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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -علی ربیعی وزیر کار در پاسخ به انتقادات
از محافظه کاری کابینه در دفاع از دولت گفت :من خود
بهعنوان یک عضو کابینه همواره سعی کردم نقش مفیدی
در این زمینه داشته باشم یا در مقاطع حساس همیشه
صحبت کردم و جواب مخالفان را هم دادم .وی در بخش
دیگری از این گفت و گو بیان کرد :در سال  92نیز که حتی
برای نامزدی شورای شهر تهران تحت عنوان عضویت در
گروهکها رد صالحیت شدم.آن جا عدهای ایستادند و به
ما گفتند شما معاند هستید.
••جام جم -رضا امیرخانی نویسنده برجسته کشورمان
در پاسخ به سؤالی دربـــاره دنبال کــردن سریال های
تلویزیون گفت :اصال سریالی را نگاه نمیکنم .آخرین
سریال تلویزیونی که با عالقه دنبال میکردم ،سریال
یروزگاری بود.
روز 
••کیهان -حسین شریعتمداری مدیر مسئول این روزنامه
با انتقاد از عملکرد وزارت خارجه درخصوص اخراج دو
دیپلمات ایرانی از هلند نوشت :وزارت خارجه باید درباره
این اقدام پلشت خود که نادیده گرفتن عزت نظام و حرمت
مردم ایران است در پیشگاه ملت پاسخ گو باشد ،اگر چه
دستگاه های نظارتی نیز در این باره وظیفه خاص خود را
دارند و نباید و نمیتوانند از کنار آن بیتفاوت عبور کنند.
••اطالعات -طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج
فارس به استان های مرکزی و کویری کشور با اعتباری
بیش از  ۱۸هزار میلیارد ریال با مشارکت  ۹بانک در قالب
یک کنسرسیوم قرار است به اجرا دربیاید و در سال  ۹۸به
بهره برداری برسد.
••آرمان -خبرگزاری فارس در تصویری از مراسم ختم پدر
تاجزاده تصویر رئیس دولت اصالحات را به صورت واضح
منتشر کرد که برخی از کاربران این مسئله را به معنای
پایان ممنوعالتصویری رئیسدولت اصالحات دانستهاند.
••ایــــران -ای ــن روزن ــام ــه در یــادداشــتــی بــه قــلــم دیــاکــو
حسینی کارشناس ارشــد مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاستجمهورینوشت:اگراروپابهایننتیجهبرسدکهایران
چارهایجزماندندرتوافقهستهایندارد،رغبتیبهسپردن
تعهدات کافی و اطمینانبخش نخواهد داشت و اگر ایران
تصور کند که اروپا نقش پلیس خوب را در طرح بزرگ آمریکا
علیه ایران ایفا میکند ،به هیچ مقداری از تعهدات و امتیازات
اروپــا رضایت نخواهد داد .اگر قرار است این گفتوگوها
ثمربخش باشد ،اروپا باید بپذیرد که جمهوری اسالمی ایران
ترسیازکنارگذاشتنتوافقییکطرفهوزورگویانهکهمنافع
و حیثیت ملی ایران را پایمال میکند ،نخواهد داشت؛ حتی
اگر در این راه مجبور باشد هزینههای سنگینی را پرداخت
کند .در مقابل ایران باید بپذیرد که کشورهای اروپایی در
توافقی مخفیانه با آمریکا در حال توطئه علیه ایران نیستند.

