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تازههای مطبوعات
••کیهان  -سرانجام پس از  100سال که از فاجعه قحطی
بزرگ در ایران میگذرد BBC ،رسانه سلطنتی بریتانیا به
وقوع چنین مصیبتی در تاریخ معاصر ایران اعتراف کرد.
اگرچه طبق معمول و روال همیشگی «بیبیسی» ،اعتراف
فوقالذکر با تحقیر ایرانی و ایرانیان بود و در تیتر مطلب
نوشتند« :خوردن گوشت انسان در سرزمین گرسنگان!»
طرفه آن که وزارت امور خارجه انگلیس برخالف روالی که
در انتشار اسناد محرمانهاش وجود دارد که پس از گذشت
 30سال ،آن ها را منتشر می کند ،اما دربــاره دو مقطع
زمانی سالهای ( 1919- 1917یعنی دوران قحطی
بزرگ) و سالهای ابتدایی دهه  1950که کودتای 28
مــرداد  1332در آن اتفاق افتاده ،اسناد مربوط را غیر
قابل نشر دانسته و انتشار آن را به سالهای پس از 2050
میالدی موکول کرده است!
••ایران – کرباسچی درباره دیدار خبرساز اخیر آیت ا...
شبیری زنجانی گفت :برخی اوقات طلبهها در بحثها به
یک سری بنبستهایی میرسند و در این موارد از مرجع
بزرگتری که ممکن است در این زمینه صاحب نظر باشد،
سؤال میکنند .آیتا ...شبیری به مناسبتی در تهران
بودند .آقای نوری ،جمعی از شاگردان قدیم و عالقهمندان
ت ا ...شبیری از جمله آقای خاتمی را به شام دعوت کرد.
آی 
دراینجلسههمبحثسیاسیوتشکیالتیمطرحنشدبلکه
درباره یک سری مسائل علمی بحث شد.
••وطن امروز – این روزنامه عنوان «شهر بیدفاع» را در کنار
تصویری از عباس آخوندی نامزد جدید شهرداری تهران
قرار داد و در گزارشی از انتخاب احتمالی او توسط شورای
شهر تهران به شهرداری انتقاد کرد.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :بررسی آمــارهــای ارائــه شــده در
خصوص میزان درآمد حاصل از فروش نفت نشان میدهد
درآمد نفتی دولت روحانی در شش سال گذشته به کمی
بیشتر از  ۲۹۴میلیارد دالر رسید.آمارهانشان می دهد از
ابتدای سال  ۹۲تا پایان بهار امسال بیش از  ۲۹۴میلیارد
و  ۲۷۲میلیون دالر نفت به فروش رفته است .در این دوره
زمانی باالترین درآمد نفتی ایران در سال  96به دست آمده
که این میزان درآمد برابر با  ۶۵میلیارد و  ۸۱۸میلیون دالر
است .درآمد مذکور اما در قیاس با دوره فعالیت دولت دهم
از کمترین درآمد حاصل شده در یک سال نیز کمتر است.
کمترین درآمد نفتی در سال های استقرار دولت دهم در
سال 88حاصل شد .در این سال ایران  ۶۶میلیارد و ۲۱۰
میلیون دالر نفت فروخته است .در فاصله چهار سال ،دولت
دهمیادولتدوماحمدینژاددرآمدیمعادل ۳۴۳میلیارد
و  ۳۹۷میلیون دالر به دست آورد .به این ترتیب این درآمد
چهار ساله از درآمد شش ساله دولت روحانی بیشتر است.
••مشرق نوشت  :حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه
نماز کشور گفت  :باید برنامهریزی جدی برای اثرگذاری
دینی و فرهنگی بر گردشگران خارجی انجام شود.بر
اساس تحقیقهای انجام شده از هتلها و مراکز اقامتی،
هر شب به طور میانگین بیش از سه هزار مهمان خارجی در
کشور اقامت دارند که اگر جزوهای در زمینه معرفی اسالم
و شبههزدایی در اختیار این افراد قرار بگیرد ،اقدام بزرگی
در معرفی اسالم به جهانیان انجام میشود.
••تهران امروز نوشت  :احمد مسجدجامعی با انداختن
رأی خود به سبد حناچی رونــد انتخابات را تغییر داد.
در حالی حناچی با  ١١رأی توانست گوی سبقت را از
تقوی نژاد  10رایی بگیرد که به نظر می رسد رأی احمد
مسجدجامعی تأثیرگذار بوده است .اعضای طرفدار تقوی
نژاد بارها برای دریافت رأی مسجدجامعی در زمان تنفس
با او رایزنی کردند ،اما مسجد جامعی از صبح اعالم کرده
بود که به تقوی نژاد رأی نخواهد داد.
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نیویورک تایمز ابعاد جدیدی از ماهیت آل ترور را فاش کرد

