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انحالل  ۸شورا و سلب عضویت  ۲۸۳عضو شورای شهر
ســخنگوی وزارت کشــور گفــت :در پرونده
تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر بابل،
موضوع اساســاً مرتبط با وظایف شورایی
افراد نبــوده لذا این پروندهها در دســتگاه
قضایی در حال رسیدگی است.
ســید سلمان ســامانی در گفتوگو با ایلنا
ادامــه داد :در صورتــی کــه افــراد مرتکب
جرایــم شــده باشــند ،رســیدگی بــه جرم

صرفاً در صالحیت دستگاه قضایی است
و در صــورت اثبــات آن در دادگاه ،وزارت
کشــور از ایــن حیث که عضو شــورا عملی
خالف شئون مرتکب شده است در امتداد
برخورد قضایی مجازاتهای اداری الزم را
بهعمل میآورد .وی با بیان اینکه نظارت
بر شــوراها و رســیدگی به تخلفات آنها در
محدوده وظایف اداری شــورا و شهرداری

بر عهده وزارت کشور است ،اظهارداشت:
نظارت جدی بر عملکرد شــوراها همواره
مورد تأکید وزیر کشور بوده است که بر این
اســاس در دولــت تدبیر و امیــد ،اقدامات
نظارتی وزارت کشــور بر عملکرد شــوراها
منجر به انحالل  ۸شــورای شــهر و ســلب
عضویــت  ۲۸۳نفــر از اعضای شــوراهای
سراســر کشور شده است.سخنگوی وزارت

کشــور درباره معرفی اســتاندار کرمان نیز
اظهار داشــت :پس از اســتعفای استاندار
کرمــان در همــان روز بــا ابالغ وزیر کشــور
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع انســانی اســتانداری با حفظ سمت
بهعنــوان سرپرســت اســتانداری کرمــان
معرفی شد و همه مسئولیتهای قانونی
استاندار را ایشــان انجام میدهند .وی در

ادامه افزود :وظایفی که بر عهده استاندار
اســت بــه هیــچ وجــه معطــل نمانــده و
تمــام امور اســتان و تصمیــم گیریهایی
کــه بایــد در ســطح اســتاندار اتخاذ شــود
در حــال انجام است.ســامانی گفت :باید
توجه داشته باشیم که استعفای استاندار
قبلی بــا اصالحیه قانون منــع بهکارگیری
بازنشســتگان در مجلــس همزمــان شــد

لــذا با توجه بــه ابالغ این مصوبــه جدید،
تعدادی از استانداران مشمول آن خواهند
بــود ،در شــرایط جدیــد و قانــون جدید ما
صرفاً برای یک اســتان دســت به انتخاب
نمیزنیم بلکــه دامنه انتخاب افــراد و به
تبع آن بررســی گزینههــای مختلف برای
تصدی تعداد بیشتری از استانداریها در
دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

دستاوردهای روحانی از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل چه بود؟

فرصت نیویورک
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

ایرنا

نشست سیاسی ســاالنه جهان در حالی
از اواخر شــهریورماه جــاری در نیویورک
برگزار میشــود که انتظار میرود رئیس
جمهــوری ایــران بــه ســیاق ســالهای
گذشــته در ایــن نشســت حضــور بــه
هــم رســاند .آنچــه نشســت پیــش رو را
متفاوت از ســالهای گذشــته میســازد،
عملی شــدن تهدید دولتمــردان امریکا
بــه خــروج از برجــام و تصمیــم دونالــد
ترامــپ ،رئیــس جمهوری این کشــور به
عهــدهدار شــدن جلســهای از جلســات
شــورای امنیت بــا موضوع ایران اســت.
دو رویدادی که بــی تردید وجه مهم آن
تــاش تمــام عیــار دولــت امریــکا برای
مقابله با ایران و ناکام ســاختن تصمیم
به حفظ برجام از سوی سایر طرفهای
توافــق هســتهای میباشــد .در چنیــن
شــرایطی و در حالی که تا لحظه تنظیم
این گزارش هنوز خبری درباره مشارکت
روحانــی در نشســت نیویــورک منتشــر
نشــده اســت ،برخــی محافل رســانهای
مرتبــط با تندروها به مین گذاری بر ســر
راه او روی آوردهانــد .اخبــار ،گزارشهــا
و تحلیلهای منتشــر شــده این روزهای
ایــن رســانهها بیــش از آنکه بــر موضوع
دفــاع از برجــام و ایســتادن در کنــار
کشــورهایی باشــد که خواهان حفظ این
پیمان هســتند ،به خط و نشــان کشیدن
برای تصمیماتی میپردازند که ممکن
اســت بــا حضــور روحانــی در نیویــورک
همراه باشــد .تصمیمی که بی تردید در
هماهنگی با مقامات عالیه نظام ،اتخاذ
میشود.