••جماران نوشت :عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان در واکنش به انتشار یک فیلم و ادعاهای مطرح شده
در آن توسط«کامران غضنفری» نویسنده کتاب «حسن
روحانی در یک نگاه» مبنی بر ردصالحیت رئیس جمهور
در سال  ،96اظهار کرد :من از صحبت هایی که ایشان می
گوید اطالعی ندارم و فکر نمی کنم مطالبی که ایشان می
گوید قرین به صحت باشد .هر صحبت و اظهار نظری باید
مستند به قرائن دقیق و محکمه پسند باشد و ّال این که
هرکسی از ظن خود یار قافله می شود خیلی مهم نیست.
وی افــزود :در پی فرمایش های مقام معظم رهبری ،ما
باید در پی وحدت همه مسئوالن باشیم و در مقابل دشمن
خارجی با ید واحد حرکت کنیم.
••انتخاب نوشت :حسام الدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور
در یک نظرسنجی توئیتری از کاربران پرسیده است که «اگر
کابینه ترمیم شود شما کدام نوع از افراد را میپسندید؟»
دنبال کنندگان صفحه آشنا در پاسخ به گزینه «جوان
متخصص ولو کم تجربه»  61درصد« ،میانسال باسابقه
پاکدست» 35درصد و به گزینه «قدیمی معروف هماهنگ»
نیز 3درصد رای داده اند.
••جماران نوشت  :نیلی احمد آبــادی رئیس دانشگاه
تهران خبر داد :نهایت تالش مان را برای تبرئه دانشجویان
میکنیم .وی با تاکید بر بررسی و رسیدگی به وضعیت
دانشجویاندادگاهیشدهدانشگاهتهرانگفت:درخصوص
این دانشجویان قــرار شد ،تجدید نظر صــورت بگیرد و ما
هم کمک میکنیم و اگر وکیلی بخواهند برایشان در نظر
میگیریم.رئیسدانشگاهتهراندربارهصدوراحکامسنگین
برای برخی از دانشجویان در ناآرامیهای دیماه گفت :ما از
خدایمان است که دانشجویان تبرئه شوند و نهایت سعیمان
را هم میکنیم ،ولی باقی کار به قوه قضاییه بر میگردد.
••تابناک مدعی شد  :صادق زیباکالم در اینستاگرام خود
نوشت :جناب حجتاالسالم ذوالنور و آقای دونالد ترامپ
میگویند طی توافق هستهای ۲۵۰۰ایرانی گرینکارت
گرفتهاند؛ اما آقای دکتر ظریف و اوباما این خبر را تکذیب
میکنند .گذشته سیاسی این چهار نفر به من میگوید که
به صداقت مجموعه «ظریف ـ اوباما» خیلی بیشتر میتوان
اطمینان داشت تا «ذوالنور-ترامپ».
••جامنیوزنوشت:بیبیسیفارسیدرادامهسیاستهای
خصمانه خود علیه ایران ،در گزارشی درباره اعدام اعضای
داعش ،تالش کرد تا با برجسته کردن قومیت و مذهب این
افراد ،این اعدام ها را نقض حقوق بشر و ناعادالنه جلوه دهد؛
اتفاقی که با توجه به حمایت های این شبکه انگلیسی از
تروریست های داعش چندان عجیب هم به نظر نمی رسد.اما
این شبکه ،در گزارشی دیگر درباره اعدام اعضای یک فرقه در
ژاپن که در سال ۱۹۹۵با پخش گاز اعصاب سارین در متروی
توکیو ،باعث کشته شدن  ۱۳تن و مجروح شدن هزاران نفر از
مسافران مترو شده بودند ،این اقدام دولت ژاپن را خواست
مردم و برای ایجاد امنیت و آرامش دانست!
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طرح اروپا برای دور زدن تحریم دالری ایران

قوام السلطنه و چگونگی نفوذ آمریکا در ایران

گزارش ها از برخی محورهای بسته برجامی اروپا

سه روز بعد از نشست کمیسیون مشترک برجام که در
سطح وزیــران خارجه کشورهای باقی مانده در توافق
هستهای برگزار شد ،وزیر خارجه روسیه از توافقی جدید
بین سه کشور اصلی اروپایی حاضر در برجام برای حذف
دالر در تجارت با ایران خبر داده که به معنی تالش برای
دور زدن تحریم دالری ایــران است .همزمان جزئیاتی
از موارد اختالفی ایران و اروپا درباره آینده برجام بدون
آمریکا منتشر شده است .بنا بر اعالم وزیر خارجه روسیه،
سه کشور فرانسه ،آلمان و انگلیس با حفظ تجارت با ایران
بدون دالر موافقت کرده اند .به گزارش فارس به نقل از
راشا تودی« ،سرگئی الوروف» روز گذشته با بیان این که
آلمان ،فرانسه و انگلیس با حفظ تجارت با ایران بدون
دالر موافقت کردند ،افــزود« :همه دربــاره این موضوع
اتفاق نظر دارند که تحریمهای آمریکا کام ً
ال غیرقانونی و
سیاستی غیرقابل قبول است ».به گفته وی این تصمیم
به ویژه به شرکت های کوچک و متوسط مربوط می شود.
هنوز جزئیات بیشتری از این توافق منتشر نشده است
و مقامات سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس دربــاره
موضوع حذف دالر اظهارنظری نکرده اند  ،اما همزمان
با این اظهارات اتحادیه اروپــا بیانیهای منتشر و در آن
ضمن حمایت از مذاکرات جمعه گذشته در وین ،اعالم
کرد :حفظ کانالهای بانکی ،ادامه صادرات نفتوگاز
ایران و ایجاد جو سرمایهگذاری مطلوب در ایران اولویت
این اتحادیه اســت .در بخشی از این بیانیه با بیان این
که «وزیــران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام در
خصوص ادامه همکاری درباره اقدامات ملموس برای
کم کــردن اثــرات تغییر مسیر ایجاد شده توسط دولت
آمریکا و تضمین ادامه اجرای مؤثر و کامل این توافق تأکید
کردند» تصریح شده است که ایران و اروپا در نشست جمعه
گذشته موافقت کردند که روابط دوجانبه میتواند با وجود
بازگشت تحریمهای آمریکا از ماه آگوست همچنان ادامه
داشته باشد.
▪گزارش نامه نیوز از محورهای انتقاد ایران به بسته اروپا

