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تازههای مطبوعات
••آرمان –چندی پیش شهردار تهران سفری به ورشوی
لهستان داشــت و در جریان ایــن سفر عــاوه بر دیــدار با
مقامات لهستانی ،قــراردادی را نیز با شرکت لهستانی
برای خرید اتوبوس به امضا رساند.اما عضو شورای شهر
تهران با اشاره به این قرارداد گفت :شهرداری تهران از یک
شرکت لهستانی اتوبوس خریده است اما این شرکت وجود
خارجی ندارد.
••جـــــوان –ایـــــن روزنــــامــــه در مــطــلــبــی بـــا عــنــوان
« افتیضاح!» دربــاره جلسه استیضاح دو وزیــر کار و راه
نوشت :مجلس با سومین رأی اعتماد پس از سومین
استیضاح آخوندی ،خود را به توپ بست.
••اعتماد – ایــن روزنامه در گزارشی با عنوان « روزگــار
چریکهای بندر» با اشــاره به این که« شوتی»؛ عنوان
استعاری قاچاق برها در استان بوشهراست،نوشت:
شوتیها قربانیان قاچاق هستند « ...شوتی» مــرد یا
زنــی اســت که به مقصد شیراز واصفهان و تــهــران ،بار
قاچاق میبرد«...شوتی» ،مخلوق مشروع خشکسالی
بوشهر است ...کسانی هستند که در همسایگی فوران
بزرگترین میدان نفت و گاز جهان ،جانشان را چه به مفت
نرخگذاری میکنند.
••صبح نــو – حجتاالسالم جدایی امــام جمعه اسالم
(در استان گیالن) که چند روز پیش در نامه ای از مدیر
ارشاد استان گیالن درخواست کرده بود برای شاد کردن
مردم از یک خواننده دعوت کند ،به این روزنامه گفت :ما
میتوانیم شاد و با نشاط باشیم بدون این که به گناه بیفتیم.
اگر صفحات مجازی ما را دنبال کرده باشید ،از این قبیل
مراسم زیاد داشتهایم.
••شرق –وزیرنیروگفت:باهدفحلمشکالتواعتراضات
کــشــاورزان شــرق اصفهان در نخستین جلسه کارگروه
ملی سازگاری با کمآبی ،تصویب شده است که  15تا 16
صنعت پرآببر اصفهان به نسبت سهمی که در مصرف
آب دارند ،از محل سودهای خود ،مبالغی را برای اجرای
پروژههای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه
آبریز زایندهرود و جبران خسارات وارد شده به کشاورزان
شــرق اصفهان پرداخت کنند که نخستین قسمت این
اعتبارات ،به حساب استانداری اصفهان واریز شده است.

...

انعکاس
یدم
لمدافع اولیا 
••اعتماد آنالین نوشت  :طاهری ،وکی 
محسن روحاالمینی درخواست سعید مرتضوی برای اعاده
دادرسی یا اعمال ماده  477قانون آیین دادرسی کیفری
را مانع از اجرای حکم او مبنی بر تحمل دو سال حبس به
دلیل معاونت در قتل ندانست و گفت« :روال اجرای احکام
این است که وقتی حکمی قطعی میشود الزماالجراست؛
یعنی حکم باید فوری اجرا شود...آقای مرتضوی به هر
دلیلی به اجرای احکام مراجعه کند دیگر اجازه خروج از آن
جا را ندارد و باید تحتالحفظ روانه زندان شود».
••انصاف نیوز مدعی شد :حسام الدین آشنا ،مشاور
فرهنگی حسن روحانی ،رئیس جمهور ،در تلگرام خود
نوشت« :خبر اول در سیاست داخلی چیست؟ موفق نبودن
چند جریان در مجلس شورای اسالمی برای بی دست و پا
کردن دولت یا موفقیت یک جریان در مجلس خبرگان برای
یکدست کردن هیئت رئیسه ؟»
••پـــارس نــیــوز مــدعــی شــد  :دولـــت در اجـــرای قانون
یمدیرانومسئوالناجراییتعلل
شفافسازیمیزاندریافت 
می کند .براساس ماده  29برنامه ششم توسعه ،مسئوالن و
مدیران اجرایی موظف اند که میزان حقوق دریافتی خود را
در یک سامانه اطالعرسانی قرار دهند.این ماده با تالش
نمایندگان اصولگرای مجلس و در پی شکلگیری ماجرای
فیشهای نجومی در برنامه ششم گنجانیده شده است.
گفته شده تالشها برای حذف این ماده ناکام ماند اما با
گذشت  11ماه از این مصوبه ،دولت تاکنون اقدامی برای
شفافسازی حقوق مدیران انجام نداده است.
••نامه نیوز نوشت  :سید محمود کاشانی پسر آیت ا...
کاشانی با نظر شــورای شهر بــرای تغییر نام خیابان نفت
مصدق موافق نیست و سردمداران این نامگذاری را به یک
مناظرهتلویزیونیدعوتکرد.اومعتقداستردپایبیگانگان
در این تصمیم وجود دارد و اقدامی ضدمیهنی است.
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با انتشار اظهارات عراقچی درکمیسیون امنیت ملی مجلس مشخص شد

