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چهره ها و گفته ها

پالرمو از نظر مجمع تشخیص
کانلمیکن است
غالمرضا مصباحیمقدم ،عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» در
مجمع تشخیص ،گفت :با توجه به این که مهلت
یک ساله مجمع درباره بررسی انطباق «پالرمو»
پایان یافته ،بررسی
آن کــا نل ـمیــکــن
بوده است/.مهر
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عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خراسان خبر داد:

طرحتجمعاتقانونیهفتهآیندهرویمیزهیئت رئیسه

توکلی :باید راه های مسالمت آمیز اعتراض را برای مردم تسهیل کنیم
انوار  -عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
مجلس گفت :طرح تجمعات قانونی مصوب
در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای
مجلس هفته آینده با امضای نمایندگان در
اولویت صحن علنی قرار می گیرد .ابوالفضل
ابوترابی در گفت وگو با خراسان با اعالم این

▪توکلی :اگــر اعــتــراض ســازنــده مرسوم
نباشد ،مــردم بــه سمت اعــتــراض مخرب
کشیده میشوند

انتقاد از روحانی
فائزههاشمیرفسنجانیگفت:مسئوالنبهمردم
میگویند میتوانید اعتراض کنید ولی زمانی که
مردم دست به اعتراض میزنند ،تهدید میشوند
که مانیتور و دوربــیــن دارنــد یا از قــوه قضاییه
میخواهند که با معترضان به شدت برخورد
شود.وی افزود :آقای روحانی
میگوید اعتراض حق مردم
است .حداقل بگوید مردم
چگونه میتوانند از
ایــــن حـــق خــود
استفاده کنند؟

گزارش خبری

روایت یک نماینده از درگیری
لفظی روحانی و رحیم پور ازغدی
روز گذشته خبرهایی مبنی بر درگیری لفظی
میان رئیس جمهوری و حسن رحیم پور ازغدی
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی منتشر
شد ،درگیری لفظی که ظاهرا «جدل تندی» بوده
است.خبرهاییکهالبتهتکذیبنشدولیمحمود
واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاسخ
به پرسشی درباره علت درگیری میان روحانی و
رحیم پور ازغدی در جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی گفت« :من در جلسه نبود م ».درعین
حال به گزارش فارس ،حجتاالسالم علیرضا
سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس با اشاره به برگزاری نشست
شب گذشته (سه شنبه) شــورای عالی انقالب
فرهنگی ،گفت :رئیس جمهور در جلسه شورای
عالی انقالب فرهنگی با آقای رحیمپور ازغدی
با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آن ها
صورتگرفتهاست.عضوهیئترئیسهکمیسیون
آموزش خاطرنشان کرد :آقای رحیمپور از رئیس
جمهور که رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی
هم محسوب میشود ،ســؤال کــرده است که با
توجه به گران کردن بنزین از سوی دولت و ایجاد
التهاب در کشور ،رئیس جمهور کمی در این باره
توضیح دهد .سلیمی گفت :پس از این اظهارنظر
آقــای رحیمپور و درخواست بــرای پاسخ گویی
رئیسجمهور ،مباحث تندی مطرح میشود و
بعد از جدل تندی که صورت می گیرد ،حسن
روحانی جلسه این شورا را ترک می کند .با این
حال تا ساعت تنظیم این خبر ( 22شب گذشته)
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره
این مسئله ،موضعی نگرفته است.

اخبار

گزارش  ١١فقرهازتخلفاتانتخاباتی
ایرنا -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضاییه گفت :تاکنون  ١١گزارش از تخلفات و
جرایمانتخاباتیدرسامانهسجامدریافتشدهاست.
سیدعلیاصغررفاهیدربارهآخرینآمارواطالعات
سامانه سجام افزود :در سامانه سجام درباره این که
گزارشهایدریافتیمستندوقابلارسالبهدستگاه
هایذیربطباشد،دقتنظروجودداردو ازمجموع
 ١١گزارش دریافتی ،تاکنون دو گزارش از استان
گیالنوخراسانرضویقابلپیگیریبودهاستو٩
مورددیگردرحالبررسیاست.

احضارسفیرسوئیسبهوزارتخارجه
میزان -سفیر سوئیس در ایــران به عنوان حافظ
منافعایاالتمتحدهآمریکا،روزگذشته بهوزارتامور
خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسالمی
ایران به دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران به
ویابالغشد.

