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تازههای مطبوعات
••شرق–اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«رایزنیباجناحهای
سیاسی» نوشت :خبرهای رسیده حاکی است که مرکز
تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری از برخی چهرههای
اصالحطلب دعــوت کــرده تا بحران پیشآمده را بررسی
کنند .چهرههایی که در این نشست حاضر شدند ،تمایلی
نداشتندتادربارهجزئیاتاینجلسهسخنیبهمیانبیاورند.
••کیهان – بیش از  240روز از حــادثــه انفجار معدن
زغالسنگ زمستانیورت آزادشهر گلستان و کشته شدن
 44نفر از معدنکاران میگذرد اما هنوز از انتشار گزارش
حقیقتیاب و اجرای دستور فوری وزیران فعلی و سابق
صنعت ،معدن و تجارت خبری نیست.
••شرق –تجمعات این روزها در کشور همه را شوکه کرده
است .اعضای فراکسیون امید به منظور بررسی وقایع
اخیر گــرد هم میآیند .خروجی امــا قابل تأمل است؛
حذف بودجهنظارتناپذیرها .کنایه فراکسیونامیدیها
میلیاردها تومان بودجه مؤسسههای فرهنگی را نشانه
گرفته که هر سال در قامت جدول  ١٧در بودجه میآمد و
امسال کمی سامان دهی شد.
•• آرمــان -ایــن روزنامه در مطلبی با عنوان « دهه چهارم
زندگی ،اوج طالق» به نقل از سیفا ...ابوترابی سخنگوی
سازمان ثبت احوال میانگین سن مردان در هنگام طالق را
 36ونیمسالوسنخانمهارا31سالوهفتماهاعالمکرد.
••ایــران – رضا نصری ،صاحب نظر مسائل بینالملل با
هشدار درباره پیامد تجمعات اخیر گفت :تضعیف «قدرت
مرکزی» تکفیری ها و تروریست ها را روانه کشور میکند.
••وطن امروز-دو روز پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش
خــودرو ،کرمان موتور در اقدامی شگفت ،قیمت برخی
محصوالت خود را بیش از  40میلیون تومان افزایش داد.
اینبرایچهارمینباردرسهماهگذشتهاستکهمحصوالت
گروه کرمانموتور گران میشود .جالبتر آن که مدلهای
گران شده برای  2017بوده و روشن نیست که این شرکت
بر چه اساسی قیمتها را تا این اندازه افزایش داده است.
••ایران – این روزنامه درگزارشی آمار بیکاری در شهرهای
معترض را بررسی کرد ونوشت :هرچند ،هنوز اطالعات
الزم برای برآورد علل موثر وجود ندارد ،اما در برخی گمانه
زنیها به بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی تجمعات
اشــاره شده اســت .بررسیهای آمــاری و اسنادی نشان
میدهد که بیکاری طی سالها و دهههای مختلف روی هم
انباشته شد و جمعیت  ۳میلیونی بیکاران امروز را ساخت.
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ناگفته های فرمانده سپاه از اغتشاشات اخیر

...

نوشتههای ناخوانده

سرلشکر جعفری :نیروهای امنیتی در حال بررسی دخالت یک مسئول سابق در آغاز اعتراضات هستند

جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

فرمانده سپاه پاسداران در اولین موضع گیری خود درباره
اتفاقات اخیر در کشور ،ناگفته هایی از آموزش اغتشاش
گران روز جمعه به بعد توسط منافقین ،دستور آل سعود
ِ
برای ورود داعش به مرزهای ایران ،حضور سپاه در کنترل
امنیت برخی استان ها و نفش یک سایت نزدیک به یک
مسئول سابق در اتفاقات اخیر ،بیان کرد .وی پراکندگی
فتنه اخیر را نسبت به اتفاقات سال 88گسترده تر دانست
و در عین حال تأکید کــرد :دشمنان بدانند تهدیدات
دفاعی و امنیتی علیه ایــران اسالمی دیگر جواب نمی
دهد ،امروز می توانیم بگوییم روز پایان فتنه  96است.
▪سناریوی کشته سازی را در قهدریجان ،ایذه و نجف
آباد دیدیم

