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انعکاس
••عصرایران مدعی شد  :شبکه افق سیما در
برنامه ای به مناسبت  ۱۳آبان و درباره دخالت ها
و اقدامات آمریکا ،ترورهای گروه فرقان را نیز به
این کشور نسبت داد .در این برنامه به ترورهای
گروه فرقان در سال  ۱۳۵۸اشاره شد اما پس از
نامسپهبدقرنیواستادمطهریناگهانبهمهدی
عراقی و دکتر مفتح (در  ۲۷آذر  )۵۸رسیدند و
ترور مهم هاشمی رفسنجانی در چهارم خرداد
 ۱۳۵۸در دزاشیب شمیران را به عمد یا به سهو از
قلمانداختند؛حالآنکهترورهاشمیازترورهای
مهمتاریخمعاصربهشمارمیآید.
••تابناک مدعی شد  :سال گذشته از طرف یک
آکادمیفوتبالدریزدتعدادینوجوانبرایبرپایی
اردوییبهگرجستانمیروندکهطیحادثهایتلخ
دونفرازآنهادردریاچهتفلیسغرقمیشوند.پس
از رسیدگی به این پرونده ،عباس قانع گزارشگر
مشهورفوتبالبهعنوانصاحبامتیازاینآکادمی
ازسویدادگاهمجرمشناخته شد.
••تابناکنوشت:رائفیپور،فعالاصولگرا گفت:
من در انتخابات شرکت نمیکنم ،اما به مردم
خواهیم گفت به چه معیارهایی در انتخابات رأی
بدهند .روز گذشته فرید مدرسی ،در توئیتی با
انتشار پوستر مراسم «بیعت با امام عصر (عج)» با
سخنرانیرائفیپور،نوشتهبود؛«رائفیپورباچراغ
خاموشدرحالعرضاندامبرایانتخاباتمجلس
استوشبکهسازیکردهاست».
••بولتن نیوز نوشت :گفته می شود ،با توجه به
پیامدهایمنفیفعالیتهایگروهکمنافقین در
خاکفرانسه،دولتفرانسهاقدامبهگرفتنبرخی
تصمیماتدرقبالاینتشکیالتمیکند.فرانسه
اعالم کرده است ،این کشور ضمن حمایت بشر
دوستانه از اعضای این سازمان در آلبانی ،حضور
کادرهای این سازمان در خاک فرانسه را محدود
میکند.برخیخبرهاحاکیازآناستکهاخراج
مریمرجویوبرخیکادرهایسیاسیاینگروهک
دردستورکاردولتفرانسهقرارگرفتهاست.
••خبرآنالین مدعی شد  :زاکانی که مهم ترین
سمت وی در طول دوران نمایندگی اش ریاست
کمیسیون ویــژه برجام بــود ،گویی قــرار است در
«کاندیدای پروازی»
انتخابات پیش رو نقش یک
ِ
راایفاکند.اگرجامعهمدرسیندرآننقشداشت
نامزدهای این لیست به زاکانی ختم نمیشد .اما
میدانداری پایداری ها و فرزندان آیت ا ...مصباح
در تحرکات انتخاباتی این روزهای قم سبب شده
اســت حداقل یک لیست قم با حضور تمام قد
پایداریهاورفقایسیاسیآنهابستهشود.
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تازههای مطبوعات
••ایــران -امیر سرتیپ پوردستان رئیس مرکز
مطالعاتراهبردیارتشبااشارهبهاینکهارتشو
سپاهرقابتسازندهباهمدارند،گفت:ورودنکردن
ارتــش به مسائل سیاسی تدبیر امامین انقالب
است ،یعنی هم تدبیر حضرت امــام(ره) بود و هم
تدبیررهبرمعظمانقالباست.
••کیهان -در ادامــه همکاری ایــران و اتحادیه
اروپا ،تیرماه  97یک هیئت اروپایی برای آموزش
چگونگی اج ــرای نظام کنترل صـــادرات وارد
کشور شدند و طــی نشستهای تخصصی به
آموزش مسئوالن وزارت صنعت و معدن و گمرک
پرداختند .به نظر میرسد اجرای این برنامه به
افزایشفشارهایاقتصادیبهکشورمنجرخواهد
شد .همان چیزی که آمریکا با  FATFدر قسمت
مالیدنبالمیکرد،اینبارتوسطاتحادیهاروپادر
زمینهتجاریدرحالپیگیریاست.
••شــرق -محمد صــدر عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام دربـــاره تــحــوالت منطقه گفت:
سعودیهاکمکمدرحالسرعقلآمدنهستند.
••ایران-بهزادصابریمشاوروزیرخارجهدرپاسخ
به انتقادها از لوایح مرتبط با  FATFگفت :هیچ
سازوکاری مبنی بر ضرورت ارائه اطالعات مالی و
بانکیبه«افایتیاف»وجودندارد.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«داللــی با پــاک تــهــران» نوشت :ممنوع شدن
فعالیتتاکسیهایاینترنتیپالکشهرستاندر
پایتخت،بازارسیاهیبرایتعویضپالکخودروبه
وجودآوردهاست.
••جام جم -اگر در الیحه بودجه سال آینده ،گزینه
افزایشقیمتبنزینگنجاندهشود،احتما ًالبارأی
منفیمجلسمواجهخواهدشد؛چراکهنمایندگان
میدانند رأی آن ها به گرانی بنزین موجب کاهش
رایآوریخودشاندرانتخاباتپیشروخواهدشد.
بنابراین دولت هم با اطالع از این واقعیت ،احتما ًال
به دنبال تصمیمگیری درباره گران کردن بنزین از
مجرایشورایعالیهماهنگیسرانسهقوهاست.
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شوک بزرگ به اعتدالگرایان