کوششترامپبرایفضاسازیعلیهایران
این نخســتین بار بعد از خروج امریکا از
توافق هستهای است که رؤسای بلندپایه
کشورهای جهان در گردهمایی نیویورک
حضــور مییابنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه کنارهگیــری امریــکا از برجــام و موج
دامنهدار فضاسازیهای این کشور علیه
ایران تاکنون نتوانسته است پایه و اساس
قابــل اعتنایــی در میان شــرکای اروپایی
واشنگتن پیدا کند .نتیجهای که بی تردید
ترامپ میکوشــد در جلسات پیش روی
مجمع عمومی ســازمان ملــل و با تکیه
بر کرســی ریاست جلســه شورای امنیت
آن را تغییــر دهد .موضع ترامپ در کنار
تــاش انــدک متحــدان منطقــهایاش
برای برچیدن دیوار اعتمــاد میان ایران
و کشــورهای بــزرگ جهــان کــه تحــت
تأثیر حل مناقشــه هســتهای و طی ادوار
طوالنــی از مذاکــرات شــکل گرفــت ،اگر
چــه ســبب شــده آینــده برجــام بــا اما و
اگرهــای زیادی روبهرو شــود؛ اما حداقل
برای شــکلگیری این نگاه که میان اروپا
و امریــکا در اجماع ســازی دوبــاره علیه
تهــران شــکاف بــه وجــود آمــده اســت،
شــکی باقی نگذاشته است .با وجود این
انتظار مــیرود رئیس جمهــوری امریکا
در جلســات آتــی ســازمان ملــل در کنار
تــاش بــرای فضاســازی علیــه ایــران از
طریــق اتهامــات بــی پایــه و اســاس در
شــورای امنیــت و دفــاع از تصمیــم بــه
کنارهگیــری از برجــام ،خواهد کوشــید با
تکرار ادعای نقض حقوق بشر ،حمایت
ایــران از تروریســم و مداخلــه در امــور
داخلی کشورهای منطقه ،افکار عمومی
جامعه بینالملل را نیز تحت تأثیر قرار
دهــد .ادعاهایی که بی تردیــد ترامپ با

توسل به آنها میکوشد به تصمیمهای
در حــال اجرایــش از قبیــل تحریمهای
نفتــی ایــران و در دســتور کار قــرار دادن
احتمالی گزینه جنگ نظامی علیه ایران
مشروعیت ببخشد.
مواضعتأثیرگذارروحانیدرنیویورک
نخســتین حضــور روحانــی در نشســت
ساالنه ســازمان ملل در حالی رقم خورد
کــه مشــی اعتدالــی او در حــل و فصــل
موضوعــات بینالمللــی مورد اســتقبال
همتایان اروپاییاش قرار گرفت .چنانکه
ایــن حضــور تأثیرگــذار بعدهــا پایهگذار
گفتوگوهــای نتیجــه بخــش هســتهای
شــد و نهایتــاً به برجام انجامید .از ســوی
دیگر رئیس جمهوری ایران در نخستین
ســخنرانیاش ایــدهای را مطــرح کرد که
بعدها تسلســل رخدادهای رویداده در
جهان و بویژه اتفاقات منطقه خاورمیانه
بــه مانــدگاری و ضــرورت توجــه بــه آن
افــزود .ایــده «جهــان عــاری از خشــونت
و افراطگرایــی» اگــر چه متأثر از مســائل
مبتالبــه جامعــه جهانــی مطــرح شــد
امــا بعدها گســترش وقایع تروریســتی و
شکلگیری گروههای رادیکال در عراق و
ســوریه آن را به ایــدهای روزآمدتر از آنچه
بود تبدیل کرد .در کنار اینها نباید از حضور
مؤثر ایران در ســالهای بعد از دســتیابی
بــه برجــام در نشســتهای مجمــع
عمومی و مالقاتهای کارساز روحانی با
همتایانش به آسانی گذشت .دیدارهایی
که بــه افزایش اعتماد و تعمیق بخشــی
به مناســبات سیاســی و اقتصــادی ایران
با کشــورهای اروپایــی انجامیــده و عالوه
بر منافعی کــه برای کشــورمان به دنبال
داشــته در الیــه پنهــان خــود بــه افزایش
شــکاف و تضــارب منافــع اروپــا و امریکا

