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مدیرانارشددولتدوازدهمدرآخرینروزکاری،نشستیبرگزارکردند.روحانی
گفتنمیتوانبهغرباعتمادکرداما بایدبرایتوافق مذاکرهکرد.جهانگیریاز
روحانیتعریفکرد.صالحیبرایروحانیشعرخواندوزنگنههمازرئیسدولتتدبیر
وامیدتشکروالبتهعذرخواهیکرد!

••بیشتر روزنامه ها تیتر یک خود را به خداحافظی
روحانی وآخرین جلسه هیئت وزیــران اختصاص
داده بودند .جوان:رفت ،وطن امروز :نه میبخشیم
و نه فراموش میکنیم ،شرق:صدای خاموش یک
دولت ،کیهان :دولت اعتماد و امید به آمریکا به آخر
خط رسید ،ایران:روایت آخر ،اعتماد:آخرین دفاع،
فرهیختگان:پایاندولتوارداتچیها.
••کیهان -حسین شریعتمداری در این روزنامه
نوشت:اینکهمیگویندباطرحصیانت،شغلهای
زیادیازبینمیروددروغاست.طرفدارانانقالببا
اینطرحمخالفتنکنند،اصالحشکنند.
••جمهوری اسالمی -مسیح مهاجری در این
روزنامهنوشت:هدفاصلیتبلیغاتاخیر،ناکارآمد
جلوهدادندولتهاییازدهمودوازدهمبودتاامکان
جایگزینی کارگزارانی با ویژگیهای مدنظر بانیان
اصلی این تبلیغات منفی فراهم شود .این ،همان
نگاهشخصیبهدولتاستکهبرارزشهایواقعیو
معیاری مبتنی نیست .انتقاد از دولتهای یازدهم و
دوازدهمالزماستاماآنچهصورتگرفتهومیگیرد
انتقادنیست،انتقاماست.
••وطن امروز -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«اعتماد کــردی ،بد هم اعتماد کــردی» نوشت:
اعترافات دیرهنگام محمدجواد ظریف به نبود
اعــتــمــاد در عــرصــه روابـــط بینالملل و تبیین
مانیفست دستگاه سیاست خارجی در لحظه
ترک حیاط پاستور ،چیزی از کارنامه غیرقابل
قبول وزارتخانه ظریف و شکست دیپلماسی دولت
روحانی کم نخواهد کرد.
••شــرق– ایــن روزنــامــه نوشت :محمد مهاجری،
تحلیل گر مسائل سیاسی دربــاره طرح «صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی» گفت :این طرح
درواقعچنگودنداننشاندادنجبههپایداریبرای
امتیازگرفتنازابراهیمرئیسیهنگامچینشاعضای
کابینه است .معتقدم پایداری با این کار میخواهد
نشاندهدمیتواندپوستخربزهزیرپایدولتآقای
رئیسی بیندازد تا عاملی برای نارضایتی مردم از
دولتسیزدهمشود.
••اعتماد-این روزنامه نوشت :محمود علیزاده
طباطبایییکعضوشورایمرکزیحزبکارگزاران،
فعالیت اعضای این تشکل سیاسی برای تشکیل
حزبیجدیدباهمراهیعلیالریجانیرابعیددانست
وگفت«:کارگزارانخودشیکحزبمستقلاستو
نیازیبهحضورافرادجدیدندارد».