ایلنا :الریجانی به تازگی گفته که دیگر نامزد مجلس نمی شود
ادعــای یک خبرگزاری دربــاره تصمیم علی
الریجانی بــرای حضور نیافتن در انتخابات
پیش روی مجلس شورای اسالمی اگر صحت
داشته باشد یک شوک بــزرگ بــرای جریان
همسو با دولت و اعتدال گرایان در انتخابات
یازدهممجلساست.طیروزهایاخیرگمانه
زنی ها درباره عبور اصولگرایان از الریجانی
رنگ واقعیت گرفت و احمد امیرآبادی اعالم
کرد که فهرست انتخاباتی این جریان در قم
بدون حضور علی الریجانی بسته شده است و
عم ً
ال برای او جایی در میان اصولگرایان در قم
نیست .الریجانی گرچه در انتخابات سال94
همدرفهرستاصولگرایاننبودامادرفهرست
امید حضور داشت و سرلیست این جریان در
قم بود .اما در شرایط کنونی تنها اصولگرایان
نیستند که تصمیم عبور از الریجانی را گرفته
اند و اصــاح طلبان هم طی ماه های اخیر
ضمن انتقاد از ائتالف انتخاباتی با جریان
هایموسومبهاعتدالگرایان،بربستنلیست
هایانتخاباتیاصالحطلبانهتأکیدکردهاند.
موضوعیکهبهطورغیرمستقیمخطونشانی
بــرای اعتدال گرایان متشکل از اطرافیان
الریجانی و حامیان دولت است .به خصوص
اینکهبدانیمدرفهرستامیدبرایدورپیشین
انتخاباتمجلسکهدرتهرانتدوینشدهبود،
اسامی برخی چهره های نام آشنای نزدیک
به الریجانی آمده بود و وارد مجلس نیز شدند.
روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در گزارشی با
اشــاره به همین موضوع از اصطالح «دوران
الریجانینخواهی»استفادهکردونوشت:علی

الریجانیبرایبرونرفتازوضعیتفعلیکهما
نامآنرا«دورانالریجانینخواهی»گذاشتهایم
قطع ًاطرحوبرنامههاییخواهدداشت.دراین
باره ناصر ایمانی در گفتوگو با سازندگی
وضعیت الریجانی و جریان او را «پیچیده»
توصیف کرد و گفت« :قاعدتا شاید الریجانی
دیگر تمایلی نداشته باشد نوعی ائتالف ولو
نانوشتهوناگفتهماننددورهقبلبااصالحطلبان
داشتهباشدوازطرفیاصالحطلبانهمباخط
و نشانهایی که در این دوره میکشند آن ها
هم تمایل ندارند بخواهند از غیراصالحطلب
خالصباافرادیاجریانهاییائتالفکنند ».با
این حال روز گذشته خبرگزاری اصالح طلب
ایلنابهنقلازیکمنبعموثقکهناماورامنتشر
نکرد ،مدعی شد که علی الریجانی به تازگی
در جمع برخی از فعاالن سیاسی نزدیک به
خود در شهر قم اعــام کــرده که دیگر نامزد
انتخابات نمایندگی مجلس نمی شود و تا
کنون هرچه در توان داشته برای کشور به کار
گرفتهاست.اینخبرگزاریبااشارهبهحضور
12ساله الریجانی در کرسی ریاست مجلس
تأکید کرد که او در این زمینه تصمیم قطعی
گرفته است .با این حال ترقی از اعضای حزب
مؤتلفه درخصوص حذف الریجانی از لیست
اصولگرایان گفت که دربــاره هیچ کس هیچ
بحثی تاکنون صورت نگرفته است .از سوی
دیگر به نظر می رسد اگر تصمیم الریجانی
برای نامزد نشدن در انتخابات اسفند امسال
جدی باشد ،باید او را یکی از نامزدهای بالقوه
انتخاباتریاستجمهوریدر 1400بدانیم.

