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تازههای مطبوعات
••اطالعات« -ایرج مسجدی» ،سفیر کشورمان در عراق
گفت :روابط ایران با «مقتدی صدر» ،رهبر جریان پرقدرت
«صدر» عراق ،دوستانه ،برادرانه و ریشه دار است.
••جام جم -ایــن روزنــامــه در گزارشی با اشــاره به پشت
پرده شبکه های اجتماعی نوشت :استفاده از شبکههای
اجتماعی و هزینه کردن برای موجسازی در این شبکهها
تنها مختص به آمریکا نیست .شاید جالب باشد بدانید
در کشور خود ما نیز رقمهای هنگفتی برای این کارها
خرج میشود .سال گذشته و پس از استقرار شورای شهر
جدید تهران که بحث انتخابات شهردار داغ بود ،برخی
کاندیداهای شهرداری برای تصاحب این سمت دست به
دامان فضای مجازی هم شدند .یکی از کاربران ایرانی
فعال در توئیتر در ماجرای انتخاب شهردار تهران در توئیتی
که منتشر کرد از پیشنهاد « 3توئیت  5میلیون تومانی در
حمایت از یکی از کاندیداها» پرده برداشت؛ موضوعی که
هیچگاه تکذیب نشد.
••آفتاب یزد -این روزنامه با اشاره به مراسم افطاری عارف
نوشت :در این مراسم شماری از شخصیتها و مسئوالن
کشوری حضور داشتند .ســران اصالحات و تعدادی از
فعاالن اصولگرا از قبیل ناطق نوری ،ابوترابیفرد و ...در این
مراسم مهمان عارف بودند .شایان ذکر است برخی وزرای
دولت ،نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران و
همچنین شهردار پایتخت نیز در مراسم حضور داشتند.
ضمنا نماز مغرب و عشا به امامت ناطق نوری برگزار شد.
به اعتقاد برخی سیاسیون این مراسم یک نمادی از وحدت
ملی را به نمایش گذاشت.
••کیهان -این روزنامه در سرمقاله خود به قلم محمد
ایمانی با اشاره به سالگرد پیروزی روحانی در انتخابات
سال گذشته نوشت :دولت یا باید در تراز اقتدار بیبدیل
جمهوری اسالمی ظاهر شود و از موضع قدرت ،دیپلماسی
تهاجمی و طلبکارانه و در عین حال موثر در حوزه اقتصادی
را پیش ببرد یا ایــن که خــدای نــاکــرده ،نسخه تجویزی
مسموم در قــواره «دیپلماسی التماسی» را ادامــه دهد؛
عایدی نسخه دوم ،آینده فروشی ،اقتدار فروشی و ضعف
اقتصادی مفرط است.
••ا عتماد -معین وزیر علوم دولت اصالحات در گفت و
گو با این روزنامه تأکید کرد :اصالحات و اصال حطلبان
جدیترین مانع برای براندازی و فروپاشی نظام منتخب
مردم هستند .با وجود گفتمان اصالحطلبی ،برنامههای
اپوزیسیون برانداز نقش برآب شده است و بوقهای خبری
بیگانهای چون بیبی سی یا رادیو فردا و فضای مجازی هم
نتوانسته است کمک چندانی به آن ها بکند.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی درباره سوئیفت
نوشت :احتمال حفظ سوئیفت توسط اروپا ضعیف است،
مبادله بانکی از طریق صرافیها ،حوالهجات و انعقاد
پیمانهای پولی دوجانبه میتوانند راهحلهایی برای حل
ماجراباشندراههاییکهالبتههزینهکارراافزایشمیدهند.

...

انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت :مجید انصاری درباره رأی الزم
برای تصویب طرح حضور اقلیتها در مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت :مواردی که اختالفی بین مجلس و
شورای نگهبان باشد و شورای نگهبان ایراد مغایرت با شرع
گرفته باشد به دو سوم رای اعضا نیاز است.این موضوع باید
بهصحنعلنیبیایدتاببینیمتصمیمگیریدربارهآنچگونه
پیش میرود.وی در پاسخ به این که این طرح چه زمانی به
صحن مجمع میآید؟ با بیان این که اعضای مجمع در یکی
دو هفته گذشته جلسه نداشتهاند ،گفت :زمان برگزاری
جلسه آینده صحن مشخص نیست و چون ماه رمضان است
بیشتر کمیسیونها مشغول کار هستند.
••پارس نیوز مدعی شد  :مرکز آمار ایران نرخ تورم 12
ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  97را  8درصد اعالم کرد و
حتی مدعی شد که نرخ تورم نسبت به ماه گذشته یک دهم
درصد کاهش پیدا کرده است ،مسئلهای که اگر بخواهیم با
جیب مردم آن را مقایسه کنیم ،با واقعیت همخوانی ندارد
و عمال بیشتر شبیه شوخی است .انگار همین دیروز بود که
آقای رئیسجمهور در اظهاراتش در اولین نشست خبری
خود در سال  92با نقد سیاستهای اقتصادی دولت
احمدینژاد معیار نرخ تورم را جیب مردم دانست و آمارهای
ارائه شده از سوی دولت وقت را رد کرد.
••رکنا مدعی شد :شخصی در آسمان ایــران اقــدام به
هواپیما ربایی کرد اما ناکام ماند .پرواز فالی دبی ۳۰۱
که از دبی عــازم کابل بــود ،در حــدود  ۹۰مایلی زاهــدان
اعالم کرد که شخصی مسلح به چاقو قصد ورود به کابین
خلبان را دارد اما خلبان موفق شده در را قفل و در خواست
بازگشت به فرودگاه دبی را مطرح کند.پس از دقایقی
در پاسخ کنترل پرواز ایــران ،مبنی بر این که آیا کسی به
گروگان گرفته شده یا نه؟ خلبان اعالم کرد که خدمه موفق
شدهاند شخص مد نظر را در توالت زندانی کنند .در نهایت
فرد مدنظر خلع سالح شد و تحت کنترل خدمه قرار گرفت.
••فردا نیوز نوشت :حسن روحانی درموضوع مشکالت
و مسائل اخیر کشور در جریان بحران ارزی یا مسائلی از
این قبیل کمتر وارد صحنه شده و معاون اول خود اسحاق
جهانگیری را وارد عرصه توضیح به افکار عمومی میکند.
از منظر برندشناسی رویکرد روحانی آن جا هوشمندانه در
پیش گرفته شده که از جهانگیری برای محافظت از برند
خودش سود میبرد .بر همین منوال گویا رویکرد آقای
روحانی از این قرار است که در مواقع بحران و بزنگاههایی
که ممکن است نگاه افکار عمومی منفی باشد همچون
بحران ارزی سکوت کرده و از حضور در صحنه خودداری
میکند .ایشان البته پیشتر در گفت وگو با آقای رشیدپور
یک بار چنین اشتباهی مرتکب شد و وارد بحث ارز شد.
از همین رو به نظر میرسد اصالح طلبان برای انتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰بهتراستچندانرویجهانگیری
حساب باز نکنند و به فکر شخصیت جدیدی باشند.
••خبرآنالیننوشت:حاجیدلیگانینمایندهمجلساظهار
کرده که دولت به تازگی مصوبهای در زمینه واردات 100
دستگاه خودروی نعش کش به داخل کشور داشته است.
متأسفانه این مصوبه با وجود این که مغایر با فرمایش مقام
معظم رهبری است ،مغایر قوانین مصوب مجلس دررابطه با
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور است.
در همین راستا علی مطهری اعالم کرده است این مسئله
به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع می شود .
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اعتراف به بدعهدی آمریکا

شرمن :می دانستیم احتمال پایبند نبودن آمریکا
به برجام وجود دارد
وندی شرمن رئیس تیم مذاکرهکننده آمریکا در مذاکرات منتهی
به برجام اذعان کرد که در زمان گفت و گوهای هسته ای احتمال
پایبند نبودن آمریکا به برجام را می داده است .وی در گفتوگو با
«رادیو نیویورکر»تصریح کرد :با توجه به شعارهای انتخاباتی ترامپ
برای لغو برجام و مخالفتهای جمهوری خواهان ،در حین مذاکره
با ایران میدانستیم که احتمال پایبند نبودن آمریکا به برجام وجود
دارد .به گزارش تسنیم ،شرمن افزود :همتایان ایرانی ما به طور
مداوم به ما میگفتند که ما چطور بدانیم که شما این توافق را لغو
نمیکنید و ما نیز به آن ها پاسخ دادیم ،که راهی برای پی بردن به
این قضیه وجود ندارد؛ همان طور که هیچ راهی برای پی بردن به
این قضیه که ممکن است شما این توافق را لغو کنید ،وجود ندارد.
▪ترامپ :در برجام هیچ چیز گیرمان نیامد

