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روزﻧﻪ
دادستان کل کشور مطرح کرد

برخورد با کانالها و شبکههای
اجتماعی متخلف در انتخابات

 جمــاران :حجتاالســالم منتظری دادســتان
کل کشــور گفــت :مــا در آســتانه یــک تحــول
دیگــر -انتخابــات  -هســتیم و اگــر کانالهــا و
شبکههای اجتماعی بخواهند علیه افراد و مصالح
کشــور سوءاســتفاده کنند و خالف قانون مرتکب
شوند ،قطعا برخورد میشود.او در پاسخ به سؤالی
درباره نزدیکشــدن به زمان برگــزاری انتخابات و
اقدام انجامشــده برای تضمین سالمت انتخابات
گفت :خوشــبختانه ما در آســتانه یک تحول دیگر
هســتیم ،مقدمات فراهم است .مسئولیت قضائی
در این زمینه برعهده دادســتان کل کشــور است.
ماده  ۳۴قانــون انتخابات قــوه قضائیه را مکلف
کرده است شــعبی را برای رسیدگی به تخلفات و
جرائم ایجاد کند .تبصره  ۲این ماده کار خوبی کرده
و مقرر کرده است که برای پیشگیری از وقوع جرم،
ضمن هماهنگی با ناظــران و هیئتهای اجرائی،
اقدامــات الزم را در محدوده قوانیــن انجام دهد.
ریاست قوه قضائیه دو یا سه ماه قبل بخشنامهای
را ابالغ کرد که در دادستانی کل ستاد پیشگیری از
جرائم انتخاباتی با ریاســت دادســتان کل تشکیل
شــده اســت و البته در شهرســتانها هم داریم و
جلسات را شــروع کردیم و دستورالعملهای الزم
نیز به اســتانها صادر شــده است.دادســتان کل
کشور درباره استفاده غیرمجاز از برخی شبکههای
اجتماعــی و کانالها درباره انتخابــات گفت :اگر
این شــبکهها و کانالهــا بخواهند علیــه افراد و
مصالح کشــور سوءاســتفاده کنند و خالف قانون
مرتکب شــوند ،قطعا برخورد میشود .بسیاری از
این موضوعــات باید در کارگــروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه بررســی و تصمیمگیری درباره
آنها به رأی گذاشــته شود تا مصوب شود .ما اینها
را به کارگروه میبریم؛ اگر در آنجا مصوب نشــد و
اگر وصف مجرمانه داشت ،قطعا از طریق قضائي
با آنها برخورد خواهیم کرد.
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ایلنــا :عباس زرگر ،وکیل پیشــین مــراد ثقفی ،با بیــان اینکه بهعلت
تعطیلی دادســرا هنوز موفق به اعالم وکالت برای این پرونده نشده ،از
بازداشت این نویســنده و روزنامهنگار خبر داد .او با اشاره به بازداشت
مراد ثقفی گفت :متأسفانه تا این لحظه توضیح مشخصی درباره علت
بازداشــت آقای ثقفی به خانواده ایشان اعالم نشده ،اما روز چهارشنبه
مأموران با مراجعه به منزل آقای ثقفی ایشــان را بازداشــت کردهاند.
او با بیان اینکه هنوز موفق به اعالم وکالت برای این پرونده مشــخص

نشــده ،گفت :صبح پنجشنبه بهمنظور اعالم وکالت و بررسی علت این
بازداشــت به دادسرا مراجعه کردم که با توجه به تعطیلی دادسرا این
امر محقق نشــد .این وکیل دادگســتری همچنین گفــت :تا این لحظه
علت این بازداشــت برای بنده و خانواده آقای ثقفی مشــخص نیست
و صرفا آقای ثقفی ســاعتی پیش با خانواده خود تماس گرفته و تأکید
کرده که در بازداشــت بهسر میبرد .زرگر در پایان و در پاسخ به سؤالی
دربــاره احتمال آزادی مراد ثقفی تا پیش از تحویل ســال و عید نوروز
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نیز گفت :آنچنان به این مســئله امیدی نیست .با توجه به اینکه شنبه
آخرین روز کاری دادسراست و کارهای اداری سپردن وثیقه هم حداقل
 ۴۸ســاعت بهطول میانجامــد ،به احتمال زیاد آقــای ثقفی پیش از
تعطیالت نوروز آزاد نمیشــوند .البته مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد؛
درحالحاضر هیچ اطالعی از علت این بازداشــت نداریم .مراد ثقفی،
روزنامهنگار ،پژوهشگر مسائل سیاســی ،ناشر ایرانی و صاحبامتیاز و
مدیرمسئول نشریه گفتوگو است.

