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وزیر اطالعات در کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی گفت: متهمــان ۵۳ نفر 
بوده اند که پس از بررســی  کارشناسی معاون 
حفاظت واجا عدم انتســاب اتهام ترور به آنها، 
۴ میلیارد تومان بابت جبران خسارت پرداخت 

شده است.
وزیر اطالعات روز سه شنبه )۱۲ شهریور( 
برای پاســخگویی به ســؤال محمود صادقی، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، 
درباره پرونده ترور دانشــمندان هســته ای، و 
ادعای اخیر آقای مازیــار ابراهیمی که پیش از 
این اعترافاتش در صدا و سیما به عنوان عامل 
این ترورها اعالم شده بود، در کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی حاضر شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمودصادقی در 

همین خصوص در حساب توئیتر خود نوشت: 
وزیر اطالعات امروز طبق برنامه همراه با بعضی 
از مدیران و کارشناســان ذی ربط با حضور در 
کمیسیون امنیت ملی به ســؤاالت اینجانب 
درباره ترور کارشناسان هســته ای پاسخ داد. 
پرســش و پاســخ ها بیش از ۴۰ دقیقه طول 

کشید. به علت کمبود وقت قرار شد توضیحات 
 تکمیلــی ظرف یک مــاه آینده بــه اینجانب 

ارائه شود.
بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره 
دخالت متهمان در ترورها اختالف  داشته اند که 
پس از بررسی  کارشناسی معاون حفاظت واجا 
عدم انتســاب اتهام به آنها محرز شده است. به  
گفته   او متهمان ۵۳ نفر بوده اند و پس از احراز 
بی گناهی آنها ۴میلیارد تومــان بابت جبران 

خسارت به آنها پرداخت شده است.
طبق گفته  وزیر واجا در کمیسیون امنیت 
ملی، عامل ترور شــهید مسعود علیمحمدی، 
مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او 
محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده 

و حکم اعدام او اجرا شده است.

جمعــی از نمایندگان عضو فراکســیون 
امید مجلس در نامــه ای به رئیس قوه قضاییه 
خواســتار اصالح احــکام صادرشــده برای 

خبرنگاران و فعاالن مدنی شدند.
به گزارش ایسنا، در این نامه که به امضای 
نماینــدگان همچون علی مطهــری، الیاس 
حضرتــی، غالمرضا حیــدری، علی نوبخت، 
قاسم میرزایی نیکو، عبدالکریم حسین زاده، 
محمود صادقی، مصطفــی کواکبیان، پروانه 
سلحشــوری، طیبه سیاوشی، سیده حمیده 
زرآبادی، فرج اهلل رجبــی، محمدرضا تابش، 
بهرام پارســایی و علیرضا رحیمی رســیده 
اســت، نماینــدگان امضــا کننــده نامه از 
رییس قوه قضایی خواســتار اصــالح احکام 
صادرشــده برای برخــی روزنامه نــگاران، 

 فعاالن رســانه ای و مدنی شــدند. متن نامه
 به شرح زیر است:

جناب حجت االسالم والمسلمین رئیسی، 
دامت برکاته

ریاست محترم قوه قضائیه
با اهدای ســالم، اخیراً احکام سنگینی در 
خصوص برخــی خبرنگاران ماننــد خانم ها 

مرضیه امیری و عاطفــه رنگریز و ندا ناجی به 
اتهام حضور در تجمع کارگران در روز کارگر 
مقابل مجلس شــورای اســالمی صادر شده 
 اســت که اقناع جامعــه را با مشــکل مواجه 

کرده است. 
اگر جرم آنها حضور در تجمع بوده که خالف 
قانون اساسی نیســت و اگر تهیه گزارش بوده 
وظیفه ذاتی آنها بوده است.همین طور است 
رفتاری که درباره فعال اجتماعی خانم نوشین 

جعفری صورت گرفته است.
انتظار ما نمایندگان از جنابعالی که طلیعه 
خوبی در مسئولیت جدید خود داشته اید این 
است که این سخت گیری ها که به بهانه حفظ 
نظام انجام می شــود و هیچ ضرورتی ندارد، 

اصالح شود.