تحلیلکارشناسان ازتبعات ضد ایرانی
تغییرات درکاخ سفید

شفاف شدن مواضع برجامی ایران ،اروپا و آمریکا

نقوی حسینی به نقل از عراقچی :اگر آمریکا از برجام خارج شود ،ما هم خارج می شویم

رئیس جمهور آمریکا به خاطر اختالفاتش با رکس تیلرسون در موضوعات گوناگون از جمله موضوع
برجام ،کسی را جایگزین او کرد که پیشتر چند بار تصریح کرده بود با ادامه تمدید برجام مخالف
است .مایک پمپئو وزیر جدید خارجه آمریکا قب ً
ال ایران را به داعش تشبیه کرده و در زمان مذاکرات
هسته ای خواهان بمباران نیروگاه های هسته ای ایران به جای گفت و گو شده بود! کسی که البته
نامه اش به سردار سلیمانی« ،بازنشده» بازگردانده شد .ترامپ پس از اعالم برکناری تیلرسون به
خبرنگاران گفت« :با تیلرسون در موضوعات مختلف از جمله توافق هستهای با ایران اختالف نظر دارم
و دیدگاههایم به پمپئو نزدیکتر است .من قصد عقب نشینی و بیرون آمدن از توافق هسته ای دارم ،اما
تیلرسون با من موافق نبود ».به گزارش فارس ترامپ در جدیدترین اظهاراتش بعد از این جابه جایی
ها هم گفته است« :ایران پشت هر مشکل در منطقه خاورمیانه است ».وی بار دیگر از برجام به عنوان
بدترین توافق عمرش یاد کرده است.

سخنانی به نقل از سیدعباس عراقچی معاون وزیــر خارجه
کشورمان در جلسه کمیسیون امنیت ملی منتشر شده است که
در صورت تأیید آن باید اذعان کرد این صحبت ها نشان می دهد
مواضع ایران ،اروپا و آمریکا درباره برجام شفاف تر شده است.
بنا بر اظهاراتی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به نقل از
عراقچی منتشر کرده ،آمریکا در خروج از برجام جدی شده و
ایران نیز در مقابله به مثل با آمریکا به جمع بندی رسیده است .در
این بین اروپا سعی دارد با وعده توافق مجدد با ایران بعد از اتمام
مهلت محدودیت های توافق هسته ای،یعنی یک توافق جدید
پس از هشت سال ،آمریکا را در برجام نگه دارد.
▪سناریوهای ایران در برجام