نامه  ۴نماینده به رئیسجمهوری در مورد دستگیریهای اخیر
چهار عضــو فراکســیون امیــد مجلس
شورای اسالمی در نامهای به رئیسجمهوری
با اشــاره به بازداشــت مســئوالن  ۱۲کانال
تلگرامــی و تعدادی از خبرنــگاران و فعاالن
سیاســی اصالحطلــب در روزهای گذشــته
خواســتار پاســخگویی وزرای اطالعــات،
دادگســتری ،کشــور و ارشــاد در این رابطه
شــدند .به گزارش »ایسنا« ،متن نامه »الیاس
حضرتــی« نماینــده تهــران» ،عبدالکریــم
حســینزاده« نماینده نقده و اشنویه» ،بهرام
پارسایی« نماینده شیراز و »محمدعلی وکیلی« نماینده
تهران به »حسن روحانی« بدین شرح است:
»بسمهتعالی
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام
همانگونــه که مســتحضرید در چند روز گذشــته
مســئوالن حــدود  ۱۲کانــال تلگرامــی و تعــدادی از
خبرنــگاران و فعاالن سیاســی اصالحطلــب یا حامی
دولت دســتگیر شــده و کانالهای تلگرامــی مذکور از
دسترس خارج شــدهاند و هنوز مشــخص نیست چه
دستگاهی و براســاس کدام اختیارات قانونی این اقدام
را انجام داده است.
این اقدام در آســتانه ســال نو و تعطیلی مجلس
شورای اسالمی و ســفرهای نوروزی شائبههای زیادی
درخصوص انگیزه این اقدام را برانگیخته است .در این
زمینه چند نکته مهم را به اطالع میرسانیم.
اول :این دستگیریها معلوم نیست به وسیله کدام
نهاد و یا دســتگاه انجام شده است و در این بین سوال
واقعی این اســت آیا دســتگاه مذکور وزارت اطالعات
بوده و یا غیر از آن که در هر دو صورت شما باید پاسخگو
باشــید تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطالعات یا هر
نهاد دیگر چرا فرایند قانونی طی نشده است.

دوم :دستگیری این افراد در وضعیتی صورت گرفته
که کشور ما در آستانه یکی از مهمترین حوادث سیاسی
یعنی انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روســتا و در برخی از حوزهها انتخابات
مجلس شــورای اســالمی قرار دارد و نیازمند آرامش
و امنیــت و برخورد قانونی در همه موضوعات اســت.
معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته
و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است و
بیگمان چنین اقداماتی اسباب یاوهسرایی دشمنان این
آب و خاک را مهیا کــرده و در اصل فرصت و بهانه به
دست دشمنان سرزمینمان خواهد داد.
ســوم :تمامــی افــراد دستگیرشــده بهنحــوی
روزنامهنگاران ،فعاالن سیاسی-مدنی نزدیک به دولت
یا مســئوالن اداره کانالهای تلگرامــی اصالحطلب و
اعتدالگرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است
که مدیران کانالهای تلگرامی مخالف دولت کامال آزاد
بــوده و با انواع روشها و با توســل به تهمت ،دروغ و
جعل و تبلیغات منفــی ،در حال تخریب وجهه دولت
شما هســتند .ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب
رســانه اعــم از اصالحطلــب و اصولگــرا ،خواســتار
پایاندادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور
هستیم.
چهارم :آنچه در این ماجرا انتظار میتوان داشــت

اجرای بیکموکاست قانون اساســی در صورت انجام
امر توسط وزارت اطالعات پاسخگویی آن وزارت محترم
و شفافســازی الزم بــرای اذهان ملت شــریف ایران
میباشــد و در صورت انجام آن توســط ســایر نهادها
بیشــک انتظار عدم مداخله نهادهــای دیگر در امور
مرتبط بــا وزارت اطالعات و تأمین حقوق شــهروندی
برای همه فعاالن سیاسی و رسانهای است.
طبعا ما مطابق قانون اساســی ،رئیسجمهوری را
مسئول اجراشدن قانون اساسی میدانیم و از جنابعالی
انتظار داریم که برای اجرای قانون و تأمین حقوق افراد
و فعاالن رســانهای وارد عمل شــوید و ضمن تذکرات
الزم به مسببین امر ،همه توان خود را برای آزادی افراد
دستگیرشــده و تأمین امنیت آنان در فعالیت رسانهای
به کار بگیرید.
پنجــم :اینجانبــان بهعنــوان نماینــدگان مجلس
شــورای اســالمی که در رأس امور اســت ،در مرحله
اول از جنابعالــی انتظار حل این مشــکل را داریم و اگر
در این زمینه اقدامی نشــود قطعا در هنگام بازگشــایی
مجلــس در ســال جدیــد وزرای مرتبط با ایــن ماجرا
)از جمله وزیر اطالعات ،وزیر دادگســتری ،وزیر کشــور
و وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی( را به مجلس دعوت
خواهیم کرد و ماجرا را تا روشنشــدن حقائق و تأمین
حقوق بازداشتشــدهها پی خواهیــم گرفت حتی اگر

