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تازههای مطبوعات
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انعکاس
••سایت  598مدعی شد  :به دنبال حواشی ایجاد شده در
تجمع طالب در فیضیه ،اخباری مبنی بر پیگیری موضوع
توسط دستگاه های امنیتی ،اطالعاتی و قضایی منتشر
شد که برگزارکنندگان و حامالن شعارهای جنجالی تحت
تعقیب قرار دارند و در این زمینه با شکایت نهاد ریاست
جمهوری و همچنین استانداری قم ،پنج نفر از طالب
برگزار کننده تجمع اعتراضی فیضیه بازداشت شدند.
••تابناک نوشت  :محمدجواد فتحی عضو کمیسیون
حقوقی-قضایی مجلس در خصوص طرح عفو عمومی که
توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده و بناست با
قید دو فوریت در صحن علنی به رای گذاشته شود ،گفت:
در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به جنبه عمومی
جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شدهاند
که شاکی خصوصی ندارند ،دادستان حق اقامه تعقیب
را نــدارد و آن ها مشمول عفو قرار میگیرند .در صورت
تصویب این طرح ،چه آن هایی که متهم هستند ،چه آن
هایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است
براساس این قانون حکم شان بالاثر میشود؛ اگر زندانی
هستند آزاد میشوند ،اگر باید شالق بخورند نمیخورند
اگر مدتی از محکومیت شان گذشته باشد ،باید آزاد شوند.
اگر محکومیت شان طی شده ،آثار تبعی محکومیت از بین
میرود و سوءپیشینه کیفری درباره آن ها لحاظ نخواهد
شد.
••خــبــرآنــایــن نــوشــت  :احــســان کــفــاشــیــان دربـــاره
حر فهای اخیر ساشا سبحانی ،پسر سفیر سابق ایران
که دربــار هاش گفته اســت؛ احسان چند خانه مجردی
دارد ،پورشه دومیلیاردی و البته یک سری موارد مربوط
به زندگی اشرافی در دبی و ماجراهایی مثل این ،گفت:
نمی خواهم جوابش را بدهم .احتماال یکی از اینهایی
است که می خواهد با حرف هایش بــرای خود فالوئر
جذب کند .حتی فامیلی من را هم بلد نیست و می گوید
کفراشیان .من همچنان کارمند وزارت نفتم و در تربیت
بدنی نفت به فعالیت ام ادامه می دهم .درباره ماشین
هم ،پورشه نــدارم ،همان بنزی (بنز کالس  )350 Eرا
دارم که سه سال قبل داشتم.
••جماران نوشت  :محمد شریعتمداری وزیــر صنعت
در حساب توئیتری خــود نوشت :بیصدا رفتم  اتکا
مثل جمعه ازدحــام نبود اما   پوشک  ،نواربهداشتی،
دستمال،رب وگوشت در چرخهاوسبدهای خرید مردم
مشهود بود .لوازمتحریر به وفور بود .راهحل رفع عطش
خرید البته تنها ،اقــتــصــادی نیست؛قطعا اطمینان
بخشی و همراهی مردم یکی از راهکارهای برون رفت
از مشکالت است.
••انتخاب خبرداد  :معاون روابط عمومی سپاه حفاظت
انصار المهدی ادعــای برخی رسانهها و شبکه های
اجتماعی مبنی بر تیراندازی شنبه شب در اطراف نهاد
ریاست جمهوری را تکذیب کرد و گفت  :این صدا ناشی
از افتتاحیه مغازه ساندویچ فروشی و آتشبازی آن بوده و
هیچ گونه تیراندازی در کار نبوده است.
••جام نیوز خبرداد  :دولت پاراگوئه سه ماه و نیم بعد از
انتقال سفارتش در تلآویو به بیت المقدس ،روز چهارشنبه
اعالم کرد که از این تصمیم خود عدول کرده و سفارتش را
به تلآویو بر میگرداند .فلسطینیها از این تصمیم پاراگوئه
تقدیر کردهاند اما اسرائیل در واکنشی خشمگینانه و فوری،
سفیرش را از پاراگوئه فراخواند و احتمال بستن سفارتش
در آسانسیون را مطرح کرد.
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در اطالعیه ای با اشاره به شلیک  7موشک کوتاه برد به جلسه سران تروریست ها در کردستان عراق

