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امیرمؤمنان؛ حضرت علی(ع) می فرمایند:
قو ًدا َلها.
نارا ْل ِف ْت َن ِة َ
کان َو ُ
َم ْن َش َّب َ
هرکس آتش فتنه را برافروزد و دامن زند ،خود هیزم آن آتش خواهد شد.
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تازههای مطبوعات
••ایران – اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران از
صدور  ۳۰۰رأی علیه دولت آمریکا خبر داد و گفت :رقم
محکومیت دولت آمریکا بالغ بر  ۱۱۰میلیارد دالر است.
••جمهوری اسالمی –این روزنامه در انتقاد به صدا وسیما
که مسئوالن اجرایی کشور را در ارتباط با برجام آماج
حمالت تند قرار میدهد ،نوشت :متاسفانه عدهای به جای
تاختنبهترامپودولتآمریکابرخالفمصالحملتوکشور
و نظام  ،به دولت میتازند و به شکلهای مختلف از این که
آمریکا درصدد کارشکنی در برجام است خشنودی خود را
ظاهر میکنند! اینان غافلند که مردم درباره آن ها به خاطر
این موضعگیری وارونه همان قضاوتی را خواهند داشت که
درباره رژیم صهیونیستی و خود ترامپ دارند.
••وطن امروز-این روزنامه در مطلبی با اشاره به توضیح
بعیدی نــژاد دربـــاره ایــن که دری اصفهانی عضو تیم
مذاکره کننده نبوده اســت با ایــن تیتر که « چــرا مدال
گرفت؟»،نوشت :چرا بعید ینژاد تا این انــدازه نسبت
به دستگیری و «اتهام جاسوسی» و حاال صــدور حکم و
اثبات جاسوسی عبدالرسول در یاصفهانی حساسیت
به خرج میدهد؟دری اصفهانی از سوی " سیف" به تیم
مذاکر هکننده اضافه شد و به عنوان یکی از اعضای تیم
مذاکرهکننده مدال لیاقت دریافت کرد.
••شهروند -این روزنامه در مطلبی با عنوان « نثار تن »
با اشاره به اعالم آمادگی  66نفر و رضایت محضری 15
نفر بــرای اهــدای جسد خودشان به پزشکی قانونی به
نقل ازرادمنش مدیر اجرایی واحد فراوری بافت و پیوند
نسوج پزشکی قانونی نوشت :اعالم رسمی برای اهدای
جسد ،نخستینبار است که در کشور انجام میشود.
••آرمان –سلیمینمین ،مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ
ایران ،به موضوع آخرین دیدارش با داووداحمدینژاد و روابط
مرحوم داوود احمدینژاد واسفندیار رحیممشایی پرداخت
و نوشت  :مرحوم داوود احمدی نژاد،مشایی را عامل اصلی
تغییرترکیباطرافیانمتصلبهرئیسدولتدهممیدانست.
او از درگیری فیزیکیاش با وی برایم سخن گفت .
••قانون – ایــن روزنــامــه در مطلبی با عنوان « قبرستان
کارخانجات» به بررسی وضعیت کارخانههای ورشکسته
و میزان مساعدت دولت و سکوت مرگبار رکود در کشور
پرداخت و نوشت:درچند سال اخیر ،شاهد تعطیلی بیش
از  ۳۰برند وکارخانه بودهایم.
••شرق – رمضانزاده سخنگوی دولت اصالحات درگفت
وگویی با عنوان « تیغ دو دم دولت سایه» به دشواریهای
کار حزبی پرداخت و گفت  :از پیشنهاد آقای جلیلی (درباره
تشکیلدولتسایه)استقبالکردم.اگراویکحزبتشکیل
و همین کار رصد را انجام دهد ،این مقدمهای خواهد بود
برای تشکیل دولت سایه که به نظر من کار خوبی است.
••صبح نو -این روزنامه درگزارشی با عنوان « این روزها
پشت فرمان «اســنــپ» چه خبر اســت؟ »بابیان ایــن که
شاید بــزرگ ترین ایــراد اپلیکیشن هــای تاکسی یاب،
درشــمــار های باشد که میان مسافر و رانــنــده رد و بدل
میشود،نوشت:اسنپهم ماننددیگرکسبوکارهاینوپا،
نیازمند تجربه و آزمون و خطاست.

...

