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امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
جور ُهم َق َ
ِ
بل أن َی ِج َّف َع َرق ُُهم.
أعط ِهم ُا َ
مزد [کارگر] را پیش از آنکه عرقش خشک شود ،بپرداز.
(کافی  :ج ، 5ص)289
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...

تازههای مطبوعات
••صبح نو -لیلی گلستان مترجم و نویسنده که تصویر
حضورش در حرم امام رضا(ع)بازتاب زیادی داشت ،در
پاسخ به سؤال این روزنامه که بعد از چند سال به حرم امام
رضــا(ع) مشرف شدید ،پاسخ داد« :بعد از 30سال و بار
چهارم است که به حرم میروم».
••قانون -براساس شنیدههای «قانون» ،چند ماه پیش
فدراسیون والیبال برای آن که در مسابقات لیگ ملتها
با مشکل کمبود بازیکن مواجه نشود ،فهرستی  58نفره را
برای دریافت روادید آمریکا ،معرفی میکند .پس از حضور
کوالکوویچ در ایران ،او فهرست نهایی را اعالم میکند که
متشکل از  21بازیکن است .نکته جالب این که روادید برای
 58بازیکن صادر شده بود و دو بازیکن که در فهرست نهایی
تیمملی جایی نداشتند ،برای سفری تفریحی راهی آمریکا
شدند.پلیس FBIهنگاموروداینبازیکنانبهایاالتمتحده،
ازآنهادربارهعلتحضورشانمیپرسدوایندوبازیکنبیان
میکنند ما بازیکن تیمملی والیبال هستیم و زودتر به آمریکا
آمدهایم .براساس شنیدههای «قانون» ،محمدرضا موذن و
سهند ا ...وردیان ،دو بازیکنی بودند که به صورت شخصی
به آمریکا رفتند و مشکالتی را برای تیمملی به وجود آوردند.
••کیهان -برخالف ادعــای برخی دولتمردان ،تصویب
 FATFو کنوانسیونهای وابسته به آن ،ریلگذاری برای
تسلیمسازیکشوردرجنگاقتصادیاست،FATF.نمادی
به ظاهر مالی است که پاریس هم میزبان آن است و هم
قاتالن  17هزار ایرانی!
••جام جم -محمد مرندی استاد دانشگاه با اشاره نتایج
مــذاکــرات اخیر ســران کشورهای عضو توافق هسته ای
نوشت :همانطور که پیشبینی میشد ،مذاکرات ایران و
 4+1در وین به نتیجه خاصی منجر نشد و به نظر میرسد
کشورهایاروپاییدرتالشهستندوقتکشیکنندیااینکه
قادر نیستند راهحــل مطلوبی ارائــه بدهند .از سوی دیگر
برخی کشورهای اروپایی همراهی نزدیکی با آمریکا دارند و
شاید تعلل و وقتکشی آن ها برای ارائه یک بسته پیشنهادی
مطلوب ،بیشتر با این هدف صورت بگیرد که منتظر اعمال
تحریمهای جدید از سوی آمریکا در مرداد باشند.
••ایران -سید ضیا هاشمی مدیر عامل ایرنا طی یادداشتی
تصریح کرد :مسئله آب خرمشهر تنها مسئله ایران زمین
نیست و مدیران و پیمانکاران حوزه آب هم تنها متولیان
پاسخ گو نیستند .جامعه ما در معرض مشکالت گوناگونی
قرار دارد که حل آن ها نیازمند عزم جدی ،هوشمندی و
سرعت الزم است .امروز ،حکایت خرمشهر حکایت ایران
است .مسئله آب ،خشکسالی ،گرد و خاک و امثال آن ها
تنها نمونههایی از مسئلههایی هستند که مدیریت شایسته
آن ها نیازمند عزم ملی همراه با شجاعت ،درایت ،مسئولیت
پذیری و سرعت عمل است و عالج آن ها قبل از وقوع کم
هزینه تر و البته پرثمرتر خواهد بود.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :احمد شجاعی ،رئیس سازمان
پزشکی قانونی گفت :در پرونده مرحوم کاووس سیدامامی
که در زندان از دنیا رفت ،دقیق ًا وضعیت  جسد را بررسی
ومعاینه کردیم و آزمایش های دقیق انجام دادیــم .علت
اصلی فوت ،خودکشی بر اثر فشار به ناحیه گردن بود .ما
آثار جرحی را در بدن او دیدیم .یعنی کبودی هایی بود.
صحنه مرگ را بررسی دقیق کردیم و متوجه شدیم در آن
حالت دچار تشنج شده و به لبه های پنجره خورده و یک
سری کبودی هایی در بدن او به وجود آمده بود .در نهایت
خودکشی  100درصد احراز شد و اعالم کردیم.
••عــصــرایــران مــدعــی شــد:حــج ـتاالســام سید علی
هاشمینژاد در خطبههای نماز جمعه عسلویه گفت :در
عسلویه هر تجمعی اعم از قانونی و غیر قانونی و مسالمت
آمیز و غیر مسالمت آمیز ممنوع است .جایگاه امام جمعه
ملجا و مامن مردم است .مشکالت را از طریق این خادم خود
پیگیری کنید .از جایگاه قانونی پیگیری کنید .به خصوص
از جوانان عزیز که ما ارادت خاص به آنان داریم ،موکدا می
خواهم امورات را از مجرای قانونی پیگیری کنند.
••تابناک نوشت :تابناک برای کمک به دولت ،در نخستین
نظرسنجی خود ،از مردم درباره ضروری ترین تغییر و تحول
در وزارتخانه های اقتصادی دولتی پرسید که بیش از 20
هزار نفر در نظرخواهی تابناک شرکت کردند .بیش از 53
درصد از آنان ،تغییر و تحول در وزارت اقتصاد را به عنوان
ضروری ترین اقدام دولت ،مطالبه کردند و پس از وزارت
اقتصاد ،تغییر و تحول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
بیشترین خواسته مردم بود.
••اعتماد آنالین نوشت :مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی
گفت :هیئت رئیسه طرح برگزاری تجمعات قانونی را در
دستور کار قرار نمیدهد و به نظر میرسد تعلل میکند و
مسئله را دستکم میگیرد .ما معتقدیم که اگر این طرح
دوفوریتی زودتــر در دستور کار مجلس قرار میگرفت و
به تصویب میرسید و مالحظات شورای نگهبان ،رعایت
میشد -که البته شورای نگهبان نگاه مثبتی به اصل 27
قانون اساسی دارد -قطع ًا در خرداد و تیر امسال شاهد
تجمعات غیرقانونی یا اعتراضاتی که بهصورت غیررسمی
انجام میشود ،نمی بودیم و همچنین سوء استفادهای که
از برخی تجمعات بهحق مردم اتفاق افتاد ،رخ نمی داد.
••خبرآنالین نوشت :احمدی نــژاد که بعد از درآوردن
ردای ریاست جمهوری ساکن مجمع تشخیص مصلحت
نظام شده است این روزها رفت و آمدش به این نهاد آن قدر
کمرنگ شده که این سوال مطرح میشود ،آیا قرار است
اسم اش از اعضای مجمع خط بخورد؟ با نگاه کوتاهی به
جلسات مجمع در سال  97می توان دریافت که رئیس
دولت نهم و دهم بیش از نیمی از جلسات را شرکت نکرده
است .این در حالی است که طی ماه های گذشته حضور
سران سه قوه نیز کم رنگ شده بود که برخی گمانه زنی
کرده بودند این غیبتها می تواند ناشی از حضور احمدی
نژاد باشد؛ چرا که وی طی ماه های گذشته به روال دوران
ریاست جمهوری اش تیغ تیز تهمتها و اتهامات خود را
متوجه برخی افراد و ساختارها و نهادها کرده بود.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:
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راهبرد ضدایرانی «عدم اقدام»

