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تازه های مطبوعات
••ایــران  -این روزنامه نوشت :حسن روحانی
رئیس دولتی است که در نفر تبرانگیزترین
شــرایــط یــک رئــیـسجــمــهــور از حــیــث پایگاه
اجتماعی دولت را ترک کرد و پایینترین میزان
مقبولیت مردمی را در میان رؤسای جمهور در
زمان تحویل دولت داشت.
••شرق -این روزنامه نوشت :روسیه و ونزوئال
مشتریان قدیمی نفت ایــران را قُر زدنــد .چین
نفت ونزوئال را  ۲۵دالر زیر قیمت بازار میخرد.
••جمهوری اسالمی -این روزنامه نوشت :فطری
بودن عالقه مندی انسانها به داشتن فرزند ،یک
فرهنگ طبیعی است که به صورت خدادادی در
نهاد مردم وجود دارد .برای رسیدن به این هدف،
کافی است بحران اقتصادی را حل کنید و مردم
را از مشکالت معیشتی فعلی نجات دهید.
••وطــن ام ــروز -ایــن روزنــامــه نوشت :دولــت و
مجلس ایــن روزهــا مشغول اتخاذ تصمیمات
دشوار برای اصالحات اقتصادی و سیاسی در
کشور هستند؛ تصمیماتی که هر کدام بهرغم
ضــرورت انکارناپذیرشان ،شهامت اتخاذشان
در دولت و مجالس سابق وجود نداشته است.
اتخاذ تصمیمات سخت و پرهزینه از سوی دولت
و مجلس برای تحقق «عدالت» و «شفافیت» به
عنوان دو پیششرط ضروری برای اصالح رویه
موجود در کشور ،نشان از وجــود عزمی راسخ
برای «تغییر» دارد.
••اعتماد  -علی مطهری در یادداشتی نوشت:
اگر در روند تصمیمگیر یها یمان در مسائل
حیاتی کشور از ابتدای انقالب تاکنون دقت
کنیم ،درمـییــابــیــم کــه سیاست مــا سیاست
دیوارخوری بوده است .یعنی آن قدر فرصتها
را از دست دادهایم که خوردهایم به دیوار ،آنگاه
از روی اجبار تصمیمی گرفتهایم و به عبارتی
تصمیمی بر ما تحمیل شده است.
••جــوان -ایــن روزنــامــه نوشت :امــروز هرکس
با روحانیون از نزدیک معاشرت داشته باشد،
تصدیق میکند که از طالب تازهمحصل و فضالی
مجرب گرفته تا علمای تراز اول و مراجع معظم
تقلید در ساد هزیستی و بیاعتنایی به زخارف
دنیوی الگوی جامعهاند .همین امــروز بیشتر
طالب و روحانیون با حداقل شهریه دریافتی
(که بسیار کمتر از حداقل دستمزد یک کارگر
ساده است) و در عین حال با خانوادههایی نسبت ًا
پرجمعیت ،بیادعا گذران زندگی میکنند.
••کیهان – این روزنامه در واکنش به گفتههای
علی ربیعی مبنی بر این که تحریمها و FATF
مانع واردات واکسن بودند ،نوشت :دولت مدعی
تدبیر و امید با همین نگاه در کنار نان مردم ،جان
مردم را هم به تحریم و  FATFو ...گره زده بود.