انعکاس
••تابناک مــدعــی شــد :اکــنــون کــارگــروههــا و
کمیتههای تخصصی تشکیل شده برای سنجش
افرادمدنظررئیسجمهورمنتخببهمنظورعضویت
در کابینه ،با سرعت در حال سبک و سنگین کردن
افراد و انجام بررسیهای جامع درخصوص نفرات
مدنظروگزینههایمطرحهستندوآنطورکهشنیده
شده ،رئیس جمهور منتخب تاکید دارد اگر کوچک
ترین نکته منفی در سابقه عملکرد و اقدامات افراد
مطرح وجود دارد ،بررسیهای تکمیلی درخصوص
این گونه افــراد صورت نگیرد چون همین موضوع
باعثمنتفیشدنحضورآنهادردولتخواهدبود.
••عصرایران مدعی شد :حجتاالسالم قمی،
رئیس سازمان تبلیغات گفت :حال و هوای شهرها
دراینکشورحسینیبایدمعلومشودکهمحرماست
وکسیکهنمیخواهداینگونهباشد،ابلیساست.
••برنا مدعی شد :صداوسیما به رغم هماهنگی
های انجام شده از پخش سخنرانی آخر روحانی
در دوران ریاست جمهوری اش خودداری کرد .در
حالی که به روال همه دولت ها رئیس جمهور دیروز
در پایان دولت از مدیران ارشد تقدیر و سخنرانی
مهمی در خصوص عملکرد هشت ساله دولتش
ایراد کرد ولی صداوسیما به رغم نامه نگاری ها
و هماهنگی های انجام شده توسط دفتر رئیس
جمهور ،از پخش این مراسم وسخنرانی رئیس
جمهور خودداری کرد.
••فرارو مدعی شد :عنابستانی نماینده مجلس از
خرید و فروش اسلحه در پلتفرمهای خارجی خبر
داد و ضمن انتقاد از آن گفت« :بسیاری در ایران به
راحتی عکس اسلحه را منتشر میکنند و مدلها را
بهنمایشمیگذارندوباساختاربانکیپولردوبدل
میکنند.همچنینابزارآالتفسادوفحشایجنسی
دراینستاگرامبهراحتیخریدوفروشمیشود.کافی
استجستوجوکنیدوببینید».

گــروه سیاسی-صبح دیــروز دولتمردان در
آخرین روز کاری ،در محل سالن اجالس سران
دورهمی گرفتند و از همدیگر تشکر کردند.
روحانی گفت :نمیتوان به غرب اعتماد کرد
اما باید برای توافق مذاکره کرد .جهانگیری
مدعی شد :برخی با زخم زبان به رئیس جمهور
پیشنهاد دادنــد استعفا کند .صالحی برای
روحانی شعر خواند و زنگنه هم از روحانی تشکر
والبتهعذرخواهیکرد!بهگزارشایسنا،فارس
وتسنیم ،روحانی در نشست با مدیران ارشد
دولت اظهار کرد :ما در شرایط داعش و ناامنی
منطقه و نفت  ۳۰دالری اجــازه ندادیم تکانه
ها ما را تسلیم کند .ما در آن شرایط به توافق
رسیدیم اما برای برهم زدن توافق تالش شد.
خیلی حرف ها هست که االن نمی توانم بگویم
و شاید تا سال ها هم نتوانم که چه کارها شد که
توافق نشود و بین تیر و دی  ۹۴چه حوادثی رخ
داد .اکثریت مردم از این اتفاقات خبر ندارند.
روحانیبابیاناینکهدردولتدوازدهمخرداغ
کردند اما آن ها بوی کباب به مشام شان رسید،
افزود:دی ۹۶اولینعالمترابهصهیونیستها
و مرتجعان منطقه دادند که می شود برجام را به
همزد.اسنادیدروغوراستاسرائیلیهابردند
و منتشر کردند و به ترامپ گفتند براساس این
اسنادچیزیازبرجامنمیماند.راستودروغآن
اسنادهمگذشت.ترامپوتندروهایآمریکاهم
همیشهمخالفبرجامبودندواینتوافقباالخره
شکسته شد .وی اضافه کرد :آن چه برای نجات
کشور در سال  ۹۲فکر می کردم همان است.
اعتدال و تعامل سازنده در داخل و خارج .هنوز
هم بعد از هشت سال همان فکر را می کنم .با
چنگانداختنبهصورتهم،باهتاکیوتخریب
یکدیگرنمیتوانیمکشوررابهپیشرفتبرسانیم.

باید به این نتیجه برسیم که دوران تندروی به
پایانرسیدهاست.راهاعتدالاست.درطولاین
هشت سال جناحهای مختلف به آینده امیدوار
بودند.رئیسجمهورهمچنینگفت:همانگونه
که مقام معظم رهبری تاکید کردند نمیتوان و
نباید در مذاکره مبنا را بر اعتماد قرار داد اما باید
برایحصولتفاهموتوافقمذاکرهکرد.
▪تمجیدهایجهانگیریوصالحیازروحانی