بر ســر ایران و ایســتادگی اروپاییها برای
حفظ برجام انجامیده است.
توصیهبهرفتارمنفعالنه
با وجود چنین پیشینهای از سابقه حضور
ایــران در نشســتهای ســازمان ملــل و
تالشهای یاد شــده دولت ترامپ برای
ایجــاد اجمــاع جدید در شــورای امنیت
علیه کشــورمان ،برخی رسانهها با تأکید
بیشــتر از همیشــه خــود بــر لــزوم ادامه
یافتن تخاصم با امریکا ،عالیترین مقام
اجرایی کشور و تیم دیپلماسی همراه او
را در آســتانه نشســت نیویــورک تهدیــد
میکننــد .آنهــا در گزارشهایشــان نــه
تنها به پیشبینی اتفاقات و نیتخوانی
مسئوالن میپردازند که حتی در این راه
از تضعیف دســتگاه دیپلماســی کشــور
ابایی ندارند .اینچنین اســت روزنامهای
که در ماهها و ســالهای گذشته تیترها و
عکسهای صفحه اولش در بزنگاههای
تاریخی کشور و در تقابل با دستاوردهای
برجــام زبانــزد خــاص و عــام اســت در
گزارشــی با عنوان «فرصتی برای تحقیر

ترامپ» ضمــن طرح این ادعا که «مگر
حضــور همــه ســاله آقــای روحانــی در
نشســتهای مجمــع عمومی ســازمان
ملل چه دســتاوردی داشــته اســت که با
عدم حضور ایشــان از دســت برود؟!» از
او خواســت تا در اجالس ساالنه مجمع
عمومــی ســازمان ملــل متحد شــرکت
نکنــد .ادعایــی کــه حســامالدین آشــنا،
مشــاور رئیــس جمهــوری در واکنش به
آن روزنامــه کیهــان را قدیمیتریــن و
ارشــدترین ســخنگوی جریــان کوچــک
ولــی قدرتمنــد «نــه بــه دیپلماســی»
در ایــران معاصــر دانســت و گفــت:
«اســتدالل برای عدم حضور در مجمع
از ترس امکان حضور در جلســه شورای
امنیت غلط است ».آشــنا افزود« :یادم
نمیآیــد در جریــان حماســه کلمبیــای
رئیس جمهوری قبلی ،کیهانیان درباره
اهانــت به ایشــان یا ایــران نگرانــی ابراز
کرده باشــند یا هیچ گاه از دســتاوردهای
ســفرهای همیشــه موفق ایشــان ســؤال
کرده باشند».این همه در حالی است که