مجمع تشخیص

سپاه :تکرار شرارت ها با پاسخ کوبنده تر مواجه می شود

سپاهپاسداراندراطالعیهایباتشریحعملیاتموشکیروز
شنبه علیه محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک های
تروریستی  ،تاکید کرد :تکرار شرارت از سوی تروریستهای
اجیر شده دشمنان ،با پاسخهای سخت و کوبندهتری مواجه
خواهدشد.بهگزارشفارس،سپاهپاسدارانانقالباسالمی
دراطالعیهخودتأکیدکرد:درپیشرارتهایماههایاخیر
گروهکهای تروریستی وابسته به استکبار جهانی از اقلیم
کردستان علیه مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران که با
اعزامتیمهایمتعددتروریستی،ایجادناامنیوارتکاباعمال
خرابکارانه و سلب امنیت و آرامش مردم غیور استانهای
آذربایجان غربی ،کردستان و کرمانشاه را دنبال میکردند و
باهوشمندیوآمادگیرزمندگاننیرویزمینیسپاهازجمله
در عملیاتهای هفتههای گذشته در مناطق مرزی مریوان و
کامیارانضرباتمهلکیرادریافتکردهبودند،تنبیهوبرخورد
با متجاوزان در دستور کار سپاه پاسداران انقالب اسالمی
قرارگرفت.ایناطالعیهافزود:متعاقب ًابیاعتناییسراناین
گروهک ها به هشدارهای جدی مسئوالن اقلیم کردستان
عراق ،مبنی بر عزم جمهوری اسالمی برای برچیدن پایگاه
های آنان و ضرورت پایان بخشیدن به شرارت ها و اقدامات
تجاوزکارانه و تروریستی ضد ایران اسالمی ،یگان موشکی
نیرویهوافضایسپاهبامشارکتیگانپهپادینیرویزمینی
سپاه ،روز شنبه  ۱۷شهریور در یک عملیات موفق ،محل
استقرار و جلسه سران یکی از گروهک های پلید و جنایتکار
ومرکزآموزشتروریستهایوابستهراباهفتفروندموشک
زمینبهزمینکوتاهبرد،هدفحملهقرارداد.سپاهپاسداران
انقالب اسالمی تصریح کرد :بر اساس گزارش های موثق و
مستنددریافتیدراینعملیات،اینمرکزتوطئهعلیهامنیت
ملیایرانمنهدمشدهودههاتنازسرانوعناصرمهمعملیاتی
گروهکبههالکترسیدندوزخمیشدند.درپایاناینبیانیه
خاطر نشان شده است« :با قدردانی از سربازان گمنام امام



زمان (عج) و انتظار از اقلیم کردستان برای مراقبت و کنترل
جدیتر مرزهای مشترک ،به گروهک های تروریستی و ضد
انقالب و حامیان آنان هشدار می دهیم پاسداران انقالب و
بسیجیان دالور و بومی مستقر در مرزهای میهن اسالمی با
اشراف اطالعاتی و آمادگیهای همهجانبه ،به فضل الهی
و با همکاری مردم عزیز منطقه ،تکرار شــرارت و شیطنت
از سوی آن ها را با پاسخهای سخت تر و کوبنده تر مواجه
خواهند ساخت ».روز شنبه رسانه های کرد خبر داده بودند
دفترمرکزیگروهکدموکراتکردستان(حدک)در«کوی
سنجق» هدف حمله موشکی قرار گرفته است .این گروهک
تروریستی در ماههای اخیر برخی حمالت تروریستی در
ایرانانجامدادهوموجبشهادتشماریازهموطنانبیگناه
مانشدهبود.همچنینبراساسگزارشباشگاهخبرنگاران،
تصاویر ارسالی از محل برخورد موشک ها نشان می داد که
موشکهایفاتح 110کهنقطهزنوبادقتزیادهستند،فقط
و فقط ساختمان اداری حزب تروریستی را هدف قرار دادند
و تلفات فقط شامل کادر رسمی حزب دموکرات و شورای
رهبریآنهابودهومظلومنماییتروریستهامبنیبرکشته
شدنمردمعادییکحربهنخنماشدهاست.
▪موشک های شلیک شده از نوع فاتح  110بودند

براساس گزارش فارس ،طبق آن چه خبر سیما از عملیات
موشکیسپاهعلیهمقرتروریستهادراقلیمکردستانعراق
نشانداد،موشکهایشلیکشدهازنوعفاتحبودند.موشک
هایمایلپرتابفاتح،دقیقترینموشکایرانیهستندکهدر
انواعفاتح300( 110کیلومتر)،فاتح500( 313کیلومتر)،
فاتحمبین(500کیلومتر)وذوالفقار( 700کیلومتر)،خلیج
فارس و هرمز (دریایی300-کیلومتر) تولید شده اند .در
عملیات سال گذشته سپاه علیه تروریست ها در دیرالزور
سوریه نیز از موشک های قیام و ذوالفقار (از خانواده فاتح)

...
سوریه



مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال
نامه ای به شورای نگهبان اعالم کرد

