
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

رافائل گروســی، مدیــرکل آژنس 
بین المللی انرژی اتمی دیروز وارد تهران 
شــد و با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشورمان دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش ایلنا، پیشتر گروسی اعالم 
کرده بود که برای گفت وگوهای صریح 
و مستقیم با مقامات ایرانی، به ایران سفر 
می کند، همچنین دیپلمات های ارشد 
ایران بر این نکته که سفر مدیرکل آژانس 
سفری در چارچوب مسائل فنی و حقوقی 
است، تاکید کردند. گروسی در بدو ورود 
به تهران، در نشست مشترک خبری با 
صالحی گفت: اجازه نمی دهم برخی از 
آژانس برای اهداف خود سوءاستفاده کنند 
و ضمانت می دهم که نفوذ و فشاری روی 
آژانس نیست. مدیرکل آژانس بین المللی 
اتمی افزود: خوشحال هستم که این بار 
به عنوان مدیر کل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران سفر کرده ام.   مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
قرار بود سال گذشته به ایران سفر کنم اما با 
توجه به شیوع کرونا زمینه این سفر فراهم 
نشد تا هم اکنون که زمینه این سفر فراهم 
شد.   گروسی ادامه داد: طبیعی است که 
به عنوان مدیر کل آژانس باید سفرهای 
بیشــتری داشته باشــم و دیدارهایی با 
مدیران انرژی اتمی و دولت ایران داشته 
باشم. ما دستور کار گســترده ای داریم. 
مســائل مطرح شــده باید حل و فصل 
شــود.  وی با بیان اینکه درباره استفاده 

صلح آمیز از انرژی هسته ای بحث های 
فشــرده ای داشــتیم، گفت: آژانس در 
دوران فعالیت۷۰ ساله خود سعی کرده 
است که عملکردش بر مبنای مفاد فنی 
و حقوقی باشد که اهمیت بسیار زیادی 
دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: شاید برخی بخواهند از آژانس 
برای اهداف ســوء خود استفاده کنند، 
اما من به عنوان کسی که زمان زیادی با 
آژانس همکاری داشته ام، می گویم که 
آژانس همواره شهرت درخشانی داشته 
اســت و تمامی افرادی که از اقصی نقاط 
جهان بااین آژانس همکاری می کنند، 
هدف شان این بوده که صادقانه کار کنند. 
وی تصریح کرد: تاکید می کنم تا زمانی که 
من به عنوان مدیر کل آژانس همکاری 
می کنم، هیچ گاه اجــازه نمی دهم که 
کســانی از آژانس برای تحقــق اهداف 

خودشان استفاده کنند.  
مدیر کل آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر 
رویکرد آژانس بعــد از حضور وی در این 
سمت گفت: از زمانی که تصدی آژانس 
را به عهده گرفته ام، همکاری بین ایران و 
آژانس هیچ مشکلی نداشته است و این را 
قبول ندارم که از زمان تصدی بنده تغییری 
در روند و عملکرد آژانس ایجاد شده باشد. 
گروســی با بیان اینکه بناست همکاری 
سازنده ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ادامه یابد، گفــت: رابطه ما با ایران 
همکاری و ارتباط فشرده ای بوده است 

و ایران یکی از کشورهایی است که بخش 
قابل توجهی از فعالیت های آژانس از نظر 
فعالیت ها و حضور بازرسان مختلف در آن 
انجام شده اســت.  وی گفت: یک زمانی 
سواالتی هســت که نیازمند شفافیت 
بیشتری اســت و برای همین من امروز 
به اینجا امده ام وهمکاری  ایران و آژانس 
همکاری ســازنده ای بوده که قرار است 
ادامه داشته باشــد. مدیر کل آژانس در 
پاسخ به این سوال که نظارت آژانس انرژی 
اتمی از فعالیت های هسته ای عربستان 
سعودی اظهارداشت: بر اساس توافقنامه 
بین آژانس و عربستان، رابطه ای بین ما 
و این کشور برقرار اســت. تحرکاتی در 
عربستان اتفاق افتاده است. فعالیت های 
عربستان نیز قرار اســت زیر نظر آژانس 
انرژی اتمی قرار بگیرد  و  امیدوار هستیم 
نظارت بر برنامه عربستان سعودی تداوم 
داشته باشد. گروسی یادآورشد: آژانس 
رابطه انفرادی با کشورها دارد و هیچ کشور 
سومی نمی تواند بر روابط آژانس با کشورها 
تاثیر بگذارد. تمامی گزارشاتی که آژانس 
منتشر می کند به طور سیستماتیک و با 
حساسیت ویژه منتشر می شود. دولت ها 
می روند اما این آژانس است که می ماند. 
وی درباره رابطه ایران و آژانس هم گفت: 
 رابطه ایران و آژانس مهم است. ضمانت 
می دهم که نفوذی در آژانس نیست ولی 
فشار هست. که این هم بخشی از سیاست 
جهانی است. تا جایی که می توانیم اجازه 

