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روی موج کوتاه

عضو فراکســیون امیــد مجلس 
شــورای اســامی که اظهاراتش به 
بازداشت کاهبرداران مدعی ارتباط 
با شورای نگهبان و اخاذی از نامزدهای 
انتخابات منجر شــد؛ روایــت خود از 
چگونگی دستگیری این افراد را توضیح 

داد.
محمــود صادقــی، در واکنش به 
انتشار خبر دســتگیری ۱۲ تن از این 
کاهبرداران که مدعی ارتباط با شورای 
نگهبان بــوده و از نامزدهای انتخابات 
مجلس اخاذی می کردند، به ایرنا گفت: 
این موضوع از حدود سه هفته پیش و 
در ادامه درگیری که از تابســتان با این 
مسئله داشتم، پیگیری شد و سرانجام 

به این نتیجه رسید.
نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اســامی اظهار داشت: چند 
ماه قبل آیت اهلل احمــد جنتی در یک 
سخنرانی در شهرری سخنانی قریب 
به این مضمون فرموده بودند که امروز 
در مجلس افرادی که حضور دارند یا از 
پولداران هستند یا از سوی آنها حمایت 
می شوند و نقدی در زمینه فساد مالی 
به مجلس داشتند که من هم پیرو این 
ادعا در توییتر خودم نوشتم که حضرت 
آیت اهلل جنتی؛ آیا خبر دارید که فساد به 
زیر مجموعه شما هم رخنه کرده است؟

صادقی افزود: البته من نگفته بودم 
خود شما دچار فســاد هستید، بلکه 

منظورم مرتبطین یا کسانی که ادعای 
ارتباط با ایشان را دارند، بود. اما شورای 
نگهبان به علت ایــن توییت علیه من 
شــکایت کرد و این مســئله در هیات 

نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شد.
عضو فراکســیون امید با اشاره به 
بررسی این شــکایت در هیأت نظارت 
بر رفتار نمایندگان، تشــریح کرد: در 
جلسه هیأت نظارت، گفتم که اشخاص 
زیــادی در دور قبل انتخابات مجلس، 
به من  اطاع دادند که بعد از رد شــدن 
صاحیتشان، افرادی به آنها زنگ زده اند 
و برای رفع مشــکل پیشنهاد مبالغی 
داده انــد. در هیات به مــن گفتند که 
افرادی کــه چنین ادعایــی دارند را با 
خودت بیاور.  من هم ۵ نفر از افرادی که یا 
نماینده ادوار مجلس بودند یا به هر حال 
در حال حاضر نماینده مجلس نبودند را 
به هیأت بردم و آن ها اطاعات خودشان 
را ارائه کردند. البتــه همه این پنج نفر 
تاکید کردند که این پیشنهاد به شکل 
تلفنی به آن ها ارائه شده، اما هیچ کدام 
انجام نداده اند. در نتیجه هیأت نظارت 
از من درخواست کرد که کسانی که به 
پیشنهاد این افراد عمل کرده اند را هم در 

جلسه حاضر کنم.
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس 
ضمن غیرممکــن توصیف کردن این 
درخواست اعضای هیأت نظارت گفت: 
به آن ها گفتم که ایــن موضوع باید به 

شکل قضایی مورد تحقیق قرار بگیرد. 
طبیعتا افرادی که به پیشنهاد این افراد 
سودجو عمل کرده اند احتیاط می کنند 
و هیچگاه خودشان در چنین جلسه ای 
اعتراف نخواهند کــرد. افرادی که این 
موضوع را به من گفته بودند بعضا قاضی 
دادگستری یا وکیل بودند و برای تحقیق 
کیفیت این مسئله باید از این مرحله به 

بعد آن را به شکل فنی پیگیری کرد.
ورود شورای نگهبان برای 

پیگیری فساد
نماینده اصاح طلــب مجلس با 
اعام رأی هیات نظارت به رد شکایت 
شورای نگهبان ادامه داد: پس از آنکه 
هیأت نظارت رأی داد که ادعای من 
در راستای وظایف نمایندگی ام بوده 
است، از سوی معاونت حقوقی شورای 
نگهبان که شاکی من بود، اطاع دادند 

که اطاعات و مستنداتم را به آن ها هم 
ارائه بدهم. بنابراین با هماهنگی آن ها 
در جلسه با حضور حفاظت اطاعات 
شــورای نگهبان اطاعات بیشتری 
نســبت به آن چیزی کــه در هیات 
نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرده 