کیفیت پایین عکس به دلیل تهیه آن از روی فیلم است

••آفتاب یزد -تصاویر مخابره شده از آسمان عسلویه در
روزی که حسن روحانی به این شهر رفت و مقایسه آن
با روزهــای دیگر نشان میدهد مسئوالن پاالیشگا هها و
پتروشیمیها در روزهایی که مسئوالن به این شهر میآیند
با خاموش کردن یا کم کردن فلرها سعی میکنند آلودگی
هوا را کاهش دهند.
••کیهان -رئیسجمهور با انتقاد شدید از شرکتهای
دولتی و خصولتی اقدام آنان را که باعث التهاب در بازار ارز
شده است ،خیانت نامید و گفت که دستور داده است تا در
صورت تکرار این موارد مقام مربوطه عزل و به دادگاه معرفی
شــود ،ای کاش این دستور قابل تحسین رئیسجمهور
پیشتر صادر شده بود تا از بسیاری از خسارتها جلوگیری
می شد.
••قانون -این روزنامه در گزارشی با تیتر «مرگ تدریجی
یک فرهنگ» نوشت :تعطیلی کتابفروشی ها ،داستان
غم انگیزی است که انگار قرار هم نیست به جایی یا کسی
بربخورد .تعطیلی کتاب فروشی ها ،اتفاقی است که نشان
می دهد مردم ما چقدر از فرهنگ دور شده اند و به هیچ
عنوان سراغ کتاب و کتاب خوانی نمی روند.
••جمهوری اسالمی -بعد از بیانات صریح رهبری در دیدار
خبرگان مبنی بر این که در شرایطی که جنگ رسانهای
علیه نظام به راه افتاده نباید پشت دولت را خالی کرد و
سخنان دیــروز رئیسجمهور که گفت دولــت نمیتواند
همزمان با مقابله با توطئه آمریکا با چپ و راست در داخل نیز
مقابله کند ،انتظار این است که رسانه ملی در خبررسانیها
و گزارشهای جهت دارش تجدیدنظر کند و دولت را در
مقابله با اخالل گران اقتصادی مورد حمایت تبلیغاتی قرار
دهد .عالوه بر این ،رسانه ملی باید با جریان مرموزی که
درصدد ناامید کردن مردم از نظام است ،مقابله کند.
••صبح نو -این روزنامه در ستون سرمقاله خود نوشت:
ایران اکنون بهعنوان کشوری مستقل و با قدرت توانسته
است در محورهایی که حضور دارد آمریکا را به چالش بکشد
و آن را محدود کند .لبنان نمونه روشن شکست آمریکاست
در زمانی که جنگ 33روزه برپا شد؛ وزیرخارجه وقت
آمریکا از زایمان جدید در خاورمیانه سخن گفت ولی نتیجه
آن خالف خواست همه کشورهای مخالف ایران بود.
••ایران -حسن دانایی فر سفیر سابق ایران در عراق با
اشاره به حواشی اخیر شکل گرفته درباره روابط ایران
و عراق گفت :الزم است مسئوالن سیاسی و رسانهای دو
کشور دراین شرایط حساس هوشمندانه عمل کنند و با
پرهیز از اقدام احساسی ،در مسیر خواستهها و فتنههای
دشمنان قرار نگیرند .مطمئن ًا با تدبیر و درایت طرفین
دو کشور میتوانند از این پیچ تاریخی عبور کنند .اربعین
امسال میتواند با حضور دو ملت پاسخی به این فتنهها
باشد.
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

استفادهشدهبود.
▪واکنش عراق و اقلیم کردستان به عملیات موشکی
سپاه

در همین زمینه وزارت خارجه عراق هم با اشاره به عملیات
موشکی اخیر سپاه با اصرار به حفظ امنیت همسایگان بر
مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت
این همسایگان تاکید کرد .وزارت خارجه عراق در عین حال
بر مخالفت با نقض حاکمیت عراق از طریق حمله به هرگونه
هدف در داخل این کشور بدون هماهنگی قبلی با دولت
عراق تاکید کرد .دفتر رسانه ای فواد معصوم ،رئیس جمهور
عراق نیز در بیانیهای مدعی شد که حمله موشکی ایران به
پایگاههایتروریستهادرشهرکویسنجقدراستاناربیل
تنشی خطرناک و نقض امنیت ملی عراق است .دولت اقلیم
کردستان عراق در واکنش به پاسخ قاطع و عملیات موشکی
ایرانبیانیهایمنتشرکردکهدرآنتاکیدشدهاست؛مامخالف
این هستیم که خاک اقلیم کردستان عراق به میدان انجام

...
بحرین



عملیات علیه کشورهای همسایه تبدیل شود .در این بیانیه
آمدهاستکهدولتاقلیمبهوظایفانسانیخوددربارهآسیب
دیدگانوساکناناینمنطقهعملخواهدکرد.
▪سپاه انتقام گرفت

 30تیرماه امسال تروریستها با حمله به پاسگاه مرزی
قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه واقع در
روستای دری منطقه مریوان در استان کردستان و انفجار
زاغه مهمات ،تعداد  10تن از رزمندگان اسالم را به شهادت
رساندند .همان زمان سرلشکر جعفری فرماندهی سپاه
وعده انتقام هموزن این جنایت تروریستها را داده بود که
به نظر می رسد عملیات موشکی روز شنبه در حقیقت انتقام
سپاه از تروریست های مسلح در مرزهای غربی کشور بوده
است .نیروی زمینی سپاه هم جمعه شب گذشته با کمین
به موقع و حمله به یک دسته از گروهک تروریستی پژاک
انتقام حادثه تروریستی  30تیر ماه امسال را از عوامل این
جنایت گرفتند.

