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تازههای مطبوعات
••ایران -سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت
در گفت و گو با این روزنامه اظهار کرد :درباره استیضاح
وزیر محترم کار آن چیزی که اتفاق افتاد متأسفانه سقوط
اخالقی بود که همه شاهدش بودند .بعد از آن هم نه کسی
ازمن پرسیده که وزیر رفاه چه کسی باشد؟ نه میدانم
بناست چه کسی باشد و نه برخالف ادعایی که میشود
سرپرستش چه کسی باشد.خیلی هم برایم مهم نیست.
••جمهوری اسالمی -یک نویسنده سعودی به دلیل انتقاد
از سیاستهای امــارات و خطرهای آن علیه عربستان و
منطقه به پنج سال حبس محکوم شد .محمد الحضیف ،با
این اقدام که از یک کشور دوست انتقاد کرده ،به پنج سال
حبس محکوم شد .این نویسنده ،در پستهای توئیتری
خوددرخصوصخطرهایسیاستهایاماراتبرعربستان
و منطقه هشدار داده بود.
••ایران -روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی مدعی
شــد :اختالفاتی در محافل سیاسی عــراق درخصوص
نامزدهای تشکیل دولت آینده عراق به وجود آمده و برخی
اخبار حاکی از آن است که سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده
سپاه قدس ایران و برت مک کورگ ،فرستاده ویژه آمریکا
در عراق همزمان به بغداد سفر کردهاند و هدف از این سفر،
تشکیل دولت آینده عراق است .برخی منابع مدعی شدند
که ائتالف دولت قانون و ائتالف الفتح از فالح الفیاض
دعوت کردند تا نخست وزیری عراق را برعهده بگیرد و این
پیشنهاد بنا به درخواست ایران و موافقت نیروهای سنی و
کرد انجام شده است.
••کیهان -حسین شریعتمداری در قسمتی از سرمقاله روز
گذشته خود نوشت :رهبر معظم انقالب فرزندان خود را با
تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کردهاند.
ایشان به فرزندان خویش فرمود هاند از آن جا که شما
منتسب به من هستید حق هیچ گونه فعالیت اقتصادی
نــداریــد .رهبر انقالب ایــن شــرط را بــرای کسانی که در
حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار میگیرند نیز الزم
دانستهاند .آقا به فرزندان خود فرمودهاند چنان چه قصد
داشتید وارد فعالیتهای اقتصادی بشوید ،به مسئوالن
ثبت احوال میگویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
••قانون -این روزنامه در گزارشی با بیان این که افزایش
ناگهانی قیمت سکه در ما ههای اخیر تاثیری منفی بر
زندگی و معیشت مردم داشته است ،نوشت :محکومان
مهریه نه به دلیل ارتکاب جرم بلکه تنها به علت نبود مالئت
مالی مجبور به تحمل زندان هستند.
••شرق-محمدرضانعمتزادهکهدرسال 92ریاستستاد
انتخاباتی روحانی را برعهده داشت با ذکر خاطره ای گفت:
یادمنمیرودجلسهایداشتیمچندنفرآمدهبودند،تابستان
همبود.گفتندشماآبخوردنهمتعارفنمیکنید،جاهای
دیگرباچایوشیرینیوناهاروشامپذیراییمیکنند،گفتم
آبخوردن هم نداریم .فردای آن روز دیدم هزار تا آبمیوه و
بطریهای کوچک آب برایمان فرستادند .واقعا امکاناتمان
تا این حد کم بود .یکی از امضاهای هزینه ستاد با من بود .ما
باکمترینهزینهوشایدباورنکنیدکمترازسهمیلیاردتومان
انتخابات را برگزار کردیم.

...

انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت  :محسن غرویان ،استاد حوزه
علمیه قم دربــاره صحبتهای اخیر رهبری که به بحث
مبارزه با فساد به صورت ویژه اختصاص داشت  ،گفت :باید
قهرمانی پیدا شود و این ها را اصالح و به ملت معرفی کند تا
بتوانند آن ها را تحت نظارت و کنترل دربیاورند .منظورم از
قهرمان فردی شجاع و بیباک است که قدرت داشته باشد
و بتواند از عهده مشکالت برآید .رؤسای قوا ترس و دلهرهای
درباره برخورد شدید و جدی با فساد دارند.
••تابناک خبرداد :مازیار ناظمی در اینستاگرامش نوشت:
صدا وسیما کار مهمی را در اعزام زنان گزارشگر کرد بسیار
خوشحالمازحضورخانمهاهاشمیوعالقهمنددربازیهای
آسیایی جاکارتا و شنیدن گزارش های آن ها از رادیو برای
مسابقات ورزشی قطعا در نوع خودش بی نظیره ،ممنونم از
معاون صدا ،دوست عزیز آقای شاه آبادی و مدیر رادیو ورزش
رضا میرحسینی که همین حرکتش نوید روزهای بزرگتر
این رسانه دوست داشتنی را می دهد ،با آرزوی موفقیت برای
همکاراندیدنذوقآنهابهعنواناولینهابرایمنوخیلی
از گزارشگران قدیم ،فعلی و آینده! جالب بود.
••عصرایران نوشت  :دنیس راس دیپلمات سابق و عضو
شورای روابط خارجی آمریکا با نگارش مقاله ای در «فارن
پالسی»– نشریه وابسته به شورای روابط خارجی آمریکا-
ادعا کرده ایران و آمریکا علی رغم جنگ لفظی اخیر در
نهایت با میانجیگری والدیمیر پوتین به پای میز مذاکره
خواهند رفت و توافق خواهند کرد.
••مشرق نوشت  :حمید رسایی نماینده سابق مجلس
نوشت  :سفیر آلمان در ایران در اقدامی خاص به میان
عشایر ایل بختیاری رفته و مدتی را در میان آنها به عنوان
مهمان گذرانده اســت .البته او چند وقت است در بین
مردم می رود حتی بیشتر از مسئوالن خودمان .معتقدم
این گربه هم برای رضای خدا موش نمیگیرد .آیا حضور
دوباره آلمانها به جنوب و به میان عشایر بختیاری ،برای
تفریح است یا احیای مجدد شبکه قدیمی شان و البد
این بار با ماموریتی جدید از جانب هم پیمانان آمریکایی
انگلیسی و در راستای صدای بهمن اعتراضات؛ نکتهای که
آقای ظریف باید حواسش به آن باشد البته اگر داغ برجام
بگذارد؛ و حاال یک سوال :آیا سفیر ایران در آلمان هم اجازه
دارد به هر کجا که دلش خواست برود؟
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با حکم رهبر معظم انقالب حجت االسالم محمد قمی رئیس جدید سازمان تبلیغات اسالمی شد

جوانگرایی در راس سازمان تبلیغات اسالمی
 2ماموریت رهبرانقالب به حجت االسالم قمی

حضرت آیت ا ...خامنهای در حکمی حجتاالسالم
آقای شیخ محمد قمی را به ریاست سازمان تبلیغات
اسالمی منصوب کردند .حجت االســام محمد قمی
متولد  1358است و به این ترتیب انتصاب این روحانی
 39ساله در سازمان تبلیغات اسالمی ،جوانگرایی در
راس یکی از مهم ترین سازمان های فرهنگی کشور به
شمار می رود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این
شرح است :بسمه تعالی ،جناب حجتاالسالم آقای
شیخ محمد قمی دامت توفیقاته ،اکنون که سازمان
تبلیغات اسالمی پس از یک دور ه طوالنی به مدیریت
جناب حجتاالسالم آقای سیدمهدی خاموشی به رشد
و توسعه کمی و کیفی قابل توجه نایل گشته است ،با
تشکر از زحمات و تال شها و خدمات متراکم ایشان،
جناب عالی را که بحمدا ...از دانش و ابتکار و انگیزه و
نشاط جوانی برخوردارید به ریاست این سازمان منصوب

می کنم .سازمان تبلیغات اسالمی یکی از مهمترین
روی ـشهــای انــقــاب اســامــی اســت کــه بــا تصمیمی
روشنبینانه و ژرفنگرانه با هدف تبلیغ و عرض ه اندیشه
تابناک اسالم ناب محمدی (صلواتا ...علیه و آله) به
جامع ه انقالبی به ویژه جوانان جویای حقیقت و معرفت،
شکل گرفت.این سازمان بحمدا ...طی حدود چهار
دهه اخیر منشأ خدمات و برکاتی بــوده است و امروز
ضرورت وجودی آن نه تنها کاهش نیافته بلکه ضریبی
فزاینده یافته است .تبیین و عرض ه فکر و فرهنگ و معارف
اسالمی با توجه به نیازهای روز و با نوآوری در ادبیات و
روشها به گونهای که بر جان و دل مخاطبان بنشیند و
وجود آنان را از کوثر حقیقت دین سیراب نماید ،رسالت
بسیار مهم این سازمان است .رسالت دیگر این سازمان
رصد و مقابل ه هوشمندانه با تهاجمات فکری و فرهنگی و
تبلیغی و رسانهای دشمنان دین و انقالب و کشور است.
دشمنانی که نه امروز بلکه از چند دهه پیش ،هویت و
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شخصیت و باور و رفتار و سبک زندگی اسالمی -ایرانی
مردم به ویژه جوانان را هدف قرار داده و با شیو هها و
ابزارهای متکی به فناوریهای ارتباطی و رسانهای اعم
از هنر و سینما و فضای مجازی و  ،...درصدد تهی کردن
انقالب از عقبه دینی و ایمانی و مردمی آن هستند .در
این مسیر نورانی و بالنده ،توفیق شما را از درگاه حضرت
احدیت (جل و عال) خواستارم و شما را به تقوای الهی
و سعه صدر ،استفاده از ظرفیتهای موجود و جذب
همکاران فهیم و پر انگیزه و بهر هگیری از اندیشهها و
روشها و ابزارهای کارآمد و مؤثر توصیه مینمایم .الزم
است مسئوالن کشور و نهادهای مختلف ،این سازمان را
درانجامهرچهبهترمسئولیتهای مهمخود یاریکنند.
▪رئیس  39ساله سازمان تبلیغات کیست؟

