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...

تازههای مطبوعات
••ایران  -محمدجواد فتحی یک عضو کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیئت
رئیسه مجلس با بیش از  ۷۰امضا خبر داد که بر اساس آن
عفو عمومی ،تخفیف و تبدیل برخی مجازاتها و همچنین
مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی
پیشبینی شده اســت .وی گفت :در بند دوم این طرح
پیشبینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و
امنیتی مشمول عفو عمومی شوند.
••فرهیختگان  -با برآورد حداقل هزینه هر نفر برای حضور
در جام جهانی روسیه در صورتی که تمام هزینهها شش
ماه پیش و با دالر  4200تومانی محاسبه شده باشد ،هر
نفر حدود  11میلیون تومان خرج روی دست فدراسیون و
منابع دولتی میگذارد .در فهرست افراد اعزامی به روسیه
با پول دولت ،نامهایی دیدهمیشود که حضورشان کمکی
به ایران در جام جهانی نمیکند.
••کیهان – این روزنامه تیتر یک خود را به موضوع تورم
اختصاص داد و از عنوان «گرانی امــروز حباب اســت یا
وعدههای دیروز» استفاده کرد.

...

انعکاس
••سایت خرداد نیوز نوشت  :روحانی رئیسجمهور ،طی
سخنانی در مراسم افطاری با اصحاب رسانه ،وضعیت
اقتصادی کشور را به یک جنگ روانی تشبیه کرده بود.
سید محمد ابطحی رئیس دفتر رئیس دولت اصالحات
در همین زمینه و در واکنش به روحانی ،گفت :فاصله بین
گرانی بازار مشکلی
اتاق روسای دولتی با واقعیت های
ِ
است که بار آن بر دوش مردم است .رئیس جمهور میگوید
گرانی روی کاغذها و آمارها و جلسات ما وجود ندارد .این
یک جنگ روانی است اما رابطه جیب مردم با اتاق جلسات
هیئت دولت نیست .با واقعیت بازار است.
••ساعت  24نوشت :محمود صادقی نماینده مردم تهران
در مجلس از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر
داد و در توئیتر خود در این باره نوشت که دادستان تهران
دو فقره ابالغیه با مشخصات یکسان از شعبه  4بازپرسی
دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وی برای رئیس مجلس
فرستاده اســت.وی همچنین گفت که در این ابالغیهها
شاکی و موضوع شکایت مشخص نیست.
•• تابناک نوشت :حسین دهباشی فعال رسانهای و از
حامیان سابق رئیس جمهور روحانی در توئیتی کنایه آمیز
درباره اوضاع این روزهای اقتصاد کشور و واکنش دولتیها
در«حباب» خواندن افزایش قیمتها نوشت :کال در کف و
صابون زندگی میکنیم.

عضو کمیسیون شوراها جزئیات طرح مجلس را مطرح کرد

درخواست مجوز برای تجمعات مردمی منتفی می شود؟
موالوردی :براساس آیین نامه ،تجمعات فقط باید به اطالع وزارت کشور برسد و نیازی به مجوز نیست
به نظر می رسد دولت و مجلس در آیین نامه و طرح های
خود درباره برگزاری تجمعات ،به دنبال حذف الزام دریافت
مجوز برای این گونه تجمعات هستند ،تاجایی که یک عضو
کمیسیون شوراهای مجلس ،با اشــاره به طرح اجرای
اصل  27قانون اساسی که مربوط به موضوع تجمعات
اعتراضی بوده و هم اکنون در کمیسیون شوراها به تصویب
رسیده ،گفت :بر اساس آن چه در طرح مذکور آمده است،
بعد از تصویب این طرح دیگر نیازی به دریافت مجوز برای
برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد .اشاره ابوالفضل
ابوترابی به طرحی است که مــوازی با آیین نامه دولت،
کلیات آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس به
تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی
ارســـال شــد .در عین حــال هفته گذشته شهیندخت
موالوردی دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی نیز با
اشاره به آیین نامه دولت که هفته گذشته مصوب شد گفته
بود که براساس مصوبه دولت ،تجمعات فقط باید به اطالع
وزارت کشور برسد و نیازی به مجوز نیست .در عین حال
ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در نقد مصوبه
دولت معتقد است این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.
▪ابوترابی :تجمع در غیر محل های تعیین شده
غیرقانونی است