انعکاس
••ســایــت امــیــد  96مــدعــی شد :شنیده مــی شــود که
محمود واعظی از جمله مهم ترین افــرادی است که در
انتصاب استانداران نقش دارد و مسائل مرتبط با انتصاب
استانداران با ایشان مطرح می شود؛ شنیده ها حاکی از
آن است که بر خالف تصور رایج پیشین اسحاق جهانگیری
دیگر در انتصاب استانداران نقش کلیدی و موثر ندارد
و مباحث مربوط به انتخاب استانداران و پاالیش نهایی
گزینههای مطرح نیز به واعظی محول شده است.
••تابناک مدعی شد :مهرداد الهوتی نماینده لنگرود،
در واکنش به پرسشی درباره انتصاب فرزندش بهعنوان
شهردار چاف و چمخاله اعــام کــرد :این بحثها را رها
کنید .بروید دنبال افراد کلهگنده!وی در پاسخ به سوالی
دربــاره اظهارنظر پیشین خود مبنی بر این که فرزندش
هرگز شهرداری چمخاله را نمیپذیرد ،گفت :خبرنگاران
باید بهدنبال سوژههای بزرگ باشند .بروید ببینید بهعنوان
مثال خانواده وزیران و معاونانشان کجا هستند.
••جهاننیوزمدعیشد:کریمیقدوسی،عضوکمیسیون
امنیت ملی مجلس؛ در خصوص حضور یک جاسوس در
تیم هسته ای و تبعات آن برای سیستم امنیتی کشور اظهار
کرد :کمیسیون امنیت ملی از مسئوالن امنیتی کشور که
در شناسایی و دستگیری دری اصفهانی دخالت داشتند،
درخواست کرده است تا به مجلس بیایند و در خصوص
میزان و چگونگی جاسوسی دری اصفهانی توضیحاتی را
ارائه بدهند.وی افزود :حکم اولیه 10سال بوده و به دلیل
مالحظات سنی حبس وی به 5سال تقلیل پیدا کرده است.
وی گفت :دری اصفهانی به اصطالح کارشناس مسائل
بانکی در تیم هسته ای بود که همزمان به وزارت خزانه داری
آمریکا نیز خدمات ارائه می داده است .یعنی کارمند ofac
بوده و از وزارت خزانه داری آمریکا حقوق می گرفته است.
••فرارو نوشت  :محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق
با ارسال نامه به روحانی و خاتمی از رئیس جمهور و رئیس
دولــت اصالحات بــرای ارســال پیام تسلیت به مناسبت
درگذشت برادر مرحوم خود ،قدردانی کرد.
••انتخاب مدعی شد  :معاون صدای سازمان صداوسیما
اخیرا گفته است که این سازمان فراجناحیترین دوران
خود را طی سا لهای اخیر به نمایشگذاشته است .او
مشخص نکرده است که منظور از «سال های اخیر» دقیقا
چه زمانی است .شاه آبادی تنها سه هفته است که بهمعاونت
صدای سازمان صداوسیما منصوب شده .بنابراین ادعای او
نمی تواند ارتباطی با زمان مسئولیت خودش داشته باشد.
••جام نیوز خبرداد  :با توجه به نزدیک شدن موعد تمدید
 90روزه پایبندی ایران به برجام از سوی دولت آمریکا (23
مهرماه) ،تالش ها برای تحریک دولت آمریکا در این رابطه
افزایش یافته است و پایگاه فاکس نیوز نیز گزارش منتشر
شدهازسویسازمانمنافقینرابهعنوانسندیبرایاثبات
پایبند نبودن ایران به توافق هسته ای ارائه کرده است.
••سایت امید  96نوشت  :به تازگی عبدا ...نوری دیداری
با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسالمی
دانشجویاندانشگاهتهرانبرگزاروباتشریحبرخیمحدودیت
های آقای روحانی در دولت جدید ،درباره برخی اخبار دولتی
که مغایر با مطالبات مردم است اظهار نگرانی کرد.
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حمایت تمام قد روحانیازسپاه،هشدار قاطع به آمریکا
روسیه  :سپاه را سازمان تروریستی نمی دانیم

هادی محمدی – رئیس جمهور کشورمان در اظهاراتی
قاطع در واکنش به برخی گمانه زنی ها مبنی بر تروریستی
اعــام کــردن سپاه توسط دولــت آمریکا ،تصریح کرد:
آمریکاییهابهدلیلآنکهمیخواستندداعشرا 20سال
در این منطقه نگه دارند و از این ابزار استفاده کنند ،حق
دارند از سپاه عصبانی باشند ،چراکه سپاه با برنامهریزی
و حمایت خودش از ملت عراق ،سوریه و لبنان ،داعش را
ذلیل کرده است .رئیس جمهور با اشاره به این که امروز
کام ً
ال روشن میشود که دولت یاغی کیست و کسی که
مقررات بینالمللی را زیر پا می گــذارد ،چه کسی است
 ،افزود :اگر آمریکا بخواهد خطای بعدی را مرتکب شود
و علیه سپاه پاسداران اقدامی کند ،این دیگر خطا اندر
خطاست؛ سپاه پاسداران تنها یک واحد نظامی نیست،
بلکهسپاه پاسداران در دل این مردم بوده و در همه روزهای
خطرازمنافعملیمادفاعکردهاست.سپاهنهتنهامحبوب
ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را
نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است چون اربیل را
نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم است چون
دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است چون
طرفدار حیثیت و استقالل لبنان بوده است؛ سپاه همیشه
کمک مظلومان بوده و در برابر تروریستها ایستاده است.
▪اگرطرفمقابلازتعهدخارجشودشکستبرایاوست