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح
اظهارات عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ،تأکید کرد
که عراقچی در این جلسه گفته است« :ما چند سناریو در این
باره داریم ،یکی از سناریوها این است که آمریکا از برجام خارج
میشود که احتمال آن زیاد است .در چنین شرایطی ما دو راه
داریم؛ اولین راه ادامه برجام بدون آمریکا و راه دیگر خروج ایران
از برجام و پایان بخشیدن به آن است .موضع ما این است که اگر
آمریکا خارج شود ما هم خارج میشویم ،این را به اروپاییها هم
گفتیم که اگر نتوانند آمریکا را در برجام حفظ کنند ایران هم از
برجام خارج خواهد شد بنابراین کشورها باید همیشه آمادگی
اقتصاد منهای برجام را داشته باشند».
▪روایت نقوی حسینی از تصمیم جدید اروپا برای برجام

این اشاره عراقچی به آن معناست که ایران تصمیم قطعی خود
درباره خروج از برجام را گرفته و حتی در این باره به اروپا هشدار
داده است.
به گزارش ایسنا سیدعباس عراقچی دیروز در کمیسیون امنیت
ملی حاضر شد که نقوی حسینی در تشریح ادامه اظهارات او
گفت :عراقچی تصریح کرد که اگر برجام حفظ شود ،باز هم
آمریکاییها به دنبال محدودسازی ایران و مقابله با ما هستند
و در این زمینه تالش میکنند بنابراین اگر با اروپاییها بدون
آمریکا برجام را ادامه دهیم ،کار سخت خواهد بود چون فشار
آمریکاییها بیشتر میشود به همین دلیل اروپاییها در حال
تالش هستند که آمریکا را با این پیشنهاد حفظ کنند که در آینده
یعنی پس از هشت سال با ایران توافق جدیدی داشته باشند.
حال این که ایران این نوع اقدام را خالف برجام میداند.
این نقل قول از عراقچی هم احتما ًال از جمع بندی جدید اروپا
حکایت دارد که تصمیم گرفته اند با وعده توافق دوباره با ایران
بعد از هشت سال (پس از اتمام محدودیت های برجام) آمریکا را
در توافق هسته ای حفظ کنند.

▪ایزدی :با این تصمیمات ،کابینه ترامپ به سوی رادیکالتر شدن پیش میرود و وحشیتر میشود

▪آمریکاییها در خروج از برجام جدی هستند

نقوی حسینی به نقل از عراقچی اظهار کرد :آمریکاییها در
خروج از برجام جدی هستند ،تغییر وزارت خارجه این کشور
هم با همین هدف صورت گرفته یا این که حداقل یکی از دالیل
اش این بوده است .به گفته عراقچی در این شرایط اروپاییها
تالش میکنند آمریکاییها را برای ماندن در برجام حفظ کنند
ولی این که چقدر انگلیس ،فرانسه و آلمان موفق خواهند شد،
آینده معلوم میکند .اروپاییها روی لبه تیغ تیز حرکت میکنند
چون اگر به سمت ترامپ حرکت کنند ایران را از دست خواهند
داد .به گفته نقوی حسینی در این جلسه عراقچی به موضوع
تحوالت روابط کره شمالی با آمریکا هم اشاره و اظهار کرده
است :کره شمالی با اتکا به قدرت موشکی خود وارد مذاکرات
با آمریکا شده است.
▪تأکید عراقچی بر کوتاهی پلیس انگلیس در حادثه سفارت
ایران

بهگزارشمیزانمعاونسیاسیوزیرامورخارجهپسازاینجلسه
در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان این که روال محاکمه
تعر ضکنندگان به سفارت ایــران در لندن در جریان است،
افزود :در این خصوص پلیس انگلیس در دو حوزه کوتاهی کرد؛
نخست آن که از قبل تمهیدات الزم را نیندیشیده بود و دیگر این
که در به اتمام رساندن ماجرا تعلل داشت چراکه به اعتقاد ما این
ماجرا خیلی سریع باید خاتمه مییافت ،اما بیش از دو ساعت به
طول انجامید.
عراقچی افـــزود :درخــصــوص تعرض به سفارتمان در لندن
پیگیر یهای خود را با دولت انگلیس برای مجازات عامالن
انجام دادهایم و دولت انگلیس نیز رسم ًا عذرخواهی کرده و تعهد
داده است که امنیت سفارتخانه ما را تامین کند که البته این کار
را انجام داده و هم اکنون در مقابل سفارتمان در لندن پلیس
مستقر شده است.

