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روزنه خبر

توضیحات معاون سیاسی سپاه 
درباره فایل صوتی جنجالی

انتخاب: ســردار یداهللا جوانی، معاون سیاســی  �
سپاه پاسداران و مدیر مسئول هفته نامه صبح صادق 
نوشــت: از شــب ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ جبهه اســتکبار با 
محوریت اتاق رسانه ای آمریکا،  با فعال سازی تمامی 
ظرفیت های خــود در فضای حقیقی و مجازی،  یک 
تهاجم ســنگین تبلیغاتی علیه ســپاه و تعدادی از 
فرماندهان سپاه و از  جمله سردار دل ها، سیدالشهدای 
جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز کرد. 
در این گزارش یک نکته برجســتگی دارد و آن اینکه 
در فرایند فعالیت های این شــرکت، افرادی مرتکب 
تخلف شــده اند و بیت المال حیف و میل شده و باید 
برای حفظ بیت المال با متخلفان برخورد شــود. او 
ادامــه داد: در نقطه مقابل هــم یک نکته و مطلب 
در صحبت هــای فرمانده کل ســپاه در آن مقطع در 
واکنش به این گزارش بیش از همه برجستگی دارد 
و آن اینکه  با هر نــوع تخلفی باید قاطعانه برخورد 
شــود. در نهایت با عزم و اراده حاکم بر ســپاه برای 
برخورد با تخلفات مالی و اقتصادی،  گزارش تخلفات 
و اســامی متهمــان این پرونــده در اختیــار مراجع 
قضائی برای رسیدگی قرار می گیرد. سازمان قضائی 
نیروهای مسلح هم با قاطعیت و سرعت به تخلفات 
متهمان پرونده رســیدگی،  افرادی تبرئــه و افرادی 
هم مانند محمود ســیف،  عیسی شــریفی،  محمود 
خاکپور و مســعود مهردادی  به اتهام مشــارکت در 
کالهبرداری باندی،  مشارکت در پول شویی و برداشت 
و تصاحب غیر قانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس 
تعزیــری و همچنیــن اســترداد وجــوه تحصیلی و 
جزای نقدی محکوم می شوند.ســردار جوانی ادامه 
داد: «متهم ســازی نظام جمهوری اسالمی به فساد 
سیستمی و قرار داشتن سپاه در کانون این فساد،  نقطه 
هدف اصلی در این ســناریو اســت. دشمن با تمرکز 
راهبردی بر این هدف،  به دنبال زدن و تخریب توأمان 
ســپاه و بیت رهبری در یک جنگ شــناختی اســت. 
براساس این نقشه شــیطانی، به محض انتشار فایل 
صوتی در آســتانه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ از سوی رادیو فردا، 
تمامی رسانه های وابسته به دشمن با بهانه قرار دادن 
ایــن فایــل از طریــق لجن پراکنــی،  دروغ گویــی و 
تهمت زنی،  با طرح موضوعــات و مطالبی که هیچ 
واقعیت ندارد،  تالش کردند با متهم ســازی ســپاه و 
بیت رهبــری و نظام به فسادســتیزی، به زعم خود 
این ارکان جمهوری اســالمی را در افکار ملت ایران 

بی اعتبار کنند».
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واکنش وکیل موسویان 
به محکومیت موکلش