در همین حال پایگاه اطالع رسانی نامه نیوز که پیشتر
جزئیاتی از بسته پیشنهادی اروپا را ارائه کرده بود ،در
خبری مدعی شد که ایــران و اروپــا در موضوعاتی چون
تضمین خرید یک میلیون بشکه ای نفت از ایران توسط
اروپا و بازگشت پول آن و ایجاد یک بانک مشترک ایران
و اروپا و سرمایه گذاری مبلغی مشخص توسط این بانک
در ایران به اشتراک نظر و توافق رسیده اند .به نوشته این
پایگاه در موضوع حضور شرکت های متوسط و کوچک

اروپایی در ایران و زمان بندی این حضور اختالف نظر
وجود دارد؛ چرا که اروپا این موضوع را تضمین نمی کند و
آن را به مذاکرات چند ماهه برای رسیدن به توافق در بین
کشورهای اتحادیه اروپا موکول می داند که به روزهای
مهر و آبــان  97یعنی دقیقا زمــان آغــاز تحریم های یک
جانبه آمریکا می رسد .براساس گزارش نامه نیوز دلیل
وجود اختالف روی این موضوع این است که اروپایی ها
قصد دارند این مسئله را به زمانی موکول کنند که ایران
با شروع تحریم ها در موضع ضعف قرار خواهد داشت و
هر نوع تالش اروپایی ها برای سرمایه گذاری در ایران را
غنیمت خواهد دانست .اما ایران زمان حال را برای این
مسئله حیاتی می داند ،زیرا در وضعیت عادی می تواند
امتیازهای بیشتری کسب کند .در بخش سوم این گزارش
تصریح شده است که اروپایی ها در مواردی مانند جبران
خسارت رفتن شرکت های بزرگ از ایران مانند پژو و توتال
و همچنین جبران خسارت قراردادهایی مانند ایرباس و
ای تی آر زیر بار نمی روند.گفتنی است بسته پیشنهادی
اروپا و روند مذاکرات با آن ها در جلسه عصر یک شنبه
هیئت دولــت به ریاست رئیس جمهور بررسی شد .به
گزارش شبکه خبر برخی نمایندگان مجلس هم از تدوین
برنامه جامع تحریمناپذیری ایران ،تحت عنوان «برنامه
فعاالنه ضدتحریم» در مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی خبر دادنــد .این برنامه جامع ،اهرمهای فشار
مشخص (عمدت ًا فنی هستهای ،امنیتی و سیاسی) موقت
زماندار تعریف کرده و براساس این تهدیدها ،برای طرف
مقابل معافیت متصور شده است که براساس صالحدید
مسئوالن ،این معافیتها میتواند تمدید ،متوقف یا لغو
شود .برنامه مذکور در دو زمان بندی  90تا  120روزه
و  180تا  210روزه تدوین شــده و شامل بخشهای
متعددی از جمله پولی و بانکی و ارزی ،مدیریت جریان
نقدینگی و جلوگیری از حمالت سفتهبازانه ،مدیریت
بهینه ذخایر ارزی ،تسهیل انتقال وجوه در فضای بین
المللی ،کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسط ،کاالهای
استراتژیک ،منابع و مصارف بودجه  ،انرژی ،کسب و کار،
تجارت ،ساختاری ،فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای و در
نهایت حقوقی است .بنا بر این گزارش هنوز پاسخ دولت
به این بسته مشخص نیست.
▪تحلیل ها و هشدارهای داخلی درباره راهبرد اروپا در
وقت کشی