...
خبر

روزنامه لبنانی :بر خالف تالشهای رژیم صهیونیستی،
کار ایران در سوریه رو به پیشرفت است

واکنش قاسمی به ادعای بازداشت  ۱۴ایرانی
در بحرین

کالنتری :بازداشتیهای محیط زیست
تعیین تکلیف شوند

فــارس -روزنامه «البناء » در یادداشتی با اشــاره به این که بر خالف
تالشهای رژیم صهیونیستی ،کار ایران در سوریه رو به پیشرفت است به
نقل از ژنرال یائیر نامزد ریاست ستاد کل این رژیم نوشت :بمبارانهای
هوایی و موشکی اسرائیل در  21ماه گذشته علیه اهداف ایرانی در
سوریه ،ژنرال قاسم سلیمانی را از ادامه کار خود باز نداشته است بلکه
او را به خلق روشهای جدید برای استقرار مجدد نیروهایش در سوریه
و بهکارگیری تاکتیکهای نظامی جدید سوق میدهد که امنیت
نیروهایش را تضمین و آن ها را از حمالت اسرائیل مصون میدارد.

مهر -قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایــران ادعــای وزارت کشور
بحرین مبنی بر بازداشت  14شهروند ایرانی را که به گفته این وزارتخانه
با گذرنامههای آسیایی و جعلی و با نامهای غیرحقیقی وارد بحرین
شدهاند ،به دلیل نبود هرگونه اطالعات بیشتر غیر قابل تأیید و اتکا
خواند.وی افزود :تاکنون هیچ سند و مدرکی توسط هیچ منبع و کانالی
درباره ایرانی بودن این افراد به مقامات ذیصالح ایرانی ارائه نشده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال تاکید کرد :ایران و بحرین
چندین سال است که هیچ گونه رابطهای ندارند.

ایرنا  -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،خواستار تعیین تکلیف
بازداشتیهایمحیطزیستیشد.عیسیکالنتریافزود:مانمیگوییم
این افراد را آزاد یا اعدام کنند بلکه خواستار تعیین تکلیف آن ها هستیم
و این بخشی از حقوق شهروندی ماست .وی گفت :قرار بوده درباره
این بازداشتی ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود اما این افراد هنوز
دادگاهی نشده اند.کالنتری افزود :وزیر اطالعات تنها مرجع رسمی
اعالم جاسوس بودن افراد است که در این زمینه هم به طور رسمی اعالم
کرده که این افراد جاسوس نیستند.