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل سپاه با
بیان این که آمریکا ،صهیونیست ها و آل سعود به داعش
دستور ورود به ایران را دادهاند و برخی تیم های پیشروی
آن ها نیز وارد شد هاند تا دست به انفجار و خرابکاری
بزنند ،تأکید کــرد :پیشروهای این گــروه جنایتکار هم
اکنون کامال تحت کنترل است و نیروهای ضعیف این
گروهک تروریستی هم اگر جرئت دارند از مرزهای ایران
اسالمی عبور کنند .وی کشتهسازی را یکی از برنامه های
اصلی فتنه گران در اغتشاشات اخیر دانست و دراین باره
توضیحداد:میخواستندکام ً
البهصورتجدیوهدفمند
جان مردم چه کودک و چه بزرگ را بگیرند و به گردن

حکومت اسالمی ایران بیندازند .این کشته سازی ها را
در قهدریجان ،ایذه و نجف آباد دیدیم که حتی دو برادر
بسیجی را با گلوله ساچمه ای و چاقو به شهادت رساندند و
این جنایات را از البه الی جمعیت هدایت می کردند.
▪پاسخ به سوالی دربــاره نقش احتمالی یک مسئول
سابق در اعتراضات

فرمانده سپاه در پاسخ به سوالی درخصوص ادعــای
برخی مسئوالن استان خراسان رضوی مبنی بر دخالت
جریان منسوب به یکی از مسئوالن سابق در آغاز این
تجمع و اعتراض در مشهد و برخی مناطق دیگر که در
ادامه از دست رها شد و به اغتشاش و فتنه رسید ،گفت:
این موضوع با فراخوان یکی از سایت هایی صورت گرفت
که وابسته به شخصی است که این روزها زبان به مخالفت
خوانی به اصل و ارزش های نظام گشوده است .جعفری
تاکید کرد :نیروهای امنیتی درحال بررسی این مسئله
هستند و اگر به دخالت این مسئول سابق برسند قطعا
متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند
کرد .این بخش از سخنان سردار جعفری دو روز پس از
آن انجام شد که در جلسه سران احزاب و وزارت کشور
نیز بررسی نقش جریان انحرافی و لیدر این جریان در
اعتبارزدایی از دستگاههای مختلف حاکمیتی و ترویج
بی اعتمادی مــردم به عملکرد نظام مــورد تأکید قرار
گرفته بود  .

درخواست آمریکا برای جلسه فوری شورای امنیت درباره ناآرامی ها در ایران با مخالفت روبه رو شد

دست رد شورای امنیت به سینه آمریکا

...

ادیب -رئیس دورهای شورای امنیت درخواست نماینده
آمریکا برای برگزاری نشست فوری درباره ایران را رد کرد
و یادآور شد به جز آمریکا دیگر کشورها ضرورتی برای
این کار نمی بینند .نیکی هیلی ،نماینده دایم آمریکا در
سازمان ملل متحد در جدیدترین ادعای ضدایرانی خود
با اشاره به اغتشاشات در ایران گفت :آمریکا از سازمان
ملل خواهد خواست که برای بررسی این اعتراضات
نشست های اضطراری برگزار کند .به گــزارش مهر،
هیلی گفته است« :این نشست های اضطراری با هدف
بحث و گفت وگو درباره رسالت آمریکا(!) برای کمک
به مردم ایران در جهت سرنگونی رئیس جمهور ایران
برگزار خواهد شد!»
در عین حال این درخواست با موافقت «خیرات عمروف»
روبه رو نشد .این دیپلمات بلندپایه ،نماینده قزاقستان و
رئیس دوره ای شورای امنیت است .به گزارش تسنیم ،او
در این باره توضیح داد« :ایران در دستور کار شورای امنیت
قرار ندارد ،البته اگر هر یک از اعضای شورا تقاضای بررسی
این موضوع را مطرح کند ،این درخواست بررسی می شود
و ما قطعا آمادگی داریم تا روی این مسئله کار کنیم ،ولی
این وضعیت بستگی به توافق اعضای شورای امنیت دارد
که هم اکنون به جز آمریکا ،بقیه کشورها چنین ضرورتی را
نمی بینند».نماینده آمریکا دو روز پیش گفته بود که «تمام
مردم دوستدار آزادی باید با آرمان مردم ایران همراه شوند.
جامعه بینالمللی در سال  2009اشتباه کرد و این کار را
انجام نداد ».اشاره وی به سال 88است که به گفته او دولت
وقت آمریکا و دیگر کشورها از اعتراضات در ایران حمایت
نکردند! دو روز پیش آندرو پیک ،معاون دستیار وزیر خارجه
آمریکا در امور ایــران ،از رایزنی کشورش با دیگر قدرت
ها برای افزایش تحریمها علیه ایران به بهانه «سرکوب
تظاهراتها در ایران» خبر داده بود.
▪تمسخر پیشنهاد آمریکا توسط نماینده روسیه

