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روی موج کوتاه

دادستان کل کشــور گفت: پیام 
ما به دشمنان کشــور این است که 
تصور نکنند با فریب دادن عده قلیلی 
می توانند به اهداف خود برسند، البته 
عوامل اصلی هم شناســایی شده و 
هیچ خط قرمزی برای برخورد با آنها 

نخواهیم داشت.
 بــه گــزارش روابــط عمومی 
دادستانی کل کشور، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری با بیان اینکه 
بعد از حوادث اخیر که به واســطه 
اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین 
اتفاق افتاد، تعدادی از افراد دستگیر 
شــدند و اکنون در بازداشت به سر 
می برند، گفت: ایــن افراد همگی با 
خانواده شان ارتباط گرفته و تماس 
تلفنی داشــته اند و نکتــه مهم این 
است که همه این دستگیرشدگان 
از وضعیت زندان و نگهداری شــان 

اعالم رضایت کرده اند. وی در حاشیه 
بازدیــد از زندان بزرگ فشــافویه 
در رابطــه با وضعیــت زندانیان در 
جمع خبرنگاران گفــت: در بازدید 
دو ســاعته ای که از زنــدان بزرگ 
تهران صورت گرفــت، دیدار چهره 
به چهره ای با افراد دســتگیر شده 

داشتیم.
منتظری افزود: بعــد از حوادث 
اخیر که به واســطه اجــرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین اتفاق افتاد، 
تعدادی از افراد دســتگیر شدند و 
اکنون در بازداشــت به سر می برند. 
کنترل این کار و نظارت بر کارهایی 
که این افراد انجــام داده اند، مورد 
توجه دســتگاه قضایی اســت، هم 
به لحاظ اینکه افــرادی که در این 
حوادث ممکن است مقصر نباشند و 
بی گناه باشند و در جمعیت دستگیر 

شده باشند و افرادی که ممکن است 
دارای تقصیــر در مراتــب مختلف 

باشند.
منتظری ادامــه داد: تاکید ما به 
مسئوالن در زندان فشافویه این بود 
که هرچه سریع تر این افراد تعیین 
تکلیــف و غربالگری شــوند، البته 
مسئوالن مرتبط هم وعده داده اند 
که ظرف 48 ساعت آینده غربالگری 

آنها به پایان خواهد رسید.
دادستان کل کشور تصریح کرد: 
افراد دستگیرشــده ای که بی گناه 
تشــخیص داده شــوند، در اولین 
فرصت آزاد خواهند شد؛ اما آنهایی 
که مرتکب جرم شده  باشند، حتما به 
ســرعت درجه بندی شده و به جرم 

آنها رسیدگی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آنهایی که 
جرم کمتری دارند و مرتکب جرایم 

خیلی مهم نشــده  باشــند، هرچه 
زودتر تعیین تکلیف می شــوند، اما 
آنهایی که جرایم ســنگینی انجام 

داده  باشــند در چارچوب قوانین با 
آنها برخورد خواهد شد.

دادســتان کل کشــور افــزود: 
در ایــن بازدید دو ســاعته به تمام 
دستگیرشدگان توصیه کردیم که 
در بازجویی هــا و تحقیقات از خود 
صداقت به خرج دهنــد، زیرا وقتی 
صداقت داشته باشــند می توان به 

آنها کمک کرد.
منتظری افزود: این افراد همگی 
با خانواده شان ارتباط گرفته و تماس 
تلفنی داشــته اند و نکتــه مهم این 
است که همه این دستگیرشدگان از 
وضعیت زندان و نگهداری شان اعالم 

رضایت کرده اند.
دادســتان کل کشــور تصریح 
کرد: پیام ما به دشــمنان کشــور 
این اســت که تصور نکنند با فریب 
دادن عــده قلیلــی می تواننــد به 
اهداف خود برســند، البته عوامل 
اصلی هم شناســایی شــده و هیچ 
 خط قرمــزی برای برخــورد با آنها 

نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: قطعا دستگاه های 
امنیتــی و اطالعاتــی بــا توجه به 
مستندات موجود مسائل را تعقیب 
کرده و برای ما هم شناسایی عوامل 
اصلی اولویت دارد که البته تا امروز 

هم تعدادی دستگیر شده اند.
دادستان کل کشــور گفت: این 
افراد که عوامل اصلی هستند بدانند 
که امکان گریز و فرار برایشان وجود 

نخواهد داشت.
منتظری ادامــه داد: ملت عزیز 
ایران همانگونــه که در همه مراحل 
همراه نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
بوده اند بــرای بازگرداندن آرامش 
به کشــور اکنون هم حامی و همراه 
باشند. بیگانگان و دشمنان در طول 
چهار دهه گذشته از هر فرصتی برای 
برهــم زدن آرامش نظام اســتفاده 

کرده اند، اما تا امروز به نتیجه دلخواه 
خود نرسیده اند.