وی با اشاره به این که این طرح با برداشتهایی
از طرح های مشابه توسط شورای شهر تهران
و وزارت کشور تدوین شده است ،گفت :در
این طرح همچنین با کمک کارشناسان مرکز
پژوهش های مجلس به الگوهای مشابهی که
در کشورهای دیگر وجــود دارد ،توجه شده
است.

خبر تصریح کرد :این طرح ابتدای امسال در
کمیسیون شوراها به تصویب رسید و بدون
اولویت در نوبت رسیدگی در صحن علنی
مجلس قرار گرفت.
نماینده نجف آباد در مجلس اضافه کرد :اما
با توجه به حوادث اخیر ،نمایندگان ضروری
می دانند که این طرح در اولویت رسیدگی
در صحن علنی مجلس قرار بگیرد از این رو
هفته آینده نمایندگان با جمع آوری امضا از
هیئت رئیسه مجلس خواهند خواست که
بررسی این طرح ،در دستور رسیدگی صحن
مجلس قــرار بگیرد .ابوترابی گفت :در این
طــرح قوانین مرتبط با تشکیل تجمعات و
راهپیماییها توسط گروه های صنفی ،احزاب
و تشکل ها به طور جامع تدوین شده و وزارت
کشور و فرمانداری ها مجری آن هستند.
وی افزود :در بخشی از این طرح آمده است،
برگزارکنندگان اجتماعات باید حداقل هفت
روز قبل از برگزاری ،فرمانداری منطقه خود
را از جزئیات درخــواســت مجوز خــود مطلع
سازند و فرمانداران و رؤسای شورای تأمین
استان و شهرستان اجازه دارند در صورتی که
راهپیمایی ها را مخل امنیت و مغایر با مبانی
اسالم تشخیص دهند از برگزاری آن ممانعت
کنند.

در همین حــال یک عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :اگر ما میخواهیم به
مردم بگوییم رفتار مخرب انجام ندهید ،باید
راههــای مسالمتآمیز اعتراض را برای آنان
تسهیل کنیم .اگر اعتراض سازنده مرسوم
نباشد ،مردم به سمت اعتراض مخرب کشیده
میشوند و حق نیست که به همه مردم گفته
شود جزو اشرار هستید.
احمد توکلی که با ایرنا گفت وگــو می کرد
افزود :رهبری قبال گفته بودند که مردم وقتی
به جلوی مجلس میآیند یعنی حرفی برای
گفتن دارند؛ اما فضای غیرصحیحی در چند
سال اخیر درســت و چند بار هم تکرار شده
است که میگویند مــردم باید بــرای تجمع،
مراحل قانونی را طی کنند.
توکلی تاکید کــرد  :وزارت کشور فقط یک
گروه را که به آن اجازه تجمع داده است ،به ما
بگوید .بعضی از مردم حزب نیستند ،اما هم
هدف میشوند و میخواهند اجازه بگیرند ،اما
گرفتن مجوز به ضابطه احتیاج دارد .بنابراین

