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علل طوالنی شدن روز اجرای برجام به روایت ظریف

تازه های مطبوعات
••قانون -این روزنامه در تیتر نخست خود با عنوان
«م��ذاک��ره  »2+12ب��ه اع�لام آم��ادگ��ی روح��ان��ی و
الریجانی ب��رای مذاکره با ش��ورای نگهبان درب��اره
احرازصالحیتهاپرداخت.
••شرق-این روزنامه در گفت و گو با وکیل بابک
زنجانی با عنوان «انش���اءا ...پول را میدهیم» به
نقل ازوینوشت :روندپرداخت،زمانبرخواهدبود
ن دلیل دادگاه با تقاضای ما مبنی بر تمدید
و ب ه همی 
مهلتیکماههموافقتکرد.ویگفت:پسازاعالم
رفعتحریمهاباوکالیخارجیمتهمدرترکیهومالزی
و چند کشور دیگر صحبت کردم .آنها گفتند هنوز
برایفعالیتبدونتحریمهیچاتفاقیرخندادهاست
وشرایطمهیانیست.
••کیهان -حسینشریعتمداریطییادداشتیدر
نقد مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه
نوشت :سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان
توضیحنداددرحالیکهتحریمهایاخیرآمریکاعلیه
ایران ،در فهرست تحریمهای قبلی وجود نداشته
است -که نداشته است و تازه وضع شده است -چرا
میفرماینداینتحریمهاجدیدنیست؟!بیانیهوزارت
امورخارجهکشورماننیزکهآقایجابریانصاریبه
آناشارهمیکنند،خالیازخدشهنیست.

انعکاس
••مشرق نیوز مدعی شد  :بررسی ها درباره نحوه
مشخص شدن راهبردهای امور دفاعی در برنامه
ششمتوسعهنشانمیدهدحجمکمیوکیفیتوجه
به این حوزه ،در مقایسه با برنامه پنجم توسعه بسیار
کاهشپیداکردهاست.ایندرحالیاستکهدربرنامه
پنجمتوسعه،بندهایمتعددیبهموضوعاتدفاعیو
امنیتیاختصاصیافتهاستکهحجمآن،حدودا۱۰
برابرپیشنهاداتذکرشدهدرالیحهجدیددولتاست.
••سایتموسیقیمامدعیشد:  علیرضاافتخاری
خوانندهسنتیکشورمانگفت:چندسالپیشبودکه
دربرنامهایبهمناسبتبزرگداشتشهدایخبرنگار
حاضر شدم و روحم خبر نداشت که آقای «ایکس» هم
دراینبرنامهحضوردارند!اگرتاریخبهعقببرگردد،
من غلط بکنم بخواهم ایشان را در آغوش بگیرم .من
امروزبابانگبلنداینحرفرامیزنموهیچواهمهای
هم ندارم که اگر زمان به عقب برگردد ،حتی سمت
آقای احمدینژاد هم نمیروم .آقای احمدینژاد
در این مدت حتی یکبار پیگیر احوال من نشدند.
••اعتدال نوشت :فتاحرئیسکمیتهامدادبااشاره
بهمطلبیکهبهتازگیدرشبکههایمجازیدرارتباط
با میزان کمک های مردمی با آمار نادرست و غیر
منطقیوارقامساختگیازصدقاتانتشارپیداکرده
است،ادامهداد:طبقمفروضاتمطلبیکهدربرخی
شبکههایمجازیپخششدهاست،رقمکمکهای
مردمیحدود 25هزارمیلیاردتومانعنوانشدهکه
اینرقمبیشاز 60درصدبودجهنفتیکشوردرحال
حاضرراشاملمیشودوایندرحالیاستکهدرآمد
صدقاتدرسال 93کمتراز 300میلیاردتومانبوده
لذامطلبمذکورازاساساشتباهاست.

خبر
فرمانده سپاه :تحرکات عربستان ،تبلور
جنگ نیابتی علیه ماست
فارس-فرماندهکلسپاهبابیاناینکهامروزآلسعود
سپربالیصهیونیستهاست،گفت:دشمنانامروز
ازمقابلهمستقیم،بهجنگهاینیابتیوبهرهگیری
ازسایرظرفیتهایاسالمعلیهانقالباسالمیروی
آوردهان��د که تبلور آن را در حرکتی که در عربستان
انجاممیپذیرد،مشاهدهمیکنیم.
سرلشکر محمدعلی جعفری ،همچنین تحوالت
منطقه ای را بسیار عمیق ،سریع و شگرف توصیف
و تصریح کرد :با هوشیاری و هوشمندی رهبری
معظم ان��ق�لاب و م��ردم انقالبی ای���ران و منطقه
توطئههای دشمنان یکی پس از دیگری در حال
خنثی شدن است.