نکته جالب این بود که دیــروز سخنگوی وزارت خارجه
روسیه این پیشنهاد نماینده آمریکا را به تمسخر گرفت.
«ماریا زاخــارووا» در صفحه فیس بوک خود نوشت« :بی
تردید هیئت آمریکایی موضوعات مهمی برای گفتن دارند؛
به عنوان مثال نیکی هیلی می تواند تجربه آمریکا درباره

پراکنده کردن راهپیمایی مسالمت آمیز مردم این کشور،
جزئیات بازداشت های دسته جمعی ،سرکوب خشن
جنبش وال استریت و پاک سازی وحشیانه شهر فرگوسن
از معترضان را به اطالع جهانیان برساند ».به گزارش مهر،
نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد هم اظهارات
نماینده آمریکا در این سازمان را حمایت از خشونت طلبی
و آتش افروزی در ایران و سرپوشی برای شکست سیاست
های آمریکا و متحدان منطقه ای آن دانست.
▪معاون ترامپ :همه علیه سپاه بایستند

از سویی دیگر حمایت های مقامات غربی از آشوب های
ایران همچنان ادامه دارد .مایک پنس ،معاون اول رئیس
جمهور آمریکا در حساب کاربر یاش در توئیتر نوشته
است« :تا زمانی که دونالد ترامپ رئیسجمهور است و من
معاونش ،ایاالت متحده آمریکا اشتباهات شرمآور گذشته
را تکرار نخواهد کرد .در آن زمان ،دیگران خودشان را کنار
کشیدند و مقاومت قهرمانانه مردم ایران (!) را در مبارزه
با حکومت بیرحمشان نادیده گرفتند ».وی همچنین
نوشت« :الزم است که دوستداران آزادی در همه جا ،در
کنار مردم ایــران و علیه سپاه بایستند« ».بن کاردین»،
عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس سنای
آمریکا دراین باره گفت :ابزار تحریم در اختیار ماست.
▪محکومیت مواضع آمریکا توسط کشورهای همسو

در این بین برخی کشورها که روابط بهتری با جمهوری
اسالمی ایران دارند ،آشوب ها در ایران و همچنین دخالت
آمریکا در امور داخلی ایران را محکوم می کنند؛ وزارت
خارجه سوریه اعالم کرد که این کشور همبستگی کامل
خود با ایران را اعالم و مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی
دربــاره حوادث اخیر در ایران را محکوم میکند .نواف
الموسوی ،عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومه» وابسته به
حزب ا ...لبنان با اشاره به شکست های آمریکا از ایران
از جمله در موضوع سوریه ،گفت :اکنون حمله به «قلعه»
یعنی ایــران آغــاز شــده اســت .وی همچنین خطاب به
مقامات غربی تصریح کرد :هیچ کس نمیتواند در برابر
اراده  40میلیون نفر بایستد .مقامات ترکیه نیز در تماس
با همتایان ایرانی خود مواضع مشابهی گرفتند.

