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چرتکه 3

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

 پروپان توليدی خودمان را
 با ۲۰ برابر قيمت
از چين وارد می کنيم

جهان 5

 ۴ کرسی دیگر در انتخابات میان دوره ای
 به نام دموکرات ها ثبت شد

شکست ترامپ در کارزار
بازگشت به قدرت
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پس از 5 روز و با باالگرفتن انتقادها؛   

  رسانه مجلس: »نامه ۲۲۷ نماینده 
خطاب به رئیس قوه قضائیه« جعلی است

همين صفحه

شهرنوشت 6

 میزبان، پذیرای امارات و عربستان است، 
اما جایی برای کروز ما ندارد! 

 سهم »صفر« ایران
از درآمد جام جهانی

اوایل امســال بود که رویای بزرگ همکاری با 
قطر- کشور میزبان این دوره از جام جهانی فوتبال- 
از ســر دولتمردان کشور  گذشــت. همسایه ای 
که به دلیل وســعت اندکش، نیازمند مساعدت 
کشــورهای همجوار برای برگزاری تورنمنتی با 
این ابعاد می نمود؛ این امید را در دل مســئوالن 
داخلی کاشت که بخش اندکی از دالرهای فراوان 
مسافران خوشــحال جام، به جیب ایران ُسرانده  
می شــود. امیدی که البته در چندماهه ی اخیر 
منتهی به این جام، سوســویی زده و خاموش شد 
و از آن حجم بزرگش تنها کشتی کروزی ماند که 
می توانست میزبان تماشــاچیان ایرانی جام در 
اسکله قطر باشد. اما همین مختصر سهم هم از ایران 

گرفته شد و حتی قرار نیست از دالرهای خودی 
هم چیزی به گردشــگری ایران بماسد. براساس 
اعالم دولت قطر، امکان پهلوگیری کشتی سانی 
و شناورهای مسافربری ایرانی در بنادر قطر برای 
میزبانی مسابقه های جام جهانی ۲۰۲۲ منتفی شد. 
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با بیان این خبر گفت که »قرار بود 
مســافران جام جهانی فوتبال در قطر را به وسیله 
کشتی سانی جابه جا کنیم، اما دولت قطر به دالیل 
مشکالت داخلی خود امکان پهلودهی این کشتی 
و شناورهای ایرانی را نداد و مسئوالن قطری از به 
وجود آمدن این شرایط و اینکه نمی توانند گردشگر 

دریایی جذب کنند، عذرخواهی کردند«. ..

ماکرون در جمع نظامیان کشورش مدعی بازگشت جنگ به اروپا شد؛

هشدار ناامنی از عمق الیزه

جهان 5

 یک خبر بد و چند نکته در مورد برد تدارکاتی 
تیم ملی

مصدومیت بدموقع
آدرنالين 8

دسترنج 4

سياست ۲

سياست ۲

چرتکه 3

یک وکیل دادگستری تصریح کرد: دسترسی آزاد به وکیل در مرحله 
رسیدگی در دادگاه، حق بازداشت شــدگان اخیر است و اصل ۳۵ قانون 

اساسی بر این موضوع تأکید دارد.
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص وجود برخی 
نگرانی ها نسبت به حقوق بازداشت شدگان اخیر گفت:  اصوالً و به لحاظ 
قانونی، هیچ تفاوتی بین حقوق افرادی که در تجمعات و اعتراضات اخیر 
بازداشت شده اند با سایر متهمان وجود ندارد و در واقع جز محدودیتی که 
در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای انتخاب وکیل توسط 
متهمان پیش بینی شده است، در خصوص این دسته از متهمین در قانون 
آیین دادرسی کیفری یا ســایر قوانین، آیین دادرسی افتراقی و متفاوتی 

پیش بینی نشده است.
به گفته وی، از منظر حقوقی و قانونی، تضمینات الزم در قانون اساسی 
و قانون آیین دادرسی کیفری برای رعایت حقوق متهمان پیش بینی شده 
است و ماده ۷قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بر ضرورت رعایت 
حقوق شهروندِی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی از سوی مقامات قضایی، ضابطان و سایر اشخاصی که در فرایند 
دادرسی مداخله دارند تأکید و رعایت آن را الزامی دانسته است و برای نقض 

این حقوق، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش بینی شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وجود تضمینات قانونی و اجرای 
قانون در عمل از حیث تطابق رفتار مجریان قانون با مصرحات قانونی مفروغ 
عنه و در واقع موضوعات متفاوتی است افزود: پایبندی به قانون و اجرای مّر 
مقررات قانونی که همواره از ناحیه رئیس محترم قوه قضائیه مورد تأکید 
بوده است باید سرلوحه کار تمامی دست اندرکاران فرایند عدالت کیفری 
باشد و نمی توان با متهمان به ارتکاب جرم در حوزه های مختلف به صورت 
تبعیض آمیز برخورد کرد و صرفاً به لحاظ اینکه فردی متهم به ارتکاب جرم 
علیه حاکمیت و ارکان قدرت است او را را از تمام یا برخی از حقوق قانونی 