براساس گزارش فارس ،حجتاالسالم محمد قمی ،با
 39سال سن ریاست جدید سازمان تبلیغات اسالمی را

عهده دار شده اســت .وی
پیش از این سرپرستی نهاد
نمایندگی ولــی فقیه در
دانشگاه صنعتی شریف را
بر عهده داشت .در کارنامه
فــعــالــیــت آمـــوزشـــی وی،
تدریس «فقه استداللی»،
«اصـــــول ف ــق ــه»« ،قــواعــد
فقهیه»«،ادبیاتعرب»«،علومقرآنی»«،تفسیرموضوعی»،
«منطق صــوری»« ،منطق ریاضی»« ،کــام» و « فلسفه»
در حوزههای علمیه معصومیه ،ولی عصر(عج) و مشکوة
برادران به چشم میخورد .او همچنین حدود پنج سال در
حوزه دانشجویی دانشگاه شریف به تدریس مشغول بوده
است .در سوابق فعالیتی حجتاالسالم قمی مدیرکلی
حــوز ههــای دانشجویی اســتــان تــهــران ،مسئول مرکز
مطالعاتوپژوهشهایاسالمیشریف،قائممقاممدیریت
مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی ،مؤسس و مدیر حوزه
دانشجویی شریف ،مؤسس و مدیر مدرسه علمیه شریف،
مشاور عالی مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان کشور
و مدیرگروه پژوهشی مهندسی فرهنگی پژوهشکده
باقرالعلوم(ع) دیده میشود.

گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره  2تابعیتی ها باالخره قرائت شد

نورافکن مجلس بر تاریکخانه  2تابعیتی ها
تایید حضور مدیران 2تابعیتی در وزارت راه ،هالل احمر ،بهزیستی و بنیاد مسکن

طاهری -روز گذشته پس از مدت ها اظهار نظرهای ضد و
نقیض ،گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس درباره تحقیق و تفحص از مسئوالن و مدیران ارشد
دو تابعیتی و دارای گرین کــارت و شناسایی خألهای
قانونی درخصوص این موضوع قرائت شد.

▪13نفر دو تابعیتی در دستگاه های اجرایی

در بخش دیگری از ایــن گــزارش براساس استعالم از
دستگاه های اجرایی تعداد مسئوالن دو تابعیتی در
دستگاه های اجرایی معرفی شده اند .بر این اساس،
وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دو تابعیتی ،وزارت
فرهنگ و ارشاد شش نفر مشکوک التابعین ،جمعیت
هالل احمر سه نفر دوتابعیتی،سازمان بهزیستی دو نفر
دو تابعیتی و بنیاد مسکن چهار نفر دو تابعیتی را به این
هیئت معرفی کرده است.

▪الریجانی :وزارت اطالعات فهرست افراد دوتابعیتی
را نوشته و به بنده داد

علی الریجانی که ریاست جلسه روز گذشته مجلس را
برعهده داشــت در پاسخ به انتقاد علیرضا سلیمی که
گزارش هیئت تحقیق و تفحص را درخصوص شناسایی
افــراد دو تابعیتی ناقص خواند ،گفت :به نظرم مقصود
گزارش تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی شناسایی
خألهای قانونی بــوده اســت ،دربــاره افــراد و مصادیق
دوتابعیتی نیز وزارت اطالعات فهرست همه آن ها را
نوشته و طی نامهای به بنده داده اســت و گفتهاند در
حکومت فــردی دارای تابعیت مضاعف نداریم امــا در
بخش خصوصی وجود دارد و فهرست این افراد را به من
دادند و بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم
که میتوانند آن فهرست را در اختیار شما قرار دهند و
اشکالی ندارد.
▪گزارش هیئت تحقیق و تفحص درباره دو تابعیتی ها