به گفته او در طرح مجلس،
عـــــاوه بـــر تــعــیــیــن مــکــان
برگزاری تجمعات ،ضمانت
اجــرایــی هم در نظر گرفته
ش ــده اســـت ،در ای ــن طــرح
مقابل مجلس تنها مکان
بــرگــزاری تجمعات اســت و
خبهاعتراضاتمردمی
جهتاخذضمانتاجرایینحوهپاس 
هم مشخص شده است .وی تصریح کرد :مجلس و دولت و
نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تامین امنیت تجمع
کنند هها هستند ،از این رو برگزاری تجمعی خــارج از
چارچوب تعیین شده غیر قانونی تلقی میشود.
▪شاه نشین :تجمعکنندگان باید حتما از وزارت کشور
مجوز دریافت کنند

در عین حال محمودی شاه
نشین دیگر عضو کمیسیون
شوراها برخالف اظهارات
ابوترابی با بیان این که تجمع
در م ــحــله ــای ــی غ ــی ــر از
محلهای تعیین شده خالف

قانون است ،گفت :تجمعکنندگان باید حتما از وزارت
کشور و کمیسیون مربوط برای تجمع در یکی از این محلها
مجوز الزم را دریافت کنند.
▪تابش :کاچی به از هیچی ،بهتر است

تابش نایب رئیس فراکسیون
امید مجلس ،درباره اماکنی
که به تازگی هیئت دولت
ب ــرای تجمعات اعتراضی
مردم مشخص کرد ،گفت:
بــه قـــول مــثــالــی مــعــروف،
کــاچــی بــه از هیچی ،بهتر
است بگویم همین مجوز هم از هیچی بهتر است .وی با
بیان این که مردم در محدودهای که برای آن ها اعالم شده
قطعا آزاد هستند و نیروهای امنیتی هم باید حمایت
کنند ،اظهار کرد :یکی از مهمترین مسائل در صدور این
مجوز ،آزادی این تجمعات نیست بلکه آزادی و امنیت بعد
از تجمعات اس ــت ،در واق ــع حفظ امنیت تظاهرات
کنندگان بعد از اعتراض بسیار مهمتر از قبل آن است.
امیدواریم دولت درباره تامین امنیت بعد از تجمعات هم
موضع خود را شفاف اعالم کند .هفته گذشته ،موالوردی
دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی هم در حاشیه
دولت گفته بود که دیگر نیازی به دریافت مجوز وجود
ندارد و مردم می توانند به صرف اعالم تجمع ،در محل
های مشخص شده تجمع کنند.
▪موالوردی :براساس آیین نامه دولت ،تجمعات فقط
باید به اطالع وزارت کشور برسد و نیازی به مجوز نیست