 /٩٤٤٤١٦١٢م

▪ ▪رفعتحریمبانکسپهبهبرجامارتباطینداشت

ظریفبابیاناینکهرفعتحریمبانکسپهبهبرجام
ارتباطینداشت،افزود:کمیتهایتحتقطعنامه
 1737بودکهبایدتصمیممیگرفتبانکسپهرا
ازتحریمخارجکند.اینکمیتهازیکیادوروزقبل
از روز اجرا ،یادداشتی را میان اعضاء خود پخش
کرده بود که ناظر بر خروج بانک سپه از تحریم بود
و این یادداشت ساعت  7صبح روز شنبه یعنی
ساعت یک بعد از ظهر به وقت وین و 3:30به وقت
ایران اگر کسی با آن مخالفت نمی کرد ،عملیاتی
می شد .وی ادامه داد :همه برنامه ها را به گونه ای
چیده بودیم که حدود ساعت  ،12کار تمام شود
و به محض صدور گزارش آمانو و قبل از خواندن
بیانیه مشترک ،لحظه اجرایی شدن برجام باشد
یعنی همه قطعنامه های ش��ورای امنیت از آن
لحظه بی اثر شود و به تبع آن کمیته  1737هم
از بین می رفت و دوب��اره باید مراحلی را برای

برداشتنتحریمازرویبانکسپهطیمیکردیم.
تأخیری که در اجرایی شدن برجام پیش آمده بود
موجب شد که آن مرحله طی شود و بانک سپه از
تحریمخارجشود .ویادامهداد:اآلنفقطمشکل
بانک صادرات را داریم که ان شاء ا ...به زودی حل
خواهد شد .رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره
به تبادل زندانیان بین ای��ران و آمریکا ،پرونده
دعوای نظامی ایران با آمریکا را یکی دیگر از موارد
برشمرد و ادامه داد :پرونده زندانیان ربطی به
برجامنداشتواینموضوعازیکسالونیمپیش
در حال پیگیری بود و آزاد کردن زندانیان تا زمان
ال اتفاقی بود.وی ادامه داد :در مقابل
برجام کام ً
چهار زندانی ایرانی  -آمریکایی که در ایران بودند
توانستیمتوافقکنیم 7زندانیایرانیراکهبرخی
از آنها  10سال محکومیت داشتند و یکی از آنها
 10میلیون دالر جریمه شده بود آزاد کنیم  .وی با
اشارهبهسفرآمانوبهتهرانگفت:موضوعپروتکل
الحاقیبحثیاستکهدرخیلیازکشورهامطرح
است و اجرا شده و آژانس هم نتیجه گیری کرده
است .مردم توقع نداشته باشند در گزارش بعدی
آژانس این جمله که «آژانس نمی تواند تایید کند

کانادا

آمانو :اعتماد زیادی به ایران دراجرای
توافق وجود دارد

که فعالیت اعالم نشده در ای��ران وجود ندارد»
نباشد .برای برخی کشورها  6سال طول کشید
تا آژانس نتیجه گیری کند که فعالیت اعالم نشده
ندارندویابرایآلمان 5سالطولکشیدوبرایما
از امروز آژانس وارد این روند شده است.
ظریف به برخی انتقادات داخلی از تیم هسته
ای اش��اره کرد و گفت :باید گذشته را فراموش
کنیم هر چند از برخی اظهار نظرها و رفتارها
ناخرسند بودم .موفقیت امروز ما نتیجه تالش
های همه دوستان قبلی بوده است و معتقدیم
به رغم اختالف دیدگاه ها همگی از منافع ملی
دفاع کرده ایم.وزیر امور خارجه کشورمان یادآور
شد:منازشنیدنبرخیخبرهاخوشحالنیستم
و خواهشم این است که دعواها را تمام کنیم و از
برجام باید نهایت استفاده صورت بگیرد .وی
در ادام��ه سنگ ان��دازی های خارجی در مسیر
اجرای برجام را تشریح کرد و افزود :در مواردی
کهاحساسنماییمطرفمقابلخالفوعدهعمل
می کند به گونه ای رفتار خواهیم کرد که به آنها
خسارت بیشتری وارد شود و هر اقدام خصمانه
آمریکا به یک نوع خاص پاسخ داده خواهد شد.