در متنی که با امضای عالءالدین بروجردی رئیس وقت
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسدراسفند
سالگذشتهبه هیئت رئیسهارسال شده ،تأکید شده است
که این گزارش حاصل تالش یک ساله هیئت تحقیق و
تفحص به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی
است .در این گزارش با اشاره به اهمیت موضوع بررسی
تابعیت مضاعف آمده است که تابعیت مضاعف باعث ایجاد
ارتباط سیاسی ،معنوی ،حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و
دو یا چند دولت می شود که شکاف هایی در رفتار آن دولت
ها با وی و رفتار وی با آن دولت ها به وجود خواهد آورد.
▪ 5خأل قانونی درباره دو تابعیتی ها

در این گزارش با اشاره به این که در قوانین ایران تابعیت
مضاعف پذیرفته شده نیست و تابعیت خارجی فرد معتبر
نیست تصریح شــده که درخصوص نحوه به کارگیری
افرادیکهدارایتابعیتمضاعفهستندخألهایاساسی
وجود دارد .گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت
دو تابعیتی ها ،در ادامه به بررسی این خألها پرداخته و
پنج مورد را در این باره برشمرده است .1 :تسری نداشتن

ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی،
به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل
عالی و حساس ،علی رغم تهدیدات موجود .2 .نپرداختن
به موضوع مجوز اقامت .3 .فقدان تصریح نــوع رابطه
استخدامی در قانون .4 .فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای
ممنوعیت های شغلی در نظر گرفته شده در قانون .5.عدم
جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت
مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن    .
▪پیشنهادهای عملیاتی هیئت تحقیق و تفحص

در ادامه گزارش به پیشنهادهایی که به نظر عملیاتی
تر میرسد اشاره شده است .در این بخش تأکید شده
افرادی که تابعیت دیگر کشورها را بدون ترک تابعیت
ایرانی خود کسب کرده اند و هم اکنون مشغول به خدمت
دولتی یا عمومی یا قضایی هستند باید محروم شوند و در
خصوص افرادی که تابعیت مضاعف خود را کتمان می
کنند باید مجازات در نظر گرفته شود .همچنین در ادامه
گزارش هیئت تحقیق و تفحص ،آمده است که باید در
خصوص افرادی که تابعیت دیگر کشورها به آنان تحمیل
شده و ناخواسته تحت حمایت سایر دولت ها هستند
تدبیری اتخاذ شود .البته تهیه کنندگان گزارش با اشاره
به شرایط خاص کشور و رابطه ای که میان فرد دارای
تابعیت و دولت مستخدم وجود دارد ،سپردن هر نوع پست
را به افرادی که بدون دخالت خودشان دارای تابعیت
مضاعف شده اند هم «محل تأمل» خوانده است .در این
زمینه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
پیشنهاد کرده که استخدام این افــراد تنها در مشاغل
عالی یا حساس ممنوع شــود .در ادامــه این راهکارها
پیشنهاد شده افرادی که با علم و اطالع ،دارندگان تابعیت
مضاعف را استخدام کرده اند هم مشمول مجازات شوند.

این گزارش همچنین نوشته که می توان برای افرادی
که دارای مجوز اقامت هم هستند ممنوعیت شغلی در
مشاغل حساس در نظر گرفت.
▪پاسخ هــای وزارت خارجه به استعالمات غیرقابل
استناد و بهره برداری است

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به بازدید رئیس
کمیته تحقیق و تفحص از مرکز اسناد وزارت خارجه و
کارشناس مستقر در این مرکز تصریح شده که یک نوع
بی انضباطی و هرج و مرج در نحوه نگه داری اسناد و
نبود سازوکارهای الزم جهت ایجاد یک بانک اطالعاتی
مشاهده شده است .این گزارش در ادامه می افزاید بخش
عمده ای از این اسناد به صورت سنتی و برگه ای بایگانی
شده که در معرض امحا و آسیب است .این گزارش با اشاره
به همین ثبت نشدن سیستمی اسناد مربوط به پیش
از سال  90و این که پاسخ وزارت خارجه به درخواست
های مجلس تنها مبتنی بر اسناد سیستمی است ،آن را
«غیر قابل استناد و بهره برداری» خوانده است .در بخش
دیگری از این گزارش با گالیه از وزارت اطالعات به پاسخ
دادستان کل کشور به این هیئت اشاره می کند و به نقل
از او می نویسد« :این نهاد برحسب وظیفه قانونی فهرست
و خبر واصله درخصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به
تابعیت مضاعف و ...را برای وزارت اطالعات ارسال می
کند تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم کنند ،لذا هیچ
گونه مشخصاتی جز فهرست های اعالمی از سوی یکی
از مراجع اطالعاتی در این دادستانی موجود نیست ».در
ادامه تأکید شده که سازمان بازرسی کل کشور در دیدار
هیئت تحقیق و تفحص اعالم کرده است که ما بر افراد دو
تابعیتی اشراف داریم ولی متأسفانه اسامی در اختیار
هیئت قرار نگرفت.