اسحاق جهانگیری نیز در جلسه رئیس جمهور
با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به
سوابق مختلف حسن روحانی در جمهوری
اسالمی اظهار کرد :آقای روحانی قبل از دوران
ریاست جمهوری گنجینه اسرار کشور بودند و
دردورانریاستجمهوریهمکشورراازشرایط
سخت عبور دادنــد .من به سهم خود از رئیس
جمهور تشکر می کنم و خسته نباشید میگویم
و مطمئن هستم روزی قدر کار رئیس جمهور
برمال میشود .جهانگیری ادامه داد :هیچ کس
از ما نپرسید که چگونه نفت فروختید؟ ترامپ
ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت فروخته شود
و به  ۱۲نفتکش ما آسیب زد و آن ها را منفجر
کردند .اسرائیل آدم میفرستاد داخل نفتکش
ما و آن را منفجر میکرد ،هیچ کس نگفت پول
نفت چگونه جابهجا میشد .وی افزود :خیلی از
دوستان با نادانی کامل به دولت فشار آوردند و
انواع زخم زبان ها را زدند .برخی از سر دلسوزی
فریاد استعفای دولت سر دادند اما ما در مقابل
مردممسئولبودیموبایدمیایستادیموکشوررا
ازآنپیچتاریخیعبورمیدادیم.اکنونهمکشور
درریلخوبیقرارگرفتهاست.همچنینعلیاکبر
صالحیدرنشسترئیسجمهوربامدیرانارشد
دولت اظهار کرد :در دوران ریاست جمهوری

آقای روحانی از منجنیق فلک سنگ فتنه می
بارید .دولت تدبیر و امید سینه خویش را سپر
بالی ملت و کشور کرد .هیچ یک از دولتهای
جمهوریاسالمیایرانبااینحجمازبالیاروبهرو
نبودهاست.سیلوزلزلهازیکسوواعمالتحریم
هاوفشارهاوشیوعویروسکرونامعجونیسخت
وزهرآگینپدیدآورد.رئیسسازمانانرژیاتمی
سپسافزود:بدونتردیدحسنروحانیبهعنوان
یکیازقدیمیترینیارانوحواریونامامخمینی
(ره) از سرمایههای ارزشمند کشورمان است و
برهمهمافارغازهرگونهگرایش،عقیدهوسلیقه
سیاسیفرضاستکهپاسدارحرمتاینبزرگان
باشیم .او همچنین در پایان ابیاتی خواند مانند:
نام نیکو گر بماند ز آدمــی /به کزو ماند سرای
زرنگار ...همچنین زنگنه ،وزیر نفت با بیان این
که عملکرد دولت عالی بود ،تصریح کرد :من به
عنوانیکشهروندایرانیبرایهمیشهخودمرا
مدیونروحانیمیدانمکهموضوعقطعنامههای
فصل  7شورای امنیت علیه ایران را حل کرد.
زنگنههمچنینگفت:ازروحانیبرایاعتمادبه
خود تشکر وبابت قصور وتقصیراتم عذرخواهی
میکنم.
▪واکنشها

امــا آخرین دیــدار حسنروحانی و مدیران
ارشد دولت و سخنان رد وبدل شده در این
جلسه با واکنش کــاربــران نیز مواجه شد.
کاربری نوشت :این جلسه مصداق بارز این

ضرب المثل بود:خود گویی و خود خندی،
عجب مــرد هنرمندی!کــاربــری با اشــاره به
سخنان روحانی درباره ادعای سرقت اسناد
هسته ای نوشت :از قرار معلوم جناب روحانی
بــرای تطهیر خــودش و فــرار از پاسخگویی
بابت عملکردش ،انفعال هایش و بی تدبیری
هایش نهتنها این روزهــا حاضر است مظلوم
نمایی کند و آدرس غلط به جامعه بدهد که می
تواند حتی خروج ترامپ از برجام را هم توجیه
کند .کاربر دیگری نیز با اشاره به این جمله
روحانی که «با چنگ انداختن به صورت هم
با هتاکی و تخریب یکدیگر نمی توانیم کشور
را به پیشرفت برسانیم» ،نوشت :کاش اوال
نسبت به دولت دهم نیز چنین باوری داشتید
و در ثانی خودتان نیز در مواجهه با منتقدین
تان به این صحبت ها عمل می کردید؛ به جای
انداختن تمام مشکالت بر گردن دولت قبل تا
همین چند روز پیش و حواله دادن منتقدان
تان به جهنم ،بی سواد دانستن آن ها ،عصر
حجری خواندنشان و ! ...کاربر دیگری در
توئیتر نوشت :هیئت دولت در روزهای آخر از
روحانی یک قهرمان دوست داشتنی ترسیم
می کند تا یک قدم به حفظ این شخص در نظام
نزدیکتر شویم!در عین حال کاربر دیگری
نوشت  :باید دربــاره قضاوت عملکرد دولت
فشار تحریم ها  ،حضور ترامپ و کرونا را در نظر
گرفت و منصفانه قضاوت کرد چرا که خیلی از
این شرایط برای دولت جدید هم وجود دارد.