شرق: هوشــنگ پوربابایی، وکیل موســویان، در  �
واکنش به سخنان خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه و 
رئیس سازمان بازرسی کشور در رابطه با محکومیت 
موکلــش گفت: بعــد از دوران موفقیت آمیز موکلم 
در ســفارت ایران در آلمان و مراجعت وی به ایران، 
به عنوان معاون دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
مشــغول فعالیت شــد. او افزود: به  جهــت اعتبار 
نام بــرده در اروپــا، هم زمان به عنوان مشــاور جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در ســازمان کیش منصوب 
شــد تا به لحاظ اعتبار خارجی بــه معرفی و جذب 
ســرمایه گذار در منطقه کیش کمــک کند. چون وی 
ســرمایه گذاران متعددی از جمله آقــای ثابت را به 
کیــش معرفی کرده بــود و پروژه هــای متعددی از 
قبیــل هتل داریــوش و دلفیناریوم و پــارک جنگلی 
را ایجــاد کرده بود ، این بار کنسرســیوم گل شــرق را 
جهت ســرمایه گذاری هتل های متعدد، زمین گلف 
۱۵۰ هکتاری در ســطح بین المللی و ســاخت مراکز 
تجــاری و اداری با همکاری شــرکت های اروپایی را 
به سازمان کیش معرفی کرد که سازمان کیش پس 
از مذاکره طوالنی با سرمایه گذاران، نسبت به انعقاد 
قرارداد اقدام کرد. او ادامه داد: پس از مدتی سازمان 
بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده 
را دچار اشــکال دانســته که ریاســت وقت سازمان 
کیش در نامه ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه 
(مرحوم آیت اهللا شاهرودی) اعالم می کنند تا ضمن 
بررســی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن هست، 
مراتب را ابالغ کنند تا قرارداد لغو شود. در این مقطع 
موکلم به علت درگیری های شــغلی، از سمت خود 
اســتعفا داده اند. موضوع در جلسه سران سه قوه و 
کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیر محترم 
ســتاد در نامه ای بــا این مضمون که «ریاســت قوه 
قضائیه ضمن بررسی، اعالم نمود قرارداد را شخصا 
بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند»، مراتب 
را جهت اجرای قرارداد رسما ابالغ می  کنند. به گفته 
پور بابایی، قرارداد موصوف مورد حمایت ســران سه 
قوه، سازمان ســرمایه گذاری خارجی و وزیر اقتصاد 
دوران ریاست جمهوری خاتمی و نیز دولت و شورای 
عالی سرمایه گذاری خارجی دوران ریاست جمهوری 
آقای احمدی نــژاد قرار گرفته حتــی هیئت محترم 
وزیران دولت آقای احمدی نژاد در حمایت از قرارداد 
مذکور، طی مصوبه ای ارجاع حــل اختالف به اتاق 

بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب می کند.

 شــرق: تفکر «ما کار خودمــان را می کنیــم» تندروها 
و پایداری هــای مجلس انقالبی به کرســی نشســت و 
کلیات طرح صیانت با نادیده گرفتن انتقادات گســترده 
افکار عمومی، کارشناســان و صاحب نظران به تصویب 
رسید. هرچند هنوز مشخص نیست کدام نسخه از طرح 
صیانت به تصویب رســیده است. فقط نوری قزلجه، از 
مخالفان طرح، به «شــرق» گفت  حتــی موافقان هم 
نمی داننــد به کدام نســخه رأی داده انــد و نصرایی از 
موافقان طرح هم بدون تأییــد بی اطالعی خود از متن 
نهایی آنچه  مصوب شــده به «شرق» گفت جزئیات را 

هیئت رئیسه اعالم خواهد کرد.
صبح دیروز خبری منتشر شد مبنی بر ارسال پیامکی 
به اعضای کمیســیون کــه در جلســه ای ۴۵ دقیقه ای 
به بررســی و تصمیم گیــری در رابطه بــا طرح صیانت 
پرداخته خواهد شد که نشــان از عزم نمایندگان موافق 
محدودســازی اینترنت برای تصویب آن بود و درنهایت 
هــم در کمتر از ۳۰ دقیقه طرح تصویب شــد و حتی به 
نماینده مرکــز پژوهش های مجلس اجازه صحبت داده 
نشــد. رشــیدی کوچی، نماینده مخالف طــرح صیانت 
نیز در جلســه کمیســیون که کمتر از سه دقیقه فرصت 
صحبت کــردن یافــت، گفت: «شــما تصمیم خــود را 