شاپورریپورتر؛جاسوسارشدانگلیسدرایران

▪آمارهایسردارجعفریازجمعیتاغتشاشگردرکلکشور

جعفری با بیان این که اگر در این شرایط آمادگی های
امنیتی نبود ،شدت این فتنه بسیار گسترده تر از این می
شد ،افزود :در فتنه اخیر ،سپاه تنها در سه استان اصفهان،
لرستان و همدان به طور محدود وارد عمل شد .وی افزود:
بیشترین اجتماع شهری در این فتنه در اوج آن تجمعی
 1500نفری بود و در کل کشور در اوج اغتشاشات نیز
حدود  15هزار نفر حضور داشتند.سردار جعفری با بیان
این که بسیاری از اغتشاشگرانی که از روز جمعه به بعد در
مرکز فتنه بودند ،همه آموزش دیده ضدانقالب و منافقان
بــودنــد،افــزود :آن ها دستگیر شدند و به شدت با آنان
برخورد خواهد شد .وی گفت :همزمان در فضای مجازی
با سه هــزار نیروی جدید شبکه ســازی را آغــاز کردند و
آستانه سالگرد حماسه  9دی و مشکالت اقتصادی را
بهترین بهانه برای آشوب در کشور دانستند .فرمانده سپاه
پاسداران افزود :کنترل نکردن فضای مجازی که مدیریت
آن در خارج از کشور است و کوتاهی مسئوالن در کنترل
این فضا نیز به اغتشاشات شدت داد ،اما زمانی که فضای
مجازی کنترل شد ،شاهد کاهش فتنه گری ها بودیم.
▪مردم با وجود همه مشکالت در لحظه ،راه خود را از
آشوبگران جدا کردند

جعفریبابیاناینکهمردمباوجودهمهمشکالتاقتصادی
در زمان مناسب به دفاع از آرمان های انقالب پرداختند،

تصریحکردبایدقدرمردمخوب،مقاوم،مومنوبصیروآگاه
ایراناسالمیرادانست؛مردمیکهباوجودهمهمشکالت
درلحظهراهخودراازآشوبگرانجداکردندوهرکهدروسط
صحنهبوددراینروزهایآخرهمهاغتشاشگروجیرهخوار
بیگانه بودند .وی با اشاره به این که مشکالت اقتصادی،
گرانیوبحثبیکاریهمیشهدغدغهملتایرانودرمقاطعی
اززمانوضعیتازایندورانهمسختتربودهاست،گفت:
مردم باید دردها و مشکالتشان توسط مسئوالن به خوبی
شنیده شــود .جعفری افــزود :بعضی احساس می کنند
دوستی با آمریکا وضعیت اقتصادی را بهتر می کند اما این
افرادنگاهیبهکشورهاییمانندمصربیندازندکههمهچیز
خودرافدایدوستیباآمریکاکردند.ویدرانتهاتأکیدکرد:
سپاهآمادهاستبهکمکدولتبشتابدوبرایعملیکردن
اقتصادمقاومتینیروهایخودرامتمرکزکندتاباکمکهم
ازاینبحرانعبورکنیم.

سی ان ان :ترامپ به دنبال استفاده از اعتراضات
برای لغو برجام است
رئیس جمهور آمریکا ممکن است از اغتشاشات ایران
به عنوان بستری برای لغو برجام سوء استفاده کند .این
مطلبی است که شبکه آمریکایی «سی ان ان» در تحلیل
خود در خصوص تحوالت اخیر ایران نوشته است .اشاره
این رسانه آمریکایی به موعد نوبه ای تمدید لغو تحریم
های ضدایرانی است که یک هفته دیگر ( 22دی) فرا
می رسد .در این زمینه تحلیل گر اندیشکده بنیاد دفاع
از دموکراسی به ســی.ان.ان گفته است« :حتی قبل از
اعتراضات ،ادامه لغو تحریمها و تأیید پای بندی ایران به
برجام جزو موضوعات سیاسی پیچیدهای بود اما تحوالت
فعلی در ایــران ،این امــور را پیچیده تر کــرده اســت ».به
گــزارش فــارس ،این تحلیل گر اشــاره کــرده که احتما ًال
دولت ترامپ چنین رخدادهایی را وارد بخشی از معادله
چگونگیرویاروییباتوافقهستهایایرانو 5+1میکند.