بودم را ارائه دادم.
وی تاکید کرد: در جلسه به فردی 
که از حفاظت اطاعات شورای نگهبان 
حاضر شده بود خیلی اعتماد کردم و به 
نظرم فردی انقابــی، موجه و همدلی 
آمد. بنابراین اطاعات خصوصی تری 
درباره یکی از نمایندگان فعلی مجلس 

ارائه کردم.
صادقی درباره اطاعاتی که ارائه 
کرده بود، توضیح داد: به عنوان مثال 
فایل صوتــی فردی وجــود دارد که 
مدعی شــده بود؛ از فــان نماینده 
فعلی مجلس فان مبلــغ را گرفته و 
اسباب تاییدش در شورای نگهبان را 
فراهم کرده است. در این فایل دقیقا 
اســم نماینده را آورده بــود و در آن 
جلسه تاکید کردم در این مستندات 
مشخصات افرادی وجود دارد و شما 
هم اگر می خواهیــد تحقیق کنید، 
می توانید به عنوان ضابط قضایی یا از 
طرف شورای نگهبان این مساله را به 
شکل قضایی و قانونی پیگیری کنید.

نماینده مردم تهران یادآور شــد: 
این جلسه در حدود مردادماه برگزار 
شــد و پس از ارائه اطاعات از سوی 
من، دوســتان روی اطاعات صحه 
گذاشتند، ولی متاســفانه مساله به 

شکل جدی پیگیری نشد.
تکرار تماس های مشکوک در 

هفته های اخیر
دبیرکل انجمن اسامی مدرسین 
دانشگاه ها ادامه داد: پس از مطرح شدن 
شکایت شورای نگهبان علیه من، افراد 
دیگری هم در همان زمان با من تماس 
گرفتند و گفتند برای ما هم چنین اتفاقی 
افتاده است. البته من به همه آن ها گفتم 
این مسائل مربوط به گذشته است و باید 
صبر کنیم تا اگر در انتخابات پیش رو هم 
دوباره چنین تماس هایی گرفته شد، به 

من اطاع دهید، تا پیگیری کنم.
صادقی خاطرنشان کرد که پس از 
اعام ردصاحیت های شورای نگهبان 

در هفته هــای اخیر مجددا شــاهد 
تماس هایی مشابه با تعداد بسیار زیادی 
از نامزدهای ردصاحیت شده بودیم. 
جالب بود که ارقام مبالغ پیشنهادی بازه 
بسیار گسترده ای را هم شامل می شد و 
از ۵۰ میلیون تومان تا ۴ میلیارد تومان را 
به نامزدهای ردصاحیت شده پیشنهاد 

کرده بودند.
ورود مامورین امنیتی به ماجرای 

پیگیری فساد
صادقی درباره پیگیری تماس های 
گرفته شــده خاطرنشــان کرد: بعد 
از اطاعاتــی که گرفتم، بــا اطاعات 
ســپاه هماهنگی الزم را انجام دادم و 
آن ها هم اهتمــام کردند و به نیروهای 
تحت امر دســتور پیگیری دادند و با 
حفاظت اطاعات شورای نگهبان هم 
هماهنگی های الزم انجام شد. در ادامه 
با کمک نامزدهایی که افراد مدعی به 
ارتباط با شورای نگهبان با آن ها تماس 
گرفته بودند، مانند آقای اعلمی نماینده 
سابق تبریز، ماموران امنیتی توانستند 
برخی از ایــن افراد ســودجو را در تله 

بیندازند.
وی درباره نحوه بازداشت این افراد 
گفت: مثا برخی از این افراد در صحنه 
مبادله، چک و پول دستگیر شدند. به این 
صورت که نامزدها با هماهنگی نیروهای 
امنیتی در محل قرار با کاهبردار حاضر 
شده و اسباب دستگیری در صحنه جرم 
را فراهم می کردند. همچنین برخی از 
این افراد در یک هتل دستگیر شدند و 
البته جزئیات دیگری هم هست که به 

تدریج مشخص خواهد شد.
افراد بازداشت شده با شورای 

نگهبان ارتباط نداشتند
عضو فراکسیون امید ادامه داد: بعد 
از این مسائل، چند روز پیش نامه ای به 
رییس قوه قضاییه نوشتم که در رسانه ها 
هم منتشر شد و درخواست کردم قوه 
قضائیه به این موضوع ورود کنند. چرا 
که احساس می کردم تا این موضوع از 
حالت غیررسمی خارج شده و دستگاه 
قضایی به شکل رسمی به مساله این افراد 
رسیدگی کند. البته قبل از ارسال این 
نامه، از برخی از مقامات قضایی که پیگیر 
مساله بودند هم به صورت پیامکی این 

درخواست را داشتم.