 24ساعت بعد از نشست وزیران خارجه عضو برجام در
قالب کمیسیون مشترک برجام که جمعه در وین برگزار
شد ،رسانه ها و چهره های مختلفی درباره ماهیت و نتایج
ایننشستتحلیلهاییرامطرحکردهاند؛تحلیلهاییکه
عمدت ًا مبتنی بر نگرانی های ایران از کلی بودن اظهارات
اروپایی ها و البته زمان بر بودن آن است .در این بین رسانه
آمریکایی بلومبرگ در تحلیلی ،از راهبرد احتمالی اروپا
برای سوق دادن ایران به سمت نقض برجام نوشت .این
رسانه غربی در گزارشی به نشست روز جمعه کمیسیون
مشترک برجام پرداخت و نوشت« :اقــدام نکردن ،یک
راهبرد است .اروپا با این کار میتواند ایران را مجبور به
نقض برجام کند ».بلومبرگ با اشاره به تعهدات اعالمی
اروپا در بیانیه ای که جمعه توسط موگرینی قرائت شد،
نوشت :اقدامات ویــژهای برای چگونگی اجرایی شدن
این تضمینها بیان نشده است .به نوشته این خبرگزاری
پیشنهاد دورزدن تحریمهای آمریکا توسط اروپاییها
با تردید برخی کشورهای اروپایی روبه روست که سعی
میکنند برای حل و فصل معضالت تجاری با دولت ترامپ
گفتوگو کنند .روابط تجاری کشورهای اروپایی با آمریکا
 ۴۳۵میلیارد دالر ارزش دارد و در مقایسه با ایــران که
شریک شصت و ششم اروپاییهاست و کمتر از  ۲۴میلیارد
دالر روابط تجاری بین آن ها در جریان است ،رقم قابل
توجهی محسوب میشود .پایگاه آمریکایی «آکسیوس»
در تحلیلی نوشت :وزیران خارجه کشورهای  4+1روش
ملموسی برای حفظ برجام مشخص نکردهاند.
▪روحانی :اراده سیاسی اروپا باید در زمان تعیین شده
به نتیجه برسد