عربستان

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته
در ابتدای اولین نشستی که پس از مختومه شدن
پ��رون��ده «پ����ی.ام.دی» ب��رگ��زار ش��د ،گ��زارش��ی از
عملکرد ایران به شورای حکام ارائه کرد .به گزارش
ایرنا یوکیا آمانو در این جلسه گفت :اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک روابط میان تهران و این نهاد
را وارد فاز جدیدی ک��رده اس��ت .وی با بیان این
که با آغاز اجرای برجام ،راه برای راستی آزمایی
از برنامه هستهای ایران باز شده ،اف��زود« :قصد
دارم دفتری در دپارتمان پادمانها افتتاح کنم که
راستیآزمایی ،نظارت و فعالیتهای ایران را زیر
نظر داشته باشد ».آمانو راستی آزمایی اقدامات
ایران در گذشته را بسیار پیچیده توصیف کرد ولی
گفت :اعتماد زیادی به تحرکات ایران در اجرای
توافق هستهای وجود دارد .مدیر کل آژان��س به
تعهدات ایران در برجام اشاره و تصریح کرد :ایران
قبال به من اطالع داده بود که موقتا پروتکل الحاقی
را درباره توافقنامه پادمان ها که با آژانس دارد،
اعمال می کند ،که از روز اجرا شروع می شود.
وی بدون اشاره به برخی انتقادات کارشناسان
از عملکرد بعض ًا سیاسی آژان��س ،گفت :آژانس
کامال متعهد به ایفای نقش خود است .من اصال
در گ��زارش��م سعی ن��ک��ردم از جمالت دوپهلو و
جمالتی که نشان بدهد ای��ران همکاری کمی
کرده یا همکاری نمی کند استفاده کنم .گفتنی
است آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی در بیانیه
این نشست اعالم کرده بود« :دستور کار نشست
ش��ورای حکام ،بررسی مسئله نظارت بر برنامه
هسته ای ایران بر اساس قطعنامه شماره 2231
شورای امنیت است».

رژیم صهیونیستی

ت وزیر کانادا :خوب است که زمانی
نخس 
سفارتمان را درایران باز کنیم

کری :عربستان بمب اتم بخرد ،آنچه تهران
مواجه شد را تجربه خواهد کرد

لیبرمن :اسرائیل همچون ببر کاغذی
مقابل ایران است

فارس«-جاستینترودو»نخستوزیرکاناداگفت«:مامحتاطانه
درب��اره توافق هستهای خوشبین هستیم .نمیگوییم که
تحریمها را امروز باید برداریم .واضح است که مراحل زیادی
هستند که باید پشت سر گذاشته شوند».او  ،درباره بازگشایی
سفارتکشورشدرتهرانهمگفت:احساسمیکنمکهخیلی
خوباستامیدداشتهباشیمکهزمانیاینسفارترابازکنیم.

تسنیم  -کری درمصاحبه با شبکه «سی ان ان» درباره اینکه
عربستان برای حفظ توان قوا در مقابل ایران از پاکستان بمب
بخرد،گفت«:عواقبوتنبیههایبسیارمتنوع برایدستزدن
به چنین اقدامی وجود دارد».وی افزود :هر آنچه تهران با آن
مواجهشد،ریاضنیزآنراتجربهخواهدکرددرخصوصپیمان
منع تکثیر سالحهای هستهای ،بازرسیها ،و دیگر اقدامات.

تسنیم  -لیبرمن وزیرخارجه سابق رژیم صهیونیستی در
واکنشبهاجرایبرجام گفت:سخنانبسیاریرابیانکردیم،
گفتیمکهتمامگزینههارویمیزقرارداردواینکهجلویتوافق
را در کنگره می گیریم ،همه متأسفانه فقط نظارهگر بودند،
چرا که سگی که پارس میکند هرگز گاز نمیگیرد ،عم ً
ال این
مثال برازنده ما بود ،چرا که مامانند "ببر کاغذی" شده بودیم.