همزمان بازار قضاوت ها و تحلیل های چهره های داخلی
درباره بسته ارائه شده اروپا داغ شده است؛ علیرضا رحیمی

عضو کمیسیون امنیت ملی مذاکرات ایران و اروپا را رو به
جلو و مثبت خواند اما تأکید کرد :اگر اروپا در حفظ برجام
جدیت دارد ،منافع حداکثری ایران را هم در نظر داشته
باشد .امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس با
اشــاره به گذشت دو ماه از مذاکرات با اروپایی ها گفت:
اگر اتحادیه اروپا زبان مذاکره را نمیفهمد فورا تغییر روند
ایران در دستور کار قرار گیرد .محمد نبی حبیبی دبیر کل
حزب مؤتلفه هم درباره نتایج نشست کمیسیون مشترک
برجام در وین با بیان این که رئیس جمهور به حق گفته
ایران از این بسته مأیوس است ،افزود :دولت در برابر فریب
برجامی اروپا محکم بایستد .وی افزود :رهبر انقالب در دوم
خرداد 97در دیدار مسئوالن نظام شش شرط کلیدی برای
ادامه برجام با اروپاییها مطرح فرمودند؛ این شروط در

برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار»،نوشته مسعود بهنود

بسته اروپا رعایت نشده است .در یک واکنش دیگر جمعیت
وفاداران انقالب در بیانیه ای تأکید کرد :هدف این کشورها
از امضای قرارداد ،چیزی جز گرفتن فرصت از ایران و جمع
عملی بین تحریم های اقتصادی و محدودیتهای هسته
ای نیست .همین موضوع مورد تأکید جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل بینالمللی هم قرار گرفت .او در گفت
و گو با باشگاه خبرنگاران ضمن انتقاد از وقت کشی اروپا
در تصمیم برجامی خود تصریح کرد :آن چه که اروپاییان
در بسته پیشنهادی ارائه دادند در واقع کاری بود که ریاض
از آن ها خواسته بود ،به طوری که سعودیها حتی حاضر
بودند مواجبی را به اروپاییان در این عرصه بپردازند؛ از این
رو کشورهای اروپایی با وعدههای دالری عربستان وارد
عرصه تصمیمگیری راجع به برجام شدند.

خبر مرتبط

بیلد :تهران به دنبال خروج  ۳۰۰میلیون یورو پول نقد خود از آلمان به ایران است
یک نشریه آلمانی مدعی شد ،ایران برای مقابله با تحریمهای آمریکا حدود ۳۰۰میلیون یورو پول نقد از آلمان به ایران
منتقل میکند .به گزارش تسنیم نشریه "بیلد" آلمان در مطلبی ادعا کرد دولت ایران نگران این مسئله است که بعد
از آغاز اجرای تحریمهای مجدد آمریکا علیه تهران ،دستشان از پولهایشان در بانکهای آلمان کوتاه شود و از این
رو تصمیم دارد  300میلیون یورو پول نقد را از بانک تجاری ایران در هامبورگ که دست بانک مرکزی آلمان است
وارد کند .به نوشته نشریه "بیلد" آلمان ،این تصمیمی است که می تواند مسائل دیپلماتیک جدی بین آلمان ،ایاالت
متحده و اسرائیل ایجاد کند .بنا بر این گزارش سازمانهای اطالعاتی اسرائیل و آمریکا در این باره ادعا کرده اند که
این پول نقدی که به دست ایران میرسد میتواند در تامین مالی به زعم آنها سازمانهای تروریستی مورد استفاده
قرار گیرد .اما سازمانهای اطالعاتی آلمان بر این باورند که هیچ گونه مدرکی در این باره وجود ندارد .بنا بر این ادعا
قرار است  300میلیون یورو از طریق هواپیما به نمایندگان دولت ایران منتقل شود.

