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بررسی تیتر عجیب در هیئت نظارت بر مطبوعات
سخنگوی وزارت ارشــاد در خصوص تیتر یک روزنامه اصالح طلب از شهادت سردار همدانی گفت: »مطمئنا در جلسه 
دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات، این موضوع بررسی خواهد شد«. روزنامه رویش ملت، با تیتر »سرتیپ حسین همدانی 
در ســوریه کشته شد«، خبر شهادت این سردار سپاه پاسداران را منتشر کرد. حسین نوش آبادی از پیگیری هیئت نظارت 
بر مطبوعات خبر داد و سپس بیان کرد: »شنیده ایم که مدیر مسئول این روزنامه امروز عذرخواهی کرده است که این قطعا 
کافی نیست«. وی ادامه داد: »این تیتر و مطلب درون روزنامه رویش ملت، رفتار سخیف و ناسنجیده ای است که نمی توان 
آن را خطای رسانه ای دانسته و با یک عذرخواهی قابل جبران نیست«. سخنگوی وزارت ارشاد تصریح کرد: »اگر نگوییم 

تعمدی در کار بوده حداقل می توان گفت یک نادانی در کار بوده است که باید مدیرمسئول، سردبیر، هیئت تحریریه و شورای تیتر پاسخگو باشند«. نوش آبادی 
افزود: »در جایی که رهبر معظم انقالب اسالمی از این سردار جهاد و شهادت با القاب بسیار وزین یاد و او را در زمره استوار آرزومندان جهاد و شهادت معرفی 
می کنند؛ اینگونه مطالب آن هم در روزنامه ای که در جمهوری اســالمی ایران منتشــر می شود؛ به هیچ وجه قابل توجیه نیست«. همچنین سایت پارس 
نیوز در نامه ای به سردبیر این روزنامه نوشت: »صبح امروز با دیدن تیتر شما از خبر شهادت سردار همدانی، از اعماق وجود افسوس خوردم که یک ایرانی 
چرا باید تا این حد ناســپاس و قدرناشناس باشد. چه کسی است که نداند سردار همدانی با هدف دورکردن داعشی های وحشی از مرزهای ایران، خانواده و 
عزیزان خودرا رها کرده و تن به خطر سپرده بود؟ چه کسی است که نداند آرامش امروز ما در وسط این منطقه پرآتش و آشوب، به خاطر فداکاری همدانی ها 

و سلیمانی ها و یارانشان است. آن ها داوطلبانه وسط خطر رفته اند تا خانواده های ما شب ها آسوده بخوابند. 

از سرنوشت رکن آبادی خبر نداریم
مشــاور حوزه عربی آفریقایی وزارت امور خارجه گفت: »از سرنوشت غضنفر رکن آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان هیچ 
خبری دریافت نکرده ایم، پیگیری ها در مورد یافتن مفقودین ادامه دارد.« سید محمد حسینی با بیان اینکه پیگیری هایمان 
در خصوص سرنوشت سفیر سابق ایران در لبنان ادامه دارد، اظهار داشت: »فعال از سرنوشت او خبری نداریم.« وی افزود: 
»۲ فرد بازداشتی در عربستان آزاد شده اند و ممکن است از قبل از فاجعه منا دستگیر شده باشند و لزوما بازداشت این ۲ فرد 
ربطی به فاجعه منا ندارد. ظاهرا علت بازداشت شدن یکی از این افراد فیلمبرداری بوده است.« مشاور حوزه عربی آفریقایی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: »قبل از این جلسه درمورد وضعیت مفقودین با حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور 