بهگزارشآخرینخبر،هفته
گـــذشـــتـــه شــهــیــنــدخــت
مــوالوردی دستیار رئیس
جمهور در امور شهروندی
با اشــاره به مصوبه دولت
درباره مکان های برگزاری
تجمعات اعتراضی با بیان
این که «مکان هایی که تعیین می شودبرای تجمعات
اعتراضی است» گفته بود :براساس آیین نامه ماده 22
که برای قانون احزاب است ،احزاب باید برای تجمعات
مجوز بگیرند اما در آیین نامه ای که به تازگی دولت
تصویب کرده بود صحبتی از مجوز نشده و فقط نوشته
باید به اطــاع وزارت کشور برسد تا هماهنگی ها
صورت بگیرد و چند تجمع در یک جا انجام نشود و
امنیت تامین شود.
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امیری :دستگاههای امنیتی موضوع ارسال پیامکهای
تهدیدآمیز به نمایندگان را پیگیری کنند
تاجگردون :پیامک ها تهدید نبود ،مطالبه با لحن تند بود
موضوع ارسال پیامک به نمایندگان مجلس درباره موضوع
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین
مالی تروریسم ( )CFTهمچنان از سوی برخی از چهره های
سیاسی نزدیک به دولت دنبال می شود و معاون پارلمانی
رئیس جمهور نیز خواستار پیگیری این موضوع از سوی دستگاه
های امنیتی شد .به گــزارش خبرآنالین ،حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رئیس جمهور دربــاره ادعــای ارســال 600
پیامک تهدیدآمیز به هر نماینده و سامان دهی طومارنویسی ها
و اظهارمخالفت ها با CFTاز مشهد گفت :تعدادی از نمایندگان
مجلس به من مراجعه کردند ،برخی گفتند که تهدید شدند.
برخی گفتند عده ای در حوزه انتخابیه به دفترشان مراجعه و
تهدید کردند .برخی نیز گفتند برایشان پیامک های تهدید آمیز آمده است .اما این که پشت صحنه قضیه چطور
بود ،چون مسئولیت من در قسمت آشکار مجلس است ،بخش پنهانش را دستگاه های امنیتی باید پیگیری کنند.
▪تاجگردون :پیامک ها تهدید نبود ،مطالبه با لحن تند بود

در همین حال غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیام های ارسال شده به
نمایندگان برای تصویب نکردن الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم به
اعتماد آنالین گفت :پیامک یک پدیده جاری در کشور است و نمیتوان از آن ایراد گرفت .میتوان اسم آن را تهدید
گذاشت اما ما برای طرحها و لوایح معموال با انبوهی از پیامکها مواجه هستیم .در برخی موارد غفلت هم میکنند
و مواخذ آن پیامها را نیز برای ما میفرستند که چه کسی آن پیامها را داده است .وی در ادامه افزود :نوع پیامک
در خصوص FATFسیاسی و یک مطالبه خاص به شکل خاص بود که از دو مواخذ منتقل شد .این پیامکها بیشتر
از طریق بسیج دانشجویان و طالب ارسال میشد که طومار آن ها هم آمده بود .تاجگردون در عین حال افزود:
من تهدیدی از این پیامکها ندیدم و بیشتر میتوان آن را مطالبهای با لحن تند دانست .وی در خصوص برخی
اظهار نظر ها مبنی بر ارسال پیامک ها از مشهد ،گفت :پیامکها نشان میدهد که جامعه درباره چه موضوعاتی
حساس هستند و این امر یک پدیده اجتماعی است و نمیتوان کاری کرد .پیامکهای مختلفی با کدهای مختلف
برای بنده ارسال میشد .نوع پیامکها فرق میکرد ،پیامکی که از قم ارسال میشد محترمانهتر بود و از اصفهان،
شیراز و خوزستان هم پیامکهایی داشتم .اما پیامکهایی که از مشهد ارسال میشد ،تندتر بود.
▪شاه نشین :بنده بیش از  250یا  300پیامک دریافت کردم

همچنین محمد محمودی شاهنشین نماینده شهریار و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی هم در گفت و گو
با اعتماد آنالین درباره موضوع ارسال پیامک برای نمایندگان مجلس گفت :یک یا دو پیامک برای نمایندگان
ارسال نشده است؛ بنده بیش از  250یا  300پیامک دریافت کردم و پیامکهای ارسال شده با کد مشهد بیش
از سایر کدها بود.
▪جمالی :در متن پیامک ها توهین یا ناسزا وجود نداشت

محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت
و گو با ایلنا درباره این موضوع گفت :چون من عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم باالی ۱۰۰۰
پیامک دریافتی داشتم که تقریبا هم فرمتی یکسان داشت .وی تأکید کرد :در پیامکها موضوعی به اسم تهدید
بدنیوجودنداشت.جمالینوبندگانیدربارهاینکهنمایندگاندیگراظهارکردندپیامکهاییکهدریافتکردند
تماما ناسزا و تهدید بوده است ،گفت :تهدیداتی که به ما روا میداشتند بیشتر در موضوع تهدیدات عاطفی بود،
تهدیداتی مثل این که خدا از سر تقصیرتان نمیگذرد ،هیچ تهدیدی به ضرب و شتم وجود نداشت ،به عالوه در
متن پیامکها توهین یا ناسزا هم نبود.