منتظــری خاطرنشــان کــرد: 
امــروز اذناب بیگانــگان در منطقه 
تالش هایــی می کننــد و بــا همه 
سرمایه گذاری هایشــان دستشان 
کوتاه مانده و تنها چنــد بانک را به 
آتش کشیده اند که این موضوع باید 

برای آنها آبروریزی باشد.
وی افزود: ملت غیور و همیشه در 
صحنه ایران اجازه نمی دهد دشمن 
از این موقعیت سوء استفاده کند و به 
نتیجه دلخواه خود برسد. لذا من به 
جوانان توصیه می کنم تا به دستگاه 
قضایی اطالعاتی و امنیتی کشــور 
کمک کرده و تصاویر و مســتندات 
خــود از اغتشاشــگران را آنها ارائه 

دهند.
منتظــری عنوان کــرد: اگر هر 
شهروندی در کشــور خود را همیار 
و کمکیار دستگاه های امنیتی بداند 
در ایجاد امنیت ســهیم می شود و 
به این ترتیب امنیت کشــور حفظ 

خواهد شد.
دادســتان کل کشــور در پایان 
گفت: در این بازدید به دستگاه های 
امنیتی و ضابطــان توصیه کردیم 
تا با تــالش شــبانه روزی موضوع 

غربالگری را تسریع کنند.

دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از زندان فشافویه:

هیچ خط قرمزی برای برخورد با خاطیان نخواهیم داشت

خبر

یک عضو فراکســیون امید مجلس شورای 
اسالمی معتقد است مسئوالن در شرایط فعلی و 
خاص کشور نباید اظهار نظرهایی داشته باشند 

که به التهابات دامن بزند.
جالل میرزایــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
سیاسی ایلنا درباره صحبت های احمد خاتمی 
عضو مجلس خبرگان رهبــری مبنی بر اینکه 
کمیســیون سیاســی اجتماعــی و فرهنگی 
مصوبه ای را  تصویب کرده است مبنی بر این که 
»مسئوالن از این پس اجازه فعالیت شبکه  های 
مجازی خارج ایران را ندهند« گفت: البته آقای 
خاتمی پس از چندین ســاعت اعالم کرد که در 
حد توصیه این مطالب را بیان کرده و قصدش از 

این حرف قانونگذاری نبوده است.
 نماینــده مــردم ایالم در مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: انتظار این است که افراد و 
شخصیت ها همچون سید احمد خاتمی به گونه 
ی صحبت نکنند که در جامعه التهاب ایجاد شود 

که بعداً مجبور شــوند آن را تصحیح کنند. وی 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید بسیاری از 
افراد که جایگاه و مسئولیت دارند در بیان مسائل 

دقت کنند.
این عضو فراکســیون امید  ادامــه داد: بیان 
کردن برخی از مسائل در شــرایط فعلی باعث 

التهاب و واکنش منفی می شود.
 وی با بیان این که تصمیم گیری درباره برخی 
از کارها باید به کارشناســان واگذار شود، گفت: 
مقصود آقای خاتمی بسیار تخصصی است و باید 
اجازه داد شورای امنیت کشور با کارشناسان در 

این زمینه تصمیم بگیرند.
 این نماینده اصالحطلب مجلس شــورای 
اسالمی در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که این 
روزها شاهد هســتیم برخی از رفتارها از سوی 
نهادها و سازمان ها به گونه ای اتخاذ می شود که 
گویی مجلس از حیز انتفاع افتاده اســت، گفت: 
آقای خاتمی و یا هر فرد دیگری از این کمیسیون 

مجلس خبرگان می توانستند از مجلس بخواهند 
که در این زمینه چاره اندیشی کند.

 وی ادامه داد: نیروهای اجتماعی تشکل ها، 
گروه ها و  افراد می توانند مطالباتشان را در مجلس 
مطرح  کنند و کارشناســان در آنجا با توجه به 

نیازهای جامعه تصمیم گیری می کنند.
 نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: اینکه بیاییم بگوییم در کمیسیونی 
موضوعی را مصــوب کردیم در شــرایط فعلی 
جز اینکه التهاب ایجاد کنــد کار دیگری انجام 
نداده ایم.  وی درخصوص اتصال شبکه اینترنت 
گفت: امنیت نسبی در کشور برقرار است و التهابی 
دیگر نیست و با توجه به تاثیر اینترنت در زندگی 
مردم و کسب و کارشان انتظار این است شورای 
تامین کشور هر چه زودتر اقدامات الزم را انجام 
دهد.  میرزایی در خصــوص اتصال اینترنت در 
اســتان ایالم بیان کرد: ایالم یکی از امن ترین 
استان های کشور بود و درگیری خاصی نداشت. 