طرح سعودی برایترورسردارسلیمانی

در نشست برخی تجار سعودی با مقامات ارشد عربستان طرح  2میلیارد دالری
برای خرابکاری اقتصادی در ایران ارائه شده است
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته خبری افشاگرانه منتشر
کرد که به سرعت به تیتر یک رسانه های فارسی زبان تبدیل شد؛ خبری
دربــاره جلسه محرمانه مقامات امنیتی ارشد عربستان سعودی برای
ترور ســردار سلیمانی و ایجاد ناامنی در ایــران .جلسه محرمانه ای که
مفاد آن به خوبی ریشه برخی نا امنی ها و اغتشاشات را در  1.5سال
اخیر نشان می دهد .براساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،مقامهای
اطالعاتی ارشد سعودی نزدیک به محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان،
سال گذشته میالدی در جلسهای با گروهی از بازرگانان درباره امکان
استفاده از شرکتهای خصوصی برای ترور "دشمنان ایرانی" عربستان
صحبت کردهاند .به گزارش بی بی سی نویسندگان این گزارش نیویورک
تایمز تاکید کرده اند که اطالعات خود را از « 3منبع مطلع از این جلسه و
بحثهای آن» دریافت کردهاند.
▪جلسه چه زمانی برگزار شده است؟

این جلسه در مارس( 2017اسفند 95و فروردین )96برگزار شده است.
به نوشته این روزنامه «اطالعات مربوط به این جلسه نشان میدهد که
مقامهای سعودی بیش از یک سال قبل از کشته شدن جمال خاشقچی،
روزنامهنگار سعودی و همزمان با افزایش قدرت محمد بن سلمان در
صحنه سیاسی عربستان ،ترور دشمنان و مخالفان را در نظر داشتهاند».
کمتر از سه ماه پس ازاین جلسه بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنانی
تاکید کرد که باید جنگ را به داخل ایران کشاند و چند روز پس از آن نیز
حادثه تروریستی مجلس و حرم امام خمینی (ره) رخ داد .در گزارشی که
نیویورک تایمز منتشر کرده اشاره شده که ژنرال «احمد عسیری» یکی از
مقامات ارشد نظامی عربستان و از نزدیکان محمد بن سلمان در جلسه
حضور داشته است« .احمد عسیری» همچنین از فرماندهان جنگ علیه
یمن بود که دو هفته پیش و در پی رسوایی قتل فجیع «جمال خاشقچی»
در کنسولگری سعودی در استانبول برکنار شد .به گزارش نیویورکتایمز
این ژنرال مرتب به واشنگتن سفر و با البیگرهای وابسته به عربستان در
آمریکا دیدار میکرده است.
▪طرح  2میلیارد دالری برای خرابکاری در فضای اقتصادی ایران

براساس این گزارش در جلسه مذکور تجار حاضر «طرح دو میلیارددالری
را برای استفاده از شرکتهای امنیتی خصوصی برای خرابکاری در
فضای اقتصادی ایران» ارائه دادهانــد .بنا بر این گزارش در جریان این
بحثها که در مجموعهای از جلسات مطرح شده ،امکان ترور سردار
سرلشکر قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بررسی
ی از تجار حاضر در جلسه درباره امکان
شده است .همچنین مقامات سعود 
انجام عملیات مرگبار هم سوال کردهاند و گفتهاند که عالقهمند به کشتن
مقامهای ارشد ایران هستند .براساس گزارش بی بی سی ،در پی این
پیشنهاد ،بنابر گزارش نیویورک تایمز ،افراد حاضر در جلسه دچار تردید
شده و گفتهاند که باید با وکالیشان صحبت کنند .نیویورکتایمز نوشته