قالیباف :رفتار آمریکا در درازمدت به اروپا آسیب می زند
فارس-قالیبافدردیداربا«مشائیلکلوربرشتولد»سفیر
آلمان در ایران گفت :نباید اتحادیه اروپا و بقیه کشورهای
برجام انتظار داشته باشند که ترامپ یک طرفه بیاید و
برجام را لغو کند و ایران در عین این که در تحریم است،

برجام را هم بپذیرد .وی افزود :به نظر می رسد نیاز است
که اروپا در این جا جدی تر از گذشته حرکت کند ،اروپا اگر
برمواضعخودنایستدوبرایخودشتعیینتکلیفنکند،
حتما در دراز مدت اروپا آسیب جدی خواهد دید.
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بذل و بخشش های شاه از مال مردم
برای ثریا
برگرفته از کتاب «از طاووس تا فرح »،نوشته محمود طلوعی

ثریا (همسر دوم شاه) در هر دو کتاب خود مطالبی را ناگفته
گذاشته و از جمله از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم خود
با شاه پس از جدایی و همچنین دریافت هدایای نقدی
و جنسی از وی ،سخنی به میان نیاورده است.علم ،وزیر
دربار شاه در یادداشت های خود به بعضی از این ارتباطات
اشاره کرده که دو مورد آن به شرح زیر است :دوشنبه 22
دی ( )1354ملکه سابق ثریا نامه ای نوشته و درخواست
کرده است آپارتمانی برایش در پاریس بخریم.شاه موافقت
کرد و به من دستور داد که ترتیبات الزم را بدهم«.دوشنبه
 30آبان ( ... )1355گزارش دادم که ثریا ملکه سابق وضع
مالی وخیمی دارد و تقاضای مقرری ماهانه ای بالغ بر شش
هفت هزار دالر کرده است.
شاه گفت :با آن همه پولش چه کرده است؟
همین چندی پیش بــود که  1.5میلیون دالر بــرای او
فرستادید.آن پدر مفت خورش هرچه دارد از او می گیرد و
فرصت های اورا برای خوشگذرانی نابود می کند!
به جز این موارد که علم در یادداشت های خود به آن اشاره
کرده است ،از یک منبع نزدیک به دربار سابق که اکنون در
خارج از کشور اقامت دارد ،شنیدم که شاه تا ده پانزده سال
بعد از جدایی از ثریا هم در مسافرت های خود به خارج با او
تماسداشتهوبارهادرسوئیسبااومالقاتکردهوخاطرات
خوش گذشته را با وی تجدید کرده است .در این مالقات ها،
شاه هدایای گرانبهایی هم به ثریا داده است که علم یا از آن
اطالع نداشته یا نخواسته است در یادداشت های خود به آن
اشاره کند.در قسمت دیگری از این کتاب و به نقل از کتاب
خاطرات ثریا آمده است :اشرف (خواهر شاه) این «جوجه
اردک سیاه» در تمام دوران کودکی اش مجبور بود بلهوسی
و اذیت و آزارهای خواهر بزرگ ترش را تحمل کند.شاهد
این مدعا ،ماجرایی است که حتی امروز هم یادآوری آن مرا
خشمگین می کند و این قصه و افسانه نیست ،عین واقعیت
است :هنگامی که دو دختر جوان به سن ازدواج می رسند،
رضاشاه آن دو را به دفترش می خواهد و دو مرد جوان را
به آن ها معرفی می کند و می گوید :این ها همسران آینده
شما هستند ،امیدوارم شما را خوشبخت کنند.یکی از آن
ها ،علی قوام پسر یکی از مالکین بزرگ و دیگری ،فریدون
جم پسر یکی از وزیــران است .شمس می بایست با علی
قوام که بزرگتر است ازدواج کند و اشرف با جم جوان.شب،
قبل از انجام مراسم ازدواج دوگانه ،شمس پیش مادرش
می رود و می گوید :من مــردی را که پــدرم برایم در نظر
گرفته ،نمیخواهم ،آن یکی را می خواهم! مال اشرف را...
تاجالملوککههرگزچیزیراازدختربزرگشمضایقهنکرده
است ،پیش شوهرش می رود و پافشاری می کند که آرزوی
بچهلوسبرآوردهشود.رضاشاهبهاینتقاضاگردنمینهدو
اشرف در آخرین لحظه مجبور می شود نامزدش را به شمس
واگذارد و با نامزد او که جذابیتی نداشت ،ازدواج کند.این
ازدواج دوگانه ،فقط تا زمانی که رضاشاه بر تخت سلطنت
ایران استوار بود ،دوام یافت و بعد از استعفای اجباری و
تبعید او از ایران به جدایی انجامید.در سال  1946شمس
بدون توجه به مخالفت برادر ،با نوازنده جوانی ازدواج کرد و
برای دورماندن از خشم او به قاهره رفت .در این میان ،فوزیه
همسر مصری شاه هم به حالت قهر از تهران رفت و اشرف
،بانوی اول دربار شد.