خوشبختانه مردم حوزه انتخابیه ما رفتار کاماًل 
مدنی را از خود نشان دادند.

وی افزود: همان روزهــای اول یک اعتراض 
مسالمت آمیز شکل گرفت و خوشبختانه مسئله 
خاصی صــورت نگرفت بنابرایــن انتظارمان از 
شورای تامین این است که هرچه زودتر اینترنت 

استان ایالم را وصل کند.
ایــن نماینده اصالح طلب مجلس شــورای 
اسالمی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر 
اینکه آیا فراکسیون امید در خصوص رسیدگی 

به پرونــده افراد بازداشــتی در اعتراضات اخیر 
ورود خواهــد کرد یــا خیر؟ گفت: بــا توجه به 
اینکه تعطیالت این هفته مجلس لغو شــده و 
نمایندگان در مجلس حضور پیدا خواهند کرد، 
گزارشی در مورد آنچه که اتفاق افتاده به مجلس 
خواهد رســید. وی تاکید کرد: ابعاد مســئله و 
اینکه دامنه ای موارد چه بوده و مســئوالن چه 
اقداماتی در پیش گرفته اند را بررســی خواهیم 
 کرد و بســیاری از موارد را مورد رسیدگی قرار 

خواهیم داد.

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

مسئوالن اظهارنظری نکنند که به التهاب ها دامن زده شود 
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 به منظور بررسی ناآرامی های اخیر 
صورت می گیرد 

حضور مقام های سپاه و وزارت 
اطالعات در جلسه غیرعلنی مجلس 
نشست مشــترک کمیســیون امنیت با 
کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
جهــت بررســی ناآرامی های بعــد از اجرای 
طرح مدیریت مصرف ســوخت در کشــور؛ با 
حضور مسئولین ذی ربط روز دوشنبه برگزار 
خواهد شــد. به گزارش خبرگزاری فارس،  در 
این نشست مســئولین وزارت کشور، وزارت 
اطالعات، ســازمان اطالعات ســپاه و نیروی 

انتظامی حضور خواهند داشت.
    

واکنش موسوی به تحریم وزیر 
ارتباطات توسط آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه تحریم وزیر 
ارتباطات کشورمان توسط آمریکا را محکوم 
و آن را گویــای برخــورد سیاســی و ابزاری 
این کشــور با محیط اینترنت آزاد دانســت. 
به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی، در این 
باره خاطرنشــان کرد: همگان آگاه  هســتند 
که دولت کنونی آمریکا ارزشــی برای اصول و 
ارزش های دمکراتیک، شفافیت و حقوق بشر از 
جمله آزادی اینترنت برای دیگران قائل نیست 
و نگاهی به سوابق و کارنامه این دولت در اِعمال 
فشار بر مدیران شرکت ها و شبکه های بزرگ 
اجتماعی و ارتباطاتی از جمله توییتر به منظور 
قطع دسترســی صداهای مخالــف، گویای 
برخورد سیاســی و ابزاری این دولت با محیط 

اینترنت آزاد است.
    

محکومیت ایران از سوی 
دادگاهی در آمریکا

در ادامه سیاســت های ضد ایرانی مقامات 
و دولتمردان آمریکا، یــک دادگاه فدرال این 
کشور، دولت ایران را به پرداخت ۱8۰ میلیون 
دالر بابت آن چه خسارت به جیسون رضائیان 
و خانــواده اش در مدت بازداشــتش در ایران 
خوانده شده، محکوم کرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از روزنامه واشنگتن پست، گفته شده است 
که این اقدام برای جلوگیری از گروگان گیری 
آمریکایی ها در آینده ضرورت داشــته است. 
ریچارد.جــی. لئــون، قاضــی دادگاه فدرال 
واشنگتن، پس از آن که ایران به جلسه استماع 
دو روزه در مــاه ژانویه پاســخی نداد، حکمی 

غیابی علیه ایران صادر کرد.
    

جلسه استیضاح »حجتی« 
سه شنبه برگزار می شود

یک عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای 
اسالمی گفت که جلسه استیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی سه شنبه برگزار می شود.  علی اصغر 
یوسف نژاد در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
محمود حجتی قرار است با حضور در مجلس 
به ۱8 محور اســتیضاح پاســخ دهد. به گفته 
وی، مجلس برای جلسه استیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی از رئیس جمهوری هم دعوت کرده 

است که در این جلسه حضور پیدا کند.
    