خارجه، صحبت کردم و ایشان عنوان کردند که پیگیری ها همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده خبرهای خوبی از سایر هموطنانمان 
دریافت کنیم.« حســینی ادامه داد:»در خصوص اینکه احتمال بودن مفقودین  بین بازداشت شدگان وجود دارد یا خیر، از معاون کنسولی پرسیده ایم که 
گفتند منتظریم تا اطالعات دقیق تری به دست آوریم.« پیش تر، در یکی از رسانه های نزدیک به حکومت عربستان، اعالم شده بود: »نام غضنفر رکن آبادی 
سفیر سابق کشورمان در لبنان در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است.« العربیه ادعا کرده بود رکن آبادی وارد مرز این کشور نشده است و  
بر اساس بررسی های انجام شده نام رکن آبادی در میان اسامی حجاج ایرانی نیز دیده نمی شود. به دنبال انتشار این خبر، سخنگوی وزارت امور خارجه بیان 
کرد: »ایشان با گذرنامه عادی خود عازم سفر حج شده اند و اطالعات دقیق پاسپورت مربوط به همه حجاج و از جمله ایشان در اختیار مراجع رسمی دولت 

سعودی می باشد و هیچگونه شائبه ای در خصوص اطالعات و جزئیات مربوطه و نحوه ورود ایشان به کشور عربستان وجود ندارد.« 

رییس کمیسیون ویژه برجام:
قصد رد برجام را نداریم

علیرضا زاکانی در نشستی خبری گفت: کمیسیون 
ویژه برجام در طــول دوره کاری بیش از 40 روزه اش 
با همکاری 14 نماینده تالش کرد منطبق با قانون و 
جایگاهی که به واســطه اعتماد نمایندگان به دست 
آورده بود بــا تعمق و دقت در متــن برجام و قطعنامه  
رسیدگی های کارشناسانه ای را انجام دهد و تالش 
کــرد مســیر ارائه گــزارش بــی طرفانــه و در کمال 
 دقت و بــا کار کارشناســی و مبتنی بــر تمامی ابعاد 

صورت گیرد.
وی با بیــان اینکه برخــی از روزهــا و هفته های کار 
کمیســیون ویژه مصادف با ایــام تعطیالت مجلس 
بود افزود: الزم اســت از همه اعضای کمیســیون 
تشــکر کنم کــه در این روزهــا با هر ســلیقه ای دور 
هــم نشســته و در جلســات حضــور داشــتند. کار 
کمیســیون کاری مکمل برای تالش تیــم مذاکره 
کننــده بــود و تالش شــد در این مســیر بــه وظیفه 
سپرده شــده به بهترین نحو عمل شد. به طوری که 
برخی روزها جلســه کمیسیون 11 ســاعت به طول 
 انجامید که این جلســات می تواند الگو برای ســایر 

عرصه ها باشد.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ویژه 
تالش کرد مکمل تیم مذاکره کننده باشــد گفت: ما 
پایمان را از چارچوب قانون فراتر نگذاشتیم و در این 
ایام از عقل جمعی و تدبیر عمومی کمیسیون استفاده 
شد تا کار با رای و نظر اکثریت پیش رود. البته بنا بر این 
بود که هرجا به ابهامی برمی خوردیم و نمی توانستیم 
به شفافیت برســیم نظرات تیم مذاکره کننده مالک 
باشــد و نظرات بیگانگان در مــوارد ابهام آمیز مورد 

توجه قرار نگیرد.
او افزود: رد برجام یک گزینه اســت اما امروز کســی 
دنبال رد آن نیست. ممکن است چند نماینده انگشت 
شــماری باشــند که بگویند باید برجام رد شود که در 
مقابل نمایندگان انگشت شمار دیگری معتقدند که 
باید برجام بــدون چون و چرا تصویب شــود. راهکار 
این اســت که دو فراکسیون بدون حق وتو به بررسی 

طرح بپردازد.
زاکانی در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص تشکیک 
و تردید در این گــزارش با توجه به گالیه و اعتراضات 
برخی از اعضای کمیسیون ویژه گفت: این گزارش به 
صورت دقیق تهیه شد. این که حتی گفته شد برخی به 
گزارش کمیته سیاسی خندیدند درست است بنده در 
همان جلسه از آقایان خواستم که به گزارش نخندند 
بلکه از دانشجویان خواستم که چند پاراگراف از آن را 
در آورده که در هیأت رییسه مطرح شد و مورد استناد 
در گزارش قرار نگرفت. این که موضوع آبستراکسون 
را مطرح می کنند باید به این آقایان بگویم که خودشان 
 زودتر این کار را شــروع کردند و سه نفر کمیسیون را 