...
اخبار

تشکیل کمیته ویژه مشترک میان فراکسیون امید
و والیی مجلس درباره اقتصاد و معیشت
فارس -کمیته ویژه مشترک فراکسیونهای نمایندگان
والیی و امید برای تدوین برنامه جامع اقتصاد و معیشت
مردم تشکیل میشود .قرار است در این کمیته ویژه پنج نفر
از اعضای هر یک از این دوفراکسیون به طور مستمر طی
جلساتی با مقامات اقتصادی و کارشناسان به بحث و تبادل
نظر پرداخته و در نهایت برنامه جامعی برای بخشهای
مختلف اقتصادی کشور ارائه کنند.

فضاسازی دروغ العربیه با استفاده از تصمیم
داخلی دولت اردن
تسنیم -روزنامه الدستور اردن روز گذشته نوشت که
«حکومت پادشاهی اردن با تصمیم هیئت وزیــران برای
انتقال عبدا ...سلیمان ابو رمان از سفارت اردن در ایران
به مرکز (مقر وزارت خارجه ) از تاریخ  15ماه مه 2018
موافقت کرد ».شبکه تلویزیونی العربیه نیز با بهره برداری
از ایــن تصمیم داخلی اردن ،درصــدد فضاسازی علیه
ایران برآمد و گفت که سفیر اردن در ایران مجدد به تهران
بازنخواهد گشت .این درحالی است که اساسا سفیر اردن
از دوسال پیش در تهران حضور ندارد.

ادعای گوترش :موشکهای شلیکشده
به عربستان «ساخت ایران» است!
فارس« -گوترش» دبیرکل سازمان ملل در نامهای محرمانه
بهشورایامنیت،مدعیشدکهبررسیبقایایموشکهایی
که یمنیها به عربستان شلیک کردهاند ،نشان میدهد که
بخشهایی از این موشکها ،ساخت ایران بوده است .این
خبر را رویترز به نقل از منبعی که ظاهر ًا به نامههای محرمانه
سازمان ملل متحد دسترسی داشته ،منتشر کرده است.

واکنش ایران به حمالت هوایی متجاوزان
به بندر الحدیده یمن

ایسنا -سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت شدید
حمالت هوایی و دریایی ائتالف متجاوزان به بندر الحدیده
یمن درباره وخیمتر شدن هر چه بیشتر شرایط انسانی در
این کشور ابراز نگرانی کرد .بهرام قاسمی با بیان این که
همواره تاکید کردهایم که بحران یمن راه حل نظامی ندارد و
متجاوزان به این کشور باید به تجاوز خود پایان دهند ،افزود:
چنین جنایاتی کورسوی امیدی را که برای تال شهای
سیاسی در حال انجام است نابود کــرده و بر پیچیدگی
شرایط خواهد افزود.
CMYK