همزمان مسئوالن و چهره هــای مختلفی در ایــن باره
اظهارنظر کرده اند .در یکی از این واکنش ها رئیس جمهور
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به
مذاکرات خود با مقامات عالی رتبه اروپایی ،در سفر اخیر و
گفت وگوهای تلفنی ،تأکید کرد ،کشورهای اروپایی ،اراده
سیاسیبرایادامههمکاریهایاقتصادیبراساستوافق
هستهای برجام را دارند؛ ولی تحقق آن ،نیاز به برداشتن
گامهای عملی و گرفتن تصمیم های اجرایی مشخص دارد
که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.



...
قضایی

روایت سفیر انگلیس از دزدی گندم توسط
کارگزاران شاه

▪ظریف :آمریکا منزوی شد

▪ 5پیشنهاد برجامی چین

وزیر خارجه چین هم این نشست را مسئوالنه دانست و
اعالم کرد« :چین پنج پیشنهاد برای برجام دارد؛ اول:
مقررات بین المللی باید رعایت شود ،دوم :برجام باید
اجرا شود ،سوم :از ثبات خاورمیانه باید دفاع شود ،چهارم:
تحریم یک جانبه باید لغو شود ،پنجم :گفتوگو و رایزنی
باید ادامه یابد ».همچنین وزارت خارجه روسیه در بیانیه
ای با انتقاد شدید از تحریم های غیرقانونی فراملی آمریکا
و آمادگی برای افزایش تالش های مشترک در این زمینه
تصریح کرد :طرف روسی بر حمایت بدون قید و شرط از
برجام و عزم قاطع برای اتخاذ تدابیر ضروری به منظور
اجرای موثر توافق های در چارچوب این توافق بین المللی
در جهت منافع جامعه جهانی تاکید کرد.
▪مهدی محمدی :اروپا ایران را در برجام نگه می دارد تا
تحریم های آمریکا اثر کند

مهدی محمدی کارشناس اصولگرا با اشاره به اظهارات
وزیر خارجه کشورمان بعد از نشست روز جمعه تصریح
کــرد :اروپــا بــدون ایــن که هیچ امتیاز خاصی به ایــران
داده باشد ،ایــران را در برجام و در معرض تحریم های
آمریکا نگه داشته است ،به امید توافقی که اصال معلوم
نیست حاصل شود و اگر شد ،اصال معلوم نیست بتواند
تحریم های آمریکا را خنثی کند .با فرض این که به قول
آقای ظریف بسته اروپا عملیاتی است ،اگر این بسته هر
چه زودتر کارآمدی خود را در خنثی کردن تحریم ها نشان
ندهد و کار تا پاییز به درازا بکشد ،عمال یعنی اروپا ایران را
در برجام نگه داشته است تا تحریم های آمریکا اثر کند».

...



امنیتی

▪ 2ضعف جدی بسته اروپا به روایت فالحت پیشه

در اظهارنظری مشابه ،فالحت پیشه رئیس جدید
کمیسیون امنیت ملی معتقد اســت ،بسته پیشنهادی
اروپایی ها ،بسته مقابله با فرصت سوزی و تهدیدهای
ترامپ و دولت آمریکا نیست و مقامات ایرانی این موضوع
را به عنوان یک دغدغه مطرح کرده اند .به گزارش ایرنا
وی با بیان این که دو ضعف جدی کمیت وبی توجهی به
زمان در بسته پیشنهادی اروپایی ها وجود دارد ،یادآور
شد :جمهوری اسالمی ایران حساسیت های زیادی در
قبال برجام در هنگام تصویب به خرج داد بنابراین توافق
نباید گرفتار کلی گویی و زمان کشی شود .وی خاطرنشان
کرد :ترامپ تهدید کرده است که مانع ورود نفت ایران به