ترک کردند. 
بنده از خروج آن ها از کمیســیون خوشــحال نشدم 
و حتــی چندیــن بــار بــه آن ها زنــگ زدم مثــال آقا 
تاجگــردون در جلســات قبلی خارج می شــد به این 
دلیل که چرا آقای بذرپاش پای تخته رفته و در مورد 
تحریم ها نظر داده اســت. وقتی ایشــان در جلســه 
خارج شــدند آقای زاهــدی دنبال شــان رفته و من 
خودم چندبــار تماس گرفتم اما آیا این روال درســت 
اســت که آقای تاجگردون بــه این دلیــل که آقای 
 بذرپاش پــای تخته رفته قهر کند. مگر ما در مجلس 

نماینده تر داریم.

آبستراکسیون مخالفان برجام؟
مخالفان از رهبری و مراجع جلو افتادند

»آبستراکســیون« را آخرین حربه نماینــدگان مجلس در کشــورها می دانند، 
زمانی که مخالفتشــان به اوج برسد و راهی باقی نمانده باشــد. در این حالت، 
گروهی از نمایندگان هنگام رای گیری به عمد حضور نخواهند یافت و مجلس 
از اکثریت خواهد افتاد. عده ای از نمایندگان مجلس نهم شورای اسالمی، این 
بار زمزمه هایی مبنی بر آبستراکسیون جلسه فردا سر می دهند، جلسه ای مهم 

و شاید تعیین کننده سرنوشت برجام.

آبستراکسیون؟ شاید
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی دو روز گذشــته خبر از طرح 
احتمالی دلواپســان برای جلســه روز یکشنبه مجلس شــورای اسالمی داد: 
»دلواپسان و تندروهای مجلس می خواستند که ما طرح خوبی که تصویب شده 
و برجام را تائید کرده اســت، کنار بگذاریم و یک طرح دیگر جایگزین کنیم که 
این خواسته آن ها با نظر جمعی اعضای کمیسیون امنیت ملی محقق نشد و با 
تصویب این طرح اتفاق مبارکی رخ داد و کمیســیون کار خوبی برای باز کردن 
دســت دولت انجام داد و طرح هفتــه آینده برای رای گیــری نهایی به صحن 
می آید. البته ممکن است که نمایندگان مخالف پیشنهاداتی را که در کمیسیون 
مطرح کرده و رای نیاورد را روز یکشــنبه به صحن بیاورند و ممکن اســت برای 
آن روز برنامه ای را از قبل تدارک ببیند تا طرح تصویب نشود کما اینکه در جلسه 
کمیسیون هم گفتند که شما اینجا پیشنهادات ما را تصویب نمی کنید و ما دیگر 

اینجا با شما بحث نمی کنیم و پیشنهاداتمان را به صحن می بریم«.
کمال الدیــن پیرموذن، یک نماینده دیگر مجلس هم در این راســتا بیان کرد: 
»ظاهرا د   ام گســتری ها، کم لطفی ها و ســنگ اند   ازی  ها به د   ولت و توافق ملت 
پایانی ند   ارد   . اینکه تند   روهای مجلس وابســته به جبهه پاید   اری عزم خود   شان 
را جزم کرده  ا   ند    تا با هــر اهرمی که می توانند    جلوی توافق ســازند   ه ایران با د   نیا 
را بگیرند،    ناشــی از کم شــد   ن بســاط قد   رت طلبی و اقتصاد   ی آن ها با توفیق 
د   یپلماسی سیاسی ایران اســت. با توجه به اینکه ۲۶ مهرماه آغاز اجرایی شدن 
برجام و پایان تحریم های ظالمانه است، هر گروه تندرویی که بخواهد مانع این 
موضوع شــود یا با آبستراکســیون و از حد نصاب انداختن جلسه فردا کام ملت 
را تلخ کند، با بی مهری ملت مواجه خواهد شــد.« پیرموذن در میان اسامی این 
افراد، نام حمید رســایی و محمود نبویان، مخالفان همیشگی توافق هسته ای 
و دولت یازدهم را آورد: » برخی همچون نبویان، زاکانی، رسایی، کوچک زاد   ه، 
بیرانوند    و عد   ه ای د   یگر کمر به رد    برجام بسته اند    و عد   ه ای د   یگر از آن ها از انصاف 