قریب به اتفــاق صاحبنظران معتقدند
مقامهــای ایرانــی در نشســت پیــش
روی ســازمان ملــل بایــد در باالتریــن
ســطح حضــور یافتــه و مواضع خــود را
بــه تأثیرگذارتریــن شــکل ممکــن طرح
نماینــد .فرصتــی کــه رئیــس جمهوری
ایــران بــا بهرهگیــری از آن و در خــال
ســخنرانی و دیدارهایــی که بــا همتایان
خــود از سراســر جهــان از ســر خواهــد
گذرانــد ،میتوانــد تصمیــم دولتمردان
امریــکا بــه خــروج از برجــام ،نقــض
قطعنامه  2231و زیر پا گذاشتن اصول و
قوانین مذاکره و پیمانهای بینالمللی
و تصویب تحریمهــای غیرقانونی را زیر
سؤال ببرد.
از ســوی دیگر در شــرایطی کــه اقدامات
چنینــی ترامــپ علیــه ایــران و تقویــت
همپیمانــیاش بــا شــرکای منطقــهای
امریــکا میتوانــد به افزایش فشــار علیه
ایران بینجامد ،هیأت دیپلماتیک ایران
میتوانــد در نیویــورک ،ایــده «منطقــه
قویتــر» را مورد پیگیری مؤثر قرار دهد.
راهــکاری کــه میتوان آن را بــرای برون
رفــت منطقــه از وضعیتــی دانســت که
اصطکاکهــای درونــی مانــع از رشــد و
توسعه آن شده و بستری برای یکهتازی
امریــکا و برخــی بازیگــران منطقــهای
فراهــم آورده اســت.بنابراین نبایــد از
این زاویه غافل شــد که توصیــه به رفتار
منفعالنه ایران و پرهیز از حضور مؤثر در
نشستی به اهمیت نشست سازمان ملل
در قبــال یارکشــی امریــکا و ســوق دادن
بیشــتر کشــورها به ســمت اجماع علیه
کشــورمان بــه دلیل یــک ایران هراســی
موهوم هیچ کمکی به تأمین منافع ملی
کشور نخواهد کرد.

حضور ایران در شورای امنیت؛ فرصت یا تهدید؟
نشســت ســاالنه مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل در
یادداشت
حالی امسال برگزار میشود
کــه دونالــد ترامــپ ،رئیــس
جمهوری امریکا قرار اســت
در خــال جلســات مجمــع
عمومــی و دیدارهــای
اکبر قاسمی
سفیر پیشین دیپلماتیک ســران کشورها،
در اوکراین ریاســت یکــی از جلســات
شــورای امنیت را عهــدهدار
شــود .نشســتی کــه موضــوع اصلــی آن ،ایــران
اســت و بــه طــور قطــع ترامــپ در خــال آن با
هدف همــراه کردن ســایر کشــورهای جهــان با
سیاستهای خود ،به تکرار اتهامات واهی علیه
ایران خواهد پرداخت .حال در چنین شــرایطی
و با در نظر گرفتن این احتمال که آقای روحانی
در نشســت نیویــورک حضــور خواهــد یافــت،
ایــن ســؤال مطرح میشــود کــه حضــور رئیس
جمهــوری ایران در جلســه شــورای امنیت یک
فرصت است یا تهدید؟

 نگاهــی بــه مختصــات محتوایــی و ســاز و کارشکلی جلسات شــورای امنیت ،این واقعیت را
نشان میدهد که جلسه مزبور با ریاست ترامپ
بیــش از آنکــه محل گفتوگوهــای دیپلماتیک
برپایــه منطــق و ســاز و کارهــای دیپلماســی و
ســازگار بــا اصــول و قوانیــن بینالملــل باشــد،
محملــی بــرای پیگیــری اهــداف ضــد ایرانــی
دولتمــردان امریکایــی و پیگیــری مصرانــه
سناریوی ایرانهراسی خواهد بود .این در حالی
اســت که انتظار مــیرود مقامهای امریکایی در
کنــار دفاع از اقدام به خروج از توافق هســتهای،
ادعاهای سیاسی خود از جمله نقض قطعنامه
 2231را بــا تکیه بــر فعالیتهــا و آزمایشهای
موشــکی ایران مطرح کنند .این در حالی اســت
کــه اعضــای دائم شــورای امنیــت و بســیاری از
کشورها در جامعه بینالملل برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱را تأییــد کــرده و برخــاف نظــر امریــکا
معتقدنــد این امریکاســت که ایــن قطعنامه را
نقض کرده است.
 -حضــور ترامپ در نشســت شــورای امنیت در