توضیحات توکلی درباره توئیت جنجالی اش
احمد توکلی بــا اش ــاره بــه واکــنــش هــای صــورت گرفته
درخصوص ضرب االجل اش برای اجرایی شدن قانون
انتشار علنی حقوق و مزایای مسئوالن گفت :برای برگزاری
راهپیمایی باید از وزارت کشور جواز گرفت زیرا این مسئله
جزو امنیت ملی و زیر نظر وزارت کشور است و ممکن است
دشمنان مردم از تجمع بدون مجوز سوء استفاده کنند.
به گــزارش جماران ،احمد توکلی رئیس موسسه بنیاد
شفافیت و عدالت در توئیتی نوشته بود« :اگر دولت تا پایان
سال ،قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئوالن را اجرا
نکند ،با استفاده از اختیارات دیده بان شفافیت و عدالت،
مردم را به اعتراض خیابانی دعوت می کنیم ».در همین
خصوص توکلی در گفت و گو با جماران ،درباره لزوم ایجاد
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سامانه اطالع رسانی حقوق و مزایای مسئوالن تا پایان سال
در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت :نه تنها کارکنان
دولت باید در این زمینه اطالع رسانی کنند ،بلکه همه
اجزای حکومت باید در این زمینه شفاف سازی و اطالعات
دریافتی خود را در این سامانه منتشر کنند .این نکته
هم که از سوی من اعالم شد ،نه اظهار نظر شخصی بلکه
بیان قانون بود .در همین باره رئیس سازمان امور اداری و
استخدامی دولت محترم گفت که این کار انجام شده است
و ابراز امیدواری کرد تا فروردین این اقدام صورت گیرد و
ما نیز امیدواریم این اتفاق بیفتد .وی افزود :برای برگزاری
راهپیمایی باید از وزارت کشور جواز گرفت زیرا این مسئله
جزو امنیت ملی و زیر نظر وزارت کشور است و ممکن است

در ایران اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره برکناری وزیر خارجه آمریکا و تاثیر
آن بر برجام تصریح کرد :این تغییر و تحوالت ،اخراجها و آمد و شدها در دولت ترامپ تازگی ندارد،
شاهد این تغییرات بودیم و یک موضوع داخلی آمریکاست و به خودشان مربوط است .به گزارش
خراسان ،قاسمی تصریح کرد :آن چه برای ما مهم است ،سیاستها و رویکردهای آمریکاست و این
سیاستهای کالن را رصد و در قبال آن مواضع خود را در آینده اتخاذ خواهیم کرد .به گزارش ایرنا
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم گفت :آمریکا تا تایید سنا و در دو ماه مهمی که باید درباره
برجام ،آغاز مذاکرات کره شمالی و جنگ اقتصادی با اروپا تصمیم بگیرد ،وزیر خارجه ندارد .فواد
ایزدی کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با فارس تأکید کرد :با این تصمیمات کابینه ترامپ به
سوی رادیکالتر شدن پیش میرود و تندخوتر و وحشیتر میشود .ایزدی بیان کرد :کلمه وحشی به
این دلیل است که خانمی که ریاست سیا را برعهد ه می گیرد سابقه شکنجه بسیار گستردهای دارد.
وی پومپئو را نیز از چهرههای ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا خواند و افزود :با ترکیب جدید در
دولت ترامپ از این پس فشار بر ایران افزایش مییابد.