صادقی خاطرنشــان کرد: به هر 
حال دیروز دیدیم که خوشــبختانه 
دادستانی به فاصله ۲۴ ساعت بعد از 
نامه ای که برای آقای رئیسی ارسال 
کردم، وارد عمل شــد و برخی از این 
افراد را به صورت رســمی بازداشت 
کرد و در حال حاضر مسئوالن قضایی 
در حال تحقیقات روی این مســاله 

مهم هستند.
وی گفــت: دیروز اعام شــد که 
افراد بازداشت شده با شورای نگهبان 
ارتباط نداشــته اند و این مســاله که 
حفاظت اطاعات شورای نگهبان هم 
در این قضیه پیگیر بوده است را قرینه 
این ادعا گرفته اند. ممکن است واقعا 
این افراد کاهبردارانی باشند که هیچ 
ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشته 
باشــند. بنابراین باید این مســاله با 
شفافیت، حساسیت و ضمن رعایت 

دقت های حقوقی پیگیری شود.
نماینده اصاح طلب تهران تاکید 
کرد: افرادی که بازداشت شده اند باید 
کاما مورد تحقیق قرار بگیرند و اگر در 
مرحله دادسرا کیفرخواست برایشان 
صادر شد باید به اطاع عموم برسد و 
همچنین محاکمه شان علنی باشد. 
ضمن این کــه نباید به ایــن ۱۲ نفر 
بسنده کرد و باید با همه اعضای این 

شبکه برخورد شود.

روایتی از بازداشت کالهبرداران مدعی ارتباط با شورای نگهبان؛

شرح یک فساد انتخاباتی

خبر 

وزیر امورخارجه آمریکا گفــت که در دیدار با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران 

رایزنی کرده است.
مایک پمپئو با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خود در توئیتر از دیدارش با جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در واشــنگتن 

خبر داد.
وی با ابراز خرسندی از میزبانی جوزپ بورل در 
وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد که همکاری 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای بررسی مهم ترین 
چالش های جهانــی، ازجمله آنچــه آن را رفتار 
بی ثبات کننده ایران خوانده اســت، برای آمریکا 
و تاش هایش جهت ساختن جهانی با امنیت و 

کامیابی بیشتر حیاتی است.

مــورگان اورتــگاس، ســخنگوی وزارت 
امورخارجه آمریکا نیز با صــدور بیانیه ای درباره 
دیدار مایک پمپئو با جوزپ بورل گفت که دو طرف 
در این دیدار درباره موضوعات صلح خاورمیانه، 
روابط تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا و مســئول 
دانستن ایران و روســیه برای فعالیت های شان 

رایزنی کرده اند.
دیپلماسی بدون عمل موفق نمی شود

جوزپ بورل همچنین در یادداشتی به لزوم 
عمل گرایی در سیاست اتحادیه اروپا برای حفظ 

توافق هسته ای ایران اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخشی از 
یادداشتی که درباره رویکردهای سیاسی اتحادیه 

اروپا در برابر کشورهای دیگر نوشته است، بر لزوم 
عمل گرایی تاکید کرده و با اشاره به ایران نوشت: 
دیپلماسی نمی تواند موفقیت آمیز باشد، مگر این 

که با عمل پشتیبانی شود.
بورل ادامه داد: اگر مــا می خواهیم که توافق 
هسته ای ایران پابرجا بماند، باید اطمینان حاصل 
کنیم که اگر ایران به پایبندی کامل به تعهداتش 

بازگردد، ]از منافعی[ بهره مند می شود.
به گزارش ایســنا، اظهــارات بــورل در این 
یادداشــت در پی این مطرح می شود که با خروج 
یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای که میان ایران 
و پنج قدرت جهان انجام شده بود، ضمن اعمال 
دوباره تحریم های پیشین آمریکا بر ایران، دولت 
فعلی آمریکا تحریم های جدیدی نیز در راستای 

سیاستی موسوم به »فشــار حداکثری« بر ایران 
اعمال کرد.

طرف های اروپایی توافق هســته ای متعهد 
شــده بودند که راهکارهایی عملی برای کاهش 
تاثیر تحریم های آمریکا انجام بدهند. یک سال 
پس از تعلل این کشورها در عمل به این تعهد، ایران 

اعام کرد که در چند گام تعیین شــده، تعهدات 
داوطلبانه اش در توافق هسته ای را کاهش می دهد. 
البته مقامات کشــورمان اظهار داشته اند که این 
اقدامات بازگشــت پذیر بوده و به محض عملی 
شدن تعهدات کشورهای اروپایی به حالت قبلی 

خود بازخواهند گشت.