بازار و دسترسی جمهوری اسالمی ایران به بانک های
بین المللی می شود ،بنابراین در بسته پیشنهادی باید
برای جلوگیری از این اقدام و حفظ صادرات نفت ایران
تدبیری اندیشید .متاسفانه این تردید جدی درباره بسته
پیشنهادی اروپایی ها وجود دارد.
ایران پیش از نشست کمیسیون برجام در وین تهدید کرد
که اگر امکان صادرات نفت از ایران گرفته شود ،این امکان
از دیگر کشورها هم سلب خواهد شد .به گزارش فارس
کارشناسان هشدار دادند عملی شدن تهدید ایران مبنی
بر بستن تنگه هرمز در صورت قطع صــادرات نفت این
کشور ،سبب کسری عرضه میلیونها بشکه نفت در بازار
جهانی خواهد شد.

خبر مرتبط

بسته پیشنهادی اروپا با حضور «ظریف» در مجلس بررسی می شود
عضوهیئترئیسهکمیسیونامنیتملیمجلسازبررسیبستهپیشنهادیاتحادیهاروپادرجلسهآیندهاینکمیسیون
خبر داد .رضایی عضو هیئترئیسه کمیسیون امنیتملی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به مذاکرات دستگاه
دیپلماسی کشور با اتحادیه اروپا درباره ادامه روند اجرایی برجام ،اظهار کرد :قرار است اعضای کمیسیون در اولین
جلسه ،بسته پیشنهادی اروپا را بررسی کنند .وی با بیان این که برای ارزیابی این بسته قطع ًا ظریف وزیرامور خارجه،
عباس عراقچی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده دعوت میشوند ،افزود :اعضای کمیسیون امنیتملی مجلس به
عنوان کمیسیون تخصصی باید در جریان مذاکرات دستگاه دیپلماسی کشور با اروپاییها قرار گیرند .عضو هیئت
رئیسه کمیسیون امنیتملی مجلس تصریح کرد:کمیسیون پس از بررسی بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و اظهارات
اعضای تیم مذاکره کننده ،گزارشی تهیه می کند و در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار میدهد .وی با بیان این که
طبق قانون کمیسیون امنیت ملی موظف است هر شش ماه گزارشی از روند اجرای برجام تهیه و تقدیم هیئت رئیسه
مجلس کند ،تصریح کرد:کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش بعدی خود را براساس تحوالت رخ داده از جمله
خروج آمریکا از برجام ،مذاکرات با اتحادیه اروپا و همچنین گزارش سه ماهه اخیر وزارت امورخارجه تهیه میکند.
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وزارت کشور

ارائه اسامی دانشجویان متهم
یا محکوم به دادستانی

جاده قائمیه به کازرون برای
ساعاتی بسته شد

حواشی جلسه دیروز مجمع تشخیص
مصلحت نظام

سرمست :احزاب برای اعتراض به نظر
وزارت کشور ،یک ماه فرصت دارند

ایسنا  -وزیــر علوم از ارائــه اسامی دانشجویان
بازداشتی ،محکوم یا متهم در حوادث دی ماه به
دادستانی خبر داد .به تازگی دادستان تهران
ضمن تأکید بر این نکته که در بین متهمان فرقی
بین دانشجو و غیردانشجو نیست ،گفته بود:
وزارت علوم تاکنون درخــواســت رسمی برای
دانشجویان نداشته و اسامی آن ها را نیز اعالم
نکرده است .اعتراض به احکام چند دانشجوی
حاضر در اغتشاشات دی ماه سال گذشته ،در
هفته های گذشته خبرساز شده بود.

ایسنا – یک مقام آگاه خبر داد که برخی افراد
در حمایت از تفکیک شهرستان کازرون و ایجاد
شهرستان جدید کوه چنار از اوایل بامداد شنبه
 16تیر  97تا حــدود  8صبح دیــروز با گذاشتن
موانعی ،جاده قائمیه (چنارشاهیجان) به کازرون
را بستند .به گفته ایــن مقام آگــاه ایــن افــراد که
خواهان تقسیم کازرون و ایجاد شهرستان جدید
کوه چنار هستند به سخنان وزیر کشور استناد
کرده اند و براساس آن معتقدند که موضوع تقسیم
کازرون منتفی شده است.