در همین حال ترامپ بار دیگر از برجام انتقاد و تأکید کرد :برجام
توافقی «یک سویه و وحشتناک» بوده و هیچ دستاوردی برای آمریکا
نداشته است .ترامپ گفت« :ما توافق هستهای وحشتناک ،یک
سویه و ترحمبرانگیز با ایران را ترک کردیم .تمام شد .یکی از بدترین
توافقهایی بود که تا حاال در موردش مذاکره کرده بودیم .هیچ چیز
گیرمان نیامد ،هیچ چیز ».رئیس جمهور آمریکا قرار است با وزیر
خارجه آلمان دیدار کند .هایکو ماس وزیر خارجه آلمان دیروز بعد
از دیدار با «کوین مک کارتی» رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس
نمایندگانوهمچنین«نانسیپلوسی»رهبراقلیتدموکراتکنگره
گفت :ما در اروپا تمام تالشمان را برای حفظ برجام میکنیم .وی
قبل از سفر به آمریکا با شرکت در یک کنفرانس خبری مشترک در

سوریه :اجازه نمی دهیم کسی خروج ایران
از سوریه را مطرح کند
مشاوردیمیستورا:نیروهای آمریکا و ترکیه باید از سوریه خارج شوند نه ایران و روسیه

▪مسکو :سرنوشت برجام در جلسه فردای کمیسیون مشترک
مشخص می شود

در همین حال روسیه هم یک بار دیگر دربــاره تحریم های اخیر
آمریکا علیه ایران انتقاد کرد .ماریا زاخــارووا سخنگوی وزارت
خارجه این کشور تأکید کرد :تحریمهایی که آمریکا به صورت
کامال یک جانبه علیه ایران وضع کرده و در آینده وضع خواهد
کرد ،کام ً
ال غیرقانونی است .به گفته او «مسکو همکاری با دیگر
طرفهای برجام را ادامه خواهد داد تا این توافق را حفظ کند».
وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام که فردا
(جمعه) در وین بدون حضور آمریکا تشکیل می شود ،افزود :درباره
سرنوشتاینتوافقتصمیمگیریخواهدکرد.همزمانوزارتامور
خارجه کشورمان ضمن محکومیت اقدام آمریکا در تحریم رئیس
بانک مرکزی کشورمان ،تأکید کرد که ایران حق توسل به کلیه
راهکارهای حقوقی و سیاسی بین المللی برای مقابله با این اقدام
آمریکا را دارد .وزارت اقتصاد هم در بیانیه دیگری ،به کارآفرینان
ایرانی ،سرمایهگذاران خارجی و عموم شهروندان کشور به عنوان
ذینفعان اصلی نظام بانکی ایران اطمینان داد که میتوانند با
امنیت خاطر به فعالیتهای مالی خود در نظام بانکی ایران ادامه
دهندچراکهباوجودایناقدامنمایشیآمریکاآسیبیبهمنافعهیچ
کدام از گروههای ذکر شده وارد نخواهد شد.