در مستند هوافضای سپاه برای اولین بار منتشر شد

اسناد نفوذ ایران در مراکز فرماندهی آمریکا
به تازگی اسنادی ویدئویی از نفوذ ایران در
مراکز فرماندهی آمریکا و کمکهای آنها به
داعش منتشر شده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جــوان؛ ســردار امیرعلی حاجی
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران
پیشتر ازنفوذایراندرمراکزفرماندهیآمریکا
خبر داده و گفته بود در صورت اجازه مسئوالن
نظام این اسناد و تصاویر منتشر خواهد شد.
ســردار حاجی زاده در گفت وگویی که در
برنامه بدون تعارف داشت گفته بود « :شاید
در آینده بتوانیم از مسئوالن اجازه بگیریم و
اسنادی را منتشر و آمریکایی ها را بیشتر افشا
و مفتضح کنیم که در عراق و سوریه چه کرده
اند"» او با اشاره به نفوذ ایران به مراکز کنترل

فرماندهیآمریکاییهااعالمکردهبوددرطول
این چند سال در این مراکز حضور داشتیم و
می دیدیم چه کرده اند؛ می دیدیم کجا را می
بینند؛ کجا را می زنند؛ از کنار چه چیزهایی
عبور می کنند و چگونه از داعــش حمایت
می کنند .ایــن درحالی اســت که به تازگی
در مستندی که منتشر شده است اتفاقات
جالب توجهی از نحوه رفتار آمریکایی ها با
داعشی ها به چشم می خورد .به عنوان نمونه
در بخشی از این مستند حاوی فیلم هایی که
هوافضای سپاه از مقر نیروهای آمریکایی به
دست آورده ،تروریست های داعش درحالی
تله های انفجاری و مین ها را در دل زمین جا
گذاری می کنند که پهپادهای آمریکایی محل

این تله ها را فیلم بــرداری می کنند اما هیچ
اقدامی صورت نمی گیرد .همچنین در بخش
دیگری از این فیلم ها که سپاه منتشر کرده
است نیروهای آمریکا به محل تجمع تروریست
هــای داعــش اشــراف کامل دارنــد امــا بازهم
اقدامی انجام نمی شود .یکی از فیلم هایی که
سپاه از مقر آمریکایی ها به دست آورده مربوط
به تصویر بــرداری پهپاد آمریکایی از یکی از
مقرهایاصلیداعشاستامااینآمریکاییها
هیچ اقدامی علیه این مرکز انجام نمی دهند.
در فیلم دیگری این مستند نشان می دهد که
آمریکایی ها چگونه به محل توقف تانکرهای
نفت داعش تسلط دارند اما درحالی که با یک
شلیک می تواند حجم انبوهی از تانکرهای

داعش را منهدم کرد ،به راحتی اجازه داده می
شود که داعش نفت بفروشد .در یک فیلم هول
انگیزدیگرکهنمایشدادهشد،پهپادآمریکایی
درحال فیلم برداری از یک خودروی داعش
است که اسیری را با لباس نارنجی حمل می
کنند سپس محل اعدام اسرا نمایش داده می
شود اما در مقابل این تصاویر که با وضوح باال

مقابل دیدگان آمریکایی ها بوده هیچ اقدامی
انجام نشده است .اکنون سوال این جاست که
دلیل این اهمال ها ،سکوت ها و حمایت های
اطالعاتی آمریکا از داعش چیست؟و آیا ممکن
است آمریکایی ها تصاویری با همین وضوح
و دقت را از محل تجمع نیروهای مقاومت به
تروریست های داعش تحویل داده باشند؟

همزمان با افزایش موج انتقادات از عملکرد و ساختار شورای سیاست گذاری اصالح طلبان مطرح شد