به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،دکتر
روحانی همچنین در جلسه هیئت دولــت در خصوص
برجام با اشاره به این که اگر طرف دیگر مذاکره ،بدخواه،
رقیب یا دشمن ما از تعهد خارج شود ،این برای ما شکست
نیست بلکه شکست برای طرف مقابل است ،گفت :ما در
زمان و مقطع الزم راه درست را انتخاب کردیم و به خوبی
وارد مذاکره شدیم و در مذاکره با همه توان و دقت پیش
بهترین ممکن بود .وی
رفتیم و آن چه به دست آوردیم،
ِ
تاکید کرد :اگر همه طرف های مذاکره پای این توافق
بایستند به معنای این است که حیثیت خودشان را حفظ
کردند و اگر کسی پای توافق نایستد در حقیقت حیثیت
خودش را خدشهدار کرده است .رئیس جمهور با بیان این
که ملت ایران همواره متحد و همراه با نظام بوده و در این
مواقع همیشه وحدت خود را بیشتر به نمایش می گذارند،
گفت :ممکن است عدهای ،به برجام هم انتقاد داشتند و
شاید اگر رأی بگیرند ،بگویند ما به برجام رأی نمیدهیم و
این برای یک کشور دموکراتیک طبیعی است ،اما برجام
مورد اجماع همه مسئوالن و مقامات اصلی کشور بوده
است؛ شورای امنیت ملی آن را تصویب کرد و مجلس و
شورای نگهبان و از همه مهمتر مقام معظم رهبری راجع
به آن نظر دادهاند.

جوادنوائیان رودسری

▪بطحایی  :اگرمنافع ملی کشور به خطر بیفتد مقابله به
مثل خواهیم کرد

▪امروز موافق و مخالف برجام در کنار هم هستند

وی با اشاره به این که امروز رئیس جمهور فعلی آمریکا
شرایطی را ایجاد کرده که ایران ،از همیشه یکپارچهتر،
یک صداتر و متحدتر است ،خاطرنشان کرد :امروز موافق و
مخالفبرجامدرکنارهمهستندوهمهصدایواحددارند؛
ما نقض عهد را نادرست ،غلط و نسبت به مصالح کشور،
منطقه و جهان خائنانه میبینیم .ملت ایران هیچگاه به
آمریکا اعتماد نداشته و میداند که آمریکا چه اقداماتی
علیهمنافعملیماانجامدادهومیدهد،ولیامروزواضحتر
و آشکارتر همه در کنار هم قرار گرفتند.روحانی با تاکید بر
این که اگر آمریکا دچار خطا شده و از برجام خارج شود،
ضرراینکارصرف ًا برایآمریکاییهاست،افزود:ماراههای
مختلفی را پیش رو داریم و هر راهی که مصلحت نظام و
کشور ما در آن باشد را انتخاب میکنیم و هیچ مشکلی در
پیشبرد اهداف و مسیرمان نخواهیم داشت.
▪خطای عده ای را به پای هموطنان کردمان نمی نویسیم

رئیس جمهور خطاب به هممیهنان کرد ایران نیز گفت:
ما به شما صد درصد اعتماد داریم و به هیچوجه خطای
سیاسی عدهای در اقلیم کردستان عراق را به هیچ عنوان
پای شما نمینویسیم چرا که شما بخشی از مردم بزرگ
ایران و قومی وفــادار و ریشهدارترین قوم ایرانی در این
منطقه هستید و همیشه کنار انقالب بودید و در جنگ
تحمیلی نیز کنار ملت ایران بودید.وی با بیان این که به
همه مردم کرد در ایران ،عراق ،سوریه و ترکیه عالقه مند
هستیم و نمیخواهیم هیچ فشاری به کردها وارد شود،
افزود :اگر مسئوالن آن ها خطا و اشتباه کردند ،باید بهای
خطایی که انجام دادند را پرداخت کنند ،ولی مردم کرد
به عنوان مردمی صلحجو در منطقه ،دنبال پیشرفت
و مورد احترام هستند.همچنین به گــزارش خراسان،

برخی وزیــران کابینه و شخصیت های سیاسی درباره
اقدام احتمالی آمریکا درخصوص برجام و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی واکنش نشان دادند.
▪آذری جهرمی  :دولت منتخب مردم حامی سپاه است

جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که
امروز سپاه هیچ فاصله ای با مردم ندارد و رویکرد سپاه
حمایتازملتهایمنطقهاست،اظهارکرد:سپاههمواره
به یاری مردم مظلوم دنیا پرداخته و طبیعتا مغضوب دولت
آمریکاستوچیزپیچیدهاینیستکهآنهاعصبانیباشند
 .سپاه از دل مردم بوده و دولت منتخب مردم نیز حامی
سپاه است و امیدوارم نسبت به سپاه گستاخی نداشته
باشند چون از سوی مردم و دولت بی پاسخ نمی ماند.
▪نجفی  :خروج آمریکا از برجام به ضررش خواهد بود

نجفی شهردار تهران نیز خاطر نشان کرد  :البته هنوز
موضع ترامپ معلوم نیست اما فکر می کنم اگر ترامپ
حرکتی کند که به معنای خروج از برجام باشد هم از نظر
داخلی و هم بین المللی به ضرر وی خواهد بود.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در این باره
گفت  :آن چیزی که برای ما اهمیت دارد و خط قرمز
ماست منافع ملی کشور است و هر زمانی که مسئوالن
عالی ما به این نتیجه برسند که به دلیل بدعهدی یکی
از طرف های مذاکره که فعال آمریکاست منافع کشور در
معرض خطر قرار می گیرد حتما مقابله به مثل خواهد
شد وخوشبختانه همه نهادهای حاکمیتی و گروه های
سیاسی روی این موضوع متفق هستند  .البته امیدوارم
طرف های مقابل نیز عاقالنه رفتار کنند و اجازه ندهند
آمریکا به خاطر خودش منافع بقیه کشورها را به خطر
بیندازد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد
رضــا تابش نماینده مجلس و عضو شــورای سیاست
گذاری اصالحطلبان نیز گفت :سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در دل مردم جا دارد و تالشهای آمریکا علیه
آن بیهوده است.
▪مسکو :سپاه را تروریستی نمیدانیم

در همین حال به گزارش فارس ،وزارت خارجه روسیه نیز
در بیانیهای از گزارشها درباره تصمیم کاخ سفید برای
اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان «سازمان
تروریستی» انتقاد کــرد .وزارت خارجه روسیه در این
بیانیه گفته که این تصمیم را در راستای طرح دولت آمریکا
برای لغو توافق هستهای ایران میداند .در همین زمینه
خبرگزاریصداوسیمابهنقلازشبکهتلویزیونیالمیادین
نوشت  :وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد :خروج آمریکا
از توافق نامه هسته ای باعث برهم خوردن ثبات خاورمیانه
می شود و بر ثبات جهانی هم تاثیر خواهد گذاشت .مسکو
منفعت واشنگتن در خروج از توافق نامه هسته ای ایران
را درک نمی کند و اگر واشنگتن اعمال تحریم های قبلی
علیه تهران را از سر بگیرد ،ایران به طور کامل حق دارد تا
اجرای توافق نامه هسته ای را متوقف کند.

خبر مرتبط

استانداران  4استان رای اعتماد گرفتند
هیئتوزیراندرجلسهروزچهارشنبهخودبهریاستحسنروحانیرئیسجمهور،بهاستاندارانپیشنهادیچهاراستان
کشوررایاعتمادداد.دراینجلسه،آقایانمحمدمهدیشهریاری،بهمنمرادنیا،سیدمنافهاشمیوسیدعلیآقازاده
از سوی هیئت وزیران به ترتیب به عنوان استاندار استانهای آذربایجان غربی ،کردستان ،گلستان و مرکزی منصوب
شدند .همچنین هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان
گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری صربستان به شرط عمل متقابل موافقت کرد.