انعکاس
••خبرگزاریدانشجونوشت:محمدقاصداشرفی،رئیس
انجمن سینماداران گفت :مدتی بود که آلودگی هوا باعث
مراجعه کمتر خانواده ها به سالن های سینما شده بود؛ اما
اتفاقات اخیر ،روند کاهش فروش سینماها را بیش از پیش
کرد .وی گفت :با توجه به آمار ارائه شده روز گذشته ،فروش
سالن های سینما با کاهش 70درصدی مواجه شده است.
••رجانیوزنوشت:پسازتماستلفنیروزگذشتهروحانیو
مکرون،کاخالیزهباانتشاربیانیهایبهجزئیاتاینگفتوگو
پرداخت و اعالم کرد سفر وزیر خارجه این کشور به تهران به
تعویق افتاده است .آنچه که در بیانیه کاخ الیزه از تماس
تلفنی به روشنی به چشم میآید دخالت وقیحانه پاریس در
امور داخلی ایران است ،چنانکه در این بیانیه آمده است
که مکرون در تماس تلفنی خود با روحانی از برخورد با
اغتشاشگران ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتنداری
ایران و احترام به حقوق اساسی آنها شده است!
••اعتماد آنــایــن نوشت :محمد مــقــدم ،عضو مجمع
روحانیون مبارز با تاکید بر این که تحریف بیانیه مجمع
روحانیون مبارز با هدف ناامید کردن مردم از اصالح طلبان
است ،گفت« :اگر این ها اطالعیه مجمع روحانیون مبارز را
می خواندند دست به چنین خبرسازی نمی زدند .آن ها یا
اطالعیهرانخواندهاندیابهعمدتحریفکردهاند.دراطالعیه
مجمع روحانیون مبارز بین اعتراض و آشوب تفکیک قائل
شده است .هر عقل سلیمی این گونه عمل می کند و موضع
می گیرد .چگونه ما می توانیم عده ای که مسجد را آتش می
زنند معترض نام ببریم .در حالت خوش بینانه این ها خشم
کور و غیرقابل کنترلی دارند یا ممکن است بین آن ها برخی
جریان ها نفوذ کنند تا اعتراضات با خشونت همسو شود تا
زمینه را برای خشونت متقابل فراهم کنند».
••تابناک نوشت  :رحیمی ،نماینده مجلس در مطلبی با
عنوان «مداخله ناشیانه ترامپ و جانسون در امور داخلی»،
اظهار کرد :وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن چنین
مواضع ناشیانهای الزم است با احضار سفیران انگلیس و
سوئیسبهعنوانحافظمنافعآمریکا،مراتباعتراضرسمی
ایران و مردود بودن این اقدامات را به فوریت منعکس کند.
••نامه نیوز نوشت  :حمیدرضا فوالدگر ،نماینده مردم در
مجلسدرخصوصارزیابیخودازنقشصداوسیمادرغیاب
شبکههای اجتماعی که در شرایط فعلی مسدود هستند،
اظهار کرد :صداوسیما باید بتواند نقش خود را به خوبی ایفا
کند؛ باالخره رسانه ملی است .باید به گونهای رفتار کند که
هممردماحساسکنندمسائلبهدرستیبیانمیشودوهم
اینکهیکنهادحاکمیتیاستوبایدبهنحویگامبرداردکه
در جهت حفظ منافع و امنیت ملی باشد.
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▪سخنگوی کــاخ سفید :ترامپ هنوز تصمیمی
نگرفته است

ســارا سندرز ،سخنگوی کــاخ سفید دو روز پیش در
نشستخبریخوددرپاسخبهسوالیدربارهاغتشاشات
اخیر در ایران تصریح کرد :دولت ترامپ گزینههای خود
برای بازگرداندن تحریمهای رفعشده ذیل برجام علیه
ایــران را حفظ کرده است .وی در پاسخ به سوال یک
خبرنگار مبنی بر این که آیا آشوبها در ایــران دست
رئیسجمهورآمریکابرایبازگرداندنتحریمهاعلیهاین
کشور را باز نگاه داشته است ،گفت« :ببینید ،ما مطمئن ًا
گزینههای خودمان را از لحاظ تحریمها روی میز نگاه
میداریم .درباره امضای معافیتهای تحریمی در ماه
ژانویه ،رئیسجمهور هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته
است ،اما او تمامی گزینهها را در این زمینه روی میز نگاه
خواهد داشت».در همین حال مقاماتی از کاخ سفید که
نخواستند نامشان فاش شود ،به وبگاه خبری تحلیلی
«فریبیکن»گفتنددولتآمریکا«درحالتهیهاقداماتی
برای حمایت از آشوبگران و تخریبگران در ایران برای
تبدیل آن به فرصتی جهت تغییر حکومت این کشور