▪تریتا پارسی :از این پس هر گونه توهمی در اروپا درباره جلب رضایت ترامپ محکوم به شکست است

به گزارش ایرنا ،تریتا پارسی رئیس البی نایاک در آمریکا در گفت و گو با بخش انگلیسی زبان تارنمای
دویچه وله تأکید کرد :پمپئو از مخالفان سرسخت توافق هسته ای چندجانبه است و مفهوم آن برای
اروپا این است که هر گونه توهمی درباره جلب رضایت و توافق ترامپ محکوم به شکست است .همان
طور که انتصاب پمپئو نشان می دهد ،ترامپ به طور علنی عالقه ای به سازش ندارد .پارسی گفت :اگر
اروپا به دنبال حفظ توافق و حمایت از اصل دیپلماسی چندجانبه است باید موضع سخت گیرانه ای را
علیه تهدیدهای ترامپ در قبال مفهوم دیپلماسی و چندجانبه گرایی اتخاذ کند.
▪فارین پالیسی :انتصاب پمپئو پیام شفاف ترامپ برای خروج از برجام است

تحلیل ها درباره سرنوشت برجام در دوره جدید به رسانه های غربی هم کشیده شده است .به
گزارش تسنیم فارین پالیسی تأکید کرد :انتصاب پمپئو پیام شفاف ترامپ برای خروج از برجام
است .وبگاه تایمز اسرائیل در تحلیلی نوشت :مایک پومپئو با مواضع ضد ایرانی و حامی اسرائیلی
که دارد ،میتواند به یکی از وزیران خارجه محبوب تلآویو در دولت آمریکا تبدیل شود .وبگاه
پالیتیکو نیز نوشت :با خانهتکانی ترامپ در کابینه مرگ برجام فرا رسید .از سوی دیگر خبرگزاری
صداوسیما هم در تحلیلی مشابه نوشت :این گمانه تقویت شده است که با انتصاب پمپئو به سمت
وزیر خارجه آمریکا ،احتمال خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن اتخاذ یک رویکرد ضد ایرانی در
دولت ترامپ افزایش خواهد یافت .به یک سخن ،دستگاه دیپلماسی آمریکا در قبال ایران ،تهاجمی
تر و امنیتی تر عمل خواهد کرد.

دشمنان مردم از تجمع بدون مجوز سوء استفاده کنند.
در گذشته وزارت کشور برای دادن مجوز به تجمعات و
راهپیمایی ها سخت گیر بود .اما پس از حضور خودجوش
مردم در راهپیمایی های دی ماه رهبر معظم انقالب،رئیس
جمهور و مقامات وزارت کشور در این باره اعالم کردند که
تظاهرات و راهپیمایی با جواز حق مردم است ،زمینه برای
این کار مساعد شده است .وی افزود :هر وقت یک شخص
حقوقی یا حقیقی می خواهد کاری خوب انجام دهد و از
اختیارات قانونی خود برای پاسخ گویی مسئوالن بهره
ببرد ،از او می پرسند چرا قب ً
ال این کار را نکردی؟ پس او به
این دلیل که قب ً
ال چنین اقدامی نکرده است هیچ گاه نباید
چنین کاری انجام دهد.
▪برای رد صالحیت احمدی نژاد نامه نوشته بودم