روایتآژانساطالعاتدفاعیآمریکا از
«قدرتنظامیایران»
آژانس اطالعات دفاعی آمریکا در گزارشی
به بررسی توانمندیهای نظامی ایــران
پــرداخــت و تـــوان نظامی کــشــورمــان را
یکی از چالشهای پیش روی واشنگتن
دانست .به گــزارش باشگاه خبرنگاران،
این گــزارش از طرف دفتر امــور رسانهای
آژانــس اطــاعــات دفاعی آمریکا منتشر
شده و در آن آمده است :این بخش از سری
گزارشهایآژانساطالعاتدفاعیدرباره
قــدرت نظامی ،جزئیاتی دربــاره اهــداف،
راهبرد ،طرحها و نیات دفاعی و نظامی
ایران فراهم میکند .این گزارش سازمان،
ساختار و توانایی نظامی کمککننده به
این اهداف و همچنین زیرساخت و اساس
صنعتی توانمندی را بــررســی میکند.
براساس این گزارش ،ژنرال رابرت اشلی،
رئیس آژانس اطالعات دفاعی آمریکا ،در
مقدمه خود با تکرار ادعاهای ضدایرانی
واشنگتن اعالم کرد :همان طور که تهران
توانمندیها و نقش خود را هم در زمینه
تهدید غیرمتعارف و هم متعارف در منطقه
افزایش میدهد ،بیش از همه مهم است
که ما قدرت نظامی ایران و تهدیدی را که
برای منافع ما ،متحدان و امنیت ما دارد،
درککنیم.اودرادامهادعاهایخودافزود:
ایران خود را بیش از گذشته به دست یابی
به اهدافش نزدیکتر میبیند .ایــران با
کارتهایی در این زمینه از جمله سقوط
صدام ،قیام در سوریه ،ظهور و فرونشستن
داعش و مناقشه در یمن بازی کرده است.
با به کارگیری از درسهــای بسیار دقیق
در جریان دههها مناقشه در منطقه ،ایران
توانمندیها و دکترین نظامی خود را برای
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مقابله با پیشرفتهای آمریکا و متحدانش
تنظیم کــرده اســت .این ژنــرال آمریکایی
اضافه کرد :اگرچه ایــران به لحاظ برخی
فناوری ها از رقبای خود عقب اســت ،اما
به لحاظ نظامی پیشرفت قابل توجهی در
چند دهه اخیر داشته است .به ادعای این
گزارش درباره
مقام آمریکایی ،این سری از
ِ
قدرت نظامی ایران از حالت محرمانه خارج
شده تا به مردم کمک کند درک عمیقتری
از چالشها و تهدیدات اصلی پیش روی
امنیت ملی آمریکا داشته باشند و روی
رقبا و به چالشکشندگان نزدیک مانند
روسیه ،چین ،ایــران و کره شمالی تمرکز
کنند .بر اســاس این گــزارش ،تجهیزات
نظامی ایران پس از لغو تحریم تسلیحاتی
شورای امنیت سازمان ملل در سال آینده،
ممکن است به سرعت ارتقا یابد .یک مقام
اطالعاتی آمریکا روز سهشنبه به شرط افشا
نشدن نامش گفت :شاید ایــران تانکها
و هواپیماهای جدید از روســیــه و چین
خریداری کند .اشاره این مقام آمریکایی
به این موضوع است که براساس برجام،
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه
ایران،دراکتبر( ۲۰۲۰مهروآبان)99رفع
خواهدشد.اینگزارشافزود:توسعهبرنامه
فضاییغیرنظامیبهدستایران،موجبات
نگرانیهایبیشتریرابرایپنتاگونفراهم
کــرده اســت .در گــزارش آژانــس اطالعات
دفاعی آمریکا آمده است :برنامه فضایی
ایــران ،با وجــود مشکالت فنی ،پیشرفت
کرده است .تولید موشکهایی که قابلیت
پرتاب ریزماهوارهها را به مدار نزدیک زمین
دارد ،حاکی از این پیشرفت است.

به نظر من ،باید از وزارت کشور پرسید که
وقتی می گویند اعتراض مخرب نباشد ،چرا
راه های دیگر اعتراض را که سازنده باشد،
باز نمیکند؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار
کــرد :هم اکنون می تــوان همه اعتراضات
فعلی را غیرقانونی تلقی کــرد ،درحالی که
مردم وقتی ضابطه ندارند تا مجوز بگیرند،
چه کنند؟ پیشنهاد من این است که دولت به
عنوان مجری قانون اساسی ،براساس اصل
 ،۱۳۸آییننامه نحوه تشکیل اجتماعات را
آماده کند و به مردم اجازه بدهد تا این تعامل
دو طرفه باشد و مردم بتوانند صدایشان را به
گوش مسئوالن برسانند.

باشد ،باعث میشود در هر میدان و محلی
اعتراضات انجام شود و ممکن است در توان
نیروی انتظامی نباشد که امنیت همهجا را
کام ً
ال تأمین کند؛ بنابراین برای تأمین حق
اجتماعات بــه صــورت امــن و حــق اعتراض
مدنی باید محلهایی بهنحو غیرحصری برای
اعتراض داشته باشیم.
به همین دلیل بر مبنای مــاده ( )91قانون
آیین دادرسی دیوان عدالت به تصمیم هیئت
عمومی دیوان عدالت اعتراض کرد هایم که
امیدواریم با التفات به مبانی و جهات اعتراض،
دیــوان عدالت در نهایت اعتراض معاونت را
بپذیرد و امکان اعمال حق اجتماعات و به تبع
اعتراض بهنحو مؤثر و امن را فراهم کند.