روایت کری و شرمن از مذاکرات هسته ای در کتاب خاطرات

درحالیکهروندمذاکراتهستهایمحرمانهبودهوشیوهحصولبرجامدربسیاری
ابعادهنوزدرابهاماست،جانکریوزیراسبقخارجهآمریکادرکتابخاطراتش
روایت خود را از این روند ارائه کرده است .به گزارش فارس ،یکی از ماجراهایی
که در فصل  18این کتاب جان کری به شرح آن پرداخته جمله معروف «هرگز
یک ایرانی را تهدید نکنید» است که محمد جواد ظریف آن را در بگو مگو با فدریکا
موگرینیمطرحکردهبود«:یکروزعصر،ارنستمونیز(وزیرانرژیسابقآمریکا)و
مندراتاقاصلیمذاکرهدرطبقهدومباظریفوصالحیمالقاتکردیم.اینطور
به نظرمان میرسید که انگار ایرانیها به بنبست خورده بودند .درباره اهداف و
مسیرشاندچارتردیدبودندیااینکهمنتظردستوراتیازتهرانبودند.بهخودمان
که آمدیم ،دیدیم یک بار دیگر صدایمان را روی هم باال بردهایم ...ظرف مدتی
کوتاهنتایجحاصلشدهدرنشستداخلی 5+1رابرایظریفتوضیحدادیم کهاو
همبالفاصلهوبدونهیچتأملیآنهاراردکرد...ظریف،درحالیکهبلندمیشد
تا جلسه را ترک کند فریاد میزد" :این توهینآمی ز است .شما میخواهید من را
تهدیدکنید.هیچوقتیکایرانیراتهدیدنکنید".سکوتمختصریحاکمشدتا
اینکهسرگئیالوروف،وزیرخارجهروسیه،یخفضاراشکستوگفت":یکروس
را هم همین طور »".کری نوشته فردای آن روز به اتاق ظریف رفته و با او صحبت
کرده است« :حرفهایم را این طور شروع کردم" :جواد ،میخواهی این کار به
سرانجام برسد یا نه؟ کمی درباره مخاطرات موجود و مسیری که پیموده بودیم تا
بهجاییبرسیمکهدرآنقرارداشتیمصحبتکردیم.جوادبهمنگفتکهباتهران
صحبت کرده و تصورش این است که پاسخ آن ها به برخی از ایدههایی که داشته،
سازنده بوده است .میخواست با هم رایزنی کنیم ببینیم میتوانیم از لبه پرتگاه
دور شویم یا خیر...هر روز میگذشت اما ظریف هنوز احساس می کرد به جایی
نرسیده که بله بگوید .عصر ۱۳جوالی که هفدهمین شب حضور ما در وین بود،
ظریف ،الوروف ،فدریکا موگرینی ،مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا
را به اتاق آمریکا در کوبورگ دعوت کردم .فدریکا جایگزین کاترین اشتون شده و
همانموقعبهشناختخوبیازظریفوالوروفرسیدهبود.باپاهایدربوداغانم
کهروییکصندلیگذاشتهشدهبودنشستهبودموداشتیمبهحرفهایظریف
گوشمیکردیمکهداشتدالیلخودشرادربارهاینکهچراتوافقیکهمادرحال
حرکت به سمتش بودیم به اندازه کافی برای ایران خوب نبود ،یکی یکی عالمت
میزد .نزدیکیهای نیمهشب ،الوروف که قصد داشت روز بعد عازم ازبکستان
شودحرفهایشراقطعکردوگفت":جواد،شایدمسئلهایناستکهاص ً
الاختیار
توافقکردنرانداری؟اگراینطوراست،بهمابگو.داریوقتمانراتلفمیکنی"
...ظریف از حرفهای تحریکآمیز الوروف خشمگین شد .مخالفت شدیدش با
طعنه الوروف را این طور نشان داد که با عصبانیت از روی مبل بلند شد و به سمت
دررفت.باحداکثرسرعتیکهمیتوانستمازجایمپریدموتلوتلوخورانباعصایمبه
سمتشدویدمتاجلویشرابگیرم.درحالیکهتالشمیکردمظریفراآرامکنم،
بهاوگفتم":اینرامیدانمکهسرگئینمیخواستبهتوتوهینکند.ساعتهای
سخت و طوالنی را صرف این کار کردهایم و حاال قابل درک است که تنشها اوج
گرفتهاند.ماتصورنمیکنیمکاردیگریباشدکهبتوانیمانجامبدهیم.توافق،این
جاست.لحظهحقیقتفرارسیده؛میخواهیآنرابپذیرییاردشمیکنی؟بعد

از چند لحظه ،اذعان کرد که آماده پذیرفتن توافق است؛ فقط -از میان چندین
موردیکهمطالبهکردهبود-یکچیزدیگرمیخواستتاتوافقراازدیدگاهخودش
منصفانهکند...باسرعتهرچهتمامتربهاتاقبغلیرفتم.بهآنهاگفتمچیزیپیدا
کنیدکهبدونهزینهتراشیبرایماوبدوناینکهذرهایدرمسائلاساسیتغییر
ایجاد شود باعث شود او (ظریف) بتواند مشکالت را پشت سر بگذارد... .کریس
بکمایر ،کارشناس مسائل تحریمی ما با احتیاط شروع به صحبت کردن کرد و
گفت" :یک چیزی هست "...خزانهداری آمریکا از قبل آماده شده بود نام ۱۲نفر
از کسانی را که در فهرست ایرانیهای تحت تحریم قرار داشتند ،از این فهرست
خارج کند .ما آن موقع ،از این تصمیم برای لحظهای مثل حاال صرف نظر کردیم و
این کارتی بود که ایاالت متحده در جیب عقب ما گذاشته بود .حاال وقتش بود که
آن را بازی کنیم .کریس توصیه کرد" :این ها آدمهای چندان اثرگذاری نیستند.
ممکناست[خروجاینافرادازفهرستتحریمها]کافینباشد".عصایمراقاپیدم
وبهسمتدررفتم.دوبارهوارداتاقیشدمکهسرگئیوجواددرآننشستهبودند.
به جواد گفتم ما میخواهیم برای این که کار را به خاتمه برسانیم ،یک گام دیگر
برداریم.فهرستاسامیکهآمادهبودیمآنهاراازتحریمهاخارجکنیم،بهاودادم
و پرسیدم" :توافق تمام است؟"بعد از نیمه شب بود و فرصت یا انرژی زیادی برای
جشنگرفتنباقینماندهبود.بعدازآنکهباهمدستدادیم،بهاتاقمبرگشتمودر
آنجابارئیسجمهورتماسگرفتمتاخبررابهاوبرسانم».
▪	 روایتوندیشرمنازاشکریختندرمذاکراتهستهای