▪رایزنی انگلیسی ها درباره برجام

تلفنی با رئیس جمهور آمریکا بر «تعهد قــوی» لندن
و متحدان اروپــایــی آن بــه تــوافــق هستهای ایـــران با
قدر تهای جهانی تاکید کرد .ترزا می روز سه شنبه
نیز در گفتوگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو ،نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی بر "پایبندی جــدی" انگلیس
به توافق هستهای تأکید کرده بود .وی از سوی دیگر،
همکاری انگلیس ،آمریکا و دیگر کشورها را برای مقابله
با آن چه "اقــدامــات بیثبات کننده ایــران در منطقه"
خوانده مهم دانسته است .وزیر امور خارجه انگلیس
نیز روز گذشته در لندن با علی اکبر صالحی رئیس
ســازمــان انــرژی اتمی کشورمان دیــدار کرد.بوریس
جانسون همچنین در صفحه رسمی خود در توئیتر از
گفتوگوی تلفنی با محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه
جمهوری اسالمی ایران خبر داد .وی نوشت« :با ظریف
صحبت کــردم .پادشاهی متحده (انگلیس) به توافق
هستهای با ایران متعهد است[ .در این تماس] بر نگرانی
جدی از وضعیت بازداشتشدگان دو تابعیتی از جمله
نازنین زاغــری  -رکتلیف ،تاکید کــردم ».وزیر خارجه
انگلیس همچنین بعد از گفتوگوی تلفنی با وزیر خارجه
ایران ،با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز درباره
برجام رایزنی و بر حمایت لندن از برجام مجدد تاکید
کرد .روزنامه انگلیسی گاردین هم در دو مطلب جداگانه
تایید نکردن برجام از سوی آمریکا را «اشتباهی بزرگ» و
«خطرناکترین قمار ترامپ» توصیف کرد .این روزنامه
در گزارشی نوشت :تقریب ًا تنها فردی در دولت [آمریکا]
که فکر نمیکند لغو توافق هستهای اقدامی خطرناک و
احمقانه است ،خود ترامپ است.

▪مسکو :اگر آمریکا تحریمهای هستهای را برگرداند
ایران میتواند اجرای برجام را متوقف کند

در همین حال به گزارش ایسنا ،گئورگی بوریسنکو رئیس
دپارتمان شمال آمریکای شمالی در وزارت امور خارجه
روسیه روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک
دربارهخروجاحتمالیآمریکاازتوافقهستهایایرانوگروه
 5+1هشدار داد .بوریسنکو تاکید کرد :اگر آمریکا واقعا
توافق هستهای بینالمللی برجام را لغو کند اجرای این
توافقبهچالشکشیدهمیشود.اینموضوعحتیمیتواند
باعث آن شود تا ایران انجام تعهدات خود را متوقف کند .به
خصوص اگر آمریکا تصمیم بگیرد تحریمهای هستهای که
یک بار برداشته شده بود را بار دیگر اعمال کند.

▪نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا
با موضوع ایران

روز گذشته همچنین نشست کمیته امور خارجه مجلس
نمایندگان آمریکا با حضور جمعی از مقامات آمریکایی با
موضوع ایران برگزار شد .در این نشست اد رویس ،رئیس
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با بیان
این که توافق هسته ای با ایران باید سفت و سخت اجرا
شود ،گفت :صد میلیارد دالر ،میزان پولی است که ایران
از توافق دریافت کرده که بخش اعظم آن به سپاه پاسداران
انقالب اسالمی رسید .الیوت انگل ،معاون کمیته امور
خارجه مجلس نمایندگان گفت :تایید نکردن پایبندی
ایران ،اولین گام در جهت نابودی توافق است و خروج ما
از این توافق ،اعتبار ایاالت متحده را زیر سوال میبرد.
سالیوان مشاور سابق معاون رئیس جمهور آمریکا نیز با

دادستانکل کشور 9 :دستگاه بر قوه قضاییه نظارت میکنند
آقای نماینده چرا همیشه به یک طرف غش میکنی ؟

دادستان کل کشور در سخنانی به اظهارات
اخیر یک نماینده مجلس و همچنین فضاسازی
هــا علیه قــوه قضاییه واکــنــش نشان داد .بــه
گزارش فارس ،حجت االسالم منتظری در سی
و ششمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل
کشور گفت :ما میبینیم با یک مسائلی مواجه
هستیم که در هیچ عقل و منطقی نمیگنجد.
قــوه قضاییه میخواهد در پروند ههای مهم
بــا مــهــر ههــای مهم بــرخــورد کند ،میگویند
سیاسیکاری میکنیم .آقایی میگوید قوه
بیکار است و مردم را احضار میکند! وی با اشاره
به این که در انتخابات تخلفات صریح خالف
قانون داشتیم ،افــزود :من به واسطه جایگاه
حقوقیام از اینها منع هستم .برخی آقایان
تخلفات روشنی داشتند .میخواهیم برخورد
کنیم میگویند برخورد سیاسی اســت .این
حرف هم مربوط به دولت سابق و هم مربوط به

دولت فعلی است .به گزارش میزان ،دادستان
کل کشور افزود:هیچ دستگاهی به انــدازه
قوه قضاییه در داخل خودش عوامل نظارتی
ندارد و  9دستگاه بر آن نظارت میکنند ،اما
با این نظارت ها ممکن است تخلفی رخ دهد
که ما با آن برخورد میکنیم .در همین چند
سال گذشته تعدادی قاضی از خدمت منفصل
شدند که این موضوع نشان میدهد دستگاه
قضایی از درون خود نظارت میکند و اینها را
نمیبینند و فقط انتقاد میکنند و حال در این
شرایط عوامل خارج از کشور هم از این فرصت
استفاده میکنند و میخواهند دستگاه قضا را
تضعیف کنند.دادستان کل کشور با بیان این که
شما تصور میکنید اگر قوه قضاییه در یک کشور
بی خاصیت شود به نفع مردم است؟ تصریح
کرد :آقای نماینده که از رانت وابستگی به این
و آن استفاده می کنی و دنبال به دست آوردن