حالی صورت میگیرد که انبوه مشکالت داخلی
او در مدیریــت کشــور ،افشــای رســواییهای
اخالقــی و تصمیمــات دور از انتظــاری کــه او
در عرصــه سیاســت خارجــی و بــا کنارهگیری از
اغلــب توافقنامههای مهــم بینالمللی گرفته،
موقعیت او در صحنه داخلی امریکا را تضعیف
کــرده و همیــن مســأله انگیــزه او را در پیگیــری
اهداف ضد ایرانیاش و اجماع سایر کشورها در
این زمینه دوچندان کرده است.
 بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل نیز درجلســه شــورای امنیت که ترامپ ریاســت آن را
عهدهدار خواهد بود ،شــرکت میکند .حضور او
در کنار فضاسازیهایی که پیش از این در خالل
نشســتهای عمومی سازمان ملل متحد علیه
ایران داشته ،میتواند به تند شدن هرچه بیشتر
فضــا و ســوء اســتفاده از تریبون جهانی شــورای
امنیــت علیــه ایــران بینجامــد .در واقــع ســران
امریــکا و اســرائیل میخواهند از طریق شــورای
امنیــت به عنــوان عرصهای بــرای آغــاز دوباره
صفآرایــی و همراه ســاختن دیگران زیر پرچم

خود استفاده کنند.
 حضور هدفمندمقامهای امریکایی -اسرائیلیدر نشست شورای امنیت در حالی است که گرچه
در گام نخســت ،حضــور رئیس جمهــوری ایران
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل قطعی
نشــده اســت اما بی تردید بهرهگیــری از فرصت
ســخنرانی دکتر روحانی در این نشســت و طرح
نقطــه نظــرات و مواضــع صلحآمیــز جمهوری
اســامی ایــران ،دلیــل کافی اســت تا حضــور در
نیویورک در باالترین سطح صورت پذیرد.
 در کنار حضور آقای روحانی در نشست مجمععمومی ســازمان ملــل ،میتــوان نگاهی جدی
داشــت به اســتفاده از فرصت حضور ایشــان در
نشســت شــورای امنیــت و تریبونــی کــه ترامپ
قصد دارد از آن علیه ایران استفاده کند .حضور
دکتــر روحانــی در ایــن نشســت ،میتواند زمینه
را بــرای خنثــی کــردن رویکردهــای غیرمنطقی
ترامــپ فراهم کنــد و مانع از تأثیرگــذاری آن بر
افــکار عمومی ،جامعــه نخبگان و روشــنفکران
و اندیشــکدههای راهبــردی امریــکا شــود .طرح

قاطعانــه مواضــع اعتدالــی ایــران در مقابــل
سیاســتهای خصمانــه و جنگطلبانــه
دولتمــردان امریکایــی و تشــریح پیامدهــای
بازگشت تحریمهای ناعادالنه امریکا بر زندگی
ملت ایــران میتوانــد از توان اجرایــی امریکا در
اجرای سیاست تحریمی خود علیه ایران بکاهد.
 در کنــار اینهــا حضــور مؤثــر ایران در نشســتشورای امنیت میتواند به منزله باز نگه داشتن
پنجــره دیپلماســی بــه روی جهان باشــد و این
پیــام را کــه ایــران حاضر اســت بر پایــه اصول و
چارچوبهــای منطقــی و رعایــت تعهــدات
مندرج در توافقهای بینالمللی با هر کشــوری
در جهان مذاکره کند ،ارسال نماید.
بنابراین مقامهای بلندپایه ایران باید به دالیل
اشــاره شــده فرصــت بالقــوه نشســت سیاســی
مجمــع عمومــی را بــه فرصتــی بالفعــل برای
رساندن صدای ایران به همه جهان تبدیل کنند
و اجــازه ندهند تا کفه ترازو به ســود دولتمردان
امریکایــی ســنگین شــود و برنــده ایــن حضــور،
امریکا و متحدان کم شمارش در جهان باشند.

آغاز فعالیت مجدد کنسولگری ایران در بصره در ساختمانی جدید

وزیر خارجه عراق :حمله به کنسولگری ایران حمله به ما بود
بهــرام قاســمی ســخنگوی وزارت
امورخارجه در مــورد آخرین وضعیت
کنســولگری ایران در بصــره و فعالیت
مجــدد آن ،گفت« :بعــد از حادثه تلخ
حمله بــه کنســولگری ایــران در بصره
کــه بــا محکومیــت تعــداد بســیاری از
شــخصیتهای سیاســی و غیرسیاسی
عراق همراه شد ،دیپلماتهای ایرانی
بالفاصه در ساختمان مناسب جدیدی
مســتقر شدند و فعالیت خود را در این
مکان آغاز کردهاند».
تغییر محل کنسولگری ایران پس از آن
ضروری شــد که روز جمعه تعدادی از
معترضــان عراقی در بصره در اقدامی
مشــکوک و خرابکارانه وارد کنسولگری
ایران در بصره شــدند و ســاختمان این
کنسولگری را که ساختمانی استیجاری