جوزپ بورل پس از بازگشت از ایران؛

دیدار با پمپئو و تاکید بر عملگرایی اروپا
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از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت؛
ابالغ قانون»شفافیت و نظارت بر 

تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی« 
جمال عرف، معاون سیاســی وزیر کشــور و 
رئیس ستاد انتخابات کشــور اعام کرد: قانون 
شــفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های 
انتخاباتی توسط رئیس جمهور به وزارت کشور 
اباغ شده است. وی با بیان اینکه ما هم این قانون 
را به استان ها و ستاد انتخابات سراسر کشور اباغ 
کردیم، به مهر گفت: این اقدام عمدتاً ناظر بر این 
است که خود نامزدها حسابی را باز کنند و آن را 
به فرمانداری های ما اعام کنند و این شماره در 
سامانه جامع انتخابات ثبت خواهد شد. نماینده 

مالی نامزدها نیز باید معرفی شوند.
    

واعظی: 
تحریم را بردارند، در قالب ۵+۱ 

مذاکره می کنیم 
محمود واعظی، رییس دفتر ریاست جمهوری در 
جمع بازرگانان و فعاالن اقتصادی استان گلستان در 
گرگان، با بیان اینکه هیچ وقت راه مذاکره را نبسته ایم 
و باید با کشورهای مختلف کار کرد، گفت: در کنار 
مقاومت برابر دشمنی  و فشار اقتصادی آمریکا درهای 
مذاکره را نبســته  و آمادگی داریم در شرایط برابر و 
عادالنه با گفت وگو مشکات را حل کنیم و تردیدی 
نداریم که از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد. وی 
افزود: چون این فرد )ترامپ( را قابل اعتماد نمی دانیم، 
اول باید خاطر ما از برداشتن تحریم جمع شود و در 

قالب ۱+۵ می توانیم مذاکره کنیم.
    

عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
البرز:

اصالح طلبان البرز هیچ لیستی 
نخواهند داشت

رویا بلوری، عضو شــورای سیاســت گذاری 
اصاح طلبان اســتان البرز با بیان اینکه هیچ کدام 
از داوطلبان احزاب اصاح طلب اســتان البرز برای 
شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تأیید صاحیت 
نشده اند، به ایســنا گفت: از حزب اتحاد ملت البرز 
سه نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که 
هر سه نفر رد شدند؛ در این شرایط هیچ گزینه ای 
برای حمایت کردن نداریم، بنابرایم اصاح طلبان 
استان البرز هیچ لیستی در انتخابات اسفند ماه اعام 
نخواهند کرد. وی با بیان اینکــه در خصوص ارائه 
نکردن لیســت در میان احزاب اصاح طلب وفاق 
وجود دارد، گفت: همه احزاب اصاح طلب معتقدند 

که قادر به ارائه لیست نیستند.
    

کارگزاران لیست مستقل می دهند
یداهلل طاهرنژاد، نایب رئیس شــورای مرکزی 
کارگزاران سازندگی درباره نحوه حضور این حزب 
در انتخابات دوم اسفند به »مهر« گفت: کارگزاران بنا 
ندارد که در قالب ائتاف وارد فعالیت های انتخاباتی 
شود، اما در حال بررسی تایید صاحیت شده های 
حوزه انتخابی تهران هســتیم تا شــاید بتوانیم از 
لیست بلند باالی کاندیداها افرادی را پیدا کنیم که 
با منویات و مرام و مشــرب حزب همخوانی داشته 

باشد، در آن صورت لیست مستقل خواهیم داشت.
    

نماینده خاش:
 نقشه تحریم انتخابات
 نقش بر آب می شود

علی کــرد، نماینده خاش و عضو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی به ایسنا گفت: با 
آنچه در این سال ها از عقانیت و بصیرت مردم شاهد 
بودیم به راحتی متوجه خواهیم شد که این مردم 
هرگز انتخابات را تحریــم نخواهند کرد و برخاف 
آنچه در خبرگزاری های ضد انقاب بیان می شود 
هیچ گونه تحریمــی را در هیچ نقطه ای از ســوی 
هیچ طیفی شاهد نخواهیم بود و توطئه دشمنان 
نقش برآب خواهد شد. مشارکت ملت ایران در این 
انتخابات پس از این همــه تهدید و تحریم و پس از 
شهادت سردار سرافراز قاســم سلیمانی بیشتر از 

گذشته هم خواهد بود.
    