موافقت رئیس دولت اصالحات برای اصالح روند سیاست گذاری اصالح طلبان

در حالی که برخی از چهره های اصالح طلب از موافقت
رئیس دولــت اصالحات با تغییر نهاد سیاست گذاری
در جریان اصالحات خبر داده بودند ،یکی از اعضای
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تأکید کرد
که تصمیمی برای تغییر رئیس و ساختار این شورا گرفته
نشده است .همزمان اعتماد آنالین در خبری با اشاره به
دیدار جمعی از نویسندگان نامه ای که به تازگی درباره
اصالح روند سیاست گذاری در اصالحات منتشر شده بود
با رئیس دولت اصالحات ،از موافقت وی با تغییر این روند
خبر داد .براساس گزارش اعتماد آنالین ،رئیس دولت
اصالحات در سخنان خود گفته است :باید در کارکرد
درونی اصالحات تغییراتی ایجاد کنیم .چاره ای نداریم
که متناسب با شرایط روز کشور و دنیا ،تصمیماتی بگیریم
و کار را جلو ببریم .در همین زمینه سیاوش حاتم از اعضای
شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز که نامش در جمع
امضاکنندگان نامه اخیر به رئیس دولت اصالحات بود با
اشاره به این جلسه در توئیتر نوشت :محمدخاتمی در دیدار
با تعدادی از نویسندگان نامه  ۱۰۰امضایی موسوم به
اصالح اصالحات پذیرفتند که شورای عالی جدید ،موقت
و با دستور کار تشکیل پارلمان اصالحات ایجاد شود .در
پاسخ به این اظهارنظر محمود صادقی عضو فراکسیون
امید نوشت« :آقای سید محمد خاتمی ،با همه محاسنش،
یک عیب بزرگ دارد؛ هیچ کس از محضر شریفش ناراضی
برنمی گــردد»! نویسندگان این نامه در اواخر خرداد با
انتقاد از شــورای عالی سیاست گــذاری اصــاح طلبان
تصریح کــرده بودند :امضاکنندگان این نامه پیشنهاد
میکنند که در جریان شکلگیری دور جدید شورایعالی
سیاست گــذاری اصالحطلبان ،با به عضویت در آوردن
چهرههایملیوامتحانپسدادهکهنماداصالحطلبیاند
و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیتهای مقاوم
و ملی ،نخست از گسترش احساس تقلیل اصالحطلبی
به محافظهکاری پیشگیری شود و در مرحله بعد به این
شورا به مثابه شورایی موقت ماموریت داده شود تا زمینه را
برای شکلگیری نهاد ملی اصالحات به عنوان یک سامانه

▪تاجرنیا :در جریان اصالح طلبی نیاز به پاالیش داریم

در همین زمینه علی تاجرنیا فعال سیاسی اصالح طلب
هم با اشاره به این که درجریان اصالح طلبی نیاز به پاالیش
داریــم ،به نامه نیوز گفت :برخی از افــراد با نردبان این
جریان باال آمده و نتوانسته اند در دولت و مجلس انتظارات
مردم را برآورده کنند .این ها اعتماد عمومی را به جریان
اصالح طلب خدشه دار کرده اند.
▪ آخرین وضعیت تشکیل پارلمان اصالحات

سیاسیوحدتبخشمیاناصالحطلبانبهنحویکهبیش
از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی ،شفاف
و منطقی باشد اقدام کند.درعین حال محمد جواد حق
شناس عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان ،در
تشریح آخرین تحوالت در شورای عالی سیاست گذاری
اصال حطلبان به ایلنا گفت :با توجه به این که جلسات
منظم شورای عالی پس از انتخابات سال گذشته هنوز
آغاز نشده بنابراین بحثی هم در خصوص تغییر ریاست
یا تغییر ساختار صورت نگرفته است .حق شناس افزود:
مدتی است که جلسات منظم برگزار نشده و امیدواریم
با تمهیداتی که از سوی هیئت رئیسه شورا در نظر گرفته
میشود ،شاهد برگزاری جلسات منظم و تاثیرگذار شورای
عالی باشیم .عضو شــورای مرکزی حــزب اعتماد ملی
افزود :برگزار نشدن جلسات بخشی به علت فضای حاکم
بر جریانهای سیاسی پس از انتخاباتهاست که باعث
فاصله گرفتن فعاالن میشود اما با توجه به گذشت زمان
امیدواریم در فصل جاری نشستهای منظم شورا آغاز
شود .حقشناس در خصوص تغییر احتمالی در سازوکار
انتخاب اعضا هم گفت :بحثهایی درباره تغییر در ترکیب
شورا مطرح است ،چراکه اختالف نظر و اعتراضات برخی
احزاب منجر به مشارکت نداشتن آن ها در شورا شده و

همچنین بحثهایی درباره نسبت چهر ههای حقیقی و
حقوقی مطرح شده بود که معتقدم با شروع مجدد کار و
روی روال افتادن جلسات میتوان روی این موضوعات
بحث و تبادل نظر کرد.
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در همین حال محمد ساالری قائم مقام حزب همبستگی
که حزبش پیشنهاد دهنده ایده پارلمان اصالحات بوده
است ،هم درباره فرایند تشکیل پارلمان اصالحات گفت:
حدود شش حزب از جمله کارگزاران ،اتحاد ملت ایران
اسالمی ،حزب اراده ملت ،مردم ساالری و چند حزب دیگر
نظراتشان را مطرح کردند .این فرایند تکاملی در حال طی
شدن است؛ البته این موضوع در اصل برای راهبری آینده
جریان اصالحات و با این رویکرد در حال طی شدن است.