نکته ای علیه قوه قضاییه هستی تا قوه را به
چالش بکشی حاال اگر انسان می دید این فرد در
همه عرصه ها وارد میشود دلش نمیسوخت
این آقا حق ورود در مسائل قضایی را ندارد.
حکایت ایــن آقــا مثل کسی اســت کــه روضــه
میخواند غش میکرد سمت خانم ها .چرا از
جاسوس ها و اپوزیسیون حمایت می کنی؟
چرا از افراد عادی حمایت نمیکنی؟ میروند
از جریان فتنه و امثالهم حمایت میکنند .این
ها خود را مدعی آزادی معرفی میکنند ،اگر
مدعی آزادی هستید چرا دروغ می گویید ،از
جریان سیاسی خاصی حمایت می کنید ،این
یعنی دنبال عدالت واقعی نیستید .وی تاکید
کرد :نمیگویم از قوه قضاییه انتقاد نکنید اما
از یک جریان و اشخاص خاصی یا محکومان
خاصی حمایت کردن نشان میدهد به دنبال
منافع سیاسی هستید.

قزاق کوچه های خلوت!
«جان فوران» در کتاب مشهور «مقاومت شکننده» که به
زبان فارسی نیز ترجمه شده است ،مینویسد[«:در دوره
رضاشاه ]،ارقــام رسمی بودجه نشان مـیداد که به طور
متوسط  33/5درصد کل درآمد دولت در فاصل ه سالهای
 1305تا  1320هـ.ش ،صرف ارتش شده است .به عالوه
بخش بزرگی از درآمد نفت(که در بودجه ذکر نمیشود)،
صرفخریدتجهیزاتگرانقیمتتسلیحاتیوایجادصنایع
کوچک مهمات سازی در تهران و شهرهای دیگر میشد.
امیران بلندپایه ارتش ،پستهای کابینه و مقامهای کلیدی
دستگاههای دولتی را پر میکردند ،با اندوختن ثروتهای
کالن ،اعضای پر نفوذ طبقه حاکم می شدند و غالب ًا امالکی
نیز به دست می آوردند  ...رضاشاه از این دستگاه عظیم
نظامی،مقدمت ًابرایدرهمشکستنجنبشهایاجتماعی
داخلی و جبهه مخالف دولت در دهههای  1300و 1310
هـ.ش استفاده کرد(نیروهای منظم پلیس مخفی تازه
تأسیس نیز ،ارتش را در این زمینهها یاری میدادند) ،اما
همین ارتش قدرقدرت ،در برابر نیروهای قدرتمند خارجی
که در  1320هـ.ش ایران را اشغال کردند ،زبون ماند ».به
دیگر سخن ،شاه به جاهل کوچههای خلوت میمانست که
وقتی رقیبی برای عرض اندام نبود ،پیوسته برای در و دیوار
شاخ و شانه میکشید! «فوران» به رویکرد دیکتاتورمآبانه
رضاشاه در حذف چهرههای برجسته سیاسی و اجتماعی
نیز ،اشاره میکند و مینویسد«:کنترل شاه بر مجلس و
زندگی سیاسی عمومی نیز از همین الگو تبعیت میکرد.
اغلب چهرههای برجسته نیمه دهه  1300هـ.ش از صحنه
مجلس کنار گذاشته شدند .در  1306به جان [آیتا...
سیدحسن] مدرس سوءقصد شد که ناکام ماند .سپس
در سال  ،1307او را به نقطه دوردستی تبعید و در سال
 ،1317مسموم کردند .صدای محمد مصدق ،در 1307
خاموش شد و از انتخاب مجدد وی به نمایندگی مجلس
ممانعت به عمل آمد  ...دیگر کسانی که جبهه مخالفان
بالقوه را تشکیل مـیدادنــد ،بازداشت شدند ،به تبعید
رفتند یا از زندگی سیاسی کناره گرفتند  ...در مجموع،
در دوره سلطنت رضاشاه ،چند صد مورد قتل سیاسی ،به
دستور دولت واقع شده است .مجلس از همان آغاز ،ک ً
ال به
نیات شاهانه درآمد  ...زمین
صورت ُمهر تأیید به دستورات و ّ
داران ،کسبه غیربازاری و کارمندان بلندپایه 84 ،درصد
کل نمایندگان مجلس را تشکیل می دادند ،روحانیان که
در سال  24 ،1304درصد نمایندگان مجلس را تشکیل
میدادند ،در سال  1319ابد ًا در مجلس حضور نداشتند.
انتخاباتازمجلسششمتامجلسسیزدهم،دقیق ًاازجانب
وزارت کشور و همکاری استانداران و فرمانداران ،تحت
کنترل رضاشاه بود».