فارس  -جلسه روز گذشته مجمع تشخیص بدون
حضور روحانی ،آملی الریجانی و احمدی نژاد و
در عین حال با حضور علی الریجانی برگزار شد.
در جلسه دیروز ،هیئت عالی نظارت مجمع مقرر
کرد ،مغایرتهای الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
«پالرمو» با سیاستهای کلی امنیت ملی به شورای
نگهبان اعالم شود .به گــزارش تسنیم یک عضو
مجمع در حاشیه این جلسه گفته که طرح موضوع
حضور اقلیتها در شوراهای شهر و روستا و تعیین
تکلیف نیکنام در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.

ایرنا -بهرام سرمست ،مدیرکل سیاسی وزارت
کشور اعالم کرد :احزاب از  14تیر تا  14مرداد
فرصت دارنــد تا اعتراض خود را به نظر وزارت
کشور درباره وضعیت شان ،اعالم کنند .وی در
پاسخ به این سؤال که «بعد از پایان این فرصت اگر
حزبی خود را با قانون جدید تطبیق نداده باشد،
لغو پروانه میشود؟» گفت :قانون چنین چیزی را
پیشبینی کرده اما فعال در این زمینه جمعبندی
صــورت نگرفته اســت و باید منتظر نظر نهایی
کمیسیون ماده  10احزاب باشیم.

پیچیده ترشدن ادعای صدور  2500گرین کارت برجامی
ظریف تکذیب کرد ،ذوالنوری وعده شفاف سازی داد

پاسخ صداوسیما به انتقاد ایمن آبادی
رنجبران :هیچ کدام از نمایندگان
برای حضوردرمیان مردم اعالم آمادگی نکردند

مدیر کل روابط عمومی صداوسیما با اشاره به انتقادات نایب رئیس فراکسیون مستقلین
مجلس از برنامه تلویزیونی «روایت مردم» که آن را مستندی سیاسی و تقطیع شده خوانده
بود ،تأکید کرد :انتظار این است که نمایندگان مجلس از شنیدن صدای مردم استقبال
کنند.روز گذشته جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفت
و گو با روزنامه ایران با انتقاد از پخش مستند روایت مردم از تلویزیون اظهار کرد :به نظر من
این مجموعه اوج بیتدبیری صدا و سیما در شرایط فعلی را نشان میدهد که آنتن خود را
در اختیار عدهای گذاشته که به شکل کام ً
ال واضحی دنبال چیزی جز ماهی گرفتن از آب
گلآلود شرایط فعلی نیستند .خیلی واضح است که این مستند تالشی است برای رسیدن
به مقاصد سیاسی ،مثل اکثر برنامههای صدا و سیما.
هادی محمدی – یکی از جدیدترین حاشیه های برجامی این
روزها ،ادعای حجت االسالم ذوالنوری نماینده اصولگرای قم در
مجلس بود که اوایل تیرماه امسال در گفتوگویی با «اعتماد» مدعی
شد ،در جریان مذاکرات هستهای میان ایران و کشورهای 5+١
توافقی میان ایران و آمریکا صورت گرفت تا دولت اوباما به 2500
نفر از اتباع ایران ،تابعیت آمریکایی بدهد.اظهارات ذوالنوری پس
از چند روز موجی گسترده در فضای سیاست بینالملل ایجاد
کرد تا جایی که این سخنان به سوژه گزارش فاکسنیوز ،از جمله
رسانههای نزدیک به دونالد ترامپ در آمریکا تبدیل شد .همچنین
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در توئیتی این اظهارات را
بازگو کرد .با باالگرفتن و بین المللی شدن این ادعا محمد جواد
ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در گفت وگو با سایت خبری الف
با بیان این که این موضوع از پایه دروغ است ،تصریح کرد :هیچ گاه
این گونه مباحث (حتی درخواست مشروعی مثل لغو محدودیت
تحرک دیپلماتهای ایرانی در سازمان ملل متحد) در مذاکرات یا
حواشی آن یا به هر نحو دیگری مطرح نشده است.وی تاکید کرد:
دوستان آقایان دلواپس ،بدون اطالع مذاکره کنندگان چنین
اگر
ِ
امتیاز عجیب و غیرمعمولی را از آمریکا گرفتهاند (که به گفته روز
گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ترامپ حتی مسئولیت اش
با وزارت خارجه که طرف مذاکره ما بود ،نبوده و نیست) که این قدر
با اطمینان از آن سخن میگویند بحث دیگری است .خوب است
اسامی این افراد را منتشر کنند.
▪ذوالنوری :هر وقت یقه مان را گرفتند اسناد را رو می کنیم!