است که وکالی این بازرگانان این مسئله را به شدت رد کردهاند و آن ها
هم به سعودیها گفتهاند که در چنین طرحهایی دخالت نمیکنند ،هر
چند یکی از آن ها شرکتی را در لندن برای انجام این پروژه به سعودیها
معرفی کرده است .به گزارش تابناک به نقل از نیویورک تایمز« ،جورج
نادر» ،تاجر آمریکایی – لبنانی ،کسی است که این دیدار را ترتیب داده بود.
او پیشتر با محمد بن سلمان دیدار و طرح خود برای ایران را با کاخ سفید
نیز مطرح کرده بود .دویچه وله نوشته است که نادر از مشاوران نزدیک
ولیعهد امارات نیز است.
فرد دیگر حاضر در جلسه «جوئل زامل» نام دارد؛ یک صهیونیست که
ارتباط عمیقی با آژانسهای اطالعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی دارد.
به گزارش دویچه وله ،نیویورک تایمز نوشته است ،فعاالن اقتصادی
امیدوار بودند خرابکاری در اقتصاد ایران برای تجارت آن ها سودآور شود
وآن ها تصمیم داشتند با کمک مقامات امنیتی و اطالعاتی عربستان طرح
خودرااجراکنند .همچنینبراساسگزارشنیویورکتایمز،ازجملهطرح
هایی که در این جلسه به آن پرداخته شده ،تمرکز بر منابع مالی نیروی
بهای کاربری قالبی در شبکههای اجتماعی به
قدس سپاه ،ایجاد حسا 
زبان فارسی با هدف تشدید نارضایتی در ایران و تامین مالی گروههای
مخالف ایران بوده است.
▪ظریف طرح ترور سردار سلیمانی را تایید کرد
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درهمین حال به گزارش مهر ،محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در
گفت و گو با العربی الجدید  صحت آن چه را نیویورک تایمز روز یک شنبه
درباره طرح های سعودی برای ترور مسئوالن و شخصیت های ایرانی از
جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مطرح کرده تایید و اعالم کرد
که تهران از قبل اطالع داشته است.وی افزود :ریاض رسما اعالم کرده
است که جنگ را به داخل ایران خواهد کشاند و کشور پس از آن با فعالیت
گروه های مسلح و تروریستی و به ویژه در نوار مرزی شرق کشور روبه رو شد
و داعش دست به عملیات تروریستی از جمله حمله به پارلمان ایران زد.

ظریف:پشت پرده برخی فضاسازی ها
علیه FATFمنافع اقتصادی است

درحالی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی
ایــرادات و ابهامات شــورای نگهبان به الیحه  CFTدر جلسه هفته آینده این
کمیسیون خبر داده ،وزیر امور خارجه با دفاع از لوایح مرتبط با  FATFاز پشت
پرده برخی مخالفت ها با این لوایح خبر داد .محمد جواد ظریف در گفت و گو با
خبرآنالین درباره فضاسازی های انتقادی علیه لوایح  FATFاظهار کرد :اعتقاد
دارم خیلی از این نگرانی ها صادقانه است؛ یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه
دارند .اما فکر میکنم پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی است.
وزیر خارجه افزود :باالخره پول شویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از
پول شویی منفعت میبرند .وی درباره این که آیا کدی برای این ادعا دارد یا خیر؟
گفت :اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم ولی
کدهای زیادی درباره میزان پول شویی در کشور وجود دارد .ظریف گفت :من
نمیخواهم این پول شویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد
پول شویی میکنند حتما آن قدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه
تبلیغات و فضاسازی کنند .وی به برخی فضا سازی ها علیه بودجه وزارت خارجه
نیز اشاره کرد و گفت :مجموع بودجه وزارت خارجه از دالری و ریالی و حقوق
کارمندان و اجاره نمایندگی ها 1100میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه
برخی دستگاه های فرهنگی که با برخی نهادهای قدرتمند کشور ارتباط دارند.
ظریف گفت :با این وضعیت ما نمیتوانیم با آن فضا سازی مقابله کنیم .کسانی که
یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده اند .آن ها
می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا سازی شان کنند .وی تاکید
کرد :من هیچ دستگاهی را متهم نمی کنم؛ من افرادی را که در این قضیه منافع
دارند پشت القای این تصورات می دانم.
▪صدر :اگر لوایح  FATFتصویب نشود زیرساختی در کشور باقی نمی ماند