▪طرح هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها برای
اصالح قانون

در انتهای این گزارش پیش نویس طرحی درباره موضوع
دو تابعیتی ها ارائه شده است .بند اول این طرح درباره
ممنوعیت استخدام و به کارگیری افرادی است که بدون
ترک تابعیت ایرانی ،تابعیت دیگر کشورها را کسب کرده
اند .براساس تبصره این ماده افرادی که پیش از این قانون
در دستگاه های مذکور اشتغال یافته اند مکلفند ظرف سه
ماه محل خدمت خود را ترک کنند .براساس ماده  2این
طرح هم افرادی که تابعیت دیگر کشورها به آن ها تحمیل
شده یا تابعیت ایرانی را کسب کرده اند ،از اشتغال به برخی
ازمقاماتحساسمنعمیشوند.ماده 4اینطرحهمتأکید
می کند افرادی که دارای مجوز اقامت در دیگر کشورها
هم هستند و در دستگاه ها به کارگیری می شوند باید به
آن دستگاه اطالع دهند .در ماده  6این طرح هم تصریح
شده؛ وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران
انقالب اسالمی مکلفاند افراد متخلف موضوع این قانون
راشناساییوبهدستگاهمتبوعومراجعصالحقضاییجهت
اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی کنند.
▪فالحت پیشه :نباید اتباع ایرانی در خارج از کشور
احساس نگرانی کنند

در همین باره حشمت ا...فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
بیان این که دو تابعیتی را جرم نمیدانم ،افزود :حدود
هشت میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند یا با ایران
ارتباط دارند و در تردد هستند .فالحت پیشه با بیان این
که درباره مدیران نمیتوانیم به افراد دو تابعیتی پست
مدیریتی بدهیم زیرا در این زمینه محدودیت قانونی
وجود دارد ،ادامه داد :با این شرایط اتباع ایرانی در خارج
از کشور نباید احساس نگرانی کنند و چنین تلقی کنند
که دوتابعیتی بودن جرم است.

ظریف :آمریکا با «گروه اقدام» به دنبال تکرار سناریوی کودتای  ۲۸مرداد است
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته همزمان با سالگرد
کودتای  ۲۸مرداد  32در توئیتی با اشاره به این کودتای
آمریکایی و سرنگونی دولت دکتر مصدق ،درباره تشکیل
«گروه اقدام ایران» در وزارت خارجه آمریکا هم مظالبی
را بیان و آن را تکرار سناریوی کودتای  28مرداد علیه
ایران توصیف کرد.
کودتای  28مرداد  32با طرح و حمایت مالی و اجرایی
سازمان جاسوسی انگلیس ( )MI6و سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا ( )SIAو با همراهی ارتش شاهنشاهی
علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق و طی عملیاتی
موسوم به «عملیات آژاکس» انجام شد .این عملیات ایران
را در آشوب و هرج و مرج فرو برد و راه را برای سقوط دکتر
مصدق هموار کرد تا باردیگر محمدرضا پهلوی که از کشور
خارج شده بود به ایران بازگردد و قدرت را به دست گیرد
به این ترتیب این کودتا باعث شد سلطنت پهلوی  25سال
دیگر ادامه یابد.
▪گروه اقدام با چه هدفی تشکیل شده است؟

«گــروه اقــدام ایــران» پنج شنبه گذشته با اعالم «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا رسما آغاز به کار کرد .دولت
آمریکا مسئولیت این گروه را به «برایان هوگ» سپرده
است .درباره ماموریت های این گروه جزئیات دقیقی
منتشر نشده اما بر اساس برخی گزارش ها «گروه اقدام
ایران» قرار است سازمان ها ،دستگاه ها و اجزای مختلف
دولت آمریکا را در اقدام علیه ایران هماهنگ کند .بنا
بر آن چه مقامات وزارت خارجه آمریکا در این جلسه
گفتند ،هدف نهایی این کارگروه تغییر رفتار ایران در سه
زمینه هسته ای ،موشکی و منطقه ای است .در اهداف
جزئی تر ایــن مجموعه هم سیاست به صفر رساندن
فــروش نفت ایــران تا  11هفته دیگر (تا آبــان ماه موعد
اعمال تحریم های نفتی) اعــام شده اســت .آغــاز این