ظریف :در جلسات کمیسیون برجام صرف ًا درباره برجام صحبت می کنیم

هادی محمدی – وزیر امورخارجه کشورمان دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این که در روز جمعه جلسه کمیسیون مشترک منهای
آمریکا برگزار میشود ،گفت  :آمریکاییها از برجام خارج شدند لذا نمیتوانند مانند گذشته در جلسات این کمیسیون مانعتراشی کنند.
کمیسیون مشترک بدون آمریکا برای بررسی این که چگونه اعضای باقی مانده در برجام میتوانند تعهدات خود را اجرا کنند ،برگزار
میشود .وی با بیان این که قرار است طرف مقابل در مذاکرات جمعه ،بستهای جدید صرف ًا در قالب برجام به ما ارائه دهند نه در قالب
موضوعات دیگر ،افزود :ما در این جلسات صرفا درباره برجام صحبت میکنیم و خواستهای باالتر از آن نداریم .وی با بیان این که با خروج
آمریکا دستاوردهای سیاسی ،حقوقی و امنیتی برجام تقویت شده ،ادامه داد :با رفتن آمریکا دستاوردهای اقتصادی برجام متضرر شده،
در همین راستا سایر اعضای برجام باید این دستاوردها را برای ما تامین کنند ،ما نیز برنامهریزیهای قابل توجهی در این زمینه داریم.
ظریف با اشاره به آغاز مذاکرات کارشناسان وزارت خارجه با اعضای اتحادیه اروپا از دو روز قبل ،درباره این که آیا اتحادیه اروپا تضمین
اجرای برجام به ایران را خواهد داد؟خاطرنشان کرد :صحبتهای خوبی در این زمینه انجام شده اما هنوز زود است که بگوییم آیا سایر
اعضای برجام میتوانند این تضمینهای الزم رابه جمهوری اسالمی ایران بدهند یا خیر؟ ظریف با یادآوری این که فرصت اروپایی ها
محدود است ،تصریح کرد :ایران همزمان دو روند را پی میگیرد؛ یکی روند برجامی است که از طریق کمیسیون مشترک دنبال میکنیم
و دیگری روند مذاکرات دو و چندجانبه با سایر اعضای برجام است .سفر به پکن ،مسکو و بروکسل در این زمینه بود .ظریف همچنین
خطاب به جریانات داخلی توصیه کرد همان طور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند همه فریادهای ما باید بر سر آمریکاییها باشد.

...
آمریکا

معاون وزیر خارجه سوریه با تأکید بر قانونیبودن حضور نیروهای سوری و حزبا ...در خاک
کشورش خاطرنشان کرد موضوع خروج نیروهای ایرانی و حزبا ...از سوریه قابل بررسی
نیست و سوریه به کسی اجازه طرح آن را نمی دهد .فیصل المقداد این مطلب را در گفتوگو با
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته و تأکید کرده است که عقبنشینی یا باقی ماندن نیروهایی
که بنا به دعوت و درخواست دولت سوریه در خاک این کشور حضور دارند ،فقط به خود دمشق
مربوط است و این مسئله قابل طرح و بررسی نیست .این اظهارات از آن جهت اهمیت دارند که
اظهار نظر چند روز پیش الورنتیف معاون وزیر خارجه سوریه درباره لزوم خروج همه نیروهای
خارجی از سوریه خبرساز شده بود .اما روز گذشته فیصل مقداد دراین باره تأکید کرد :نیروهای
ب ا ...هستند و همه این طرفها در جنگ با تروریسم
روسی ،کارشناسان ایرانی و برادران حز 
مشارکت و مسئولیت دارند و این نیروها حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را
نقض نمیکنند و کام ً
ال با هماهنگی دولت سوریه در جنگ با تروریسم عمل میکنند .این مقام
وزارت خارجه سوریه درباره درخواست روسیه مبنی بر خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه با
آغازروندسیاسیگفت«:منمعتقدنیستمکهمنظوردوستانروسی،نیروهایاارتشهاییباشد
که بهصورت قانونی و با موافقت دولت جمهوری عربی سوریه وارد شدهاند ،این مسئله فقط به
خود جمهوری عربی سوریه مربوط و در حوزه اختیاراتش است و این موضع علنی روسیه است».
در این باره ویتالی ناومکین مشاور دیمیستورا هم تصریح کرد :منظور از نیروهای مورد توافق
برای خروج از سوریه نیروهای ترکیه و آمریکا هستند زیرا نیروهای روسیه و ایران برای حضور
در سوریه از سوی دولت این کشور دعوت شدهاند.
همچنین روز گذشته وزیر خارجه کشورمان درباره اظهار نظر اخیر مقامات روس مبنی بر خروج
ایران از سوریه و موضع ایران در این زمینه ،گفت :اگرچه این اظهارنظر اصالح شد ،اما باید
تاکید کنیم که موضع جمهوری اسالمی ایران همواره در این زمینه روشن بوده است .جمهوری
اسالمی ایران در عراق ،سوریه و هر جایی حضور مستشاری دارد و براساس دعوت آن کشور و با
هدف مبارزه با تروریسم حضور دارد .به گزارش خراسان ،ظریف در حاشیه جلسه هيئت دولت
گفت :ایران تنها کشوری در منطقه و جهان است که در حال مبارزه با تروریسم است و در این
زمینه هزینه کرده و شهید نیز داده است .وی تاکید کرد:تا زمانی که دولتهای این کشورها
مایل باشند که ما به کمکهای خود ادامه دهیم ،این کمکها را ادامه خواهیم داد .بلومبرگ
دیروز در گزارشی نوشت :اسد و پوتین بر ضرورت ترک نیروهای خارجی از سوریه به ویژه
نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا که بر یک چهارم سوریه کنترل دارند و نیز نیروهای ترکیهای
موجود در داخل مرزهای سوریه توافق کردند.