خبر آخر
وزیر اطالعات :دری اصفهانی مرتکب
جاسوسی نشده است

مسکو :اگر آمریکا تحریم های هسته ای را برگرداند ایران می تواند اجرای برجام را متوقف کند

روز گذشته نیز نخست وزیــر انگلیس در گفتوگویی

...

نوشتههای ناخوانده
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موج انتقادات نسبت به مواضع ضدبرجامی ترامپ از واشنگتن تا مسکو
طاهری -در حالی که سخنگوی کاخ سفید از اعالم
سیاست جامع آمریکا علیه ایــران طی روزهــای آینده
خبر داد ،بسیاری از کشورهای اروپایی درباره احتمال
تأیید نشدن پایبندی ایران به برجام از سوی آمریکا ابراز
نگرانی کردند .روز گذشته سارا سندرز سخنگوی کاخ
سفید در نشست مطبوعاتی خود درخصوص سیاست
جامع ترامپ دربــاره ایــران گفت که رویکرد وی ،طیف
گستردهای از مسائل را شامل خواهد شد و تنها بخشی
از رفتارهای ایــران به عنوان یک «بازیگر بد» را در نظر
نمیگیرد .وی در پاسخ به تصمیم ترامپ در خصوص
برجام گفت که رئیسجمهور در هفته جاری و ظرف چند
روز آینده تصمیم خود درباره این توافق را اعالم خواهد
کرد .پیشتر یک مقام آمریکایی به رویترز گفته بود ،دونالد
ترامپ احتماال روز پنج شنبه  ۱۲اکتبر ( ۲۰مهرماه) در
خصوص راهبرد آمریکا در قبال توافق هسته ای با ایران
سخنرانی خواهد کرد .هنوز مشخص نیست که راهبرد
جامع آمریکا امروز(پنج شنبه) اعالم خواهد شد یا در
ضرب االجل  90روزه درخصوص اعالم پایبندی ایران
به برجام(در روز یک شنبه) اعالم خواهد شد .در همین
حال کریس کونز ،عضو کمیته روابــط خارجی مجلس
سنای آمریکا ،نیز در گفت و گو با ویکلی استاندارد گفت:
از تالشها برای مذاکره درباره موافقت نامههای تکمیلی
توافق هستهای ایران حمایت میکند و از رئیس جمهور
آمریکا درخواست کرد این توافق را تایید کند.
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اشاره به این که توافق هستهای هدفی که داشته را محقق
کرده است ،تصریح کرد :با خروج از این توافق ،دیگر توان
ائتالفسازی بینالمللی نخواهیم داشت و نمیتوانیم به
ایران فشار بیاوریم.
▪نشست قانون گذاران دموکرات آمریکا درباره توافق
هسته ای ایران با حضور کری و مونیز

پایگاه اینترنتی پولیتیکو گزارش داد که قانون گذاران
دمــوکــرات روز چهارشنبه(به وقــت محلی) نشستی با
مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی از جمله جان کری و
ارنست مونیز وزیــران خارجه و انرژی دولت اوباما و نیز
وندی شرمن معاون سابق وزارت خارجه که در مذاکرات
هسته ای با ایران حضور داشتند ،برگزار می کند .در این
نشست«،وندی شرمن» معاون سابق وزیر خارجه آمریکا،
«جــرارد آرو» سفیر فرانسه در آمریکا و همچنین «دیوید
او سالیوان» نماینده اتحادیه اروپا در آمریکا نیز حضور
خواهند داشت .پولیتیکو در ادامه نوشت :این جلسه در
حالی برگزار خواهد شد که ترامپ باید تا ضرب االجل
 15اکتبر( 23مهر) در مورد دیدگاه دولتش در قبال
پایبندی ایران به برجام نظر خود را اعالم کند .ترامپ
پیشتر بارها از توافق هسته ای با ایران انتقاد کرده بود.
این رسانه آمریکایی تصریح کرد :زمانی که برجام اجرایی
شد ،جمهوری خواهان با اجماع نظر با آن مخالفت کردند
اما در این مقطع زمانی شماری از قانون گذاران کلیدی
جمهوری خواه در این رابطه که آیا واشنگتن باید تحریم
ها علیه ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بار دیگر
اعمال کند ،تردید دارند.