دربارهلوایحجنجالیمرتبطبا،FATFسیدمحمدصدرازاعضایمجمعتشخیص
مصلحت نظام نیز به پانا گفت :لوایح چهارگانه مرتبط با موضوع  FATFحتما باید
در کشور تصویب شود .وی در پاسخ به افرادی که عقیده دارند با الحاق به FATF
و کنوانسیونهای در ارتباط با آن ،زیرساختهای مالی جمهوری اسالمی ایران
در اختیار «دشمنان» قرار میگیرد ،میگوید« :حتما باید تصویب شود چرا که
اگر تصویب نشود ما این قدر مشکالت خواهیم داشت که دیگر زیرساختی باقی
نمیماند که بخواهد لو برود».
▪انتخابات کنگره تأثیر چندانی بر سیاست خارجی آمریکا ندارد

ظریف همچنین در بخش دیگری از مصاحبه تصویری خود با خبرآنالین درباره
ادعاها درخصوص تمایل وزارت خارجه به دموکرات ها گفت :یک پلنگ کاغذی
میسازند ،بعد همان را شکار می کنند و خوشحال می شوند! آمدند یک قصه
ای را ساختند که ظریف با دموکرات ها بسته است و
با جمهوری خواهان کار نمی کند به دلیل این که
امیدوار است در امتحانات میان ترم دموکرات ها
ببرند! وی افــزود :من بارها اعالم کرده ام هم در
مصاحبه های خارجی و هم داخلی که انتخابات
داخلی آمریکا مخصوص ًا انتخابات کنگره
تأثیر چندانی بر سیاست خارجی این کشور
نخواهد داشت.
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...
گزارش

عضو کمیسیون امنیت ملی خبر داد:

اصالحیه ایران به بسته پیشنهادی
اروپا
راشاتودی :سوئیفت با خطر اقدامات تنبیهی
اروپا مواجه است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی با اشــاره به تاخیر در
ارائه بسته پیشنهادی اروپا به ایران در زمینه روند اجرای
برجام ،گفت« :نمایندگان ایــران و تیم مذاکره کننده
ایرانی نسبت به برخی از بندها و پیشنهادهای اروپا در
راستای این بسته پیشنهادی اصالحیه دادهاند ».پیشتر
گفته شده بود که بسته اروپا برای جبران خسارت ایران
در برجام پیش از آغاز دور جدید تحریم ها در  13آبان
ارائه می شود .حال ابوالفضل حسن بیگی در گفت و گو با
میزان با بیان این که اروپا باید برای ماندن ایران در برجام
تضامین الزم را ارائه کند ،تصریح کرد :تالش اروپاییها
این است تا نظر جمهوری اسالمی ایران را جلب کنند
البته تاکنون جمهوری اسالمی ایران بیان کرده که برخی
از اقدامات در این بسته پیشنهادی تامین کننده مصالح
ایــران نیست .به گفته این نماینده مجلس اروپاییها
تالش میکنند تا بسته پیشنهادیشان با حداقل نقص
فراهم شود.
▪حسن بیگی :تاخیرها دربــاره بسته پیشنهادی به
چانهزنی ایران و اروپا مربوط می شود