▪جنیدی  :قوای سهگانه باید تالش کنند
شرایط انجام اعترا ضها در یک چارچوب
مدنی فراهم شود

▪افروغ :باید اعترا ضهای مدنی مردم را
شنید

در همین حال معاون حقوقی رئیسجمهور
گفت :قوای سهگانه باید تالش کنند شرایط
انجام اعترا ضها در یک چــارچــوب مدنی
فراهم شود .لعیاجنیدی در عین حال با اشاره
به اصل  ۲۷قانون اساسی گفت :دولــت در
تصویب نامه تعیین مکا نهای امــن بــرای
برگزاری اجتماعات دوراندیشی داشت.
به گزارش ایرنا وی افزود :اما دیوان عدالت
مردد شد که شاید این موضوع با اصل ()27
قانون اساسی مغایرت داشته باشد و آن را
ابطال کــرد.وی خاطرنشان کرد :فراموش
نکنیم اگر محلهای مشخص و امنی برای
اجــتــمــاعــات و اعــتــراضــات وجـــود نداشته

در همین حال عماد افــروغ استاد دانشگاه
و جامعهشناس بــا اعتقاد بــه ایــن کــه باید
اعترا ضهای مدنی و قانونی مردم را شنید
و به حقوق شهروندی و انسانی آحاد جامعه
احترام گذاشت ،گفت :اعتراضهای مدنی در
جامعه در یک شرایط خاص صورت می گیرد.
وی به ایرنا افزود :اگر شرایط به منظور بروز
اعترا ضهای مدنی فراهم نباشد ،جامعه به
اعتراض غیرمدنی (غیرحقوقی) رو میآورد.
افروغ ادامه داد :بیان نظرات اجتماعی باید
برای افراد جامعه فراهم باشد و درخواستها با
رویکرد گشایشی بررسی و به منظور برگزاری
تظاهرات و اعتراضها برخی مکانها تعیین و
تجهیز شود.

باهنر:عضویتدرشورایعالیامنیتملی
اختیاراتیبهرئیسمجلسدادهاست
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت:
عضویتدرشورایعالیامنیتملیایناختیار
را به رئیس مجلس داده است که مستقل از نظر
نمایندگان تصمیم بگیرد .محمد رضا باهنر در
گفت وگو با خبرآنالین افزود :مطمئنا مسائل
امنیتیکهدراینشورامطرحمیشودقابلبازگو
کردن نیست که برخی شعار پوپولیستی می
دهندمردمحقدارندازهمهچیزخبردارباشند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما
از ترکیب مجلس بعدی چیست؟ گفت :فضا
خیلیمبهماستازاینبابتکهمردمنارضایتی
هاوگالیهمندیهاییدارند،گالیههایشانهم
قاعدتا در این مرحله روی دولت و مجلس دهم
زوم است .برخی هم بحثی را مطرح می کنند
مبنی براین که اصوال مردم از جریانات سیاسی
مشهور چپ و راست عبور می کنند ولی من این
تحلیل را قبول ندارم .زمانی ممکن است خط
سومی بیاید و برنده شود ولی هنوز آن خط سوم
وجودندارد.
وی بــه انــتــقــادات اصــاح طلبان در بررسی
صالحیت کاندیداهای اصالح طلب هم اشاره
کرد و گفت :اصالح طلبان می گویند شورای
نگهبان نمی گذارد کاندیدای قوی به مجلس
بفرستند ولی خب آن ها هم باید از میدان فتنه
گران بیرون بیایند .ما همین االن هم در جریان
اصالحاتافرادیقویداریمکهشوراینگهبان
کاری به آن ها ندارد و می توانند به عنوان چهره
هایموثردرمجلسحضورداشتهباشند.باهنر
خطاببهاصالحطلبانگفت:جریاناصالحات
در انتخابات پیش رو باید یک حرف نو و جدی
داشتهباشد.درستاستکهدرمجلسدهمهر
 ۳۰نفر لیست امید رای آوردند و راهی مجلس
شدنداما ۳۰نفریهستندکهخیلیمایهافتخار

حتی آن هایی که لیست را بستند و حمایت
کردند،نیستند.
محمدرضا باهنر در بخش دیگری از این گفت
وگو ،درباره واکنش نمایندگان به بی اطالعی
از زمان افزایش قیمت بنزین که برخی به دنبال
استیضاحرئیسمجلسورئیسجمهوررفتندو
برخیهممسیراستعفارادرپیشگرفتند،گفت:
خبردادناینتصمیماتهزینههاییدارد،خبر
ندادنشهزینههاییدیگر.
وی ادامه داد :در زمان اجرای طرح هدفمندی
یارانه ها من در جریان اجرای این طرح بودم .آن
موقع ۱۰۰اقداماجراییلیستشدامااینخبر
که از امشب ساعت  ۱۲گران می شود همان
زمان هم در کشور پنج نفر خبر داشتند ،اصال
نمی شد که  ۵۰نفر خبر داشته باشند .معتقدم
نمایندگانمجلسایندقتراداشتهباشنداین
کهدرهمهکارهاهمیشهوهموارهدخالتداشته
باشیممعلومنیستدرراستایمنافعملیباشد.