توکلی همچنین در پاسخ به برخی انتقادها که چرا در دولت
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مرگ در غربت؛ فرجام قاتل امیرکبیر
بــه شــهــادت رســیــدن میرزاتقیخان امیرکبیر ،یکی از
تلخترین وقایع تاریخ معاصر ایــران محسوب میشود .این
اقدام با دسیسهچینی عدهای به انجام رسید که بیتردید،
میرزاآقاخان نوری در میان آن ها ،نقشی مهم ایفا کرد .او که
بالفاصله پس از برکناری امیرکبیر ،بر مسند صدراعظمی
ناصرالدینشاه تکیه زدهبود ،با همکاری مهدعلیا ،مادر شاه
و البته حمایتهای سفارت انگلیس در تهران ،مقدمات
صدور فرمان قتل امیر را فراهم کرد .با این حال ،مسندی که
میرزاآقاخان ،آن را به قیمت قربانی کردن یکی از عزیزترین
فرزندان ایران به دست آورده بود ،چندان به وی وفادار نماند.
او که با خاندان بــرادران نوری ،یعنی «حسینعلی» و «میرزا
یحیی» که بعدها ،به ترتیب فرقههای ضاله بهائیه و ازلی
را بنیان گــذاری کردند ،وابستگی فامیلی داشــت ،درباره
اقدامات تند بابیان که پس از سرکوب آن ها توسط امیرکبیر
به شدت محدود شده بودند ،مدارا پیشه کرد و حتی کوشید
تا میان بابیها و دربار ،رابطه دوستانه برقرار کند .اینکه این
اقدامات میرزا آقاخان به اشاره سفارت انگلیس بوده است یا
خیر ،قابل اثبات نیست .واقعیت آن است که او حتی در دوران
امیرکبیر نیز با اقدامات ضربتی علیه بابیها که در مازندران،
زنجان و فارس ،آشوب ایجاد و این مناطق را برای مسلمانان
ناامن کردهبودند ،موافق نبود .نتیجه این مدارای مشکوک،
جسارت بیشتر بابیها برای اقدامات شدیدتر علیه حکومت،
پس از شهادت میرزاتقیخان امیرکبیر بود .میرزا آقاخان
که پس از امیرکبیر ،نتوانسته بود هرات را نجات دهد و آن را
طی قرارداد پاریس ،به انگلیسیها واگذار کرده بود ،با اقدام
به ترور ناصرالدینشاه از سوی بابیها ،موقعیت و جایگاه
خود را بیش از پیش از دست داد .شاه که پس از واقعه ترور،
از اقدامات صدراعظم بیمناک شده بود ،تصمیم به برکناری
او گرفت .میرزاآقاخان کوشید تا با به رخ کشیدن تابعیت
انگلیسیاش ،خود را از غضب ناصرالدینشاه برهاند ،اما
ظاهر ًا برای انگلیسیها ،میرزاآقاخان دیگر شخصیتی به
درد بخور محسوب نمیشد؛ چراکه شــاه ،بیتوجه به این
قضیه ،میرزاآقاخان را برکنار کرد و به تبعید فرستاد .شاه در
نامهای ،به دردسرهایی که به واسطه واگذاری صدراعظمی
به میرزاآقاخان نوری برایش ایجاد شده ،اشاره کرده و نوشته
است«:اکنون که یک سال متجاوز است دست او را از کارها
مهمات
کوتاهفرمود هایم،بااینکهبانفسکاملهخودبهاجرای ّ
دولتی و انجام امور سلطنتی مشغولیم ،هنوز هزار و یک از
خرابیهای او را به اصالح نیاوردهایم .لعنها ...علیه و احفاده و
اتباعهاجمعین[!]»میرزاآقاخان،سالهایپایانیعمرخودرا
بهحالتتبعید،دریزد،اصفهانوقمسپریکردودرنهایت،در
سال 1281هـ.ق در ناکامی و بدبختی درگذشت.
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دیپلماسی
پایان سفر ظریف به پاکستان
و آغاز سفر به آذربایجان و قزاقستان

گذشته این مواضع را مطرح نمی کردید ،گفت:معترض
ترین و صریح ترین نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد
بودم و وقتی دیدم که او مجدد نامزد ریاست جمهوری شد،
نامه ای برای رد صالحیت اش نوشتم و این درحالی بود که
بسیاری دیگر سکوت کرده بودند .دوستان انصاف را رعایت
کنند! من از تمام مخالفان احمدی نژاد فعال تر بودم.

ایسنا-ساعاتیپسازپایانسفرسهروزهظریفبهپاکستان،
سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد :وزیر خارجه امروز (پنج
شنبه)بهآذربایجانوقزاقستانمیرود.قاسمیگفت:ظریف
بهباکووآستانهسفرخواهدکرد.بهگفتهقاسمی،ظریفبرای
شرکت در اجالس چهارجانبه با حضور ایران،آذربایجان،
ترکیه و گرجستان به باکو سفر خواهد کرد .وی پس از آن ،به
منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران،روسیه و ترکیه در
چارچوب روند آستانه به قزاقستان سفر میکند.
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