همچنین وندی شرمن معاون جان کری و عضو ارشد تیم مذاکر ه کننده آمریکا به
تازگیدریکرشتهتوئیتبهبیانادعاییدربارهمذاکراتهستهایپرداختهاست.
اوبااشارهبهشیوهسرسختانهمذاکرهکنندگانایرانینوشت :میخواهمداستانی
درباره هنر توافق ؛ توافق هسته ای ایران بگویم  .من مذاکره کننده ارشد آن بودم .ما
دربارهاینتوافقدرهتلکوبورگدروینصحبتکردیم.منفکرمیکردمبهزودی
بهخانهبازگردم.بعدازبیستوپنجروزمنباالخرهازهتلخارجشدموتنهایکوعده
غذا خارج از هتل کوبورگ خوردم .همه جای حمام اتاقم پر شده بود از لباس هایی
که با دست شسته بودم و آویزان کرده بودم....پس از شام روز بیست و پنجم ،من با
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران و مجید تخت روانچی همکار او مالقات
کردم تا درباره یک قطعنامه نهایی سازمان ملل گفت و گو کنیم .عراقچی با همه
بندهای کلیدی موافق بود اما یک بندی را که قبال درباره آن موافقت کرده بود  ،به
چالشکشید.اینسبکآشنایمذاکراتایرانیهابود:بهمحضآنکهاجماعقریب
الوقوعبهنظرمیرسد،یکموضوعموردمجادلهدیگرمطرحمیشود...مناحساس
شکستکردم،ناامیدخشممراابرازکردموچشمهایممملوازاشکشدهبودوبهآنها
گفتمکهروشهایآنهاکلتوافقرابهخطرانداختهاست.بهزنانازابتدایزندگی
گفتهمیشودکهعصبانیشدنرفتارموردپذیرشیدراجتماعنیستوگریهکردندر
جلویجمعنیزنشانهایازضعفاست.شرمنمدعیشدهاست«:عراقچیوروانچی
متعجب شدند و برای اولین بار در طول یک ماه ساکت شدند .صداقت ناامیدی من
مشخصبود.پسازسکوتیطوالنی،عراقچیازمخالفتدستبرداشت.اینلحظه
اشکآلودآخرینچرخشمهممکعبروبیکبود».
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پاسخ تعداد دیگری از نمایندگان
به پویش «رایت را بگو»
راینیاوردنیکفوریتطرحشفافیتآراینمایندگانبهجهتاهمیت
شفافیت آرای نمایندگان که یکی از شاخصهای مهم شفافیت مجلس
محسوب می شود با واکنش منفی برخی فعاالن سیاسی و رسانه ای
مواجه شد از این رو پویش #رایــت  -را – بگو در فضای مجازی شکل
گرفته که از نمایندگان مردم می خواهد رای خود را درباره این طرح به
مردم اعالم کنند  .احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگو با خانه ملت،
درباره پویشی که برای شفافیت آرای نمایندگان تشکیل داده است،
افزود:عضوگیریاینپویشازروزشنبهگذشتهآغازشدهوبهرغمحضور
نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا کنون  15نفر به آن پیوسته اند.
نمایندهمردمقمدربارهچگونگیاعالمعمومیآراینمایندگانداوطلب
بیان کرد :هر نماینده ای بعد از برگزاری صحن علنی از طریق فضای
مجازی ،مصاحبه یا با تعیین سازوکاری از طریق اعالم به هیئت رئیسه
می تواند رأی خود را درباره طرح ها و لوایح و دیگر موارد اعالم عمومی
کند.ویدربارهسازوکاریکهدرهیئترئیسهبهدنبالآناستتابتوان
از طریق صحن علنی و همزمان آرای نمایندگان خواهان شفافیت آرا را
اعالم کرد ،اظهار کرد :در هیئت رئیسه به دنبال سازوکاری هستیم که
نمایندگانی که داوطلب هستند آرای آن ها به نمایش گذاشته شود ،در
همان صحن علنی بتوانند رأی خود را برای عموم مشخص کنند.عضو
هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد :اهمیت شفافیت آرا به این دلیل
است که معتقدیم مردم این حق را دارند تا از رأیی که موکالن آن ها در
مجلس به طرح ها و لوایح گوناگون می دهند ،مطلع باشند.همچنین
طیبهسیاوشی نمایندهتهراندرمجلسگفت:شواهدنشانمیدهدکه
طرح شفافیت آرای نمایندگان برای برخی آزار دهنده بوده است.طیبه
سیاوشی در گفت وگو با خبرگزاری موج ،اظهار کرد :اگر طرح شفافیت
آرای نمایندگان که سال گذشته توسط فراکسیون امید طراحی و به
هیئت رئیسه ارائه شد ،به تصویب می رسید ،امروز برخی از نمایندگان
نمیتوانستندطرحیراامضاسپسبهصورتغیرعلنیبهآنرایندهند.
سیاوشیباابرازتاسفازراینیاوردناینطرحدرصحنعلنیگفت:باید
شرایطبهنحویدرمجلسپیشبرودکههمهچیزبرایمردمشفافباشد
ونمیتوانیکحرفیرامطرحکرد،امادرپشتپردهبهآنپایبندنبود.اما
رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس به مهر گفت :باید
به موضوع منطقی نگاه کرد و قبل از هر اقدام مصلحت کشور و مردم را
در نظر گرفت ،این طرح جنبه های منفی و مثبت زیادی دارد.همچنین
حیدر علی عابدی در گفت و گو با برنا با بیان این که روز رای گیری برای
طرحشفافیتآراینمایندگاندرمجلسحضورنداشتمافزود:اینطرح
دو فوریت نیست هم اکنون مجلس با اصل طرح موافق است و تنها با دو
فوریتآنمخالفتکردهاستواصلطرحدوبارهدرنوبتقرارمیگیرد.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز بدون پاسخ به این سوال که آیا به
فوریت این طرح رای داده است یا خیر؟ به خراسان گفت :بنده از امضا
کنندگان این طرح بودم و هنوز طرحی تصویب یا رد نشده است.وی با
بیان این که این طرح برای بررسی بیشتر و پخته تر شدن به کمیسیون
ارجاعدادهشدهاست،تصریحکرد:کسانیکهبهاینطرحرایندادند از
بیموکیلالدولهشدننمایندگانمعتقدهستندکه نبایدعجلهکرد،این
طرحبایدبادقتووسواسبررسیشود.حمیدرضاحاجیبابایی نماینده
مردم همدان و فامنین هم به آخرین خبر گفت :با طرح شفاف سازی
عملکرد نمایندگان موافق بودم.حجت االسالم سیدمحمد باقرعبادی
نماینده مردم بیرجند،درمیان،خوسف نیز اعالم کرد :بنده موافق این
طرح بودم.ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان هم تصریح کرد که با
اینطرحموافقبودموبهآنرایمثبتدادم وبیستوششمیننفرامضا
کنندهاینطرحبودم.