نمی دهیم فشارها روی ما اثر بگذارد

 در حال کار برای رسیدن 
به توافق هستیم

مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در توئیتر خود توضیحاتی در مورد 

دیدار با علی اکبر صالحی ارئه داد.
گروسی در مورد سفر به ایران نوشت:  
با دکتر صالحی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار 
و گفت وگو کردم. ما در حال همکاری و 
بحث در زمینه توافق در خصوص اقدامات 
راستی آزمایی پادمانی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران هستیم.
 ایران در چارچوب تعهدات 

عمل می کند
رییس ســازمان انرژی اتمی نیز در 
این نشست گفت: مذاکرات سازنده ای 
رخداد و قرار شد ایران همچون گذشته 
در چارچوب تعهدات به وظایف خود عمل 
کند. علی اکبر صالحی افزود: فصل نوینی 
بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
آغاز شده است، امیدواریم نتیجه این سفر، 
نتیجه خوبی باشد. رییس سازمان انرژی 
اتمی افزود: با این سفر همکاری های ما 
بیش از پیش گســترش خواهد یافت، 
امیدوارم نتیجه این سفر مرضی الطرفین 
باشد به گونه ای که هم آژانس بر اساس 
اساسنامه و هم جمهوری اسالمی ایران 
در چهارچوب پادمان و پروتکل الحاقی 
متقابالً به وظایف به گونه ای عمل کنیم که 
در چهارچوب مقررات الزم قرار بگیرد. وی 
اظهار داشت: گفت وگوهای امروز بسیار 
سازنده بود، قرار شــد، آژانس به صورت 
حرفه ای و مستقل کار خود را پیش ببرد 
و ایران هم در چارچــوب تعهدات خود 
عمل کند. صالحی با بیان این که این اولین 
سفر »رافائل گروسی« به عنوان مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران 
است؛ افزود: سابقه آشنایی با آقای گروسی 
به زمانی برمی گردد که من نماینده ایران 
در آژانس و ایشان هم نماینده آرژانتین 
در آژانس بودند.  رییس ســازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: بنا شد آژانس انرژی 
اتمی حرفه ای و مستقل کارش را پیش 
ببرد و ما هم در چارچوب تعهدات خود 
عمل کنیــم. وی در بخــش دیگری از 
اظهارات خود گفت:  امروز صحبت های 
خوبی با آقای گروسی داشتیم قبال هم 

رایزنی های مفصلی شده بود، نتیجه این 
رایزنی ها امروز مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و قرار اســت بیانیه ای صادر شود 
که طرفین روی آن بیانیه کار می کنند و 
به مجرد اینکه بیانیه کامل شد در زمان 
مقتضی اعالم خواهد شد. وی ادامه داد: 
روبرو جلو حرکت می کنیــم و به آینده 
بسیار امیدواریم و قطعا مسائلی که پیش 
روست به نحو مقتضی و مرضی الطرفین 
عمل می شود. رییس سازمان انرژی اتمی 
یادآور شد: دشمنان ساکت نمی نشینند 
ما هم بــا تدبیر خود باید ســعی کنیم 
اقدامات بدخواهانه دشــمنان را خنثی 
کنیم. الحمداهلل با هوشیاری و تدبیری که 
جمهوری اسالمی تاکنون به خرج داده و 
توانسته مساله را مدیریت کند و از این به 