است ».به گزارش الف ،این منابع تأکید کرده اند ترامپ
و معاونش «مایک پنس» به شدت تالش می کنند اجازه
ندهنداتفاقزماناوباماتکرارشودومعترضانایرانیراه
بهجایینبرند.ترامپ همروزگذشت ه درتازهترینتوییت
خود وعده داد که «در زمانی مناسب ،از معترضان ایرانی
حمایت می کند».
▪تمام گزینه ها روی میز است

سخنگوی کاخ سفید ،در ادامه در جواب این که آیا
اعتراضات محاسبات ترامپ در این زمینه را تحت تأثیر
قرار داده است ،گفت« :الزام ًا نه .منظورم این است که
رئیسجمهور مواضع بسیار روشنی در حمایت از مردم
ایران اتخاذ کرد .درباره امضای معافیتهای تحریمی
او هنوز تصمیمی نگرفته است ،اما تمامی گزینهها
دربــاره آن را روی میز نگاه خواهد داشــت ».دیروز
موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در موضعی سختترین لحظه زندگی اش در سال
 2017میالدی را لحظه ای دانست که ترامپ اعالم
کرد ایران به توافق هستهای پای بند نبوده است .وی
همچنین تصریح کرد اتحادیه اروپا به عنوان قدرتی
چندجانبه و مطمئن ،برای اجرای توافق هستهای
توسط تمام طرفها تالش میکند .بر اساس قانون
آمریکا ،رئیس جمهور این کشور هر سه ماه یک بار باید
ضمن اعالم پای بندی ایران به برجام ،دستور استمرار
لغو تحریم ها را بدهد .ترامپ سه ماه پیش علی رغم
صدور این دستور مدعی شد که ایران به توافق هسته
ای پای بند نبوده در حالی که آژانــس بین المللی
انرژی اتمی تاکنون  9بار بر پای بندی ایران صحه
گذاشته است .اکنون که رئیس جمهور آمریکا مدعی
است در کنار مردم ایران خواهد بود باید دید که تحریم
های لغو شده را به بهانه حمایت از مردم ایران (!) باز
خواهد گرداند یا باز هم مجبور می شود مانند تصمیم
نهایی اش توافق هسته ای را برای یک دوره سه ماهه
دیگر عقب بیندازد.