خبر

عبدالرضا داوری؛ اولین
بازداشتی مطرح پرونده آمدنیوز

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدینژاد
به اتهام همکاری با آمدنیوز بازداشت شد .این
خبر را اولین بار خبرگزاری فارس منتشر کرد و
در ادامه دیگر خبرگزاری ها نیز آن را تأیید کردند.
ایــن بــازداشــت در حالی اســت که غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه
در نشست خبری خــود گفته بــود  ،مستندات
خوبی از روح ا ...زم مدیر شبکه آمدنیوز به دست
آورده است .از زمان دستگیری روح ا ...زم در
مهر ماه امسال ،چهره خاصی با عنوان ارتباط با
آمدنیوز یا شخص روح ا ...زم بازداشت نشده یا
حداقل خبر آن اعالم نشده است .به این ترتیب
می توان بازداشت مشاور محمود احمدی نژاد
را نخستین بازداشتی مطرح پرونده آمدنیوز
دانست .عبدالرضا داوری پیش از این در خرداد
سال  96بــرای تحمل حبس به مدت سه سال
بازداشت شد اما در شهریور  97و پس از نقض
حکم صادر شده از سوی دیوان عالی کشور آزاد
شد .او در زمان ریاستجمهوری احمد ینژاد
قائم مقام خبرگزاری ایرنا و در دولت دهم ،مدتی
مدیر مسئول روزنامه شهروند وابسته به سازمان
هالل احمر بود .در همین حال الهام سلمانی،
همسر عبدالرضا داوری در ادعاهایی جزئیاتی
از بازداشت داوری مطرح کرده است .او در گفت
و گو با پایگاه انصاف نیوز با اشاره به این که این
بازداشت یک شنبه گذشته صورت گرفته ،مدعی
شد« :ساعت  19:30آقای داوری را بازداشت
کردند ».همسر داوری همچنین مدعی شده
است« :وکیل آقای داوری حتی نتواسته است از
جایی که او منتقل شده ،خبردار شود » .عبدالرضا
داوری در حالی بــازداشــت شــده که به تازگی
فعالیت بسیار رادیکالی در توئیتر داشته و توئیت
های تندی منتشر کرده است که به نظر می رسد
می توان علت این مسئله را در اطالع داوری از
احتمال بازداشت خود جست وجو کرد.

برجام

تاسفروسیهوفرانسه
ازتصمیمآمریکابرایتمدیدنکردن
معافیتفردو
در پی اعالم آمریکا مبنی بر این که واشنگتن از
 15دسامبر(اواخر آذر) معافیت تاسیسات فردو
از تحریم ها را که براساس برجام ایجاد شده بود
لغو می کند ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه
در بیانیهای به شدت از تصمیم اخیر آمریکا برای
لغو معافیت تاسیسات هستهای فردو انتقاد کرد
و گفت ،این تصمیم ناقض تعهدات بینالمللی
اســت .در ایــن بیانیه آمــده که مسکو همکاری
نزدیک خــود را با تهران در سایت فــردو ادامــه
میدهد .شرکت روسی روساتم در فردو فعال
است .این بیانیه مسکو ،در واکنش به اظهارات
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکاست که دو روز
پیش گفته بود :با توجه به شروع غنی سازی در
فردو ،آمریکا از ۱۵دسامبر معافیت این تاسیسات
را لغو خواهد کرد .به گزارش بی بی سی ،همزمان
فرانسه هم از تصمیم دولت آمریکا ابراز تاسف
کرد .اگنس فون درمول ،سخنگوی وزارت امور
خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت :ما از تصمیم
آمریکا که به دنبال تصمیم ایران برای از سرگیری
غنیسازی در سایت فردو گرفته شده ،متاسفیم.
این معافیت میتوانست پیشرفت پروژ ههای
غیرنظامی را در این مرکز تسهیل کند.