تدارک غرب برایتوطئه
جدید علیهایران
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چهره ها

ماموریت ویژه قاضی القضات
به دادستان ها
اژهایبرایتسریعدررسیدگیبهپروندههای
فساداقتصادیوکثیرالشاکیبهبخشهای
مختلفقضاییدستورداد

رئیس قوه قضاییه درخصوص تسریع در تعیین
تکلیف پروندههای مفاسد اقتصادی ،پروندههایی
که در آن متهم زندانی حضور دارد و پروندههای
کثیرالشاکی ماموریت ویــژ های به این مقامات
قضایی داد و از دادستان کل کشور خواست بر
رونــد رسیدگی و صــدور هرچه سریع تر تصمیم
نهایی در این باره نظارت کند .به گزارش میزان،
حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای  تاکید
کرد :پرون دههایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر
به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی
رسیدگی به پرونده طــول میکشد ،الزم است
تکلیف زندانی روشن شود .اژهای با اشاره به قانون
آیین دادرسی کیفری درباره تعیین تکلیف هرچه
سریعتر متهمان در بازداشت ،گفت :قانون ،قوه
قضاییه را موظف میکند که نباید بازداشت موقت
متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد .رئیس
قوه قضاییه درخصوص پروندههای کثیرالشاکی
مانند پروندههای لیزینگی و تعاونیهای اعتباری،
برخی از پــرونــد ههــای کــاهــبــرداری و مفاسد
اقتصادی نیز عالوه بر روسای کل دادگستریها
و دادستانها ،ماموریتی را نیز برای مرکز رسانه
قوه قضاییه تعریف کرد .اژهای تاکید کرد :روسای
کل دادگستر یها و دادســتــا نهــا پروند ههای
کثیرالشاکی را هر چه زودتر تعیین تکلیف کنند
و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز درباره پروندههایی
که حکم قطعی آن صادر
مــیشــود ،بــرابــر موازین
قــانــونــی ،اط ــاع رسانی
هــنــرمــنــدانــه بـــه مــنــظــور
پیشگیری از وقوع جرم
را انجام دهد.
بهاتهامنشراکاذیببهقصدتشویشاذهان
عمومی

حسامالدینآشنامجرمشناختهشد

خطیبزادهدرپاسخبهاتهاماتانگلیسی-آمریکاییوتهدیدهای
اخیررژیمصهیونیستی:بیدرنگوباقوتبههرگونهماجراجویی
احتمالیپاسخخواهیمداد
چند روز قبل کشتی «مرسر استریت» متعلق به یک شرکت اسرائیلی در دریای
عمان دچار سانحه شد ،در این بین برخی رسانههای منطقهای و غربی بالفاصله
انگشت اتهام را بهسوی ایــران گرفتند و مدعی شدند پهپادهای ایرانی این
کشتی را هدف قرار دادهاند .در ابتدا «یائیر الپید» وزیر خارجه کابینه جدید رژیم
صهیونیستی روز جمعه  8مرداد رسم ًا این سانحه را یک حمله هوایی خواند و
ایران را مسئول آن دانست .پس از آن ،فرماندهی مرکزی ایاالت متحده روز
شنبه  9مرداد با انتشار بیانیهای اعالم کرد :نفتکش «مرسر استریت» که توسط
ناو هواپیمابر یواساس رونالد ریگان اسکورت میشود ،بر اثر یک حمله پهپادی
آسیب دیده است و طی آن دو تبعه رومانیایی و انگلیسی کشته شدهاند .ماجرا
اما زمانی حساسیت بیشتری پیدا می کند که در کنار اظهار نظرهای ذکرشده،
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهارنظری جنجالی مدعی شد ایران
کشتی اسرائیلی را هدف قرار داده است .ادعایی که اما خشک و خالی نبود و با
گزافه گویی وزیر خارجه آمریکا همراه شد و بلینکن با تأکید بر این که «واشنگتن
اطمینان دارد که ایران ،نفتکش مذکور را در دریای عمان هدف قرار داده است»،
گفت :واکنش مناسبی در این خصوص به تهران نشان خواهیم داد .پس از این
زیاده گویی های بلینکن« ،دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس نیز وارد معرکه
شد و او نیز همچون «بلینکن» بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا کرد ایران عمد ًا و
بهصورت هدفمند ،کشتی اسرائیلی را در آبهای عمان هدف قرار داده است و
در یک زیاده گویی آشکار تاکید کرد بریتانیا با شرکای بینالمللی خود در حال
رایزنی برای «پاسخ هماهنگ به این حمله غیرقابل پذیرش» است .وقاحت طرف
انگلیسی در اتهام زنی به ایران به همین جا ختم نشد و وزارت خارجه این کشور،
بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد .موضوعی که بالفاصله با واکنش
وزارت خارجه ایران همراه شد و کاردار انگلیس در تهران ،در نبود سفیر این کشور
به وزارت خارجه ایران احضار شد .همچنین سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه
دیپلماسی کشورمان در خصوص گزافه گویی های طرف غربی با اشاره به این که
هیچ مدرکی برای این اتهام زنی ارائه نشده است ،خاطر نشان کرد که جمهوری
اسالمی ایران درخصوص حفاظت از امنیت و منافع ملی خود لحظهای تردید
نداشته و هر گونه ماجراجویی احتمالی را بی درنگ و با قوت و جدیت پاسخ خواهد
داد .واکنش ها به این الف مقامات آمریکایی و انگلیسی به همین جا ختم نشد
و یک مقام مسئول به «نورنیوز» رسانه نزدیک به
شورای عالی امنیت ملی گفت اگر اقدامی علیه
منافع ملی ایران انجام شود تبعات آن متوجه
واشنگتن و لندن اســت «:اگرچه جمهوری
اسالمی ایـــران ،تهدیدات مقامات غربی
و رژیــم صهیونیستی را بیشتر ژستهای
تبلیغاتی قلمداد میکند اما انجام هرگونه
اقدامی علیه منافع و امنیت ملی
ایـــران بــا پــاســخ شــدیــد و قاطع
روبهرو خواهد شد و مسئولیت
تبعات آن نیز مستقیم ًا متوجه
واشنگتن و لندن است».
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نوبت رونماییازکلیددار بهشت