مغایرت الیحه اصالح قانون مبارزه با
پول شویی با برخی سیاست های کلی نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،الیحه اصالح قانون مبارزه با
پول شویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت
اقتصادیاعالمکرد.بهگزارشباشگاهخبرنگاراندرنامهآیت
ا ...محمود هاشمی شاهرودی به آیت ا ...احمد جنتی ،دبیر
شوراینگهبان،الیحهاصالحقانونمبارزهباپولشوییمغایر
با بندهای  13 ،7و  22سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،
بندهای یک و  11سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری،
بند یک سیاست کلی امنیت قضایی و بند  14سیاست کلی
امنیت اقتصادی اعــام شــده اســت .عباسعلی کدخدایی
سخنگویشوراینگهباننیزدرگفتوگوباایسناگفت:ارسال
این نامه موضوع جدیدی نیست و من در نشست خبری درباره
اعالمنظرمجمعتشخیصمصلحتنظامتوضیحدادهام.
الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی پیشتر از سوی شورای
نگهبان به مجلس عودت داده شده بود .هشتم تیر ماه امسال
گروهاقداممالیموسومبه FATFضمناعالم 9شرطبهایران،
سه ماه مهلت داد تا ایران این شروط را اجرایی کند .این ضرب
االجل از آن جا اهمیت دارد که همزمان با موعد دومین موج
تحریم های برجامی آمریکا علیه ایران است و از سویی دیگر
گفته می شود سه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان نیز
ارائه تضمینهای برجامی بیشتر به ایران را در گروی تأمین
شروط FATFدانستهاند.براساسگزارشباشگاهخبرنگاران،
کارگروه ویژه اقدام مالی  FATFدر قالب بندهای  24و 27
«برنامه اقدام» ،درخواست کرده بود که ایران قانون مبارزه با
پول شویی را اصالح کند .در این زمینه  4الیحه جنجالی در
مجلس مطرح است که مرتبط با  FATFاست؛ «الیحه اصالح
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تنها الیحه ای است که
توانسته است مهر تأیید شورای نگهبان را بگیرد .اما سه الیحه
دیگرهنوزتاتصویبنهاییراهزیادیدارند؛الیحهاصالحقانون
مبارزه با پول شویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت
داده شده و اکنون نامه مجمع تشخیص درباره آن منتشر شده
است ،الیحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین
مالیتروریسمموسومبه«سی.اف.تی»توسطمجلسبرایدو
ماه مسکوت مانده (که البته این دو ماه به پایان رسیده است) و
در نهایت الیحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان
یافتهفراملی(موسومبهپالرمو)،همدرشوراینگهبانوهمدر
هیئتنظارتمجمعتشخیصمصلحت،درحالبررسیاست.
▪آخرین وضعیت الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
باجرایمسازمانیافته