انعکاس
••تابناک نوشت :روابــط عمومی کل سپاه در
اطالعیه ای با اعالم خبر دستگیری شبکه ای از
اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطالعاتی رژیم
صهیونیستی تصریح کرد :این شبکه با هدایت
سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی ،اقدام به
سرقت و تخریب امــوال شخصی و عمومی ،آدم
ربایی و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه
اراذل و اوباش می کرد .عوامل این شبکه را سپاه
پــاســداران انقالب اسالمی و وزارت اطالعات
دستگیر کردند.
••انتخاب نوشت :محسن معتمدکیا سرپرست
روابــط عمومی وزارت ورزش و جوانان با انتشار
توییتینوشت:دربارهادعایگرفتنسندخانهبرای
اعزامورزشکارانازمعاونتقهرمانیوزارتورزش
و جوانان استعالم گرفتم که این موضوع را تکذیب
کردندبنابراینازورزشکاریبرایاعزامبهخارجاز
کشورسندخانهبهعنوانضمانتگرفتهنمیشود.
•• چندثانیه نوشت :حسین خیراندیش عضو
بخش تخصصی پوشاک سالمت محور کارگروه
سامان دهی مد و لباس گفت :شب به دلیل آن
که سرد است ،پوشش سرد در شب برای مردان
ضــروری است در غیر این صورت هوش مردان
از دست مـیرود؛ همچنین کسانی که از هوش
کمتری برخوردارند ،از کاله محروم مانده اند.
همچنین در میان برخی از زنــان ،امــروز شاهد
هستیم که در هوای سرد با شلوارهای کوتاه در
اجتماع حاضر می شوند درحالی که به ازای هر
روزی که با پای عریان قدم میزنند ،هر ساعت از
عمر سالمتی شان کم میشود.
••خبرآنالیننوشت:روزگذشتهیکاکانتفیک
با جعل عنوان خبرگزاری تسنیم ،خبری دروغ
را مبنی بر حمله به خودروی سردار حاجیزاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منتشر کرد .با این اکانت فیک صفحهای
در توییتر با آدرس @Tasnimnws-Faایجاد و با
درج لوگوی خبرگزاری تسنیم ،این خبر کذب را
منتشر و سپس آن را در سایر شبکههای اجتماعی
پخش کردهاند.

امیدواریالمانیتور،تکذیبروایتالجزیره

المانیتور از افزایش احتمال احیای برجام خبرداده ،کمال خرازی هم
سفر مورا را مثبت دانسته و همزمان خطیب زاده روایت الجزیره از
دیدار امیر قطر با رهبر انقالب را تکذیب کرده است
گـــروه ســیــاســی-بــا وجــــودی کــه  90درصــد
پرانتزهای اختالفی در پیش نویس احیای برجام
برطرف شــده و به نظر می رســد تهران بــرای از
سرگیری مذاکرات وین به اروپا چراغ سبز نشان
داده اما آمریکا برای بازگشت به میز مذاکرات،
خیلی مشتاق نشان نمی دهــد .بــا ایــن حــال،

اروپــا خیلی تالش دارد چــراغ مذاکرات وین را
دوبــاره روشن کند و سفر اخیر مورا به تهران نیز
امیدها را در این حوزه افزایش داده است .وبگاه
«المانیتور» نوشت :سفر هفته گذشته «انریکه
مورا» مذاکرهکننده ارشد هستهای اتحادیه اروپا
به تهران و دیدار او با مقامات ارشد ایرانی ،جان

پایان پرونده شفافیت در بهارستان

نمایندگانپروندهطرحدوفوریتیشفافیتقوایسهگانـه،نهادهاو
دسـتگاههایاجراییرابامستثناکردننیروهایمسلح،وزارتاطالعاتو
سازمانانرژیاتمیبستند
بهارستان نشینان در نشست دیــروز خود ،بعد از
چندین جلسه بررسی مستمر طــرح دوفوریتی
شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و
سایر نهادها ،در نهایت پرونده آن را بستند .در این
نشست ،ادامــه رسیدگی به گــزارش کمیسیون
امور داخلـی کشـور و شوراها دربــاره این طرح در
دستورکار قرار داشــت .نمایندگان ابتدا ماده 4
را بررسی و در پی آن ،مشموالن قانون شفافیت
قوای سه گانه را موظف کردند تا هر شش ماه یک