بذرپاشازگزینهشهرداریتهرانانصرافداد.گمانهزنیهاحکایتازآنداردکهرقابت
نهاییبینمثلثزاکانی،پیرهادیومازیارحسینیخواهدبود
هادی محمدی – در کنار گمانه زنی های داغ درباره
کابینه ابراهیم رئیسی ،یک گمانه زنی رسانه ای
پرحاشیه دیگر هم در تهران وجود دارد به نام شهردار
آینده که ایــن روزهــا به شــدت رسانه ها و اعضای
منتخب شورای شهر جدید را به خود مشغول کرده
اســت .حــاال فرماندار تــهــران ،عیسی فــرهــادی از
بــرگــزاری مراسم تحلیف اعضای ششمین دوره
شورای شهر تهران در روز 14مرداد با حضور معاون
عمرانی وزیر کشور ،استاندار تهران و رئیس مجمع
نمایندگان تهران خبر داده و این یعنی هفته بعد
از آن باید شاهد رونمایی از ساکن جدید خیابان
بهشت تــهــران باشیم .در حالی کــه روز گذشته
ناصر امانی منتخب شــورای ششم تهران گفت که
طبق پیش بینی او روز چهارشنبه رای گیری برای
انتخاب شهردار تهران به پایان می رسد و شهردار به
عموم مردم معرفی می شود ،هنوز ارائه برنامههای
کاندیداهای شهرداری به اتمام نرسیده و چندین
نفر باقی ماند هاند .از طرف دیگر مهرداد بذرپاش
رئیس دیــوان محاسبات که همزمان نامش برای
برخی وزارتخانه های رئیسی و شهرداری تهران
مطرح بود ،روز دوشنبه در نامه ای به مهدی چمران
رئیس منتخبین شورای شهر ششم ،انصراف خود
را از گزینههای تصدی شهرداری تهران اعالم کرد.
بــذرپــاش در نامه کوتاه خــود ضــرورت انسجام در
جبهه انقالب و نیز حضور دلسوزانی که خود را برای
خدمت در شهرداری تهران عرضه کرد هاند ،دلیل
انصرافش مطرح کــرد .به نوشته فرهیختگان اما
گمانهزنیها حکایت از آن دارد که رقابت نهایی بین
علیرضا زاکانی ،مازیار حسینی  و محسن پیرهادی
خواهد بود .علیرضا زاکانی به دلیل نقشی که در
مناظرات انتخابات ریاستجمهوری امسال ایفا
کرد ،در افکار عمومی جایگاه نسبتا قابلتوجهی پیدا