بــود بــه آتــش کشــیدند .پــس از آن
مقامــات کشــور عــراق در بیانیههــای
جداگانــهای ایــن حادثــه را محکــوم
کردند.
روز گذشــته نیز«ابراهیــم جعفــری»
وزیر خارجه عــراق با بیان اینکه حمله
به کنســولگری ایــران در بصــره حمله
بــه عراق بــود گفت که ایــن مهاجمان
عدهای مزدور بودند که ســعی داشتند
چهره عراق را تخریب کنند و به روابط
این کشور با ایران آسیب بزنند.
بهگزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه عراق
در گفتوگــوی تلویزیونــی تصریح کرد
کــه نبایــد اقدامــات نادرســت عــدهای
معــدود در حملــه بــه سرکنســولگری
ایــران را بــه حســاب دولــت و ملــت
عــراق و حتی معترضانی گذاشــت که

طبق قانــون برای احقــاق حقوق خود
تظاهــرات میکننــد .جعفــری افــزود:
زائــران ایرانــی بــه عتبــات مقــدس در
عــراق میآیند و عراقیها نیز به زیارت
آســتانهای مقدس در ایــران میروند
و همــه اینهــا باعــث به وجــود آمدن
روابط خوب میان دو ملت شده است.
حیدر العبادی ،نخســتوزیر عراق نیز
که پیشــتر با صدور دســتوری خواســتار
تحقیــق از یگانهــای امنیتــی مســئول
محافظــت از نهادهــای عراقــی و
کنســولگری جمهــوری اســامی ایران
در بصــره شــده بــود در نشســتی از
آغــاز تحقیقاتــی در رابطه بــا حمله به
کنســولگری ایــران خبــر داد و گفــت:
اتفاقات اخیر بصره بهدلیل اختالفات
سیاســی بود و برخی از احزاب سیاسی

کــه نیــروی نظامی نیز در اختیــار دارند
تــاش کردنــد تــا اســتان را بــه آتــش
بکشند.

پیشــتر ســخنگوی وزارت امور خارجه
کشــورمان بــا محکوم کــردن تعرض
انجــام شــده به کنســولگری ایــران در

بصــره و با یادآوری مســئولیت خطیر
دولــت عــراق در حفاظــت از اماکــن
دیپلماتیــک ،در عیــن حــال نســبت
بــه دســتهای آشــکار و پنهانــی کــه
در صــدد تخریــب روابــط دوســتانه
دولــت و ملت ایران و عراق هســتند،
هشــدار داده و از دولــت عــراق
خواســته بود هر چه ســریعتر نســبت
بــه شناســایی ،دســتگیری و مجــازات
آمــران و عامــان ایــن جرم ســنگین
اقدام کنند .در احضار ســفیر عراق که
شامگاه جمعه به وزارت امور خارجه
فراخوانــده شــد نیز مراتــب اعتراض
شــدید ایران به دولت عراق به خاطر
اهمــال نیروهای امنیتــی در حفاظت
از ساختمان سر کنسولگری کشورمان
ابالغ شد.