نیازمنــد اســتیضاح وزرای مربوطه باشــد.
در پایــان تأکید میکنیم برگــزاری انتخابات
رقابتــی و پرشــور و تهییجکننــده به وجود
امنیــت و آزادی و امــکان نقــد عملکــرد
همه مســئوالن نیاز دارد و با بســتن فضای
سیاسی و تعطیلی رسانههای اصالحطلب
و اعتدالگــرا در تلگرام و فضــای مجازی،
انگیزه مشــارکت مردم در انتخابات کاهش
خواهد یافت«.
پیــش از ایــن هــم »علی مطهــری«،
نایبرئیــس مجلس شــورای اســالمی ،با اشــاره به
بازداشــت برخــی مســئوالن کانالهــای تلگرامــی
اصالحطلــب و همچنیــن نحوه بازداشــت احســان
مازندرانی ،مدیرمســئول ســابق روزنامه فرهیختگان،
خواســتار توضیح وزیر اطالعات درباره این موضوع شد
و گفت اگر پاســخ قانعکننده داده نشود ،سؤال از وزیر یا
استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.
او بــا بیــان اینکــه از بازداشــت حــدود  ۱۲نفر از
مدیــران مســئول کانالهای تلگرامــی اصالحطلب یا
حامی دولت از ســوی یک نهــاد اطالعاتی نظامی و از
دسترس خارجشــدن کانالهای آنها مطلع شده است،
گفت» :این اقدام در آخرین روزهای ســال که مجلس
جلســهای ندارد و اطالعرسانی نیز دشوار است ،انجام
شــده و این امر شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات
ریاســتجمهوری ایجاد کرده است .این در حالی است
که به گفته وکیلش ،او مــدت محکومیت حبس خود
را گذرانده اســت« .این نماینده مردم تهران در مجلس
اضافه کــرد» :از وزیر اطالعات میخواهــم درباره هر
دو موضــوع توضیــح قانعکننده بدهند و روشــن کنند
ایــن دو اقدام کار چه نهادی بوده اســت« .مطهری در
پایان گفت» :اگر وزیر اطالعات پاســخ قانعکننده ندهد،
ســؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری
میکنیم«.

تکذیب ادعای نصب رؤسای ستاد
انتخاباتی روحانی در استانها
 پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری :روابط
عمومی دفتــر رئیسجمهوری ادعــای اخیر برخی
افــراد مبنــی بر انتصــاب به عنــوان رئیس ســتاد
انتخاباتــی حســن روحانی در اســتانهای مختلف
کشــور را تکذیب کرد و از پیگیری حقوقی این ادعاها
از ســوی مراجع قانونی کشــور خبر داد .در اطالعیه
روابــط عمومــی دفتــر رئیسجمهور آمده اســت:
رعایت چارچوبها و ضوابط قانونی کشور در جریان
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری الزامی
عمومی اســت و همه داوطلبــان احتمالی موظف
به رعایت دقیــق این ضوابط هســتند .این اطالعیه
میافزاید :اخیرا برخی افراد ســودجو و بعضا دارای
سوابق کیفری ،با ادعای انتســاب به برخی مقامات
دولــت ،اقدام به صــدور احکام صوری بــرای افراد
به عنوان رئیس ســتاد انتخاباتی دکتــر روحانی در
استانها کردهاند .روابط عمومی دفتر رئیسجمهور
تأکید کرده است :این اقدام که با هدف سوءاستفاده و
کالهبرداری صورت می گیرد با درخواســت این دفتر
از سوی نهادهای قانونی کشور در حال پیگیری است.
در پایان ایــن اطالعیه آمده اســت :ضمن قدردانی
از تالش مسئوالنه و هوشــیارانه رسانههای جمعی
برای اطالعرسانی و تنویر افکار عمومی ،درخواست
میشــود صرفا به انعکاس مطالب رسمی از مراجع
مسئول اقدام کنند.

توییتهای کنایهآمیز »آشنا«
 »حســامالدین آشــنا« مشــاور فرهنگــی
رئیسجمهــوری در صفحه توییتر خود یک رشــته
توییت دربــاره اتفاقات اخیر نوشــت» :آمدنیوز« در
عمــل چیزی نبود جز یک اســم رمز بــرای عملیات
ایذایی .اشــتباه نکنیــم؛  ۹۶نه  ۸۰اســت و نه .۸۸
روحانی هم نه خاتمی اســت و نــه احمدینژاد .او
ســپس در ادامه درباره »عملیــات ایذایی« در چند
بخش نوشت» :طرح سادهای از یک عملیات ایذایی:
 .۱یــک کانال میزنیــم و همه خس و خاشــاک رو
دورش جمع میکنیم .۲ .بــه وقتش میریزیم حال
همشــونو میگیریم« .آشنا در بخش دیگری نوشت:
» .۳با هرکس دیگری هم که مشکل داریم حال اونم
به اسم احتمال ارتباط با اون کانال میگیریم« .او در
بخش پایانی این رشــته توییتها نوشت.۴» :حاال که
شــهر تعطیل و خلوت شده کسی به کسی نیست که
پیگیری کنه .۵ .آقا انتخابات حله!«.