ســفر تیم کارشناســان و رایزنان اقتصادی ایران تحت سرپرستی 
»سیدعباس عراقچی« معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان به 
فرانسه در حالی انجام گرفت که مذاکرات ۱۰ ساعته درخصوص بررسی 
طرح ابتکاری کاخ الیزه از برداشته شدن گام های عملی طرف مقابل برای 

نجات برجام حکایت داشت.
به گــزارش گروه تحلیل، تفســیر و پژوهش های خبــری ایرنا، روز 
دوشنبه یازدهم شهریورماه معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
در صدر هیاتی اقتصادی وارد پاریس شد تا در ارتباط با برجام و آینده این 
توافق با مقامات طرف مقابل دیدار و گفت وگو داشته باشد. از همراهی تیم 
اقتصادی با عراقچی می توان به اولویت و ضرورت تصمیمات اقتصادی 

در این سفر پی برد.
دیروز خبــری مبنی بر نشســت ۱۰ ســاعته عراقچی بــه همراه 
معاونان بانــک مرکــزی، وزارت نفــت و »بهرام قاســمی« ســفیر 
کشــورمان در فرانســه با نماینــدگان کشــور میزبان انتشــار یافت 
که توجه ها را به خود جلب کرد؛ نشســتی که پشــت درهای بســته 
 برگزار شــد و محور اصلیآن نحــوه تامیــن مطالبات و منافــع ایران 

در برجام بود.
آنها در این مذاکرات فشرده به بررسی جزییات و سناریوهای احتمالی 
طرح ابتکاری فرانســه پرداختند و گفته می شود که مقرر شد دو طرف، 
گفت وگوها و رایزنی های خود را با سایر طرف های ذیربط نیز افزایش و به 

گفتگو های مستمر با یکدیگر در سطوح مختلف ادامه دهند.
در ارتباط با طرح »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه گفته می 
شود که پاریس برای حفظ برجام و امید بخشیدن به تداوم اجرای توافق 
هسته ای، قرار اســت یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دالری برای پیش 
خرید نفت ایران راه اندازی کند؛ طرحی که در سه مرحله قابل عملیاتی 

سازی است.
پیشــتر نیز در جریان ســفری که »امانوئل بن« مشاور دیپلماتیک 
مکرون به ایران داشــت برای نخســتین بار از طرح »انجماد در مقابل 
انجماد« یا همان »فریز در برابر فریز« رونمایی شــد؛ طرحی که مشاور 
دیپلماتیک مکــرون در تهران مطرح کرد و مقبــول مقامات جمهوری 
اسالمی واقع نشد. بر پایه طرح مذکور، ایران که تاکنون دو گام در مسیر 
کاهش تعهدات برجامی برداشــته و میانه این ماه نیز گام سوم را خواهد 
برداشت، باید کاهش تعهدات را در ازای توقف تحریم های نفتی از سوی 

آمریکا، متوقف کند.
یکــی از مهمترین اهداف پاریــس از تدوین و پیشــنهاد طرح های 
ابتکاری به گام هــای تدریجی ایران در بازگشــت از برجام برمی گردد 
و فرانســه به عنوان یکی از اعضــای موثر برجام در صــدد جلوگیری 
از تــداوم اقدامات کاهنــده ایران اســت. در این زمینه مکــرون بارها 

 مستقیما با »حسن روحانی« رئیس جمهوری کشورمان تماس تلفنی 
برقرار کرده است.

آخرین تماس تلفنی روسای جمهوری فرانسه و ایران به شنبه همین 
هفته )نهم شهریورماه( برمی گردد که روحانی و مکرون ضمن گفت وگو 
در ارتباط با تحوالت منطقه ای و غیره، بر برجام و اجرای تعهدات طرف 
مقابل تمرکز کردند. این نخســتین تماس تلفنی روسای جمهوری دو 
کشور پس از پایان نشســت رهبران گروه هفت در شهر بیاریتز فرانسه 
بود؛ اجالسی که در آستانه و هنگام برگزاری آن نیز تکاپوی مکرون برای 