گرفته اید، حداقل حرف های ما را بشنوید».
کمیسیونی که از همان ابتدا ترکیب اعضای آن  چنان 
بود که به نتیجه مورد نظر تندروها و پایداری های مجلس 
ختم شود و در این بین موافقان مسدود سازی اینترنت که 
اقلیتی در مجلس بودند، به سهولت تبدیل به اکثریت در 
کمیسیون مشترک شدند و به گفته مجید نصرایی، عضو 
کمیسیون مشترک به «شرق» ۱۹ نفر رأی مثبت به کلیات 
دادند. با این اوصاف دیروز فقط ۱۹ نفر برای بیش از ۸۵ 
میلیون ایرانی تصمیمی مخــرب گرفتند که فقط منافع 
اقلیتی که دل در گرو حذف رقبای خارجی در شبکه های 
اجتماعی دارند، تأمین خواهد کرد و رانتی جدید و پر سود 
برایشان در پی خواهد داشت و متضرر همیشگی این گونه 
ماجراها هم مردم عادی خواهند بود. هرچند یک عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید 
کرد که طرح  صیانت  مانند بقیه طرح های مسدودسازی 

و محدودسازی از همین االن شکست خورده است.
اینکه چرا نمایندگان مجلس می خواهند در مســیر 
حمایت از منتفعان از اجرای طرح صیانت گام بردارند و 
حقوق شهروندی و قانون اساسی را به شهادت گزارش 

مرکز پژوهش ها نقض کنند، امری اســت که نباید نادیده 
گرفته شود. فراموش نکنیم که حتی همین مصوبه دیروز 
هم خالی از اشــکال نیســت، زیرا قبل از تصویب کلیات 
طرحی که هشــتاد و پنجی شــده بود، طرحی جایگزین 
به رأی گذاشــتند که ســبب شــده عمال بر این مصوبه 
اشــکال جدی وارد شــود، هرچند پایداری ها همان گونه 
کــه آقاتهرانی گفته بود کار خــود را می کنند و اهمیتی 
به قانون و رویه حاکم ندارند. از ســویی نوری قزلجه به 
« شرق» گفت: «رأی گیری غیر قانونی بود، چون در دستور 
کار کمیسیون ها قرار نگرفته بود. بنا نبود جلسه ای برگزار 
شــود. قانونا در صورت برگزاری جلسه هم باید گزارش 
عملکرد کارگروه تشکیل شــده   در کمیســیون و گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس بررســی می شــد. اگر قرار بر 
رأی گیری هم بود، باید طرح ارجاع شده از صحن را ابتدا 
به رأی می گذاشــتند و بعد به نمایندگان ۱۰ روز فرصت 
می دادند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند؛ همه این روند 

غیرقانونی بود».
تا پیش از جلســه علنی دیروز ضد و نقیض گویی های 
فراوانــی دربــاره تصویب ایــن طرح وجود داشــت اما 
خبرهایی از رایزنی حضوری و البی پایداری ها و موافقان 
طرح برای تصویب کلیات در هفته جاری منتشــر شــده 
بــود. هفته گذشــته نماینده مردم همــدان در مجلس 
از تصویــب این طــرح در هفته پیش رو خبــر داده بود 
و میرزایي دیگــر نماینده مجلس حتــی از اینکه بگوید 

اینستاگرام از دســترس خارج خواهد شد، ابایی نداشت 
و در مصاحبه ای ویدئویی از جایگزین های اینستاگرام که 
اپلیکیشنی محبوب میان ایرانیان است، سخن گفته بود. 
او همچنیــن چندین بار در هفته گذشــته از حتمی بودن 
تصویب کلیات سخن گفته بود و این گونه کار  را تمام شده 
اعالم کرده بود اما در مقابل نوری، عضو کمیسیون ویژه 
بررســی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، اجرا 
و تصویب طــرح صیانت را تا پایان ســال ۱۴۰۰ رد کرده 
بود . ســخنان ضد و نقیض ادامه داشــت و بــا توجه به 
برنامه مجلس برای بررســی بودجــه اختصاص زمانی 
برای جلســه کمیســیون مشــترک دور از ذهــن بود اما 
همان  چیزی شــد که تندروها می خواستند. کلیات طرح 
صیانت در حالی دیروز در کمیســیون مشــترک تصویب 
شــد که نوری قزلجه از مخالفان طرح وعــده داده بود: 
«طرح صیانت بعد از عید تعیین تکلیف می شــود. حتی 
گزارش مرکز پژوهش ها دربــاره طرح به اندازه ای نقاط 
ایــراد و ابهام مطرح کرده که تصویــب آن بعید به نظر 
می رســد». اما در جلســه دیروز فرصت کافی برای بیان 
نظــرات نمایندگان عضو کمیســیون داده نشــد و فقط 
جالل رشــیدی کوچی گفت: من نه مخالف نظام هستم 
و نه مخالف انقالب، از خانواده ای آمده ام که پنج شهید 
تقدیم کرده اســت. عده ای برای موافقت با این طرح با 
من تماس می گیرند و من را تهدید می کنند. این در حالی 
است که بعد از گذشــت مدتی به آغاز به کار کمیسیون 