مهمترین نکات پرونده

عارف :بنیاد امید رقیب بنیاد باران نیست
محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان با اشاره به روند شکل گیری این بنیاد گفت :تشکیل یک اتاق فکر ملی
را برای کشور ضروری دیدیم تا بتوانیم شعارهای انقالب و اصالحات را پیگیری کنیم که در همین زمینه به تشکیل
بنیاد باران رسیدیم .وی افزود :با این جهتگیری فعالیت بنیاد باران آغاز شد اما اشتباهی که در ابتدای کار انجام
شد محدود کردن بنیاد باران به مدیران ارشد و میانی دولت اصالحات بود که بعد از یک سال اول متوجه شدیم که
این شیوه عضوگیری نمیتواند ما را به نتیجهای که میخواهیم برساند که بعد از انتخابات سال  86به این نتیجه
رسیدیم که باید بر محوریت نیروهای جوان تاکید بیشتری داشته باشیم و در این مقطع زمانی بود که به تاسیس
بنیاد امید ایرانیان رسیدیم .عارف با بیان این که در برخی رسانهها دیده میشود که بنیاد باران و بنیاد امید را رقیب
یکدیگر میبینند ،تأکید کرد :حقیقتا بنیاد امید در همان مسیر بنیاد باران با رویکرد جذب حداکثری به خصوص
در جذب جوانان فعالیت میکند .رئیس فراکسیون امید همچنین تصریح کرد :متاسفانه وضعیت به گونهای شده
است که در جلسات رسمی برخی مقامات اجرایی ،افرادی از خود سلب مسئولیت میکنند در حالی که حق نداریم
از خودمان سلب مسئولیت کنیم و باید امیدوارانه برای حل مشکالت ،به ویژه مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم
چارهاندیشی کنیم.

شب پیش از آن که مجلس به احمد قــوام (نخست وزیر
 ) 1321رای تمایل دهد ،قوام در قصر خود که با ثروت
بیکرانش ،آن را از عتیقه های گران بها ،قالی های ابریشم
باف ،تابلوهای نقاشان اروپایی ،میناهای ساخت روسیه،
دست ساخته های چین ،با سلیقه اشرافی خود آراسته بود،
ضیافت مفصلی برپا داشت که در آن ،تمام بزرگان مملکت،
پیران مانده از دوران مشروطیت و سفیران خارجی مقیم
تهران و فرزندان رجالی که روزگــاری با او همکار بودند،
شرکت داشتند .قصر او چند قدم باالتر از کاخ هایی که
رضاشاه برای خود و فرزندانش ساخته بود ،چشم سفیران
را خیره کرد.
شاه جوان نیز یک ساعتی در این مهمانی حاضر شد .در
آن جا ،او اشرافیت و ریخت و پاشی را دید که در کاخ های
پدرش ،از مشاهده آن بی نصیب مانده بود .سیاست قوام
در صدارت این بار خود ،ادامه همان سیاستی بود که دو
بار گذشته ( 1301و  )1300نیز هنگام ریاست دولت ،
در پیش گرفته بود.
خ ــارج ک ــردن دول ــت از سیاست یــک طرفه متابعت از
انگلستان ،به میدان کشیدن آمریکا و بازی بین قدرت
ها .زمانی که قوام دولت سوم خود را تشکیل داد (مرداد
 )1321شش ماه از حمله ژاپن به «پرل هاربر» و حضور
رسمی آمریکا در صحنه جنگ می گذشت .از آن سو
،پیروزی های شگفت آور شوروی در دفع نیروهای آلمان
نشان می داد که دول محور جنگ را می بازند.
قوام باهوش سرشار خود ،شــوروی و آمریکا را برندگان
اصلی جنگ جهانی دیــده  ،مغازله با آنــان (به خصوص
آمریکا) را آغاز کرده بود.
برای طرحی که در نزدیک شدن به آمریکا ،قوام در سر
داشت ،حسین عال در راس بانک ملی بود ،یدا ...عضدی
در وزارت راه (مسئول راه آهن که مورد احتیاج آمریکا برای
کمک رسانی به شوروی بود) و باقر کاظمی در سمت وزارت
کشور .این هر سه ،پیش از این ،دورانی را به عنوان سفیر
ایران در آمریکا خدمت کرده ،آشنای کاخ سفیدنشینان
بودند .از سوی دیگر ،اللهیار صالح – که با برادرش علی پاشا
صالح – مدت ها نقش مترجم سفارت آمریکا در تهران را ایفا
کرده بود نیز ،به زودی به کار فراخوانده شد .برای جانشینی
تقی زاده در وزارت دارایی ،علی امینی به عنوان معاونت
نخست وزیر و ابوالحسن ابتهاج که بعدا به ریاست بانک
ملی رسید ،به عنوان رئیس بانک رهنی ،اعضای دولتی
محسوب می شدند که بیشترین توجه اش به آمریکا بود.
در حالی که سهیلی ،امتیازات زیادی به انگلستان داد ،قوام
با دعوتنامه ای رسمی برای ارتش آمریکا ،حضور سربازان
آمریکایی در ایران را ممکن کرد.