کرد .مازیار حسینی البته به اندازه زاکانی شخصیت
شناختهشدهای نیست اما او بهواسطه تجربه مدیریت
کالن شهری و ارتباط ویــژ های که گفته میشود با
محمدباقر قالیباف در زمــان تصدی شهرداری او
داشته است ،بخت زیــادی برای تصدی شهرداری
تهران دارد .علیرضا زاکانی ،هم اکنون رئیس مرکز
پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی است .او در
مجلس یازدهم از حوزه قم وارد مجلس شد .زاکانی
عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
است .او برنامهاش را در قالب یک فایل پاورپوینت
به منتخبان شورای شهر تهران ارائه کرده و شعارش
را «تهران ،کالن شهر الگوی جهان اسالم» گذاشته
است .مازیار حسینی نیز با مدرک دکترای مهندسی
عمران ،فــردی اســت که بیشترین رزومــه عمرانی
را در بین گزینههای احتمالی شــهــرداری تهران
دارد .حسینی ســال  88بــه سمت مــعــاون فنی و
عمرانی شهرداری تهران منتسب شد و تا سال 94
عهدهدار این سمت بود .حسینی طراحی و اجرای
پروژههای بزرگی همچون دریاچه چیتگر ،بزرگراه
صدر و تونل نیایش را در کارنامه اجرایی خود دارد
که توانسته بابت آن ها جوایز جهانی نیز دریافت
کند .حسینی نیز شعار برنامههای خود را «طهران،
شهر زندگی» عنوان کرده است .محسن پیرهادی،
عضو هیئترئیسه مجلس ،دانشآموخته رشته
روابــط بینالملل از دانشگاه عالمه طباطبایی و
دبیرکل جمعیت پیشرفتو عدالت ایران اسالمی
بوده است .پیرهادی که یکی از نزدیکان قالیباف به
حساب میآید ،در یازدهمین دوره انتخابات مجلس
با قرار گرفتن در لیست وحدت به مجلس راه یافت .او
هماکنون نماینده مردم تهران و مدیرمسئول روزنامه
رسالت است .پیرهادی برنامه خود را با شعار «تهران،
شهر زندگی» به شورای شهر ارائه داده است.

سخنگوی هیئت منصفه جــرایــم مطبوعاتی و
سیاسی گفت :پــرونــده حسام الدین آشنا پس
از اعتراض متهم در دیــوان عالی کشور به شعبه
هم عرض ارجــاع شده بود که هیئت منصفه در
رسیدگی مجدد با اکثریت آرا متهم را مجرم اما
مستحق تخفیف دانست .احمد مومنی راد اظهار
کرد :به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی در دو شکایت این پرونده قبال در شعبه
نهم دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده
بود و بعد از اعتراض متهم ،دیوان عالی کشور آن
را به شعبه هم عرض  -شعبه ششم – برگردانده
بود.مومنی راد افــزود :دادگــاه با قرائت قــرآن و
با حضور هیئت منصفهای غیر از جلسه قبلی
شروع شد و پس از سخنان رئیس دادگاه ،نماینده
مدعیالعموم به شــرح کیفرخواست پرداخت
سپس با توجه به حضور نداشتن متهم ،وکیل او
به صورت مبسوط و تفصیلی به دفاع از موکل خود
پرداخت .متهم با تاخیر  ۴۰دقیقه ای وارد شد و
دفاعیات خود را مطرح کرد و بعد از خاتمه دادگاه
هیئت منصفه جرایم سیاسی وارد مشورت و پس از
اتمام شور ،رأیگیری شد.وی اضافه کرد :هیئت
منصفه در یک اتهام و دو شکایت ،متهم را با اکثریت
آرا مجرم و البته مستحق تخفیف دانست .آشنا
پیشتر در توئیتی  مدعی شده بود به دلیل نوشتن
توئیتهایی در خصوص «هواپیمای اوکراینی» و
«طبری» معاون سابق قوه قضاییه در حال محاکمه
است .قانون جرایم سیاسی در راستای پیشبرد
عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر۶
ماده در جلسه علنی  ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۹۵
دوره نهم مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید
اما اجــرای این قانون که از  ۱۶خــرداد سال ۹۵
معطل مانده بود ،پس از تصدی آیت
ا ...سید ابراهیم رئیسی در منصب
ریــاســت قــوه قضاییه و در دوران
تحول دستگاه قضایی با اهتمام
دنبال شد/.ایرنا