که نصف د   ین اســت برخورد   ارند    و زیاد    با این افراد    موافق نیستند   . خوشبختانه 
آن طور که من اطالع د   ارم هیئت رئیسه مجلس سعی کرد   ه د   ر روز یکشنبه تمام 
مرخصی هــا و ماموریت ها را لغو کند    تا ابتد   ا این افراد    بهانه ای برای رســید   ن به 
هد   فشان ند   اشته باشند    و اکثریت برای تصویب تاریخی برجام که پیش نیاز تحقق 
حماسه اقتصاد   ی است د   ر مجلس حضور د   اشــته باشند.« در جلسه علنی روز 
چهارشنبه، محمدرضا باهنر که به دلیل غیبت علی الریجانی، ریاست جلسه را 
بر عهده داشت، کلیه مرخصی های روز یکشنبه را لغوشده توصیف کرد و گفت: 
»روز یکشنبه مجلس جلسه علنی خواهد داشت و مرخصی های قبلی نمایندگان 
لغو است. کسانی که نیاز به مرخصی ضروری دارند باید به هیئت رئیسه مجلس 

مراجعه کنند تا روز یکشنبه جلسه کامل و پرجمعیتی داشته باشیم.«

اختالف ها ادامه دارد
شــایعه یا واقعیت، هر چه باشد، به نظر می رســد مخالفان پروپاقرص برجام که 
عمدتا از اعضای جبهه پایداری هستند، برای جلسه علنی روز یکشنبه، برنامه 
دارند. این اولین باری نیســت که اختالفات نمایندگان بر ســر توافق هسته ای 
جنجالی می شــود،  نامه ۵ عضو کمیسیون ویژه بررســی برجام، مشتی بود از 
خروار آنچه در جلسات مجالس می گذرد. حاال قرار است فردا، 1۹ مهر 1۳۹4، 
در حالی که چند ماه از قرائت متن توافق هسته ای می گذرد، طرح اقدام متناسب 
و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در دست بررسی قرار گیرد. این جلسه به 
این دلیل اهمیت زیادی دارد که در صورت به تصویب رسیدن این طرح، دولت 

در مسئله برجام، همه کاره خواهد شد. 

نمی رویم، خیالتان راحت
ســخنگوی کمیســیون ویژه برجام، اولین کســی بود که »آبستراکسیون« را 
شایعه ای دروغ و کذب محض خواند و گفت: »این شایعات که از سوی ستادهای 
انتخاباتی اصالح طلبان مطرح می شــود، کذب محض است. اصولگرایان در 
خصوص طرح برجام نظرات مستند و مستدل دارند که در هنگام بررسی کلیات 
و جرئیات طرح برجام اعالم خواهند کرد.« سیدحســین نقوی حســینی ادامه 
داد: »کمیســیون برجام نیز هفته گذشته گزارشی مســتند به بندهای برجام، 
قعطنامه و ضمائم آن ارائه داد اما متاســفانه تعدادی از اعضای کمیسیون که 
قبال نظر خود را در بررســی بندهای این گزارش ارائه داده بودند بیانیه ای دادند 
و بعد گزارشی در مورد 1۶۵ امتیاز برجام ارائه کردند. هیچ یک از این 1۶۵ امتیاز 

به بند های برجام یا قعطنامه و یا ضمائم آن ارجاع نشده بود. به نظر می رسد این 
گزارش مستند و مســتدل نبوده و عوام فریبی است. طرح احتماالتی مبنی بر 
ترک مجلس توسط اصولگرایان در جلسه بررسی برجام نیز با اهداف عوام فریبی 
بوده و کذب محض است. نظر شخصی من این است نباید به گزارش کمیسیون 
امنیت ملی در مورد برجام رای مثبــت بدهیم. من فردا به عنوان مخالف طرح 

برجام صحبت کرده واستدالل می کنم.«
حســین نجابتی، عضو فراکسیون اصولگرایان هم در این خصوص بیان کرد: 

»این سخنان درست نیست و ما قصد چنین کاری را نداریم«.