پشت پرده رسوایی شورای شهر بابل

خبــر اول اینکه ،با دســتگیری و اســتعفای چند نفر از
دیـــگه
اعضای شــورای شــهر بابل به اتهام رسوایی اخالقی،
چه خبر
پایگاه خبری رکنا ابعاد این ماجرا را شرح داده است:
ی شــهر بابل ۹عضو دارد که  ۴نفــر از آنها در یک گــروه و  ۵نفر در
شــورا 
ت رئیسه
گروهی دیگر قرار دارند .از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیأ 
ت رئیسه
شورا برگزار شود ،اعضای یکی از گروهها تصمیم به تغییر هیأ 
داشتند .بههمین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمیخواست هیأت
رئیسه شورا تغییر کند ،برای رسیدن به خواستهاش نقشه پلیدی کشید
و بــا تطمیــع خانمی در خارج از شــورا ،برای گروه مقابــل دام پهن کرد.
بنابــر گفتههــای امام جمعه بابــل ۲ ،نفر از اعضای گــروه رقیب در دام
خانمی بهنام رقیه گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سیدیهای
غیراخالقی که از آنها تهیه شــده بود ،این افراد را تهدید کرد که اگر رأی
ت رئیسه شورا بدهند ،فیلمها را پخش خواهد کرد .با این
به تغییر هیأ 
حال آن  ۲نفر به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت هیأت رئیســه
شــورا تغییــر کرد و پس از آن بود کــه عامل اصلی این اتفاق تصمیم به
پخشکردن سیدیهای غیراخالقی تهیه شده گرفت .عامل اصلی این
اتفاق حتی به اعضای گروه خودشان هم رحم نکرده بود ۲ .نفر از آنها
در دام آن خانم گرفتار شدند و فیلمهایی از آنها تهیه شد و آنها حاضر
شــدند برای اینکه فیلمها منتشــر نشــود ۳۷۰ ،میلیــون و  ۴۵۰میلیون
تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.

حکم دادگاه امریکا علیه ایران

شنیدیم که ،قاضی دادگاهی فدرال در شهر واشنگتن ،پایتخت امریکا،
بــه ایــران دســتور پرداخــت  ۱۰۴.۷میلیــون دالر غرامــت بــه قربانیان
بمبگــذاری  ۱۹۹۶ظهــران در عربســتان که به مــرگ  ۱۹خدمه نظامی
امریکا منجر شــد را داده اســت .به گزارش بیبیســی بهنقل از رویترز
قاضــی بریــل هاول حکمی از پیش تعریف شــده را علیــه ایران صادر
کــرده کــه  19خدمه نظامی کــه در زمان بمبگــذاری در برجهای الخبر
بودنــد میتوانند غرامت بگیرند .قاضی همچنین مدعی شــده که ۲۴
نفــر از بســتگان که در اثــر آن حادثه لطمــه روحی دیدهانــد میتوانند
درخواست غرامت کنند.

هشدار امریکا درباره پرواز در آسمان ایران

دســتآخراینکه ،ایاالت متحــده امریکا در راهنماییهــای جدیدی که
بــرای شــرکتهای هواپیمایی صادر کرد ،از آنها خواســت هنــگام پرواز
در حریــم هوایــی ایــران ،نهایت احتیــاط را به خــرج دهند .بــه گزارش
العربیــه بــه نقــل از رویتــرز ،امریــکا دلیل ایــن هشــدار را ،فعالیتهای
نظامی احتمالی عنوان کرد که در دسامبر  ،2017باعث ایجاد مزاحمت
برای هواپیمای یک شــرکت مسافربری امریکایی از سوی جنگندههای
ایرانی شــد .البته جزئیات بیشــتری از این حادثه ذکر نشــده است .دفتر
خدمات هواپیمایی میگوید در صورت مجبور شدن هواپیمایی به فرود
از پیش برنامهریزی نشده در ایران به دالیل پزشکی یا فنی ،ممکن است
مشکالتی به وجود آید.

تکذیب اظهارات منتسب به عارف

دفتر محمدرضا عارف با صدور اطالعیهای درباره سخنان
اخیر منتسب به وی توضیحاتی ارائه کرد.
اخــــبار
بهگزارش ایلنا ،در این اطالعیه آمده اســت« :در پی انتشــار
نقل قولهایی منتســب به دکتر محمدرضا عارف از ســوی برخی رســانهها در
دیدار با اعضای حزب همبســتگی دانش آموختگان ایران به اطالع میرساند
اظهارات رئیس محترم فراکسیون امید در این دیدار ،روز یکشنبه از سوی دفتر
دکتر عارف بهرســانهها ارسال شده است که ضمن تشکر از رسانههای محترم
جهــت انتشــار آن ،تنها اظهارات مورد تأیید همان خبر ارســالی از ســوی دفتر
دکتر عارف به رسانههاست و نقل قولهای دیگر منتسب به رئیس فراکسیون
امید که برخی رسانهها به نقل از منابع مختلف بهصورت مخدوش ،ناقص و
غیر واقعی منتشر کردند مورد تأیید نیست ».روز دوشنبه خبرگزاری فارس به
نقل از عارف ادعا کرده بود«:جامعه بیش از هر زمانی به جریان اصالحات نیاز
دارد؛ هر چند نقد مردم را میپذیریم چون مسئولیت داریم .از مردم هم بابت
مشکالت عذر خواهی میکنیم ،چون دولتی را روی کار آوردیم که نمیخواهد
یا نمیتواند منویات اصالحات را پیاده کند؛ البته منطقی هم نیست رو در روی
آن بایستیم .مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم».