گروه در آستانه سالگرد کودتای آمریکایی  28مرداد،
حتی خبرنگاران آمریکایی را نیز حساس کرد تاجایی
که در همان روز نخست وقتی که «برایان هوگ» پشت
تریبون قرار گرفت ،یکی از خبرنگاران از وی پرسید :آیا
همزمانی تشکیل گروه اقدام ایران با سالگرد کودتای
 28مرداد علیه مرحوم دکتر مصدق ،پیام خاصی دارد؟
هوک در پاسخ گفت« :این فقط یک اتفاق است ».با این
حال برخی تحلیل گران بین المللی و حتی آمریکایی
این پاسخ «هــوگ» را جدی نگرفتند .به عنوان نمونه
همان روز «پل پیالر» مقام سابق سیا در یادداشتی در
اندیشکده آتالنتیک نوشت« :دولت آمریکا باید از کودتای
 ۲۸مــرداد ایــران درس عبرت بگیرد و در امــور داخلی
این کشور مداخله نکند...سیاست های دولت ترامپ
در راستای تغییر حکومت ایران است .دقیقا  65سال
قبل در همین ماه (اوت  )1953آمریکا در امور داخلی
ایران مداخله کرد تا با برکناری محمد مصدق ،نخست
وزیر سابق این کشور ،تغییری در رژیم ایران ایجاد کند».
همزمان بودن این اتفاق با سالگرد کودتای سیا در 28
مرداد زمانی قابل توجه می شود که بدانیم «مایک پمپئو»
که این گروه را تشکیل داده ،پیش از این رئیس سیا بوده
است؛ سازمانی که در کنار «اِم.آی »6.انگلیس «عملیات
آژاکس» را در سال  32پیش برد تا با ایجاد آشوب و هرج و
مرج در ایران دولت دکتر مصدق را کنار بزنند.در همین
حال به گزارش تسنیم ،محمد جواد ظریف وزیرخارجه
کشورمان روز گذشته در توئیتی نوشت 65« :سال قبل در
چنین روزی ،آمریکا دولت منتخب مردمی دکتر مصدق را
سرنگون و رژیم خودکامه را دوباره حاکم کرد و برای 25
سال بعد مردم ایران را تحت استیالی خویش قرار داد.
اکنون نیز "گروه اقدام" آن کشور از طریق فشار ،دروغ
پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار همان سناریو را در سر
می پروراند؛ دوباره هرگز».
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آیت ا ...مصباح یزدی :آن ها هم که به روسیه
و چین دل بسته اند ،اشتباه می کنند
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تأکید
کرد« :باید استغفار کنیم و بگوییم خدایا غلط کردیم؛ ما را
ببخش که به برجام و مذاکره با دشمنان دل خوش کرده
بودیم؛ ما را ببخش که به اروپاییها دل خوش کردهایم!
حتی برخی به روسیه و چین دل بستهاند؛ آنها هم اشتباه
میکنند؛ آیا فکر میکنند آن ها ما را دوست دارند؟»  به
گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت ا ...مصباح یزدی ،این
استاد برجسته حوزه علمیه در مراسم شهادت حضرت
جواداالئمه علیهالسالم تأکید کرد :اعتماد تنها باید به خدا
باشد .اعتماد به غیر خدا ممنوع است؛ به ویژه به گناهکاران
و به دشمنان اسالم .در دعاها نیز انقطاع به خدا آمده است؛
یعنی انسان همه کارهایش را از خدا بخواهد .اما انقطاع
به خلق یعنی اینکه انسان تمام نیازهایش را از مخلوق
بخواهد .در این نوع از انقطاع گاهی انسان نیازهایش را
از یک مسلمان مؤمن میخواهد .این کار اگرچه عالی
نیست ،اما کامال مخالف انقطاع الی ا ...نیست؛ بدتر از
این مورد جایی است که انسان به سراغ گناهکاری برود و
به او التماس کند که نیازش را برطرف کند .این کار بسیار
زشت است ،اما زشتتر و بدتر از این جایی است که انسان
به دشمن خدا دل ببندد! وی با اشاره به روایتی ،اظهار
کرد :خداوند کسی را که به فاجری دل ببندد ،قطعا محروم
میکند ،چه رسد که انسان به کسی دل ببندد که علیه دین
اسالم اقــدام میکند و آنها را آزار و اذیت کــرده ،تحریم
میکند ،دانشمندان شان را تــرور میکند و در زندگی
مسلمانان مانع ایجاد میکند .طبیعی است که خداوند
کسانی را که توکل به خدا را رها کنند و به چنین افرادی دل
ببندند ،بدبخت ،بیچاره و ذلیل میکند .رئیس موسسه
امام خمینی(ره) با اشاره به رفتارهای مسئوالن و جریان
مذاکرات اظهار کرد :نگویید چرا چنین شد و به نتیجه
نرسیدیم؛ محرومیت کمترین عقوبتی است که باید چشید.
چرا که اعتماد به دشمن خدا کردیم .آیت ا ...مصباح یزدی
تصریح کرد :بنابراین باید استغفار کنیم و بگوییم خدایا
غلط کردیم؛ ما را ببخش که به برجام و مذاکره با دشمنان
دل خوش کرده بودیم؛ ما را ببخش که به اروپاییها دل
خوش کردهایم! حتی برخی به روسیه و چین دل بستهاند؛
آنها هم اشتباه میکنند؛ آیا فکر میکنند آن ها ما را دوست
دارنــد؟ کسانی که واقعا ما را دوست دارند همین خدا و
اولیای الهی هستند؛ درخانه آن ها برویم و ببینیم که جواب
ما را میدهند .مگر نه این بود که با همین توسالت خالصانه
به این اولیای الهی و اعتماد به خدا ،در دفاع مقدس بر دنیا
غالب شدیم؟ امروز هم اگر مخلصانه به اولیای الهی متوسل
شویم و دل از غیر خدا ببریم ،قطعا نتیجهاش را خواهیم دید.