در همین زمینه ذوالنوری بار دیگر با خبرنگار روزنامه اعتماد گفت
وگو کرد .وی در واکنش به این پرسش که «با توجه به تکذیب این
ادعا از جانب مقامات دولت اوباما آیا نمیخواهید مستنداتتان را

طلوعآفتابفردا 5:56

...

تحلیل بلومبرگ از سیاست اروپا یک روز بعد از نشست ایران و 4+1

ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان این نشست
به منزوی شدن آمریکا پس از حمایت های جهانی از توافق
هسته ای اشاره کرد .به گزارش تسنیم ظریف در توئیتی
تأکید کرد« :همه (طرف ها) متعهد به تضمین منافع ایران
(از برجام) هستند( :نتیجه این بود که) آمریکا منزوی شد.
ایران مجدد بر حق خود مبنی بر پاسخ به پایبند نبودن
آمریکا (به برجام) در صورتی که اقدامات جبرانی (اروپا)
ناکافی باشد ،تأکید کرد».
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ارائه کنید ،گفت« :هر کس که یقهمان را گرفت ،آنوقت اسناد را
عنداالضطراررومیکنیم».نمایندهاصولگرایقمهمچنینهنگامی
که با اصرار خبرنگار «اعتماد» مبنی بر این که سواالت بسیاری در
این باره مطرح است ،روبهرو شد ،گفت« :بله! سوال که زیاد است.
از دیشب تا به حال بیش از  50خبرنگار ایرانی و خارجی تماس
گرفتهاند اما اگر موافق باشید ،در فرصتی دیگر گفتوگو کنیم» .
▪نقویحسینی:ماازبخشهایمحرمانهمذاکرات،مطلعنیستیم

سیدحسین نقوی حسینی ،دیگر نماینده مجلس نیز که همچون
ذوالنوری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جبهه
پایداری و منتقد برجام و دولت نیز هست ،در پاسخ به سواالت
خبرنگار «اعتماد» درباره ادعای ذوالنوری ،میگوید« :نمیدانم .تا
به حال نشنیدهام .از خودش بپرسید .نه تایید میکنم ،نه تکذیب!»
وی افزود« :مسئوالن مذاکرهکننده همان زمان تاکید داشتند که
بخشی از مذاکرات محرمانه است و طبیعتا ما از این بخشهای
محرمانه مطلع نیستیم .ما صرفا از مسائلی که مربوط به این
بخشهای محرمانه نباشد و در کمیسیون ویژه برجام در مجلس
نهم و متعاقبا در کمیسیون امنیت دوره قبل و فعلی مورد بحث قرار
گرفته یا مسائلی که در جریان تحقیق و تفحص دوتابعیتیها مطرح
شده باشد ،مطلع هستیم».
▪گودرزی :ذوالنوری گفت توافق بوده ولی غیرمکتوب

در این میان اما مسعود گــودرزی ،عضو اصال حطلب کمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسبه«اعتماد»توضیحاتدیگری
داده و گفته است« :با آقای ذوالنوری در این باره صحبت کردم.
ایشان گفتند که چنین توافقی صورت گرفته اما مکتوب نبوده ،بلکه
فقط یک توافق نانوشته میان دو طرف صورت گرفته است».

▪ایمن آبادی  :استیضاح رئیس صداوسیما از استیضاح هر وزیری واجب تر بود

وی افزود :همین برنامه مورد اشاره شما را یکی از چهر ههای رسانهای و سیاسی که
همواره در انتخابات مختلف به شدت فعال بوده ،تهیه کرده است .این نماینده مجلس
مدعی شد :آن صدایی که به نام صدای مردم پخش میشود ،کام ً
ال تقطیع و تحریف
ً
شده است که از فیلترهای سیاسی بسیاری گذشته .شما ببینید که اوال همه مسائل به
دولت نسبت داده میشود ،در حالی که وقتی به کف جامعه میرویم ،میبینیم که دایره
انتقادات به مراتب فراتر از دولت است .ثانی ًا سعی شده تمام مطالبه مردم در اقتصاد
خالصه شود در حالی که ما کلی مطالبات اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و امثال این
ها در کف جامعه داریم که یا در صدا و سیما مطرح نمیشوند یا اگر میشوند قرار است
یک موضع سرسختانه علیه آن ها در این رسانه اتخاذ شود .ثالث ًا تقریب ًا تمام مدیران و
برنامهسازان صدا و سیما از یک جریان سیاسی هستند.ایمن آبادی تأکید کرد :واقع ًا در
این شرایط اگر مجلس امکان استیضاح رئیس صدا و سیما را داشت ،به نظرم این کار بسیار
بسیار واجبتر از استیضاح هر وزیر و مسئول ضعیف دیگری بود.
▪رنجبران:این برنامه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت

در همین حال محمد حسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در واکنش به
انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از برنامه روایت مردم در شبکه 3گفت :بارها صدا و سیما به
مسئوالن دولت و مجلس پیشنهادکرده است در شرایط فعلی به میان مردم بیایند و رودررو
پاسخ گوی مسائل و مشکالت باشند و مشروح این گفت وگوها به صورت مستند پخش شود
اما تا کنون هیچ یک از دولتمردان ،دیگر مسئوالن و حتی نمایندگان مجلس اعالم آمادگی
نکرده اند .با این حساب ما باید بنشینیم و دست روی دست بگذاریم یا از دیگر ظرفیت های
موجود استفاده کنیم.وی با اشاره به این که این برنامه مورد توجه مخاطبان قرار گرفته
است ،گفت :در مدت پخش این برنامه تماس های بسیاری با سامانه  162روابط عمومی
از سراسر کشور داشته ایم که اکثرا از پخش آن تشکر کرده اند .مدیر کل روابط عمومی
صداوسیما تأکید کرد :انتظار این است که مسئوالن و به ویژه نمایندگان مجلس هم فارغ از
گرایش های سیاسی و اختالف های سلیقه ای که ممکن است وجود داشته باشد ،به صورت
کلی از شنیده شدن صدای مردم از رسانه ملی استقبال کنند.

اشاره« :سر ریدر ویلیام بوالرد» ،سفیر کبیر انگلستان در
ایــران ،در اواخــر دوره سلطنت رضاشاه و اوایــل حکومت
محمدرضا پهلوی در ایران مشغول به کار بوده است .وی
در بخشی از نامه های خصوصی و گزارش های محرمانه
خود که در کتابی با عنوان خاطراتش به چاپ رسیده ،آورده
است:تهران دوم اوت )1321.5.11( 1942
به تازگی یک بحران سیاسی دیگر به وجــود آمــده است
.بعد از یک هفته ای که در وزارتخانه هــای ایــران هیچ
کاری انجام نمی شد ،کابینه ترمیم شد .امید می رود که
کابینه جدید بیشتر از قبلی فعال باشد ،چون قبل از همه
چیز باید بر مشکل تهیه گندم برای شهرها فائق آید...
شاه نادان که سال قبل کناره گیری کرد ،اجازه داد تمام
ذخایر گندم مصرف شود ،بنابراین مدت دو سال است که
مردم ایران دست به دهان زندگی می کنند .در زمستان
 1941-1940ما گندم هند را به ایران فروختیم و بعدا
مقادیر عظیمی از کانادا و آمریکا آوردیم .با دادن این امکان،
مملکت می بایست مجددا خودکفا می شد ،ولی اقدامات
انجام شده ،احتیاج به کارگزارانی کارآمد و صادق داشت
تا موثر واقع شود و ماموران ایرانی فاقد این دو خصلت
هستند .امسال ،محصول نسبتا خوب است .در بعضی
نقاط خیلی خوب ،ولی مثل همیشه در مواقع بحرانی میل
به احتکار وجود دارد .در همه جا ،زمین داران و ماموران
میزان واقعی محصول را پنهان می کنند ،با این هدف که
نشان دهند تولید کنندگان گندم مازادی برای فروش به
دولت برای مصرف شهرها ندارند.وقتی آدم ،کم کاری و
فساد درایران را می بیند با روش های بلشویکی همدلی
می کند .ضمنا گندم به جاهایی در خارج از کشور که قیمت
ها باالتر است ،قاچاق می شود« .این عمل برخالف قانون
است» .این کار با اغماض مسئوالن ایرانی که غالبا خودشان
گندم را به خارج قاچاق می کنند ،انجام می شود .شکل
های زیاد دیگری از دغل بازی وجود دارد که مسئوالن در
آن دست دارند .وقتی گندم وارد می شود ،مقداری از آن
به وسیله مسئوالن و با استفاده از مصونیت شغلی در بازار
سیاه به فروش می رسد .بعد ،مسئوالن و نانواها مشترکا
قسمتی از آردی را که دولت به نانوایی ها فروخته ،مخفیانه
می فروشند و کسری آن را با مخلوط کردن سبوس یا کاه پر
می کنند .ما عده ای از افسران [انگلیسی] را مامور کرده
ایم که مواظب محصول باشند و سعی کنند مانع احتکار و
تقلب شوند .طبعا ،مسئوالن به مردم می گویند هدف ما
این است که گندم را برای واحدهای خودمان بخریم که یک
دروغ محض است ،چون ما واحدها را با غالتی که از هند و
جاهای دیگر خارج از ایران می آوریم ،تغذیه می کنیم .اما
ایرانیان میل دارند دروغ را باور کنند .چند روز پیش ،یکی
از افسران در سلطان آباد از نوزده نانوایی ،چند نمونه نان
می خرد.همه نان ها ناخالص بوده است .او نان ها را برای
فرماندار می برد که عصبانی می شود ،چون ماموران او
برایش همیشه نان های عالی می برده اند و گفته بودند
از نانوایی ها تهیه کرده اند .افسر یاد شده در این موقع ،به
زور ،فرماندار را بیرون می برد تا خودش نانوایی ها را ببیند.
کیفیت نان حاال خوب است و افسر مذکور از جاهای کامال
دور دست تقاضاهایی دریافت می کند که از او می خواهند
نان آن جا را بازرسی کند.