همچنین به گزارش خانه ملت ،محمد کاظمی نایب رئیس
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،در توضیح آخرین
وضعیت بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با
جرایمسازمانیافتهفراملی،موسومبه پالرمو،گفت:اینالیحه
دردستورکارهفتهگذشتهکمیسیونقضاییوحقوقیمجلس
قرارگرفتوایرادهایشوراینگهبانرفعشد.ویاضافهکرد:
باتوجهبهاینکه مجمعتشخیصمصلحتنظام همبهاینالیحه
ایرادهاییگرفتهبود،الیحهبههیئترئیسهبرایقرارگرفتندر
دستور کار صحن ارسال نشد.نایب رئیس کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،افــزود :ایرادهای مجمع
تشخیص مصلحت نظام به الیحه پالرمو عمدتا ماهیتی است
وازاینروبهنظرنمیتواناینایرادهاراجامهعملپوشاند.

...

گزارش خبری
یک پایگاه خبری مدعی شد :

جزئیات تازه از اتهامات  5تن از اعضای
شورای شهر بابل
طی روزهای گذشته برخی اخبار درباره بازداشت پنج تن از
اعضایشورایشهربابلمنتشرشدکهروزگذشتهیکپایگاه
خبری جزئیات تازه ای از این موضوع منتشر کرد .روز جمعه
حجت االسالم روحانی امام جمعه بابل در خطبه های نماز
تأکید کرده بود :متاسفانه اقدامی که از سوی برخی اعضای
شورای شهر بابل صورت گرفته ،آبرویبابل به عنوان شهر
دارالمومنینومهدعلمایشیعهوشهدایاستانمازندرانرا
برده است .او تصریح کرده بود :این افراد رذل در شورای شهر
باهمکاریبرخیازافراددربیرون،گردنکلفتیکردندوزنی
رادراینزمینهبهفحشاکشاندندودامپهنکردند.همچنین
پولهایکالنیبرایحذففیلمهایغیراخالقیخودرشوه
دادند .با این حال خبرگزاری مهر تأکید کرد که اتهامات این
افرادهنوزرسانهاینشدهاست.درهمینحالایلنانیزبهنقل
ازیکمنبعخبریگزارشدادعالوهبراینپنجنفر،سرپرست
شهرداریسابقبابلوبرادریکیازاعضایشورایشهرهمبه
تازگی بازداشت شده اند .همچنین پایگاه خبری رویداد24
در گزارشی با اشاره به این موضوع ادعا کرد :یکی از معاونان
شهرداری بابل نیز بازداشت شده است .تعداد بیشتری از
مدیران شهرداری و دیگر اعضای بازداشت نشده شورای
شهر بابل نیز مدام به نهادهای اطالعاتی احضار میشوند.
اینپایگاه سپس بهنقلازیکیازفعاالنسیاسیبابلمدعی
شد:فردیکهامروزبهعنوانچهرهپشتپردهرسواییجنسی
مطرح شده است ،از نزدیکان یکی دیگر از مسئوالن است که
از طریق یک زن که گویا آتلیه عکاسی داشته است ،اعضای
شورای شهر را به آتلیه دعوت میکرده و  ...در آن جا از آنها
فیلمتهیهمیکردهاست.ویازاینفیلمهابهعنوانابزارفشار
برای دریافت پول یا قراردادهای شهرداری استفاده کرده
است و اگر آن چنان که امام جمعه شهر گفته است ،ابعاد این
قضیه پیگیری شود ،تعداد بیشتری از افراد این بار به اتهام
فساداقتصادیبازداشتخواهندشد.درهمینبارهمهرهم
گزارش داد که درپی دستگیری پنج عضو شورای شهر بابل،
چهار عضو تاکنون از سمت خود در شــورای اسالمی شهر
استعفاکردهاندواعضایجدیدجایگزینآنانشدهاند.جلسه
فوقالعاده و غیرعلنی شورایشهر بابل به منظور استعفای
اعضای بازداشتشده شورا و معارفه پنج عضو علیالبدل
شنبه شب برگزار شد وچهار تن از اعضای مد نظر استعفای
خود را پذیرفتند اما نفر پنجم تاکنون حاضر به استعفا نشده
اســت .براساس گــزارش ایلنا ،این فرد تأکید کــرده است:
نمیخواهم بانی ورود برخی از افراد که قبول شان ندارم به
شورایشهرشوم.
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