بعد هم مدیریت خواهد کرد.
 آژانس بی طرف و حرفه ای  

عمل کند
در دیدار وزیر امــور خارجه با رافائل 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، نیز همکاری های جمهوری 
اســالمی ایران و آژانس بیــن المللی 
اتمی مورد بحث و گفتگــو قرار گرفت.  
محمد جواد در این دیــدار تأکید کرد 
همکاری های ایــران و آژانس همواره بر 
مبنای تعهدات بین المللی و در چارچوب 
فنی و حرفه ای بوده است.  ظریف افزود: 
همانطور که آژانس نیز بارها تایید کرده 
است بیشــترین همکاری ها در حوزه 
پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد و 
این مسیر می تواند در همین چارچوب  
ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه کشورمان 
اظهار امیدواری کــرد با حل اختالفات 
موجود بر اساس اعتماد متقابل، همکاری 
های دو طــرف در چارچــوب مقررات 
پادمانی و بر مبنای حسن نیت ادامه یابد. 

آژانس وظایف خود را براساس 
اصول بی طرفی انجام می دهد

مدیر کل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی نیز در این دیــدار تأکید کرد که 
آژانس وظایف خود را بر اســاس اصول 
بیطرفی و حرفه ای گری و همچنین در 
چارچوب صرف مالحظات فنی انجام 
می دهد. وی افــزود همکاری های بین 
ایران و آژانس در گذشته به نفع دو طرف 
بوده و با غلبه بر برخی مشکالت ، می توان 

این همکاری ها را ادامه داد.
باید مبانی حقوقی و منطقی بین 

ایران و آژانس حاکم باشد
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی 
ایران درباره ســفر مدیر کل آژانس بین 
المللی اتمی به ایران گفت: در طول ۲۰ 
سال گذشته ارتباطات زیادی با آژانس 
داشته ایم و بارها شاهد سفر مدیران کل 
این آژانس در دوره های مختلف به ایران 
بوده ایم. »بهروز کمالوندی« با تصریح بر 
اینکه سفر مدیرکل آژانس بین المللی 
اتمی ارتباطی به موضوع مکانیزم ماشه و 
مسائل سیاسی ندارد، اظهار کرد: تعامل 
ایران و آژانس قرار اســت در این دیدار 
بررسی شود. ایران رابطه خوبی با آژانس 
داشته اســت و در طول ۱۸ گزارشی که 
توسط مدیر کل ارائه شده، نکات مثبت 
زیادی بیان شده است.  سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران از درخواست ِگروسی 
برای بازدید از دو مکان در ایران خبر داد 
و بیان کرد: به لحاظ حقوقی، درخواست 
آژانس مبانی محکمی نداشت و این در 
حالی است که اساســاً دسترسی آن ها 
برای بازدید موضوع مهمی نبوده است 
و مسئله اصلی نبود منطق حقوقی برای 
بازدید از این دو مکان بود. وی با تأکید بر 
اینکه باید مبانی حقوقی و منطقی بین 
ایران و آژانس حاکم باشــد، عنوان کرد: 
ایران انتظار دارد تعامل با آژانس بر اساس 
تعهدات قانونی و حقوقی دو طرف باشد 
و ایران وظیفه دارد اگر آژانس ســؤالی 
دارد پاسخ دهد و دسترسی ها بر اساس 

پروتکل ها سازمانی باشد.

تأکید رافائل گروسی در تهران:

رویکرد آژانس بی طرفانه و غیرسیاسی است

خبر

سخنگوی دولت گفت: ما به هیچ وجه نگاهی 
به تحوالت آمریکا نخواهیم داشت و هر کسی که 
به کاخ سفید راه یابد نگاهش باید متوجه ایران باشد 
پس دولت معطل تحوالت انتخابــات در آمریکا 

نیست و نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی دیروز در نشست 
خبری با خبرنگاران افزود: مــا تعطیلی، رکود و 
سستی نداشته و نخواهیم داشت، مفهوم سال آخر 
برای ما به معنای پایان و سست کردن فعالیت ها 
نیســت، ما عالوه بر وظایف جاری و روزمره اداره 
کشور، در حال دنبال کردن اصالحات ساختاری 