یکی از مرموزترین و در عین حال ،معرو فترین عوامل
ـران دوره پهلوی دوم« ،شاپور جی»
فعال انگلیس ،در ایـ ِ
بود .رد پای او را میتوان در بسیاری از دخالتهای دولت
بریتانیا در امور داخلی ایــران ،از جمله در کودتای 28
مــرداد سال  1332مشاهده کــرد« .شاپور جی» که به
«شاپور ریپورتر» نیزمعروف است ،از خانوادهای متمول و
متعلق به پارسیان هند بود « .حسین فردوست» ،دوست
و ندیم محمدرضاپهلوی و رئیس دفتر ویژه اطالعات او،
در خاطراتش مینویسد« :پــدر شاپور(اردشیر جی) از
بنیان گذاران فراماسونری در ایران و همان کسی بود که
رضاخان را پیدا کرد و برای کودتا به انگلیسیها پیشنهاد
نمود« ».شاپور» در محافل و جلسات مختلف ،با کسوت
خبرنگار ،استاد زبان انگلیسی و وابسته تجاری ظاهر
میشد و مسئولیت پیچیدهترین عملیاتهای انگلیس در
ایران را برعهده داشت.
او به دلیل خدمات فراوانش به استعمار انگلیس ،لقب
ِ
«سر» را از ملکه انگلیس دریافت کرد« .فردوست» درباره
وی میافزاید«:شاپور جی بدون تردید برجستهترین و
مهم ترین مقام اطالعاتی انگلیس در رابطه با ایران بود.
او هیچگاه سمت و شغل خود را در دستگاه انگلیسیها
نگفت و بیشتر از ایرانی بودن خود صحبت میکرد .ولی
روشن است که اهمیت و مقام شاپور جی ،به خاطر پست
و ِس َمت نبود بلکه به خاطر خصوصیات خــود وی بود.
من در طول حیات خود کسی را ندیدهام که مانند شاپور
جی ،نزد انگلیسیها محترم و معتبر باشد ».طبق نوشته
«فــردوســت»« ،شاپور ریپورتر» با شبکهای گسترده از
طرفداران انگلیس در دربار پهلوی ارتباط داشت که مهم
ترین آن ها« ،اسدا ...علم» بود.
«شاپور» از این طریق بر سیاست گذاریهای رژیم پهلوی
تأثیر میگذاشت و ضمن همکاری با سفارت آمریکا،
میکوشید تا خواستههای بریتانیاییها در ایران ،محقق
شــود .با ایــن حــال ،اطالعات دقیقی دربــاره «شــاپــور» و
اقدامات وی در دست نیست .او پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،از ایــران گریخت ،اما ضمن بازرسی از منزل
شخصی وی در تهران ،مدارکی به دست آمد که گوشهای
از نقش وی در برخی وقایع تاریخ معاصر ایــران ،مانند
کودتای  28مرداد و فروش گسترده تسلیحات نه چندان
کاربردی انگلیسی به شاه را بازگو میکرد .این مدارک
توسط «عبدا ...شهبازی» تدوین و در جلد دوم کتاب «ظهور
و سقوط سلطنت پهلوی» ،منتشر شد.

اخبار
اردوغان در تماس با روحانی :به دخالت
ترامپ عادت کرده ایم!
رئیس جمهور ترکیه در پی حمایت مقامات آمریکا از
اغتشاشات اخیر در ایــران ،با همتای ایرانی خود تماس
گرفت و تأکید کرد :ما تبلیغات رسانه های غربی را علیه
خودمان دیــده و به اظهارات تکراری و مداخله جویانه
افرادی مانند ترامپ و نتانیاهو عادت کرده ایم .به گزارش
ایرنا ،اردوغان در تماس تلفنی با دکتر روحانی ،به حوادث
مشابهی که قدرت های غربی در کشورش ایجاد کرده
بودند ،اشاره کرد و افزود :ترکیه ثبات و امنیت ایران را از
ثبات و امنیت خود جدا نمی دانــد .در این تماس تلفنی
رئیسجمهور کشورمان نیز با بیان این که در جمهوری
اسالمی ایران مردم درچارچوب قانون آزادند تا انتقادها
و اعتراض های خود را مطرح کنند ،خاطرنشان کرد :در
برابر اعمال خشونت و اقدامات غیرقانونی سوء استفاده
کنندگان سکوت نمیکنیم .روحانی ادامه داد« :حضور
مدبرانه و آرام بخش پلیس ایــران در نــاآرامــی ها نشان
دهنده این است که ما به امنیت و ثبات کشور اطمینان
کامل داریم ».دراین باره دیروز چاووش اوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه گفت :اتفاقات ایــران یک مسئله داخلی است.
معاون نخستوزیر ترکیه هم تصریح کرد کشورش مخالف
اقدامات خالف قانون اساسی در ایران است.

شهادت  3سرباز گمنام امام زمان (عج) در
درگیری مرزی پیرانشهر
در پی درگیری با اشرار ضد انقالب در مرز پیرانشهر ،سه
تن از سربازان گمنام امام زمان (عج) به شهادت رسیدند.
اطالعیه روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) این
مطلب را اعالم کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای
مرکز آذربایجان غربی و به استناد این اطالعیه« ،این
سه سرباز گمنام امام زمان (عج) عصر روز گذشته بر اثر
درگیری با عوامل ضد انقالب در منطقه مرزی پیرانشهر به
فیض شهادت نایل آمدند .رزمندگان اسالم در حال تعقیب
اشرار مسلح و ضد انقالب هستند».
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