نجات برجام آشکار دیده می شد.
مکرون در صدد اســت تا قبل از گام ســوم ایران در مسیر کاستن از 
تعهدات برجامی، تهران را از این اقدام منصرف سازد. تنها چند روز تا زمان 
برداشته شدن گام سوم ایران )۱۵ شهریورماه(  باقی مانده است؛ مرحله 
ای که طبق اظهارات »بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
کشورمان، افزایش غنی سازی و نصب دوباره برخی سانتریفیوژها در آن 

انجام خواهد گرفت. 
کمالوندی چندی پیش در ارتباط با اینکه در گام ســوم ایران از چه 
اقداماتی رونمایی می کند، اعالم کرد که افزایش تعداد سانتریفیوژها، 
نصــب دوبــاره ســانتریفیوژهای IR-۲ و ۲M-IR، افزایش تعداد 
سانتریفیوژهای فعال در آبشارهای غنی ســازی  و غنی سازی باالتر  از 

گزینه های مطرح در گام سوم است.
اما گزارش روز جمعه هشتم شهریورماه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در این زمینه بی تاثیر نبود. این نهاد راستی آزما با انتشار شانزدهمین 
و به عبارتی جدیدترین گزارش خود از اقدامات کاهشی ایران در برجام 
خبر داد و تاکید کرد که ذخایر اورانیوم ایران از حد مجاز برجام عبور کرده 
است؛ گزارشی که باعث شده کشورهای منتفع در برجام همچون فرانسه 

به منظور حفظ برجام عزم خود را جزم کنند.
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مذاکره عراقچی با فرانسوی ها 10 ساعت به طول انجامید

تالش برای نجات برجام در مذاکرات تهران- پاریس

مشروح جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای 
پیشنهادی دولت؛

وحانی گالیه کرد،  ر
مجلس اعتماد

سياست 2

دیروز جلسه رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی دولت برای 
وزارتخانه های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی پس از نطق موافقان و 
مخالفان، دفاع روحانی از گزینه های پیشنهادی اش، اظهارات دو گزینه 
پیشنهادی و حاشیه های همراه با آن به پایان رسید و درنهایت علی اصغر 
مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و محسن حاجی میرزایی 

وزیر آموزش و پرورش شدند. 
مجلس از مجموع ۲۵۵ رأی بــا ۱۶۳ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و 
۵ رأی ممتنع، به علی اصغر مونسان و از مجموع ۲۵۵ رأی با ۲۰۰ رأی 
موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به محسن حاجی میرزایی رأی 
اعتماد داد.  حسن روحانی، رئیس جمهوری که برای دفاع از مونسان 
و حاجی میرزایی بــه مجلس رفته بود، به گالیه از فشــارهای داخلی 
پرداخت و با بیان اینکه شرایط موجود نیازمند وحدت و صدای واحد 
است، گفت: »نباید صدای دشمن را از حنجره ولو گروه مخالف دولت 
بشنویم. چرا برخی حنجره خود را عاریه به برنامه دشمن می دهند؟ ما 
می توانیم با اتحاد از این مشکل راحت تر عبور کنیم و بدون اتحاد شاید 
عبور از مشکل فعلی بسیار سخت باشــد.« وی همچنین به بازخورد 
اظهارات اخیرش درباره مذاکره با آمریکا اشــاره کرد. هفته گذشــته 
سخنان روحانی در مراسم هفته دولت مبنی بر اینکه »اگر بدانم مالقات 
من با کسی باعث آبادانی کشور می شود، دریغ نمی کنم«، واکنش های 
متعدد و بعضا منفی بسیاری را در پی داشــت.  روحانی دیروز در این 
ارتباط گفت: ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با آمریکا نداریم 
و نخواهیم داشت در هیچ مقطعی در یک سال اخیر هیچ زمانی نبوده 

است، حاال پیشنهادی از طرف خیلی ها مطرح بود...
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همين صفحه

شهرنوشت 6

یک حقوقدان با اشاره به اعالم وصول طرح »ممنوعیت حیوان آزاری« در مجلس

وضع قانون کافی نیست، باید 
فرهنگ سازی هم  بشود