درهای مجتمع غنی سازی زیر زمینی ایران به روی خبرنگاران هم باز شد

فردو به زودی به «هزار سو» می رسد
هادی محمدی – روز گذشته و در ادامه سیاست
درهایبازسازمانانرژیاتمیایران،خبرنگاران
رسانه های گروهی توانستند برای اولین بار به
صورت جمعی از مهم ترین سایت هسته ای ایران
یعنی مجتمع غنی ســازی فــردو بازدید داشته
باشند.اینرویداددرحالیانجامشدکهچهارروز
قبل از آن رئیس جمهور در فرمانی ضمن اعالم
آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران
از سازمان انرژی اتمی خواست تا غنی سازی در
فردوراآغازکند.دراینبازدیدکهبهروزکمالوندی

سخنگویسازمانانرژیاتمینیزحضورداشت،
توضیح داده شد که  1044سانتریفیوژ موجود
در سایت فردو به زودی به حداکثر ظرفیت غنی
ســازی خــود که حــدود هــزار سو اســت خواهند
رسید و می توانند در مجموع ظرفیتی به میزان
90درصد پیش از برجام را تولید کنند ،این اقدام
در شرایطی انجام می شود که طبق برجام باید
 11سالدیگردرفردوکارغنیسازیصورتمی
گرفت اما با بدعهدی و نقض برجام از سوی غرب
اینکارزودترازموعدمقررانجامشدهاست.

ایجاد سازوکار جدید انتخاباتی اصالح طلبان با
نام«سرا»کهکلیاتآنبهتازگیدرجلسهشورای
سیاستگذاریعالیاینجریانبهتصویبرسید،
همچنانمحلبحثوگفتوگومیانچهرههای
سیاسی است« .سرا» یک وبسایت اینترنتی
استو اصالحطلبانبهعنوان«انتخابکننده»به
ی آیندودریکرایگیریشفاف
عضویتآندرم 
و دموکراتیک ،از میان نامزدهای واجد شرایط،
فهرست نامزدهای اصالح طلبان را در تهران و
مراکز استانها برمی گزینند .براساس گزارش
های منتشر شده عــاوه بر حزب کــارگــزاران و
اعتمادملی،احزابدیگریمانندحزباسالمی
کــار ،انجمن اسالمی معلمان و حــزب پیشرو
اصالحات هم از مخالفان طرح جدید اصالح
طلبان هستند .حال برخی از چهره های مدافع
این طرح می گویند قرار است نظر مخالفان در
جزئیاتاینطرحلحاظشودوحتیاینمنتقدان
بهعنوانناظراینفرایندقراربگیرند  .
▪امام:طرحسرابهتصویبسهچهارم
حاضرانرسید