...



عراق



...
قضایی

شمخانی :هرگونه تجاوز آمریکایی به خلیج فارس
با واکنش فوری مواجه خواهد شد

مسئول دفتر سیاسی مقتدی صدر :ما و ایران روابط
پایداری داریم

آخرین وضعیت پرونده متهمان کانالهای تلگرامی

ایسنا-دبیرشورایعالیامنیتملیایرانگفت:هرگونهتجاوزآمریکایی
به آبهای خلیج فارس با واکنش مستقیم و فوری مواجه خواهد شد .وی
همچنین افزود :انصارا ...یمن یک پیشنهاد اروپایی را برای آتش بس
در ماه رمضان قبول کردند اما ریاض آن را رد کرد .شمخانی همچنین
با بیان این که آمریکا جرئت حمله نظامی به ایران را ندارد ،گفت:برنامه
موشکی ما غیرقابل مذاکره است و به گسترش توان دفاعی خود ادامه
خواهیمداد.ویهمچنینافزود:بهحمایتخودازجنبشحماس،جهاد
اسالمی،حزب ا ...وتمام محور مقاومت ادامه خواهیم داد.

ایسنا  -ضیاء االسدی ،مسئول دفتر سیاسی مقتدی صدر ،رهبر جریان
صدر عراق به شبکه خبری المیادین گفت :مقتدی صدر هرگز اجازه
نخواهد داد از عراق به عنوان فضایی برای آغاز حمله علیه هیچ یک از
کشورهای همسایه استفاده شود .وی دوباره تاکید کرد :جریان صدر
عراق و گروههای همپیمان آن هرگز به خواستههای آمریکا تن نخواهند
داد و ما و ایران روابط پایداری با یکدیگر داریم .االسدی افزود :هرگز
تسلیم هیچ خواسته خارجی چه از سوی آمریکا و چه هر طرف دیگری
نخواهیم شد.

میزان -رئیس دادگــاههــای عمومی و انقالب تهران دربــاره آخرین
وضعیت پرونده کانالهای تلگرامی گفت :در این پرونده افــرادی به
اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات
دولتی و قضایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند .پوریانی افزود :پس
س شده اند
از طی مراحل رسیدگی ،برخی از این متهمان محکوم به حب 
که البته رای آن ها قطعی نشده و در صورت اعتراض حق دارند تقاضای
تجدیدنظرخواهی کنند طبیعی است پرونده قابلیت تجدیدنظرخواهی
را دارد و پرونده برخی نیز در مرحله تحقیقات است.

همزمان با اوج گیری رایزنی ها در بهارستان یک عضو فراکسیون امید مطرح کرد

احتمال نامزدی عارف برای ریاست مجلس
در فاصله کمتر از یک هفته به انتخاب سومین هیئت
رئیسه مجلس و در حالی که فراکسیون مستقلین رایزنی
خود را با دو فراکسیون والیی و امید برای تفاهم بر سر
ریاست الریجانی آغاز کــرده ،خبرهایی از فراکسیون
امید مبنی بر تالش برای ایجاد انگیزه به عارف برای
نامزدی ریاست شنیده می شود .به گفته موسوی عضو
این فراکسیون در جلسه دیروز فراکسیون امید ،موضوع
نامزدی عــارف بــرای انتخابات ریاست مجلس مطرح
شده و او با این موضوع مخالفتی نکرده است .وی در این
باره به تسنیم گفت :تصمیمگیری در این رابطه به جلسه
روز یک شنبه هفته آینده مجمع عمومی موکول شده
است.به گزارش خراسان ،جالل میرزایی رئیس کمیته
سیاسی فراکسیون امید هم از افزایش فشار بر رئیس این
فراکسیون از سوی سایر اعضا و برخی نمایندگان دیگر
برای اعالم نامزدی برای ریاست مجلس خبر داد .جالل
میرزایی با بیان اینکه رایزنیها در مورد نحوه ورود به