 6مأموریت فرمانده کل قوا برای فرمانده
جدید نیروی هوایی ارتش
حضرت آی ـتا ...خامنهای در حکمی امیر سرتیپ خلبان
عزیزنصیرزادهرابهفرماندهینیرویهواییارتشجمهوری
اسالمی ایــران منصوب کردند .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانیدفترمقاممعظمرهبری،متنحکمفرماندهکلقوابه
اینشرحاست:بسما...الرحمنالرحیم،امیرسرتیپخلبان
عزیز نصیرزاده ،بنا به پیشنهاد فرمانده کل آجا و نظر به تعهد
و شایستگی و تجارب ارزنده ،شما را به سمت فرمانده نیروی
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایــران منصوب میکنم.
اهتمام به تربیت و به کارگیری مدبرانه خلبانان ورزیده و
تجهیزاتباتوسعهنهضتقطعهسازی،بهروزداریآموزشها
توأم با انتقال دانش علمی و فنی به قشر جوان ،ارتقای توان و
آمادگیهایرزموتعالیمعنویوبصیرتیوتوجهبهنیازهای
معیشتی کارکنان با رویکرد ساخت نیروی هوایی تراز نظام
و انقالب اسالمی ،در تعامل اثربخش و همافزا با مجموعه
بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخشهای ذیربط
لشکری و کشوری مورد انتظار است .از تالشها و خدمات
ارزند هامیرسرتیپحسنشاهصفیدردورهمسئولیتتشکر
میکنم .سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.

...

گفت و گوی روز
نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران
در گفت و گو با خراسان

عراق نباید از تحریم های آمریکا علیه ایران
حمایت کند

▪شــورای آتالنتیک :هدف اصلی «گــروه اقــدام ایران»
تضعیف ایران در مقابل عربستان و اسرائیل است

همزمان اندیشکده آمریکایی «ش ــورای آتالنتیک» در
گزارشی تحلیلی با اشــاره به این که « 65سال پیش در
این هفته ،محمد مصدق که طی یک فرایند دموکراتیک
نخست وزیر ایران بود ،با یک کودتای سازمان دهی شده از
سوی سازمان سیا سرنگون شد و هدف این کودتا افزایش
قــدرت محمدرضا شاه پهلوی بــود» نوشت« :در روز پنج
شنبه ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ،از ایجاد « گروه
اقدام ایــران» برای هماهنگ سازی سیاست آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران در پی خروج آمریکا از برجام خبر
داد .برایان هوک که از سوی پمپئو به عنوان رئیس گروه
اقدام ایران معرفی شد ،تمامی گمانه زنی ها درخصوص
زمان ایجاد این گروه که با سالگرد کودتا مصادف است و
آن را به عنوان تالشی برای تغییر نظام در نظر گرفته اند رد
کرد و گفت که این زمان بندی اتفاقی است ».براساس این
گزارش« ،باربارا اسالوین» مدیر طرح آینده ایران در شورای
آتالنتیک و منتقد سیاست دولت ترامپ دراین باره گفت:
«این فقط یک نمونه از سیاست ناهنجار دولت ترامپ علیه
ایران است...هدف اصلی این سیاست ،تضعیف ایران در
مقابل عربستان و اسرائیل و به طور کلی در منطقه است.
در واقع ما تنها در جهت تامین خواسته های آن ها حرکت
می کنیم« ».اسالوین» افــزود« :هر کسی اندک اطالعی
درباره ایران داشته باشد  ،می داند هیچ راهی وجود ندارد
که دولت ایران در این شرایط از مذاکره با آمریکا استقبال
کند».همچنین برخی تحلیل گران معتقدند که ضرورت
تشکیل چنین گروهی ،ناشیاز جریان صداهای مقاومت
ضدتحریمیاستکهازگوشهگوشهجهانبهگوشمیرسد.
کم نیستند کشورهایی که اعالم کردهاند خود را ملتزم به
رعایت تحریمهای یکجانبه آمریکا نمیدانند .از ترکیه در
همسایگی ایران تا قدرتهای جهانی مانند چین و اتحادیه