وال استریت ژورنال :تالش عربستان برایانزوای ایران با مقاومت
مواجه میشود

پادشاه عربستان :خواستار حل مسائل با ایران هستیم
پس از تالش گسترده عربستان برای همراه کردن کشورهای
عربیبرایقطعروابطدیپلماتیکباکشورمانوعدمهمراهی
بسیاریازاینکشورها،اکنونبرخیشواهدورویدادهانشان
میدهدکهعربستانبهدنبالیافتن
راه حلی ب��رای حل مسائل است.
روزنامه وال استریت ژورنال نیز در
مطلبی تحت عنوان «تالشهای
عربستان سعودی ب��رای ان��زوای
ایران با مقاومت مواجه میشود»،
ن��وش��ت« :در تنش دیپلماتیک
ریاض با ایران ،نزدیکترین متحدان
عربستان س��ع��ودی از او حمایت
کردهاند اما تالشهای پادشاهی
ب��رای تشکیل بلوک گستردهتر
ضد تهران ،در ح��ال نشان دادن
محدودیتهای نفوذ و تاثیرگذاری
آن در جهان اسالم است».
▪▪پادشاه عربستان :خواستار حل مسائل با ایران هستیم

دراین باره به گزارش ایرنا ،پادشاه عربستان در دیدار سران
دولت و ارتش پاکستان گفته که خواهان ترویج مناسبات
برادرانه با کشورهای اسالمی به ویژه حل مسالمت آمیز
مسائل با تهران است .به گزارش ایرنا ،خبرنگار ارشد روزنامه
اردو زبان 'جنگ' که در سفر جاری هیات عالی رتبه پاکستان
به عربستان و ایران ،همراه این هیات حضور دارد ،از ریاض
گزارش داد :در این دیدار طرفین بر ضرورت حل اختالفات
مذاکراتآ تاکید کردند و
میان کشورهای اسالمی از طریق /٩٤٣٩١٩٠٠
ملک سلمان گفته است' :خواستار رفع مسالمت آمیز تنش
های فعلی با ایران هستیم' .در بیانیه رسمی وزارت خارجه
پاکستان از این دیدار آمده است :ملک سلمان ضمن قدردانی
از ابتکار پاکستان (میانجی گری میان تهران و ریاض) ،اظهار
داشت که عربستان همواره به دنبال تقویت برادری میان
کشورهای مسلمان بوده است.
▪▪وزیرخارجه آلمان :ایران کشوری کلیدی برای تحقق ثبات
 /٩٤٤٤١٦١٢م
در خاورمیانه است

 /٩٤٤٤١٦١١م

گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام
در مورد عملکرد ایران

موفقیت مذاکرات مرهون مقاومت12ساله مردماست

رئیسدستگاهدیپلماسیکشورمان موفقیتایران
درمذاکراترامرهونمقاومت 12سالهمردم ایران
و خ��ون شهدای هسته ای دانست .به گ��زارش
خبرگزاریصداوسیماوایسنامحمدجوادظریف
شامگاهدوشنبهدربرنامه«نگاهیک»حاضرشدوبا
تشریح جزئیات وقایع روز شنبه (روز اعالم اجرای
برجام) در وین گفت :در این دور از مذاکرات هم با
توجهبهاختالفاتگروه 5+1احتمالدادهمیشد
که کار ،عقب بیفتد و لحظات سختی را همکاران
منگذراندند.ویبابیاناینکهقراربودساعت12
و نیم ظهر رسمی شدن برجام اعالم شود ،افزود:
نگران ب��ودم طرف مقابل نقض عهد کند همان
گونهکهقب ً
ال سابقهآنراداشتندوهمهتدابیرالزم
را اندیشیده بودیم که چنین چیزی اتفاق نیفتد.

051 37617000
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:

 /٩٤٣٤٦٢٩٦ف

«فرانک والتر اشتاینمایر» وزیر خارجه آلمان در گفتوگو

با شبکه خبری «تس د اف» این کشور گفت« :تنش میان
ایران و عربستان سعودی به زودی از بین نمیرود اما این
امکان وجود دارد که میان این  ۲کشور که رقیب یکدیگر در
زمینه نفوذ در خاورمیانه هستند،
اعتماد به وجود آید».
وزی���ر خ��ارج��ه آل��م��ان ب��ا اع�لام
اینکه ای���ران ک��ش��وری کلیدی
برای تحقق ثبات در خاورمیانه
است ،اف��زود«:در نخستین گام
اگر هر  ۲طرف شرایط موجود را
تحت کنترل خود درآورند و وارد
م��ذاک��ره شوند ،دستاوردهای
زیادی به دست خواهد آمد».
▪ ▪پولتیکو :ایران تنها کشور
خاورمیانه اس��ت که با داع��ش و
گروههایتروریستیمخالفاست