ظریف در دیدار با گیر پدرسون:
راه حل سیاسی، تنها راه حل 

بحران سوریه است
گیر پدرســون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل در امور سوریه، ظهر دیروز با محمدجواد ظریف 
دیدار کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با 
اشاره به راه حل سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران 
سوریه، بر آمادگی کامل کشــورمان برای هر نوع 
همکاری در چارچوب احترام به حاکمیت، استقال، 
وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد. نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز در این 
دیدار دیدگاه خود در ایــن خصوص را مورد تبادل 

نظر قرار داد.

برخی افراد مدعی ارتباط با 
شورای نگهبان، در صحنه 

مبادله چک و پول دستگیر 
شدند. به این صورت 

که نامزدها با هماهنگی 
نیروهای امنیتی در محل 

قرار با کالهبردار حاضر 
شده و اسباب دستگیری 

در صحنه جرم را فراهم 
می کردند

جالب بود که ارقام مبالغ 
پیشنهادی کسانی که 

مدعی ارتباط با شورای 
نگهبان بودند، بازه بسیار 

گسترده ای را هم شامل 
می شد و از ۵۰ میلیون 

تومان تا ۴ میلیارد تومان را 
به نامزدهای ردصالحیت 
شده پیشنهاد کرده بودند

دیپلمات ارشــد چیــن در ایران گفت که آینــده پروژه 
بازطراحی راکتور اراک نه تنها به تاش  چین، بلکه به عملکرد 

و واکنش  سایر کشورها در جامعه بین الملل بستگی دارد.
چانگ هوا، سفیر چین در ایران در گفت وگو با ایسنا گفت: 
چین یکی از حامیان جدی برجام اســت و خروج یک طرفه 
آمریکا از برجام وضعیت بحرانــی را در برجام ایجاد کرد. در 
حال حاضر چین و انگلیس مســئول پروژه بازطراحی اراک 
هستند و تا جایی که می دانم این پروژه طبق برنامه به خوبی 

جلو می رود.
وی با بیان اینکه »چین تمامــی تعهداتش در این پروژه 

را اجرا کرده اســت«، افزود: البته آینده این پروژه نه تنها به 
تاش های چین بلکه به واکنش و عملکرد سایر کشورها در 

این پروژه و در جامعه جهانی مرتبط است.
این دیپلمات چینی با اشاره به حمایت و تایید همکاری 
چین در این پروژه از سوی سازمان انرژی اتمی ایران و نهادهای 
درگیر در این پروژه ابراز امیدواری کرد با ادامه برجام پروژه 
بازطراحی راکتور اراک را بتوانیم بــه خوبی دنبال کرده و به 

پایان برسانیم.
نقش کشورهای اروپایی در بازطراحی رآکتور اراک

هوا در پاسخ به این پرسش که لغو معافیت های هسته ای 

از سوی آمریکا بر همکاری  چین در این پروژه تاثیر می گذارد، 
گفت: به نظر ما این نوع لغو معافیت های تحریمی هسته ای 
معنا ندارد چراکه آمریکا از برجام خارج شده است. البته اگر 
آمریکا معافیت های هسته ای را لغو کند شاید بر آن یکی دو 
کشور درگیر در این پروژه تاثیر بگذارد چون این پروژه تنها 
نیاز به چین ندارد، بلکه انگلیس هم نقش مهمی ایفا می کند 
و برخی تجهیزات باید از کشورهای اروپایی خریداری شود. 
در عین حال امیدواریم با حمایت جامعه جهانی بتوانیم پروژه 

بازطراحی راکتور اراک را به سرانجام برسانیم.
به گزارش ایسنا، روند بازطراحی رآکتور اراک با همکاری 

ایران و چین و مشارکت دیگر اعضای برجام از جمله آمریکا 
آغاز شــد، اما این موضوع بعــد از خروج آمریــکا از برجام 
دستخوش تحوالتی شد و تاخیراتی در روند اجرا ایجاد شد. 
در حال حاضر چین و انگلیس از سوی ۱+۴ مسئول اجرای این 
پروژه هستند. بر اســاس برجام بازطراحی راکتور اراک باید 

پنج ساله انجام شود.

سفیر چین: 

آینده بازطراحی راکتور اراک به واکنش دیگر کشورها بستگی دارد