دهقان خبر داد:

تهیه طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن توسط قوه قضاییه

انتخاباتهیئترئیسهمجلسدراینفراکسیونهمچنان
ادامه دارد ،تاکید کرد :فراکسیون امید هنوز در این باره
به تصمیم قطعی و نهایی نرسیده است اما احتمال ارائه
لیستمستقلینازسویفراکسیونهمچنانوجوددارد.
وی همچنین بااشاره به تشکیل کمیتهای برای رایزنی
با دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان والیــی اظهار
کــرد :این فراکسیون همچون سال گذشته مطالبات
مشخصی مانند ورود یک نماینده زن و یک نماینده اهل
سنت در هیئت رئیسه را دنبال می کند .درهمین حال
مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس
با اعالم اسامی الریجانی ،پزشکیان و مطهری به عنوان
گزینههای این فراکسیون برای جایگاه ریاست و نواب
ریاست گفت :رایزنی با فراکسیون های والیی وامید برای
توافق برسر رئیس مجلسی الریجانی را آغاز کرده ایم اگر
توافق حاصل نشد ما نیز لیست جداگانه برای انتخابات
ت رئیسه ارائه خواهیم کرد.
هیئ 
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اختصاص نفت کشور به هوس های شاه
برگرفته از کتاب« از سید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

اجالس گروه  ۲۰در بوئنوس آیرس ،پایتخت آرژانتین اظهار کرد:
«مابهتوافقنامههستهایایرانپایبندیم.چونهماکنونجایگزینی
بهتر برای این توافق نامه وجود ندارد که بتوان آن را اجرایی کرد».
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عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تشریح
جزئیات جلسه مشترک با رئیس قوه قضاییه ،سخنگوی
شــورای نگهبان و رئیس مرکز پژوهشها از تهیه شدن
طرحی مشابه طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن توسط
قوه قضاییه خبر داد .به گزارش مهر ،دهقان در خصوص
روند بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن گفت:
زمانی که نوبت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس
فرارسید ،آقای الریجانی رئیس مجلس به بنده گفتند
رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان در خصوص این طرح
نظراتی دارند و برای این که این طرح به نتیجه برسد با
این افراد تشکیل جلسه دهید .وی افزود :در هفته اول
اردیبهشت ماه جلسه ای مشترک با حضور آقای آملی
الریجانی و معاونان ایشان ،آقای کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان و آقای جاللی رئیس مرکز پژوهش ها
و بنده تشکیل شد .طــراح طرح اعــاده امــوال نامشروع
مسئوالن گفت :در این جلسه به صورت مفصل درباره

طرح صحبت کردیم .آقــای آملی الریجانی سه مطلب
اصلی را مطرح کردند .اولین سوال ایشان این بود که
آیا نیازی به قانون گذاری در این خصوص هست یا خیر؟
که بنده ،آقــای اژه ای و آقــای منتظری دالیــل وجوب
تصویب این طرح را تشریح کردیم .وی گفت :یک هفته
بعد کدخدایی در شورای نگهبان جلسه گذاشت ،در آن
جلسه بنده ،کاظم جاللی ،سوادکوهی از شورای نگهبان،
کارشناسانی از مرکز پژوهش ها و آقای خدائیان از قوه
قضاییه حضور یافتند .همه اعضای جلسه معتقد بودند
قانون گذاری در این زمینه الزم است .وی گفت :جمع
بندی شد آقای خدائیان از قوه قضاییه طرح را مطالعه کند
و طرحی را که مورد تایید قوه قضاییه است ،به این کمیته
ارائه دهند .طرح خدائیان نیز آماده شده است ،به ایشان
عرض کردم که ما عجله داریم تا این طرح تعیین تکلیف
شود .این طرح با حضور کارشناسان قوه قضاییه و مرکز
پژوهشها مجدد مورد بررسی قرار گرفته است.