واکنش علی مطهری به اظهارات دادستان کل کشور
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی در نامه ای سرگشاده به اظهارات اخیر
دادستان کل کشور واکنش نشان داد .به گزارش ایسنا ،در بخشی از نامه علی
مطهری خطاب به حجتاالسالم منتظری که در اختیار ایسنا قرار گرفته ،آمده
است«:وی با اشاره به این که در سخنان اخیر خود خطاب به این جانب گفتهاید
"چطور است که از هر کسی حمایت میکنید افراد مسئلهدار و کسانی اند که وابسته
به ضدانقالب و اپوزیسیون هستند؟" نوع رفتار با این منتقدان و یکی دانستن آن
ها با ضدانقالب و اپوزیسیون را درست ندانسته و این که برای حفظ نظام نیز از
هر وسیلهای میتوان استفاده کرد را مورد انتقاد قرارداده و مدعی شده این افراد
نسبت به افراد عادی مورد ظلم مضاعف واقع میشوند و الزم است ما نمایندگان
مجلس از آن ها حمایت بیشتری داشته باشیم.وی همچنین می افزاید :از لزوم حفظ
اقتدار قوه قضاییه گفتهاید .سخن درستی است ولی اقتدار قوه قضاییه با اصالح آن
حفظ میشود نه با کمطاقتی در مقابل انتقادها .نگاه خود را نسبت به مقوله حفظ
نظام اصالح کنید .نظام جمهوری اسالمی آن چنان که شما خیال میکنید یک
نهال لرزانی که با هر بادی به این سو و آن سو میرود ،نیست .بلکه درخت تنومندی
است که ریشه در ایمان اسالمی مردم دارد .راه حفظ آن محدود کردن آزادی بیان
نیست بلکه آزادی بیان ضامن بقای آن است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی درادامه می افزاید :پیشنهاد میکنم کتاب آینده
انقالب اسالمی ایران شهید آیتا ...مطهری را مطالعه بفرمایید قطعا در اصالح نگاه
جنابعالی و اصالح امور قوه قضاییه موثر خواهد بود».

وزیر اطالعات گفت ،از نظر معاونت ضدجاسوسی این
وزارت که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی
اســت ،دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.
به گــزارش ایسنا ،سیدمحمود علوی در خصوص اتهام
جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هستهای به
خبرنگار ایسنا گفت :وزارت اطالعات مسئول صیانت و
حراست از مذاکرات هستهای بوده و در این موضوع یکی از
درخشانترین فعالیتهای خود را در این حوزه انجام داده
است .وی خاطرنشان کرد :مذاکرات در امنترین فضا از
نظر صیانت از اطالعات انجام شده و وزارت گزارشهای
بیوقفه آن را به مقامات عالی کشور منعکس کرده است.
وزیــر اطالعات دربــاره اتهام جاسوسی دری اصفهانی،
تصریح کرد :درخصوص دری اصفهانی قبال در چند نوبت
تصریح شده و بازهم به صراحت اعالم میکنم ،از آنجا که
مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت
ضدجاسوسی وزارت اطالعات است ،از نظر این معاونت،
آقــای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده
بلکه در برابر هجمههایی که برخی سرویسهای بیگانه
به وی داشتهاند ،هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت
ضدجاسوسی وزارت اطالعات همکاری داشته است.

...

خارج از دستور
مصافحه کریمی قدوسی با ظریف
بــراســاس گــزارش فــارس ،روز گذشته اظــهــارات ظریف
در جلسه غیرعلنی مجلس که به پایان میرسد ،جواد
کریمی قدوسی نزد وزیر خارجه میرود و با وی مصافحه و
از مواضعش تقدیر میکند .وزیر خارجه با لبخندی واکنش
نشان میدهد «خدایا! این چه روزی است که آقای کریمی
قدوسی از ما تشکر میکند»؛ کریمی قدوسی هم این گونه به
ظریف پاسخ میدهد «ما اگر انتقادی هم کردیم برای اصالح
بوده است وگرنه سعی میکنیم منصف باشیم» منتقدان
دیگر هم نزد وزیر خارجه میروند «آقای ظریف! بر مواضعت
برای تامین منافع کشور بایست ،ما هم حمایتت میکنیم».

درخواست نماینده شیراز از وزیر ارشاد
برای برگزاری مراسم روز کوروش

به گزارش ایسنا ،بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در
مجلس شورای اسالمی در نامهای خطاب به وزیر ارشاد
خواستار برگزاری مراسم روز کوروش در روز هفتم آبانماه
برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران شد.

کواکبیان :قوه قضاییه حق و حقوق تجمعکنندگان
مقابل ساختمان این قوه را روشن کند
کواکبیان ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس طی تذکری
از قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر تکلیف افــرادی که
مقابل ساختمان این قوه تجمع کردهاند را مشخص و حق و
حقوق آن ها را روشن کند.
CMYK