...
گزارش

پاسخ قائم مقام جدید حزب اعتماد ملی
به منتقدان
حضرتی :ممکن است ۸-۷نفر از اعضای حزب
اعتمادملی از قائم مقام شدن من ناراضی باشند
الیاس حضرتی که انتخابش به عنوان قائم مقام حزب
اعتماد ملی با حواشی و انتقاد برخی هم حزبی هایش
روبه رو شده بود ،در گفت و گویی به تشریح برنامه هایش
پرداخت و اشــاره ای هم به پشت پرده اختالفات در این
حزب کرد.الیاس حضرتی که با اعتماد گفت و گو می
کرد ،دربــاره جزئیات انتخابش به عنوان قائم مقام این
حزب گفت :من به دلیل مشغلههایی که دارم ،تصمیم
داشتم تا مسئولیتی را عهدهدار نشوم اما با اصرار دوستان
این مسئولیت را پذیرفتم .من از دوستان خود در حزب
اعتمادملی مانند آقایان نــوروززاده ،حقشناس و امینی
درخواست کردم این مسئولیت را بپذیرند که این بزرگواران
متاسفانه این درخواست را نپذیرفتند و اینبار مسئولیت بر
دوش من قرار گرفت .حضرتی با بیان این که از مجموعه
آرا به جز یک رای ،دیگر دوستان به من رای دادنــد و آن
یک رای نیز سفید بود ،افــزود :البته تعدادی از دوستان
که تعدادشان از هفت یا هشت نفر تجاوز نمیکند ،ممکن
است از این تصمیم ناراضی باشند و حتی مصاحبه کنند که
این موضوع در احزاب کامال طبیعی است .قائم مقام حزب
اعتماد ملی درباره برنامه های آینده این حزب نیز گفت:
انشاءا ...از هفته آینده جذب و سازمان دهی نیرو را آغاز
میکنیم .به دنبال این اتفاق برنامههای آموزشی حزب
مانند کال سهای تحلیل سیاسی ،توجیهی و همچنین
جلسات تحلیل شرایط روز آغاز میشود.
▪پشت پرده اختالفات حزب اعتماد ملی

حضرتی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به آغاز
اختالفات در حزب اعتماد ملی از سال  94گفت :حضور
در شــورای عالی سیاست گــذاری اصال حطلبان محل
اختالف بــود .بــرای برخی از اعضا ســوال پیش آمــده بود
که آیا حزب اعتما دملی باید در شــورای عالی سیاست
گذاری حضور داشته باشد و نقش ایفا کند یا جدا شود .در
اردوگاه اصالحطلبان تعدادی از دوستان ما که انسانهای
شریفی هستند مانند آقایان هادی خامنهای ،رهامی،
کواکبیان و قریبانی دبیران تشکلهای مختلف بودند .یک
گرایش در حزب که آقای منتجبنیا نیز عضو این گرایش
بود ،عالقهمند بودند که با این جمع کار کنند .گرایش
پررنگتری در حزب نیز وجود داشت که معتقد بود ما باید
در اردوگــاه اصلی اصال حطلبان که آقای خاتمی تجلی
آن بوده و بخش اجرایی آن شورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان است ،حضور داشته باشیم.
CMYK