پایگاه تحلیلی پولتیکو به تالش
سیاستمداران آمریکایی برای دشمن جلوه دادن ایران اشاره
کرد و نوشت که مردم آمریکا ایران را نه تنها کشوری میدانند
که منافع آن برخی اوقات در تقابل با منافع آمریکا است بلکه
این کشور را چشمه بیرحمی از شیطان میپندارند.
این پایگاه تحلیلی نوشت که با این وجود ،مسئلهای که روشن
است این است که درک ما از ایران به عنوان تهدیدی برای
منافع حیاتی آمریکا دور از واقعیت است .ایران تنها کشور
خاورمیانه است که کام ً
ال با داعش ،القاعده و دیگر گروه های
تروریستی مخالف است.
 /٩٤٣٤٦٢٩٦ف

/٩٤٤٤٢٦٨٧برف قطع روابط با ایران غلبه
▪▪یک مقام اماراتی :حفظ مصالح
کرد

همچنین خانم ابتسام الکتبی رییس مرکز سیاسی امارات
در گفت وگو با روزنامه ام��ارات الیوم گفت :حفظ منافع و
مصالح راهبردی مشترک بین ایران و امارات از قطع روابط
این کشور با ایران جلوگیری کرد .وی افزود :با اینکه امارات
کاهش داده اما مقامات این
روابط دیپلماتیک خود با ایران را
 /٩٤٣٩١٩٠٠آ
کشور با استفاده از جایگاه منطقه ای و بین المللی شان برای
عبور از این بحران تالش می کنند.
 /٩٤٤٤١٦١١م

کلیات طرح جرم سیاسیتصویب شد
گزارش تابناک از سکوت 45نماینده مجلس
نمایندگان مجلس پس از بررسی و تصویب کلیات طرح جرم سیاسی این طرح
را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
به گزارش خراسان،خبرگزاری صداوسیما و ایسنا کلیات این طرح پس از
سخنانموافقانومخالفانوموافقتنمایندهدولتبااینطرحبهتصویب رسید
 .این طرح  6ماده دارد ،در این طرح توهین و افترا به رؤسای سه قوه ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،معاونان رئیس جمهور ،وزرا ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای
نگهبان به واسطه مسئولیت آنان ،جرم سیاسی محسوب می شود .همچنین
توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده
است با رعایت قانون مجازات اسالمی ،جرم سیاسی محسوب می شود.
جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده 16قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها،
انجمنهایسیاسیوصنفیوانجمنهایاسالمییااقلیتهایدینیشناخته
شدهمصوب()60.06.07و جرایممقرردرقوانینانتخاباتخبرگانرهبری،
ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا
به استثناء مجریان و ناظران انتخابات و همچنین نشر اکاذیب نیز از مصادیق
جرم سیاسی برشمرده شده اند.در این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی
و مقررات مربوط به هیئت منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری است.درصورت تصویب جزئیات ،کسانی که جرم
آنها سیاسی تشخیص داده شود ،در دوران بازداشت وزندان مزایایی خواهند
داشت :الف  -مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان
عادی ،ب -ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و
حبس،پ-ممنوعیتاجرایمقرراتناظربهتکرارجرم،ت-غیرقابلاسترداد
بودن مجرمان سیاسی،ث -ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به
جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات
ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از  15روز باشد.ج -حق
مالقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس.چ -حق دسترسی
به کتب ،نشریات ،رادیو و تلویزیون درطول مدت حبس .سرانجام کلیات طرح
/٩٤٤٤١٦١٢
مجموعم 149رای
مذکوربا 120رایموافق 21،رایمخالفو 8رایممتنعاز
 /٩٤٤٤١٦١١م
تصویب نمایندگان ملت رسید.
مأخوذه در مجلس به
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دستگیریواحضار 154نفردرباره
حوادثسفارتعربستان
محسنی ثانی :آمر اصلی که از خارج به
نیروهایشفرمانمیدادهدرحالمحاکمهاست
معاون امنیتی وزی��ر کشور با بیان اینکه گزارش
بررسیها درب��اره موضوع سفارت عربستان را به
مقامات مسئول ارائه کردیم ،گفت 154 :نفر در
خصوصاینموضوعدستگیرواحضارشدند.حسین
ذوالفقاری در گفتوگو با فارس ،با اشاره به بررسی
موضوع حمله به سفارت عربستان اظهار داشت:
نتیجه بررسیها را روز گذشته به مقامات مسئول
گ��زارش کردیم .وی تصریح کرد :اف��رادی که هم
درکرجوهمدرتهرانتشکلهاییراداشتند،دراین
قضیه تحت تاثیر احساسات قرار گرفتند و متأسفانه
از آن نقطه مناسبی که باید در حد بیان احساسات
باشد فراتر رفته و به سفارت عربستان تعرض کردند
که شناسایی شدهاند .معاون امنیتی وزیر کشور
با بیان اینکه تعدادی از این افراد دستگیر و تحویل
دادستانی شدند ،تاکید کرد :برخی دیگر نیز در
بازداشت هستند و تعدادی هم تحت تعقیب قرار
دارند که قطع ًاآنها هم احضارویا جلب خواهندشد و
ماپروندهراتاآخردنبالخواهیمکرد .ذوالفقاریدر
پاسخ به این سوال که تاکنون چند نفر در این رابطه
دستگیر شدهاند ،گفت :حدود  154نفر دستگیر
و احضار شدند و تعدادی هم در بازداشت هستند.
▪ ▪محسنیثانی :آمراصلیکه ازخارجبهنیروهایش
فرمانمیدادهدرحالمحاکمهاست