جــــواد امــــام عضو
شـــــــــورای عــالــی
ســیــاســت گـــذاری
اصــــاح طــلــبــان با
اشـــاره بــه جزئیات
جلسه تصویب طرح
سامانه رأی سنجی
اصالحطلبان(سرا)گفت:دوستاندرجلسهراجع
بهطرحسراانتقاداتیداشتندکهدرجلسهمطرح
ودرهمانجاگفتهشداگرابهامیهستدرزمان
رسیدگی به جزئیات رفع خواهد شد ،درباره این
موضوع چندین جلسه بحث ،بررسی و اظهارنظر
انجام و در نهایت منتج به تصمیمگیری شده که
کلیات طرح به تصویب سه چهارم حاضران نیز
رسیدهاست.مدیرعاملبنیادباراندربارهاینکه
آیا این طرح مورد تایید آقای خاتمی قرار گرفته
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استیانه،گفت:بهنظراینجانبآقایخاتمیهم
از ایــن طــرح استقبال خواهند کــرد؛ چــرا که
مسئولیتازدوشایشانهمبرداشتهخواهدشد.
وی با اشــاره به نقدهای مطرح شده دربــاره این
موضوع اضافه کرد :دوستانی که در یک حرکت
جمعی حضور دارند شایسته نیست بیایند بعد از
بحثوبررسیواظهارنظریکهشدهواکثریتبه
آنرایدادند،برخالفآنچهکهدرجلسهگذشته
اســت جــوســازی کنند .امـــام دربــــاره ایــن که
کرباسچی اعالم کرد ۹ ،رای مخالف و چهار رای
ممتنع به طرح سرا داده شده است ،گفت :آن چه
که در جلسه رخ داد پنج نفر مخالف بودند و دو نفر
همرایممتنعبودکهتوسطحاضراندادهشد.
▪موالوردی:دربررسیجزئیاتنظرات
مخالفانلحاظمیشود

شـــهـــیـــنـــدخـــت
مـــــــوالوردی عضو
دیگر شــورای عالی
ســیــاســت گـــذاری
اصالحطلبانهمدر
گــــفــــت و گـــــو بــا
اعتمادآنالیندرباره
رونداینطرحگفت:براساساینطرحقراراست
فعاالنسیاسیاصالحطلبونهفقطبدنهاحزاب
و اعضای اح ــزاب که حــدود  30و چند حزب
هستند،درسامانهایواردشوندوثبتنامصورت
گیرد .بعد از آن هم الیههای مختلفی وجود دارد
که فرایند انتخاب نامزدها در آن انجام و نهایی
میشود .وی در عین حال تأکید کرد که قرار
نیست طرح در کل کشور اجرا شود؛ در تهران و
چندکالنشهردیگر(حوزههایانتخابیهکهبیش
از سه نماینده دارند) و در استانهایی که شورای
اصالحطلبان استان خود اعالم آمادگی کنند،
اجرا خواهد شد .موالوردی همچنین تأکید کرد
کهدربررسیجزئیاتاینطرح،نظراتمخالفان
لحاظمیشود.
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گفت وگو
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان خبرداد:

ارسال  5درصد از پرونده
نمایندگان مجلس به قوه قضاییه
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلس گفت :حــدود  4-5درصــد پروندههای
بررسیشده از نمایندگان در هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شده
است .محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت
وگو با فارس با اشاره به این که  200پرونده در
مجلس دهم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
بررسی شده است ،گفت :ما اگر میگوییم 200
پرونده از نمایندگان داشتیم ،به معنای این نیست
که از تعداد  200نماینده شکایت شده ودرگیر
آن باشد بلکه برای نمونه ما نمایندهای داریم که
 20پرونده شکایت از او در هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان وجود دارد یا نمایندهای با  10پرونده
در هیئت نظارت درگیر بــوده اســت.وی دربــاره
اختالف نظر مجلس و مدیریت سابق قوه قضاییه
درباره رسیدگی به شکایت از نمایندگان گفت:
یک اختالف نظر بین مجلس و مدیریت سابق قوه
قضاییه وجود داشت که در برخی موارد ریاست
وقت قوه قضاییه یعنی آقای آملی الریجانی به این
شکل موضوع را قبول نداشتند.مثال میگفتند
ایــن دلیل نمیشود که قــوه قضاییه رسیدگی
نکند.اما به تازگی در جلسه هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان با مسئوالن قوه قضاییه ،آقای
اسماعیلی(سخنگوی قوه قضاییه) گفته که آقای
رئیسی اعالم کرد که «من دنبال تعامل با مجلس
هستم و ایــن هیئت را به رسمیت میشناسم و
حتی اگر نظری مخالف این قانون داشته باشم،
اما معتقدم که قانون باید اجرا شــود».وی ادامه
داد  :هیئت همچنین تخلفات و مسائل مالی یک
نماینده را به شــورای نگهبان ارســال می کند و
اگر شورای نگهبان هم درخواست ارسال پرونده
داشته باشد انجام می شود.