و بلند مدت بوده ایم و خواهیم بود.
اسنپ بک اصطالحی ژورنالیستی است

ربیعی در پاسخ به این پرســش که با توجه به 
تالش های آمریکا برای برقراری و استفاده مکانیسم 

ماشه در صورتی که این اتفاق رخ دهد واکنش ایران 
چه خواهد بــود، گفت: اصصالح اســنپ بک در 
هیچ کدام از قراردادهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت استفاده نشده، آمریکا عمدا از این 
کلمه برای القاء برگشــت خودکار سوء استفاده 
می کند. وی اظهار کرد: جمله بندی که در قطعنامه 
آمده است با این اصطالح مطابقت ندارد، احیای 
مفاد قراردادهای فسخ شده که نیازمند فرایند زمان 
بر است و اساسا جعلی است که خود آمریکا انجام 
داده و بر آن تاکید می کند بدون اینکه اقدام حقوقی 
و شرایط حضور در برجام را داشته باشد این موضوع 

را تبلیغ می کند.
 همسان سازی حقوق بازنشستگان

 اجرا شد
ســخنگوی دولت ادامه داد: همسان ســازی 

حقوق بازنشســتگان هــم اجرا شــد. پرداخت 
بدهی های دولت به بخش های مختلف به موقع 
صورت گرفت. همچنین بیش از ۲۰ هزارمیلیارد 
تومان در کاهش هزینه ها و سیاســت ها را دنبال 
کردیم و در حوزه ایجاد منابع جدید، شــیوه های 
متنوعی برای تامین منابع مالی اتخاذ شد و اساس 
دولت هم بر عــدم تکیه بر پول پرقــدرت بانک 
مرکزی بود و حتی یکی از افتخارات ما این بود که ما 

نقدینگی را افزایش ندادیم.
مصوبات ستاد کرونا الزم االجراست

ســخنگوی دولت با بیان این که رییس ستاد 
ملی کرونا، رییس شورای عالی امنیت ملی است، 
گفت: اصل تشکیل این ستاد با مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی است، که خصوصیت آن شورا را همه 
واقف هستیم. ستاد ملی کرونا در شرایط اضطراری 

تشکیل و مصوبات آن الزم االجرا است، اما قانون به 
معنای مصطلح آن که باید توسط مجلس انجام 
شود و به تایید شورای نگهبان برسد، در این ستاد 
نداریم. ربیعی گفت: موجب قانون اساسی، یگانه 
مرجع تصویب قانونگذاری که باید تشریفات آن اجرا 
شود، مجلس شورای اسالمی است؛ آنچه به عنوان 
مجازات در مصوبات ستاد ملی کرونا آمده است، 
مجازات هایی است که یا قانون برای آن وجود دارد، 

یا در حیطه اختیارات دستگاه ها است.
وی بــا اشــاره به مجــازات بــرای تخلف ها 
از پروتکل های بهداشــتی افــزود: کارمندی که 
دســتورالعمل ها را مراعات نکند، به کمیته های 
انضباطی شوراهای رســیدگی در وزارتخانه ها 
معرفی می شود، یا اگر ماسک نزنند اجازه ورود به او 
نخواهند داد، یا اگر کسی تخلف کند به قوه قضاییه 
معرفی می شود.اگر ساختار مجازات های تدوین 
شده بررسی شود، کامال از این جنس از موارد است.
نشیب های بورس نباید نگران کننده باشد

ربیعی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره نگرانی  

مردم از نزولی شدن بازار سرمایه و احتمال دچار 
شدن این بازار به سرنوشت موسسات مالی اعتباری 
در سطحی دیگر، اظهار کرد: اساسا شبیه سازی 
نادرستی در این زمینه صورت می گیرد. ماهیت 
بورس با ماهیت موسسات اعتباری کامال متفاوت 
است. در عین حال کسانی که وارد بورس می شوند 
می دانند که بورس فراز و نشیب دارد. بورس مثل 
بانک نیست که شما کاری به پولتان نداشته باشید و 
سر موعد سود تفاهم شده را بگیرید. بورس همواره 
با افت وخیز مواجه بوده و بازار سرمایه تابع شرایط 
مختلف اســت؛ بنابراین کســانی که وارد بورس 