قالیباف :نواصولگرایی موظف به نقد
اصولگرایان است

توضیحات واعظی درباره سفرهای
خارجی رئیس جمهور

دادستان البرز :تخریب بنای متعلق
به وزیرکشور ،غیرقانونی بود

محمدباقر قالیباف ،عضو مجمع تشخیص مصلحت و شهردار اسبق تهران دیروز در
دیدار اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران نواصولگرایی را
موظف به نقد افتراق اصولگرایان از اندیشه امام و انقالب دانست .به گزارش فارس
،قالیباف ضمن برشماری مؤلفههای استقالل ،آزادی ،جمهوریت و اسالم؛ جمهوری
اسالمی ایران را در رسیدن به این چهار مؤلفه که ارکان تفکر انقالب اسالمی بودند،
موفق دانست .او همچنین با اشــاره به ضعفهای ساختاری ،کارکردی و رفتاری
نواصولگرایی را تغییر نگرشی ناظر به این ضعفها در دو حوزه
مــوجــود ،تفکر
نظر و عمل دانست .چشم انداز  10سالهای که با برنامه،
اراده و امید میتوان از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب
رسید از جمله دیگر مواردی بود که توسط قالیباف در این
نشست تبیین شد .او همچنین در پایان اعضای جدید
این جمعیت را به پیروی از اخالق و منش
تشکیالتی شهید بهشتی دعــوت کرد.
قالیباف به تازگی نیز در گفت و گو با
خراسان انتقادهایی به جمنا و پیش
کسوت های اصولگرا وارد کرده بود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشیه جلسه
هیئت دولــت ،در جمع خبرنگاران دربــاره دعــوت رئیس
فیفا از رئیس جمهور برای حضور در مراسم افتتاحیه جام
جهانی اظهار کرد :این دعوت صورت گرفته ،اما زمان آن به
گونهای است که با برنامه های رئیس جمهور تداخل دارد و
بعید به نظر می رسد وی شرکت کند .به گزارش خراسان،
وی افــزود :در ایــن مــاه روحانی به دعــوت رئیس جمهور
چین ،برای شرکت دراجالس شانگهای به این کشور سفر
میکند ،همچنین پیشنهادهایی به ما از دو کشور سوئیس
و اتریش شده و در حال بررسی هستیم که اگر وقت رئیس
جمهور اجازه بدهد و هماهنگی ها در این دو کشور انجام
شود بعد از ماه مبارک رمضان انجام میشود .رئیس دفتر
رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره بحث عدم کفایت
رئیس جمهور ،خطاب به خبرنگار سوال کننده گفت :شما
عدم کفایت را القا نکنید ،این موضوع هیچ وقت نبوده و
خودتان بیخود مطرح می کنید.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز درباره تخریب برخی بناها در
شهرستان ساوجبالغ که در روزهای اخیر خبرساز شده ،توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش میزان ،حاجی رضا شاکرمی دراین باره گفت :مطابق بررسیها و
تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر
کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشتهاند برخالف مقررات و موازین
قانونی تشخیص داده شد .شاکرمی همچنین از انعکاس تخلفات ارتکابی
افــراد به مراجع قانونی خبر داد و گفت که این موضوع در حال رسیدگی
است .وی افزود :با عنایت به بررسیهای به عمل آمده توسط هیئت اعزامی
از دادستانی مبنی بر تخریب نکردن و قلع و قمع
بناها و مستحدثاتی که به طور کامل ساخته و
تکمیل شده و همچنین لزوم رسیدگی قضایی
در محکمه به ادعای افرادی که مدعی هستند
بناها و مستحدثات آنان در محل ساختمانهای
قدیمی ساخته شـــده و تغییر کــاربــری
ی شود ،تحقیقات بیشتر در
محسوب نم 
این زمینه مورد توجه بود.