...
گزارش

توسط سازمان اطالعات سپاه:

سرشبکه های رسانه های معاند خارجی
در سیستان وبلوچستان دستگیر شدند
میزان -سرشبکههای رسانههای معاند خارجی توسط
پــاســداران گمنام سازمان اطالعات سپاه در سیستان
وبلوچستان دستگیر شدند .براساس این گزارش برخی
کــانــا لهــای معاند و مــعــارض نظام بــا جــذب و آمــوزش
تعدادی از جوانان ناآگاه ،اقدام به نشر اکاذیب و مطالب
وحد تستیز در فضای مجازی میکردند و از این طریق
موجبات بر هم زدن نظم عمومی را فراهم کرده بودند.
سازمان اطالعات سپاه سیستان وبلوچستان با هدف حفظ
امنیت جامعه و استحکام وحدت پایدار در استان ،پیگیری
جدی موضوع را در دستور کار قرار داد و موفق شد اعضای
اصلی این تیمهای خرابکار را در جریان اغتشاشات اخیر
پیش آمده در استان شناسایی و دستگیر کند.

ادامه واکنش ها به بازدید بازرسان آژانس
از دانشگاه علم و صنعت
بازدید بازرسان سازمان انــرژی اتمی از دانشگاه علم و
صنعت که در هفته هــای اخیر خبرساز شدهمچنان با
واکنشهاییروبهروست؛نایبرئیسفراکسیونمستقلین
والیی مجلس با انتقاد از این بازرسی بدون اطالع گفت:
ممکن است این بازرسی بر اساس گزارش سازمان منافقین
و تبلیغات منفی آن ها علیه ایران صورت گرفته باشد .ایمن
آبــادی افــزود :وزارت امور خارجه ایــران باید مانع انجام
اقدامات خارج از پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی
اتمی شود ،حضور بازرسان آژانس بدون اطالع قبلی در
دانشگاهها به عنوان مراکز تحقیقاتی مورد تایید نیست.
به گزارش خانه ملت این عضو فراکسیون مستقلین تأکید
کرد :فعالیت آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در شرایط
کنونی باید در ایران مسکوت بماند زیرا ادامه همکاریها
به تعیین تکلیف برجام بستگی دارد .همچنین فواد ایزدی
کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با فارس با اشاره
به این که خیلی از بازرسان آژانــس جاسوس هستند یا
با نهادهای جاسوسی ارتباط دارنــد ،تأکید کــرد :این
بازرسیها یک نوع خودسانسوری برای دانشمندان ایجاد
میکند،مث ً
الاگردانشجوباشیدزمانیکهاحساسکنیددر
محیطهای دانشگاهی هم در امنیت نیستید به طور مسلم
به سراغ علوم راهبردی و کارهایی میروید که خنثی است
و کسی را ناراحت نمیکند ،این جاست که پیشرفت علمی
کشور را متوقف نمیکند .وی همچنین در توئیتی نوشت:
«با دیدن خبر بازرسی سرزده نمایندگان آژانس از دانشگاه
علم و صنعت یاد مصاحبه خود در شهریور  1394افتادم.
متأسفم که این پیش بینی درست بود :ما بر اساس برجام
محدودیتهای بسیار گستردهای پذیرفتهایم به صورتی که
دانشگاهها هم در معرض بازرسی قرار میگیرند ».مجمع
دانشجویان عدالت خواه دانشگاه تهران هم در بیانیه ای
ضمن انتقاد از سکوت صداوسیما در مقابل بازدید آژانس
از مراکز علمی اعالم کرد  :تا زمانی که رویکرد محافظه
کارانه صداوسیما اصالح نشود مردم نه تنها تجربه برجام
را درک نخواهند کرد ،بلکه سند  FATF ،۲۰۳۰نیز یک به
یک اجرا خواهد شد.
CMYK