می شوند باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سخنگوی دولت:

دولت معطل انتخابات آمریکا نبوده و نیست
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روح اهلل حسینیان درگذشت
روح اهلل حســینیان،  رئیس مرکز اســناد 
انقالب اســالمی، نماینده ســابق مجلس در 
دوره های نهم و دهــم و از چهره های جنجالی 
اصولگرا، درگذشــت. حســینیان که سابقه 
بیماری قلبــی داشــت از روز دوشــنبه در 
بیمارســتان خاتم االنبیا بســتری شده بود. 
برخی علت مرگ او را »ابتال به کرونا« و برخی 
»عارضه قلبی« عنوان کرده اند.  او از آغاز دهه 
۶۰ وارد دستگاه قضایی کشور شد و به سمت 
قائم مقام دادستانی انقالب در مشهد و سپس 
دادســتانی در دادگاه انقالب تهران رســید. 
ریاست یکی از شــعب دادگاه ویژه روحانیت 
تهران را هم در کارنامه خود دارد. شــماری از 
شخصیت های سیاسی درگذشت حسینیان 

را تسلیت گفتند.
    

انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 
خواستار شد؛

 تجدیدنظر ابراهیم رئیسی در 
احکام برخی فعاالن سیاسی

انجمن اسالمی مدرســین دانشگاه ها در 
نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار بازنگری 
در احکام اخیر صادر شده علیه برخی فعاالن 
سیاســی شــد. به گزارش ایلنا، نویسندگان 
نامه حکم صادره از شــعبه  ۲۶ دادگاه انقالب 
مبنی بر محکومیت عده  ای از فعاالن سیاسی 
به فعالیت تبلیغی علیه نظام، به علت صدور و 
امضای بیانیه در انتقاد از افزایش قیمت بنزین 
و عملکرد دســتگاه های ذیربــط در مدیریت 
اعتراضات پــس از آن؛ را با موازین شــرعی و 
قانونــی و دیدگاه ها و برنامه هــای اصالحی 
ابراهیم رئیسی ناســازگار دانستند و خواستار 
تجدیدنظر در این خصوص و تبرئه محکومان 

شدند.
    

رقابتی شدید برای فساد بیشتر 
شکل گرفته است

علی بختیار، نماینده سابق مجلس، درباره 
وســعت و پیچیدگی فســادهای رخ داده در 
کشور، گفت: متاسفانه اخبار این حوزه چنان 
نگران کننده شــده اســت که باعث ناامیدی 
و دلسردی مردم می شــود. نکته غم انگیز آن 
است که رقابتی شدید برای فساد بیشتر شکل 
گرفته اســت! برخی افراد کــه وضعیت را این 
چنین می بینند به دام نفس گرفتار می شوند 
و برای منافع نامشروع خود، دست به هر کاری 

می زنند تا از قافله عقب نمانند!
    

نیکالس مادورو:
نمی توانم ابعاد کامل همکاری 

ایران و  ونزوئال را فاش کنم
رئیس جمهوری ونزوئال بــا تقدیر مجدد از 
کمک های ایران، گفت که بــه دالیل امنیتی 
نمی توانــد ابعاد کامل همکاری دو کشــور را 
فاش کند. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، 
»نیکالس مادورو« پیش از این نیز در واکنش 
به ادعاهــای اخیــر »ایوان دوکــه« همتای 
کلمبیایی خــود مبنی بر تصمیــم کاراکاس 
برای خرید موشــک از ایران، آن را »پیشنهاد 

خوبی« دانست. 
    

اولیانوف:
فعالسازی مکانیزم ماشه به اعتبار 

شورای امنیت آسیب می زند
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
بار دیگر از تالش برای فعال ســازی مکانیزم 
ماشــه انتقاد کرد. به گــزارش ایلنا، میخائیل 
اولیانوف در توئیتر خود نوشت: اعالم می کنم 
تالش های آمریکا برای فعال ســازی ماشــه، 
می تواند به شورای امنیت آسیب بزند که شامل 
تحریم ها هم می شود . مکانیزم ماشه می تواند 

همه چیز را تغییر دهد. 
    