تا ارائه الیحه از سوی دولت توقف کنید
به جرئت می توان گفت تمام تمرکز نمایندگان مجلس شــورای اســالمی این 
روزها معطوف به موضع برجام و تصویب آن اســت. همه این ها در حالی  است 
که دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش تر از ورود توافق هسته ای به مرحله اجرا 
خبر داده بود. با این وجود، 1۷ نماینده مجلس به علی الریجانی- که همواره 
از موافقان ســر سخت برجام به حســاب می آید- نامه نوشــتند و درخواستی 
مطرح کردند: »درخواســت ما این اســت که ادامــه روال غیرقانونی کنونی 
بررسی طرح را متوقف نموده و نسبت به حفظ شان و جایگاه مجلس شورای 
اسالمی اهتمام جدی داشــته و از تضعیف مجلس جلوگیری فرمایید. توفیق 
خدمت صادقانه را برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اســالمی 

مسئلت داریم«.

سومین آبستراکسیون در یک قدمی وقوع
تاریخ مجلس شورای اســالمی، تا به حال دو بار طعم آبستراکسیون را چشیده 
است. یک بار، آبان ۵۹، همان زمانی که نمایندگان پیش از رای گیری پیمان نامه 

الجزایر جلسه را ترک کردند و بدین ترتیب جلسه از اکثریت افتاد.
بــار دوم، 14 آبان 1۳۹1 اتفاق افتاد. زمانی کــه عده ای از نمایندگان مجلس، 
طرح سوال از رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد را درخواست کردند، اما 

روز جلسه، عده ای از نمایندگان حامی او جلسه را ترک کردند. 
چشم ها به جلسه فردای مجلس شورای اسالمی دوخته شده است. این جلسه، 
علنی برگزار می شود و باید منتظر ماند و دید آیا جلسه فردا، آخرین حضور برجام 
در مجلس نهم اســت؟ از ســوی دیگر، ارتباطی میان نامه 1۷ نماینده مجلس 

شورای اسالمی به الریجانی و زمزمه های آبستراکسیون وجود دارد یا خیر؟ 

پیگیری روزواکنش روز

صف آرزومندان شهادت بنیانی مرصوص است
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی شهادت سردار سرافراز شهید حسین همدانی را تبریک و تسلیت گفتند.  در این پیام آمده است: شهادت سردار سرافراز، شهید حسین 

همدانی را به خانواده  گرامی و بازماندگان و دوستان و همرزمانش و به مجموعه پر افتخار سپاه پاسداران انقالب اسالمی تبریک و تسلیت می گویم.  
این رزمنده  قدیمی و صمیمی و پر تالش، جوانی پاک و متعّبد خود را در جبهه های شرف و کرامت، در دفاع از میهن اسالمی و نظام جمهوری اسالمی گذرانید و مقطع پایانی عمر با برکت و چهره  نورانی 
خود را در دفاع از حریم اهل بیت علیهم الســالم و در مقابله با اشــقیای تکفیری و ضد اسالم سپری کرد و در همین جبهه  پر افتخار به آرزوی خود یعنی جان دادن در راه خدا و در حال جهاد فی سبیل الله 
نائل آمد و فضل و رحمت الهی بر او گوارا باد.  صف اســتوار آرزومندان این موهبت و کمربســتگان راه جهاد و شهادت در ایران اسالمی و در سپاه و همه  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، صفی بلند و 

بنیانی مرصوص است: 
و منهم من ینتظر و ما بّدلوا تبدیال. رحمت خدا بر شهید همدانی و بر همه  مجاهدان راه حق. 

سیاسی