محروم کرد.
حجتی گفت: اصل قانونی بودن دادرســی  در اصل ۳۶ قانون اساسی و 
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته و تصریح 
شده است که دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و حقوق متهم را به 
عنوان یکی از طرفین دعوی کیفری تضمین کند و در مورد اشخاصی که در 
شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند 

به صورت یکسان اعمال شود.
این حقوقدان با اشــاره به اینکه به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساســی 
محاکمات، علنی انجام می  شــود و حضور افراد بالمانع است گفت: علنی 
بودن محاکمات در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد پیش 
بینی قرار گرفته و در شرایط فعلی که افکار عمومی به دنبال شفافیت در 
نحوه رسیدگی و نحوه و نوع تفهیم اتهام به بازداشت شدگان اخیر است، 
تشکیل علنی جلسات رســیدگی و عدم ممانعت از اطالع رسانی جریان 
دادرسی توسط روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل می تواند تا حدود قابل 

توجهی نگرانی های موجود در زمینه رعایت حقوق متهمان و اعمال حق 
دفاع ایشان در محاکمات را رفع کند.

وی در ادامه افزود: محدودیِت انتخاِب وکیل از بین وکالی موضوع تبصره 
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که باعث ایجاد تضییقات و محدودیت 
های قابل توجهی برای بازداشت شدگان اخیر در مرحله تحقیقات مقدماتی 
شده است و دسترســی آزاد به وکیل معتمد را از متهم سلب نموده است، 
صرفاً ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادســرا است و پس از صدور 
کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، هیچ محدودیتی برای انتخاب وکیل 
برای متهم وجود ندارد و عدم پذیرش وکیل یا وکالی معتمد متهم در مرحله 

رسیدگی در دادگاه، خالف قانون و مخالف با حقوق قانونی متهم است.

حجتی با اشاره به اینکه دسترســی آزاد به وکیل در مرحله رسیدگی 
در دادگاه، حق بازداشت شدگان اخیر اســت و اصل ۳۵ قانون اساسی بر 
این موضوع تأکید دارد گفت: به موجب ماده واحده انتخاب  وکیل  توسط  
اصحاب  دعوی مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ مجمع تشــخیص مصلحت نظام؛ 
اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب 
قانون تشکیل می شــوند مکلف به پذیرش وکیل هستند  و در ماده ۵۷۰ 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، نقض حق متهم در دسترسی به وکیل 
به عنوان یکی از حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی جرم انگاری شده 

است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه با صدور قرار وثیقه یا کفالت، ادامه 
بازداشت متهم علیرغم معرفی کفیل یا وثیقه گذار خالف قانون و مصداق 
بازداشت غیرقانونی است، افزود: قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه 
مقررات واضح و صریحی دارد و طبعاً قانون اساسی و قانون آیین دادرسی 
کیفری باید در زمینه حقوق متهمان بازداشــت شدگان اخیر مانند سایر 
متهمان، فصل الخطاب باشــد. اصوالً و به لحاظ قانونی، هیچ تفاوتی بین 
حقوق افرادی که در تجمعات و اعتراضات اخیر بازداشت شده اند با سایر 
متهمان وجود ندارد و در واقع جز محدودیتی که در تبصره ماده ۴۸  قانون 
آیین دادرسی کیفری برای انتخاب وکیل توسط متهمان پیش بینی شده 
است، در خصوص این دســته از متهمین در قانون آیین دادرسی کیفری 

یا سایر قوانین، آیین دادرسی افتراقی و متفاوتی پیش بینی نشده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: بعضی ها 
در فضای مجازی اینگونه القــا می کنند که کار 
جمهوری اسالمی تمام است، جمهوری اسالمی 
همان نظامی اســت که همه دنیا اراده کردند که 
دولت سوریه و عراق سقوط کند، اما با اراده سپاه 

این اتفاق نیفتاد.
به گزارش ایرنا، سردار محمد پاکپور در جمع 
علما و ریش سفیدان شــیعه و سنی سیستان و 
بلوچستان اظهار داشت: تجزیه طلبی در سیستان 
و بلوچستان اصاًل موضوعیت ندارد؛ بلوچ خاک را 

مادر خود می داند.
وی ادامه داد: مخاطب ما برای تامین امنیت 
منطقه بسیجیان بومی و سران طوایف هستند، 
سران طوایف می توانند عامل وحدت در سیستان 

و بلوچستان باشند.
ســردار پاکپور بیان کرد: راه ایجاد آرامش در 
استان حضور مســوالنه و وحدت بخش علما و 