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران:
80 هزار میلیارد تومان طی 
10سال اختالس شده است

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران گفت: 
اگر تمام اختالس ها طی ۱۰ سال اخیر را جمع 
کنیم به عددی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان 
می رسیم، عددی که در بودجه ۱۰ ساله کشور 
رقمی نیست؛ هرچند که یک ریاِل آن هم زیاد 
است. به گزارش مهر، سردار محمدرضا یزدی 
افزود: از ۱۲۰ هزار مدیر و چند میلیون کارمند 
افراد بسیار کمی تخلف می کنند،  اما دشمنان 
اذهان عمومی را به این سمت می برند که تعداد 

زیادی متخلف وجود دارد.

گروسی در مورد سفر به 
ایران در توئیتر نوشت:  
با دکتر صالحی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس 

سازمان انرژی اتمی ایران 
دیدار و گفت وگو کردم. ما 

در حال همکاری و بحث در 
زمینه توافق در خصوص 
اقدامات راستی آزمایی 

پادمانی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در ایران هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما هیچ شــهری را به عنوان 
تبعیدگاه نمی شناسیم و همه ایران سرای من است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غالمحسین اسماعیلی، در نشست 
خبری خود با خبرنگاران؛ افزود: آنچه که در برخی رسانه ها در 
ارتباط با تبعیدگاه یا محل تبعید مطرح شد از نظر ما مجهول و 

غیرواقعی بود و صحت نداشت.
وی ادامــه داد: احکام تبعید هم به ندرت صادر می شــود. 
همچنین باید تاکید کنم که آنچه که در قانون وجود دارد منع 
اقامت در نقطه معین یا الزام حضور در نقطه معین است و در این 

مسئله هیچ تمایزی میان نقاط مختلف وجود ندارد.

 همه باید کمک کنند تا دولت در لحظات آخر
 گام های موثری را بردارد

وی ادامه داد: دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری 
در فرصت آخر برای خدمتگزاری به مردم قرار دارد و مسئولیتی 
خطیر و سنگین به عهده دارد، شرایط، شرایط سختی است و 
همگان باید کمک کنند تا دولت در لحظات آخر گام های موثری 
را بردارد. اسماعیلی گفت: قوه قضاییه به نوبه خود مکرر اعالم 
آمادگی کرده اســت که برای گره گشایی از کار مردم، با دولت 
همکاری کند و بسیار از اقداماتی که در دوره تحول دستگاه قضا 

انجام شده است، خروجی کار کمک به دولت بوده است.

قوه قضاییه به دنبال محدودیت فضای مجازی نیست
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این ســوال که »در فضای 
مجازی رهاشدگی احساس می شود و همچنین شبکه ملی 
اطالعات هم هنوز راه اندازی نشده است، آیا قوه قضاییه قصد 
ورود به این مساله با عنوان ترک فعل، را دارد؟« ابراز داشت: در 
ابتدا عرض کنم که این گالیه به جا است و ما به عبارتی شاهد 

رهاشدگی در این حوزه هســتیم و در این راستا اینکه گفته 
می شود قوه قضاییه به دنبال محدودیت فضایی مجازی است، 
صحت ندارد بلکه فضای مجازی باید ســاماندهی شود و این 
ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه 

دیگران از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند.
آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم و طبری

وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح اهلل زم و طبری گفت:  
پرونده آقای زم به دیوان عالی ارسال شده و منتظر نظر دیوان 
عالی هستیم؛ امیدواریم که در آینده نه چندان دور دیوان عالی 

نظر خودش را اعالم کند و منتظر نظر آنها هستیم.
ســخنگوی قوع قضائیه اعالم کرد: در مورد پرونده آقای 
طبری دادرسی تمام شده و منتظر هستیم که دادگاه با توجه 
به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رای خود را صادر کند که با 

تصمیم دادگاه نتیجه آن اعالم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه:

هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی شناسیم

   عکس: مهدی نصیری