...
اخبار

ی هستند که مخالفت خود را با این
اروپا در شمول کشورهای 
تحریمها اعالم کرده اند .اگر دولت ترامپ نتواند همچون
دولــت اوباما اجماعی جهانی در اعمال تحریم بر ایران
بهوجود آورد ،تأثیرگذاری تحریم آمریکا ناممکن است.
▪اسپوتنیک :درون آمریکا دربــاره برخورد با ایران
اختالف وجود دارد

در این باره وب سایت روسی اسپوتنیک نیز در تحلیلی
نوشت ...« :وزارت امور خارجه آمریکا نیاز دارد کارگروهی
تشکیل دهد تا ساختارهای قدرت در این کشور را جهت
مقابله با ایــران هماهنگ کند.خود همین نکته نشان
می دهد که درون ایاالت متحده ودر ساختارهای قدرت
اختالفات بسیار عمیقی درخصوص برخورد با ایران
وجود دارد و بسیاری از مراکز قدرت در ایاالت متحده با
روند رفتاری دولت آمریکا مخالف هستند و به این دلیل
نیاز است که این ها با هم هماهنگ شوند و این هماهنگی
به وزارت امور خارجه آمریکا سپرده شده است.همچنین
در مجامع بین المللی مخالفت های شدیدی با ترامپیسم
وجود دارد و کشورهای مختلف جهان به هیچ وجه حاضر
نیستندباآمریکادرطرحهایجدیدشبرایمقابلهباایران
هماهنگ یا همراه باشند و به این دلیل نیاز است چنین
کارگروهی تشکیل شود تا کشورهای مختلف را مجاب
کند با آمریکا همراه شوند».

انوار -نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران با بیان این
که عراق و مقامات عراق نباید از تحریم های آمریکا علیه
ایران حمایت کنند ،افزود :اقلیم کردستان عراق ،ایران را
کشوری مهم می داند ،از این رو در چارچوب تصمیم گیری
دولت آینده عراق دراین باره اقدام خواهد کرد .ناظم دباغ
در گفت وگو با خراسان در واکنش به مواضع اخیر حیدر
العبادی در خصوص تحریم های مغرضانه آمریکا علیه ایران
با بیان این که آقای حیدر العبادی در اعالم این موضع
عجله کرد ،افــزود :ایشان هم اکنون نخست وزیر موقت
عراق است .وی افزود :عراق نباید از هیچ کشوری حمایت
کند به خصوص علیه کشورهای همسایه و به ویژه ایران
چراکه ایران در شرایط سختی به عراق کمک کرد .عراق و
مقامات عراق نباید از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت
کنند .دباغ درباره هدف حیدر العبادی از این موضع گیری
گفت :عراق در آستانه تشکیل دولت جدید است .بنابراین
بعید نیست که آقای العبادی به دنبال جلب حمایت آمریکا
در آستانه تشکیل دولت جدید این موضع را گرفته است.
اما آن چه که از دفتر نخست وزیر عراق شنیده این است که
عراق در شرایط سختی قرار دارد واین تحریم فقط درباره
دولت صدق می کند .نماینده اقلیم کردستان عراق با بیان
این که نباید عراق را به صحنه تسویه حساب کشورهای
دیگر تبدیل کرد ،افزود :نباید کمک های ایران به دولت
و مردم عراق در شرایط سخت را فراموش کنیم .نماینده
اقلیم کردستان عراق دربــاره موضع این اقلیم در قبال
تحریم های مغرضانه آمریکا علیه ایران تاکید کرد :اقلیم
کردستان عراق،همواره ایران را کشور مهمی میداند،
از این رو سعی می کند در چارچوب تصمیم گیری دولت
آینده عراق در این باره اقدام کند.
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