روحانیون شیعه و سنی در منطقه است، توسعه بر 
پایه امنیت ایجاد می شود، دشمنان می خواهند 
با ایجاد ناامنی در استان مانع پیشرفت و توسعه 

شوند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: ما دوست 
نداریم خون از دماغ یک بیگناه بریزد، چون همه 
مردم عائله جمهوری اسالمی ایران هستند، اما 
به شــدت با برهم زنندگان امنیت مردم برخورد 

خواهیم کرد.
وی اضافه کــرد: بزرگان اســتان نباید اجازه 
مخدوش شدن چهره استان را بدهند، دشمنان از 
هیچ جنایتی برای برهم زدن امنیت استان دریغ 
ندارند و از هر اقدامی برای ایجاد هرج و مرج درون 

استان استفاده می کنند.
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه افزود: فضای 
مجازی بیانگر واقعیت اســتان نیست، واقعیت 
استان بســیار متفاوت اســت از آنچه که فضای 

مجازی برای جوانان و نوجوانان تصویرســازی 
می کنند. بزرگان و ریش ســفیدان باید مراقبت 
کنند که جوانان و نوجوانان در دام فضای مجازی و 

فریبکاری های آنان قرار نگیرند.
ســردار پاکپور گفت: دشــمن هر اقدامی را 
که بتواند برای ایجاد هرج و مرج در سیســتان و 
بلوچستان انجام می دهد بنابراین هوشیاری بیش 

از پیش همه علما و بزرگان و مردم ضروری است.

در حالی که حدود ۵ روز از بیانیه شدادوغالظ 
۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس 
قوه قضائیــه با این مضمــون که پرونــده افراد 
دستگیر شده و معاند در زمره پرونده های محاربه 
دســته بندی شــود، می گذرد و طی این مدت 
هیچ یک از نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه آن را 
تکذیب نکرده اند، ایرنا به نقل از خانه ملت نوشت: 

این نامه از اساس جعلی و دروغ است!
در گزارش خانه ملت چند دلیل مبنی بر جعلی 

بودن این نامه به شرح زیر آمده است:
»در چند ســاعت اخیر، نامــه ای در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی با امضای ۲۲۷ 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی منتشر 
شده است که در این نامه خطاب به حجت االسالم 
والمســلمین اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه 
خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و 
معاند در زمره پرونده های محاربه دسته بندی شود 

که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.
در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق 
دروغ پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت 
آن را با نامه های رسمی مجلس شورای اسالمی 

مشخص می کند.
نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در 
صحن مجلس شورای اسالمی است و اساساً متن 
نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس 

فرق دارد.
دومین مصادقی که نشــان از جعلی بودن 
نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده 
هاشــمی و علیرضا زاکانی که به  عنوان ۲ نفر از 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به عنوان 
امضا کننده نامه درج شــده اســت در صورتی 
که در حال حاضر این ۲ نفــر، جزو نمایندگان 
مجلس نیســتند و مســئولیت معاون رئیس 
جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران و 

شهردار تهران را بر عهده دارند. از دیگر نشانه های 
جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن 
هســتند، در انتهای نامه که به امضای اعضای 
هیئت رئیســه مجلس رســیده اســت غیر از 
آقایان »عبدالرضا مصری« و »احمد امیر آبادی 
فراهانی« هیچکــدام از امضا کننــدگان جزو 

اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.
الزم به ذکر است در روزهای اخیر جریان سازی 
شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته 
است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس 
نمایندگان بر قصاص قاتالنــی که خون مردم را 
ریخته اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و 
اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره ای به 
کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا 
خون ریزی نزده اند، نشده است، بلکه تأکید شده 
با محاربینی که مانند داعش با سالح  به جان و مال 

مردم تعرض کرده اند برخورد قاطع شود.

خبرگفت وگو

خبر

حجتی در گفت وگو با ایلنا:

دسترسی آزاد به وکیل، حق بازداشت شدگان اخیر است
فرمانده نیروی زمینی سپاه:  

دولت سوریه و عراق با اراده سپاه سقوط نکرد

پس از 5 روز و با باالگرفتن انتقادها؛  

رسانه مجلس: »نامه ۲۲۷ نماینده خطاب به رئیس قوه قضائیه« جعلی است

سفیر ایران در مسکو خبر داد:

سفر قریب الوقوع هیات 
بزرگ تجاری روسیه به ایران

مشکالت زیرساخت های شهرک های صنعتی 
ایران برای کارگران و کارفرمایان چیست؟ 

از قطع گاز، برق و آب
تا نبود امکانات رفاهی

پارلمان بلژیک خواستار 
تحریم های بیشتر اتحادیه 

اروپا علیه ایران شد

گروسی و آمریکا واکنش نشان دادند

دستیابی سپاه به موشک 
بالستیک هایپرسونیک

شهرنوشت 6

مهاجرت ۱۶۰ متخصص قلب 
ظرف یک  سال گذشته