بار گــزارش عملکرد خود درخصوص اجــرای این
قانونرابهکمیسیونشوراهایمجلسارائهدهند.
همچنین در جریان بررسی ماده ( )5این طرح،
بهارستان نشینان بر اساس پیشنهاد محمدحسن
آصفری با این متن که مسئولیت اجرای این قانون
به عهده باالترین مقام دستگاه است و اجرا نشدن
یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطالعات مغایر
ایــن قانون ،جــرم محسوب و مرتکب به مجازات
درجه  6قانون مجازات اسالمی ،مصوب 1392
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تازه ای به امکان احیای برجام بخشیده است.
دیدار مورا از تهران همزمان با سفر «شیخ تمیم بن
حمد آل ثانی» امیر قطر به تهران بود .یک دیپلمات
خارجی مستقر در تهران به المانیتور گفت که
اولین روز سفر مورا  -از جمله دیدار او با علی باقری
کنی معاون وزیر امور خارجه ایران  -دلگرم کننده
نبود .با این حال «روز دوم به نظر می رسد همه
چیز تغییر کرده است و ایرانی ها پیشنهادهایی
به مورا داده اند ».به ادعای المانیتور« ،مسئله
سپاه پــاســداران انقالب اسالمی در پیشنهاد
جدید محوریت ندارد اما مسائل دیگری با اولویت
بیشتری وجود دارد ».در این بین ،محمدحسن
آصفری دربــاره آینده مذاکرات برجامی گفت:
بایدن پیش از انتخابات کنگره مجبور است با ایران
به یک توافقی درباره برجام برسد .فرهیختگان،
سیاستمداران و اصحاب رسانه در آمریکا منتظرند
ببینند تکلیف مذاکرات دولت واشنگتن با ایران
چه خواهد شد .آصفری با بیان این که حداقل
امکان یک توافق موقت پیشبینی میشود ،افزود:
احتمال می دهم نیمه دوم خرداد امکان شروع
دوباره مذاکرات ایران با آمریکایی ها و اروپایی
ها فراهم شود .افــزون بر این ،احمد بخشایش
اردستانی در گفت و گو با خبرنگار فردا درباره
تبعات از بین رفتن برجام اظهار کرد :گفت و گوها
برای احیای برجام استمرار پیدا می کند چون
اروپا به ثبات منطقه خاورمیانه و انرژی ایران نیاز

دارد .از این رو حتی اگر مذاکرات دو سال به طول
بینجامد ولی به نتیجه برسد و ایران و آمریکا با هم
به یک توافقی دست یابند ،این اتفاق مطلوب اروپا
خواهد بود .وی با اشاره به اختالفات بین روسیه و
اروپا در موضوع اوکراین افزود :روسیه برای آن که
اروپایی ها را تحت فشار بگذارد ،بحث تحریم آن
ها را دنبال خواهد کرد بنابراین به نفع اروپاست
تا انرژی مورد نیازش را از ایران تهیه کند تا اهرم
فشار روسیه ناکارآمد شود .همزمان« ،سید کمال
خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در
نشست ایران و جهان عرب در دوحه حضور یافت و
به ایراد سخنرانی پرداخت .وی در پاسخ به سؤالی
درباره برجام تصریح کرد :ما بدون وابستگی به
بیگانه به فناوری هستهای دست یافتهایم و توسعه
فناوری هستهای صلحآمیز بومی را جزو منافع
ملیمان میدانیم .دیگران مجاز نیستند تعیین
کنند ایران حق دستیابی به فناوری هستهای را
دارد یا خیر .ایران بارها اعالم کرده که فقط قصد
بهرهبرداری صلح آمیز از انرژی هستهای را دارد.
در مذاکرات فعلی بین ایران و کشورهای غربی
موضوعات کمی باقی مانده است که باید حل
شود .مورا ،فرستاده ویژه اتحادیه به تازگی به ایران
آمد و راه ادامه مذاکرات هموار شد.
از سوی دیگر ،در یکی دو روز گذشته با ارجاع به