مشــترک مردم هنوز نگران تصویب این طرح هســتند. 
وی ادامــه داد: این موضوع هم دلیــل دارد برای مثال 
به یک باره اعالم می شــود که در خالل بررســی بودجه 
جلســه ای برای بررســی این طرح برگزار شــود. کسی 
مخالف ســاماندهی فضای مجازی نیســت امــا آیا این 
طرح در راســتای ســاماندهی فضای مجازی است؟ از 
نظر مردم این گونه نیســت من در کنار مردم هســتم. اما 
رضا تقی پور انوری، رئیس کمیســیون مشترک، در پاسخ 
به اظهارات جالل رشــیدی کوچی گفت: برگزاری جلسه 
امروز  یک باره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص 
نظرخواهی شــد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری 
این جلســه موافق بودند. وی اضافه کرد: جزئیات طرح 
نیز در جلســات بعدی کمیســیون بررســی خواهد شد، 

برگزاری این جلسات اطالع رسانی می شود.
این در حالی بود که جالل رشیدی کوچی ، از نمایندگان 
مخالف طــرح صیانت از کاربران فضای مجازی، قبل از 
جلسه رأی گیری از تالش برای لغو بررسی طرح صیانت 
در کمیســیون گفت و افزود: تاکنون ۵۵ امضا برای لغو 
این مصوبه جمع شده و تعداد امضاها در  حال افزایش 
اســت. با این تفاسیر گمانه ها برای لغو طرح صیانت در  
حال تقویت بود که رایزنی های هفته گذشته تندروهای 
موافق طرح به بار نشســت و فعال کلیــات این طرح با 
همه ایــرادات قانونی ای که بر آن وارد اســت، تصویب 

شده است.
به هرحال وقتی مرتضی آقا تهرانی، مدافع سرسخت 
محدودســازی اینترنت، در مقابل انتقادها گفت: «ما کار 
خودمان را می کنیم»، نتیجه برپایی ســاعت ها جلسه و 
کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها کامال مشخص بود؛ جز 
صرف هزینه گزاف بی حاصل، هیچ دســتاوردی نخواهد 
داشــت، زیرا صدای اقلیت تنــدروی مجلس چنان بلند 
اســت که صدای منتقدان شــنیده نخواهد شد. هرچند 
همان انــدک صدای منتقدان را هم بر نمی تابند و رئیس 
کمیسیون مشترک طرح صیانت با لحن فاتحان نبردهای 
نابرابر اساطیری به منتقدان گفته است: «رسانه ها نباید 
بــه ما تحمیل کننــد که چه تصمیمــی را اتخاذ کنیم و 
رســانه های منتقد طرح صیانت را مافیــا خطاب کرده 
اســت»، البته رسانه ها طرف مردم ایستاده اند و جزئی از 
مردم هســتند و نمی توانند در قبال تصمیم های اشتباه 
بهارستان نشینان ســکوت کنند؛ حتی اگر این گونه مورد 

خطاب و عتاب قرار گیرند.

خواست اقلیت مجلس  برای محدود سازی اینترنت  به بار  نشست

صیانت  از  اینترنت با چشمان بسته
  نوری: رأی گیری غیر قانونی بود               رشیدی: شما تصمیم خود را گرفته اید حداقل حرف های ما را بشنوید
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