ارجاع پروند ه رضا خندان به دادگاه انقالب

وکیــل مدافــع رضا خندان -همســر نســرین ســتوده -از صدور کیفرخواســت در
پرونده موکلش خبر داد .محمد مقیمی در گفتوگو با ایسنا در این رابطه اظهار
کرد :کیفرخواســت پرونده موکلم صادر شــده و به دادگاه انقالب ارسال میشود.
وی افزود :پرونده فعالً تعیین شعبه نشده است .مقیمی درباره آخرین وضعیت
پرونده فرهاد میثمی موکل دیگرش نیز گفت :اتهام موکلم اجتماع و تبانی برای
ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است و این پرونده هم به دادگاه انقالب ارسال شده
ولیهنوزتعیینشعبهنشدهاست.رضاخندانصبحروزسهشنبه ۱۳شهریورماه
در منزلش دستگیر و چند روز بعد سه اتهام اعم از «اجتماع و تبانی علیه امنیت
ملی»« ،تبلیغ علیه نظام »و«اشاعه و ترویج بیحجابی در جامعه»به وی تفهیم
شد.فرهاد میثمی نیز روز ۹مرداد ماه در محل کارش بازداشت شد.

سفیر ایران در توکیو
استوارنامه خود را تقدیم امپراطور ژاپن کرد

مرتضــی رحمانــی موحد ســفیر جمهوری اســامی ایــران در ژاپن با حضــور در کاخ
امپراطوریژاپنکهباتشریفاتخاصهمراهبود،استوارنامهخودراتقدیم«آکیهیتو»
امپراطور ژاپن کرد .به گزارش «ایران» سفیر کشورمان با همراهی مقام تشریفات کاخ
امپراطوری و همراهی  ۶نفر از اعضای هیأت دیپلماتیک سفارت جمهوری اسالمی
ایران در ژاپن با مراسم خاصی در کاخ امپراطوری حضور پیدا کردند.رحمانی موحد
توگو با وی پرداخت.وی
پس از تقدیم اســتوارنامه به آکی هیتو امپراطور ژاپن به گف 
ضمن ابالغ ســام گرم و صمیمانه روحانی رئیس جمهوری کشورمان به امپراطور
ژاپن گفت :بهعنوان سفیر تاماالختیار ایران در ژاپن تمام تالش خود را به کار خواهم
گرفت تا روابط تاریخی و دوستانه دو کشور بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

توئیت ضد ایرانی نیکی هیلی

سفیر امریکا در سازمان ملل در توئیتی مدعی شد که دولت ایران به مردم خود
خدمت نمیکند .به گزارش ایســنا ،نیکی هیلی ،در ادامه دخالتهای بیجای
مقامــات امریکایی در امور داخلی کشــورمان ،در صفحه توئیتر شــخصی خود
نوشت که دولتهایی همانند ایران و ونزوئال خدمتگزار مردم خود نیستند .وی
در ادامه با متهم کردن ایران به فســاد ،ادعا کرد که این دولتها تنها به منافع
خود خدمت میکنند.

نامه توکلی به دادستان کل کشور درباره «آرمان وحدت»

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
در نامهای از دادستان کل کشور خواست با بررسی پرونده مؤسسه مالی و اعتباری
آرمان وحدت نسبت به احقاق حقوق سپردهگذاران اقدام کند .به گزارش ایرنا،
این درخواست در قالب مطالبهای از سوی جمعی از سپردهگذاران آرمان وحدت
در ســامانه مطالبه گری دیده بان شفافیت و عدالت به ثبت رسید و توانست در
یک هفته نزدیک به 8000امضا به خود اختصاص دهد.