یک خبر شبکه الجزیره درباره دیدار اخیر امیر
قطر با رهبر انقالب ،این ترجمه از خبر مذکور
دست به دست میشود که وزیر خارجه قطر گفته
است رهبری ایران به هیئت قطری اعالم کرده
که «آمــاده سازش دربــاره پرونده ایران است».
در همین بــاره خطیبزاده سخنگوی وزارت
امور خارجه به تسنیم گفت :او ًال چنین روایتی
از دیدار کام ً
ال غلط است و ثانی ًا بهنظر میرسد
حتی در ترجمه از الجزیره هم دقت کافی صورت
نگرفته و یک شیطنت رسانهای و تبلیغاتی در
میان است .وی گفت :رهبر معظم انقالب هیچ
سخنی از سازش به میان نیاورد ه بلکه به امیر قطر
فرمودند« :ما همیشه گفتهایم که مذاکرات باید
نتیجهدار باشد نه وقت تلفکردن .آمریکاییها
میدانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام
بدهند ».خطیبزاده تأکید کــرد :از مضمون
فرمایش رهبر معظم انقالب کام ً
ال مشخص
است که توپ در زمین آمریکاست که باید برای
اجرای تعهداتش تصمیم سیاسی عاقالنه بگیرد.
تسنیم نوشت :سایر مقامات ایران نیز بار دیگر
تأکید کردهاند ایران همچون گذشته بهدنبال
رسیدن به توافق منصفانهای است که آمریکا
را به اجــرای تعهداتش در برجام برگرداند ،با
این حال ما هها و سال هاست که دولت آمریکا
با زیادهخواهی و دبههای متعدد از بازگشت به
تعهداتش طفره میرود.

با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم میشود،
موافقت کردند .در ادامه این نشست وکالی ملت
دربررسیطرحشفافیتقوایسهگانهبااصلماده
( )1این طرح موافقت کردند ،ضمن این که عباس
مقتدایی در خصوص تبصره ردیف  1-5درباره
شفافیت اطالعات سازمان انرژی اتمی پیشنهاد
داد :انرژی اتمی ما در کانون توجه بیگانگانی بوده
که میخواهند به کشور آسیب بزنند .تمام زنجیره
این سازمان به یکدیگر پیوسته است لذا استثنای
برخی مطالب ممکن است روزنه نفوذ ایجاد کند.
ویضمنیادآوریترورشهدایهستهایتاکیدکرد
که سازمان انرژی اتمی حائز ویژگیهایی است که
باید از آن حراست شود بنابراین باید تمامی مسائل

مرتبط با سازمان انــرژی اتمی از موضوع این بند
مستثناشود.براساسمصوبهدیروزمجلسیازدهم،
سپاه پاسداران ،ارتش ،وزارت اطالعات و سازمان
انرژی اتمی کشور از طرح قانون «شفافیت قوای
سهگانه»مستثناشدند.همچنینعالوهبرنیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انــرژی اتمی،
«شورای امنیت کشور ،شوراهای تامین استانها
و شهرستان ها» نیز از طرح فوق که در حال بررسی
در مجلس است ،معاف شدهاند .در نهایت پرونده
طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه
های اجرایی و سایر نهادها بعد از چندین جلسه
بررسیبستهشد.جزئیاتطرحدوفوریتیشفافیت
قوای سهگانه که عالو ه بر شفافکردن فرایندهای

قانونگذاریدرمجلس،فرایندهایتصمیمسازی
و اجرایی در بسیاری از نهادها و دستگاههای ذیل
سایرقوارانیزشفافمیکند،هفتهگذشتهبا۱۸۳
رأی موافق نمایندگان تصویب شد .براساس این
طرح ،آرای همۀ نمایندگان برای اولینبار در تاریخ
تشکیل مجلس ،شفاف شده و مشروح مذاکرات
کمیسیونهایمختلفدردسترسهمۀمردمقرار
میگیرد .همچنینجلساتهیئتدولتوبسیاری
ازدستگاههایاجراییازجملهشرکتهایدولتی
کهبرخیازآنهاتاکنونتاریکخانۀاجراییبودهاند
و نیز نهادهایی همچون صداوسیما ،مؤسسات و
نهادهاییماننداتاقهایبازرگانی،شوراهایشهر
وروستاو...شفافخواهدشد.

▪ماجرای نقلقول غلط از الجزیره