پیمان دو جانبه ایران و آمریکا [دوران دولت اقبال -39
 ]1336و پیمان «سنتو» به شاه امکان می داد تا هرچه از
تجهیزات نظامی که می خواست در اختیار گیرد .با وجود
کمک ها و اعتبارات نظامی آمریکا که میزان آن افزایش
یافت ایــران در اول فهرست کشورهایی که از این کمک
ها و اعتبارات استفاده می کردند ،قرار گرفت .اما الزم
بود که عــاوه بر آن از بودجه کشور نیز میزان بیشتری
به ارتش اختصاص یابد .باال رفتن ناگهانی سهم ارتش
از بودجه کشور ،فشاری را بر سایر بخش هــای بودجه
(فعالیت های عمرانی و اصالحی) تحمیل کرد که فورا با
باال رفتن قیمت ها ،افزایش بیکاری وتورم خود را نشان
داد .بسیاری از طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم
عمرانی از پیشرفت باز ماند .در این حال ،شاه در دو سفر
خود به آمریکا ،باز هم بر خرید اسلحه پافشاری می کرد .او
در این سفرها توانست ،نظر هیئت حاکمه و بزرگان سرمایه
داری آمریکا را به پیشنهادهای خود جلب کند .نیکسون
در مقام معاونت ریاست جمهوری و بنیاد پر نفوذ راکفلر
در مقام دارنده سهام شرکت های بزرگ نفتی توانستند
اعضای کنسرسیوم نفت ایــران را برای قبول طرح های
شاه ،آماده کنند.بدین ترتیب شاه توانست ،برای واگذاری
قسمت هایی از مناطق نفتی جنوب (خ ــارج از حــوزه
قرارداد کنسرسیوم) با موسسات بزرگ نفتی جهان وارد
مذاکره شود .مرداد  ، 36ماه خوبی برای شاه بود چرا که
قــراردادی با شرکت ایتالیایی «آجیب» امضا کرد ،سال
بعد قــرارداد دومــی با شرکت آمریکایی «پــان امریکن» و
قرارداد سوم با یک شرکت کانادایی .هم منابع مالی تازه
ای برای خرید اسلحه به دست آمد ،هم فرصتی برای تبلیغ
پرسروصدایی درباره شاه .دستگاه های تبلیغاتی آمریکا
نیز به حرکت آمدند .در تبلیغات ،این قراردادها 25-75
عنوان می شد .در حالی که هیچ کشور صاحب نفتی هنوز
به بیشتر از  60درصد از درآمد نفت خود ،دست نیافته بود.
محاسبه ای که چنین نتیجه می داد این گونه بود :ایران
پنجاه درصد درآمد حاصله از فروش نفت این شرکت ها را
می گیرد ،چون این شرکت ها ،عالوه بر این ،مالیاتی هم از
درآمدهای خود به دولت می دهند 75 ،درصد نصیب ایران
می شود! قراردادهای تازه نفتی توسط دکتر اقبال ،منابع
تازه ای برای دریافت حق العمل و رشوه در اختیار شاه و
درباریان قرار داد .در این زمان با اشاره شاه که می دانست
فشار آمریکا برای اجــرای اصالحات ارضی افــزون شده
است ،خانواده سلطنتی سرمایه های خود را از کشاورزی به
بخش خدمات (نمایندگی شرکت های خارجی ،واردات،
تاسیس شرکت های مختلط) روان کرده بودند ،در آغاز
برنامه مدرنیزه کردن مملکت ،با جنبشی که در بخش های
بازرگانی پدید آمده بود ،افراد این خانواده موقعیت فوق
العاده ای برای کسب درآمدهای تازه به دست آورده بودند
و این درحالی صورت می گرفت که بر اثر سیاست دروازه
های باز دولت (ادامــه سیاست اقتصادی دولت عالء) و
تشویق سرمایه گذاری خارجیان در ایران ،نزدیک به هزار
شرکت خارجی یا مختلط ایجاد شده بود .طبقه تازه ای در
ارتباط با این قبیل فعالیت ها ،رشد می کرد.
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دادستان تهران :رئیس سازمان محیط
زیست به چه حقی در پرونده های قضایی
دخالت می کند؟
دادستان تهران به اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط
زیست پاسخ داد .به گزارش میزان ،جعفری دولتآبادی
در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی
اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد  ۱۳۹۷در صفح ه نخست
روزنامه ایران منتشر شده با ادعای این که اتهامات برخی
متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران ،متضمن
جاسوسی نیست ،اظهار کرد :با توجه به اصل  156قانون
اساسی ،تعقیب افراد ،رسیدگی به اتهامات و محاکمات
مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و
همچنین با عنایت به این که مطابق ماده  ۹۱قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب « ۱۳۹۲تحقیقات مقدماتی به
صورت محرمانه صورت میگیرد» لذا از رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که او ًال ،ایشان به چه
مجوزی در پروندههای قضایی دخالت میکنند؟ و ثانی ًا،
مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطالعی از پرونده
قضایی نداشته است چیست؟ دادستان تهران تصریح کرد:
مبنای اظهارات آقای کالنتری گزارش هیئت تشکیل شده
از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری
است در حالی که این هیئت هیچ گونه دسترسی به پرونده
و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر
و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کالنتری به عنوان
رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.
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