وی از فشا رهای همه جانبه آمریکا علیه اروپــا خبر داد و
گفت :قطعا براساس این فشارها آمریکاییها میکوشند
تا درباره برخی از بندهای این بسته نظرات شان را به اروپا
دیکته کنند .این نماینده مجلس تاکید کرد :با این حال
مقامات ایران و اروپا همچنان مشغول چانه زنی روی بسته
پیشنهادی اروپا هستند و تاخیرها درباره بسته پیشنهادی
به همین موضوع بازمیگردد .وی افزود :ایران به صراحت
اعــام کــرده است که اگر اروپاییها و کشو رهای ۵+۱
نتوانند نظراتش را تامین کنند ،از برجام خارج خواهد شد.
▪رحیمی :هنوز در اروپــا دربــاره میزبان سامانه SPV
تصمیم گیری نشده است
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در همین زمینه یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی هم
در تشریح جزئیات بسته اروپایی ها گفت :حداقل دو تا
چهار ماه زمان الزم است که سازوکارهای اقدام ویژه مالی
اروپا اجرایی شود .رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی درباره نپذیرفتن کشورهای اروپایی برای
مرکزیت کانال مالی جدید اروپا موسوم به  SPVگفت :این
امر مذاکرات بین کشورهای اروپایی و موضوعی داخلی
است از این رو هنوز کشورهای اروپایی به تصمیم گیری
نهایی نرسیدهاند اما از آن جایی که آلمان نقش مرکزیت
پولی و مالی را در اتحادیه اروپــا ایفا میکند پیش بینی
میشود که آلمان مرکزیت این کانال باشد.
▪خــرازی :تعهد به برجام نشانه خوبی برای اعتماد به
اروپاست

دیــروز کمال خــرازی رئیس شــورای راهــبــردی روابــط
خارجی در دیدار دومینیک دو ویلپن نخست وزیر اسبق
فرانسه تأکید کرد :الزم است اروپا هر چه سریعتر به تعهد
خود عمل کند و تعهد به برجام ،نشانه خوبی است که آیا
میتوان برای ابتکارات دیگر به اروپا اعتماد کرد یا خیر.
خرازی هشدار داد که تعهد ندادن اروپا میتواند موجب
بیثباتی در منطقه شود .در روزهای گذشته خبرگزاری
فارس در گزارشی مبسوط ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف
اروپا آن را «وقت کشی تعمدی اروپــا» دانسته و از ایران
خواسته بــود برخی تعهدات برجامی اش را در پاسخ
تعدیل کند .در عین حال عراقچی معاون سیاسی وزارت
خارجه ،پیچیدگی های فنی و سیطره دالر را عامل تاخیر
اروپا دانسته بود.
▪اعالم قطع دسترسی بانک ملی به سامانه سوئیفت

در روزه ــای گذشته همزمان با مسئله بسته اروپــا که
سازوکار مالی مبادله با ایران یک رکن اساسی آن است،
مسئله قطع دسترسی بانک هــای ایــرانــی بــه سامانه
سوئیفت هم مطرح شد .گفته می شد از ساعت  15دیروز
محرومیت برخی بانک های ایرانی از خدمات سوئیفت
آغاز شده با این حال گزارش رسمی دراین باره منتشر
نشده است .به گزارش فارس ،مسئوالن بانک ملی دیروز
اعالم کردند ،از دوشنبه (دیروز) دسترسی این بانک به
سوئیفت قطع میشود.
▪دسترسی  19بانک به سوئیفت قطع نمی شود

ایسنا در گزارشی با اشــاره به تفاوت تحریم های اولیه و
ثانویه آمریکا نوشت :هم اکنون حدود  ۱۹بانک ایرانی،
فقط در فهرست تحریمهای اولیه آمریکا قرار دارند و به
احتمال بسیار قوی دسترسیشان به سامانه سوئیفت
قطع نخواهد شد.
▪راشاتودی :سوئیفت با خطر اقدامات تنبیهی اروپا
مواجه است

به گزارش ایلنا ،خبرگزاری روسی راشاتودی در گزارشی
با اشاره به آغاز تحریم های سوئیفت علیه ایران نوشت:
واشنگتن به سوئیفت فشار آورده که ارتباط ایران را از این
سامانه مالی مانند سال  ۲۰۱۲قطع کند.
سوئیفت با تن دادن به دستور آمریکا با خطر اقدامات
تنبیهی اتحادیه اروپــا که توافق هستهای با ایــران را
همچنان به رسمیت میشناسد ،مواجه اســت .به
نوشته این رسانه قطع ارتباط ایران با سوئیفت واریز
درآمدهای صادرات و پرداخت هزینههای واردات را
سخت خواهد کرد.
CMYK