رایزنی وزرای امور خارجه امارات 
و آمریکا با محوریت ضدایرانی

وزرای امور خارجه آمریکا و امارات متحده 
عربی در دیداری با مواضعی ضدایرانی درباره 
ایران رایزنی کردند. به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگزاری شــینهوا، طبق بیانیه منتشــر 
شــده از وزارت امور خارجه آمریــکا، پمپئو و 
بن زائد درباره آن چه ضــرورت مقابله با رفتار 
بی ثبات کننده ایران خوانده شده است، مذاکره 

کردند.
    

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: 
سازمان زندان ها نباید از قوه 

قضائیه جدا شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
درباره نگاه های سیاســی برخی نمایندگان به 
سازمان زندان ها به منظور انتزاع از قوه قضائیه و 
الحاق آن به وزارت کشور، گفت: سازمان زندان ها 
باید بخــش زیرمجموعه قوه قضائیه باشــند؛ 
چراکه زندان محل نگهداری زندانی نیست، بلکه 
ندامتگاه محسوب می شود. حجت االسالم حسن 
نوروزی، با تأکید بر اینکه قضات رأی دهنده باید 
حداقل ماهی یکبار محکومین پرونده های خود را 
ببینند، تصریح کرد: من به صورت ۱۰۰ درصد 
مخالف انتزاع ســازمان زندان ها از قوه قضائیه و 

الحاق به وزارت کشور هستم.

تاکید ما به مسئوالن در 
زندان فشافویه این بود که 

هرچه سریع تر این افراد 
تعیین تکلیف و غربالگری 

شوند، البته مسئوالن 
مرتبط هم وعده داده اند 

که ظرف 48 ساعت آینده 
غربالگری آنها به پایان 

خواهد رسید

بعد از حوادث اخیر که 
به واسطه اجرای طرح 

سهمیه بندی بنزین 
اتفاق افتاد، تعدادی از 
افراد دستگیر شدند و 

اکنون در بازداشت به سر 
می برند. این افراد همگی 

با خانواده شان تماس 
تلفنی داشته اند و نکته 

مهم این است که همه این 
دستگیرشدگان از وضعیت 

زندان و نگهداری شان 
اعالم رضایت کرده اند

عضو شــورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه 
لیســت امید مردم را کامال از تحول، ناامید کرده است، 

گفت: کارهای بر زمین مانده بسیاری وجود دارد .
به گزارش فارس، ســید محمد حسینی در همایش 
اســاتید دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی این شورا، با 
بیان اینکه بایــد در مدیریت کشــور و دولت تغییراتی 
ایجاد شود، گفت: از ســال ۱38۰ در انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری برخی اختالفات و هماهنگی هایی 
در جریان اصولگرایی بوده و جبهه متحد و سازوکارهای 

متعددی نیز فعال بوده اند.
وی افزود: در انتخابات مجلس سال 94 لیست تهران 

مورد اقبال واقع نشد، تصریح کرد: در آن دوره اساتید و 
صاحب نظران چندان قانع نشده بودند.

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب با بیان اینکه در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گزینه واحد حاصل 
شد و عملکرد بهتری را شاهد بودیم، یادآور شد: یکی از 
انتقادات ایــن بود که در آن جبهــه )جمنا( نمایندگان 
طیف های مختلف و بانوان و رسانه ای ها حضور نداشتند.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی شورای ائتالف شکل 
گرفت و ما از ۱4 حزب برای حضور در شــورای ائتالف 

دعوت کرده ایم.
حســینی با اشــاره به حضور بر خی فعــاالن ادوار 

تشکل هایی دانشجویی در شــورای ائتالف خاطرنشان 
کرد: اصــل کار میدانی مــا در استان هاســت و 2۰۰ 
شهرستان مجمع عمومی تشکیل داده اند تا کار را پیش 

ببرند.
وی با اشاره به آغاز جلسات با احزاب و رسانه ها از جمله 

در خانه احزاب تصریح کرد: باید درباره عبور از بحران ها 
فکر و تصمیم گیری شــود و از این رو بایــد در اینگونه 

نشست های تخصصی همفکری شود.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب با اشاره به اینکه 
درباره نظــارت مجلس فعلی انتقادات بســیاری وجود 
دارد گفت: مجلس و به ویژه نماینــدگان تهران در این 
حوزه ضعیف عمل کرده اند و به همین دلیل مردم هنوز 
نمایندگان خود را نمی شناسند درحالی که نمایندگان 
تهران همیشــه در دوره های گذشــته جریان ســاز و 

پیشقراول بوده اند.
وی با بیان اینکه لیست امید چنین وضعیتی را ایجاد 
کرده به طوری که مردم کامال از تحول ناامید شــده اند، 
یادآور شد: رهبر معظم انقالب فرمودند ساختار بودجه، 
نظام بانکــی و رونق تولید باید متحول شــود و از این رو 

کارهای بر زمین مانده بسیاری وجود دارد .

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب:

 لیست امید مردم را ناامید کرده است


