس در برنامه دستخط سیما گفته بود که 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی منتهی به اسم صیانت 
مطرح شد، در کمیسیون است و جلو می رود. دقیقاً نمی دانم 
نهایی شدن آن چه زمانی است، منتهی آن چیزی که اطالع 
دارم این است که بعد از مذاکرات مفصلی که در کمیسیون 
صورت گرفت دوستان در دولت، وزارت ارتباطات و دبیرخانه 
شورای عالی فضای مجازی، نکاتی داشتند و مسائلی داشتند 

که توافق شد، نکات آن دوستان هم لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

شرایط برای توافق خوب و برد- برد آماده است
توانگر مطرح کرد:

طرح صیانت با اصول متعدد قانون  اساسی در تعارض است