در همین ح��ال محمدرضا محسنیثانی عضو
کمیسیون امنیت ملی با اشاره به حادثه سفارت
عربستان گفت« :درحال حاضر برخورد شدیدی
با این اف��راد صورت گرفته است و تعداد زی��ادی از
آنها دستگیر شدهاند و ف��ردی که در حقیقت آمر
اصلی بوده و از خارج به نیروهایش فرمان میداده
و آنها را کنترل میکرده به محض ورود به کشور
دستگیر شده و در حال محاکمه است .این شخص
در گذشته نیز حرکتهایی از این دست انجام داده
و در شهرستانهای مختلف ،تندرویهایی داشته و
سوابقی از او در اینگونه مسائل وجود دارد».

تفنگداران آمریکایی هنوز تحت
بازجویی پنتاگون قرار دارند
ضبطدوسیمکارتدیجیتالتفنگداران
 ۱۰تفنگدارآمریکایی،هنوزتحتبازجوییپنتاگون
قرار دارند و حاال اولین نتیجه بازجوییهای آنها
منتشرشدهاست.بهگزارشفارس،دراینبازجویی
ها روایت این تفنگداران از زمان ورود به آب های
ایران و جزئیات دستگیری شان مطرح شده و آمده
اس��ت« :در خصوص شرایط حضور در بازداشت
موقت سپاه پاسداران که البته با توجه به تصاویر
تلویزیونی ،مشخص ًا در بازداشتگاه سپری نشده و
فع ً
ال هیچ نشانهای مبنی بر وارد آمدن فشار جسمی
به ملوانان طی بازداشت ،وجود ندارد ».ایسنا نیز
به نقل از روزنامه واشنگتن پست،نوشت :وزارت
دفاع آمریکا پس از آزادی این سربازان دربیانیهای
اعالم کرد« :تفنگداران نیروی دریایی در سالمتی
کامل هستند .ایران تمام اموال و اسلحههای آنها
را بازگردانده اما دو سیم کارت دیجیتال را از آنها
ضبط کرده است ».همچنین ارتش ایاالت متحده
در گزارشی جزئیات بیشتری از بازداشت ملوانان
آمریکایی را درخلیج فارس ودر آب های سرزمینی
ای��ران منتشر کرد.به گ��زارش «انتخاب» ،در این
گزارشآمده«:ابتدامجادلهایلفظیمیاننظامیان
دو کشور رخ داد اما تبادل آتشی رخ نداد و درنهایت
ملوانان بازداشت شدند».

 /٩٤٣٤٦٢٩٦ف

 /٩٤٣٩١٩٠٠آ

▪ ▪گزارشتابناکازسکوت 45نمایندهمجلس

درهمینحالتابناکمدعیشد«:درصحنعلنیدیروزمجلسودرزمانبررسی
کلیاتطرحجرمسیاسی،تنها ۱۹۴نفردرصحنعلنیحضورداشتند.جدای از
اینکهبرایبهرسمیترسیدنصحنعلنیحداقلحضور ۱۹۸نمایندهمجلس
الزامیاست،اینکهاینالیحهباحضور ۱۹۴نفرچگونهبهتصویبرسیدهاست
 /٩٤٣٩١٩٠٠آ
/٩٤٤٤١٦١٢
سوالمدارد،تعدادغایباندیروزمجلسحدود ۱۰۰نفربودهاستاما۴۵ ...
جای
حضوردرمجلسدررأیگیریشرکتنکردند».
نمایندهمجلسبهرغم
 /٩٤٤٤٢٦٨٧ف

 /٩٤٤٤٢٦٨٧ف
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