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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -شنیدههای آفتاب یزد از این منابع  ،حاکی از
آن است ،آن چه از خانواده سیف این روزها مطرح میشود نه
راست است و نه کامال دروغ .دوپسر و همسر سیف درایران
هستند و تابعیت کشور دیگری را ندارند .وضعیتی که البته
درباره دختران ولی ا...سیف کامال متفاوت است ،چرا که
یکی از دختران رئیس کل بانک مرکزی سالهاست در
کانادا(ونهاسترالیا)باخانوادهاشزندگیمیکند.امادختر
دیگر او در استرالیا زندگی میکند که البته اطالعی از این
که وی هم تابعیت استرالیا را دارد یانه در دسترس نیست.
••کیهان -پس از انتصاب علی فروغی ،از چهر ههای
رسانهای جوان به عنوان مدیر شبکه سه ،بناست مهدی
آذرپندار ،از دیگر جوانان این عرصه بهعنوان مدیر گروه
فیلم و سریال این شبکه منصوب شود .قرار است آذرپندار
که از منتقدان سرسخت تولید آثار ضعیف و فاقد محتوای
تأثیرگذار در تلویزیون است ،خود مسئولیت تولید فیلم
و سریال را در یکی از پربینند هترین شبکههای سیما که
مخاطب جوان را هدف گرفته است ،برعهده بگیرد.
••آرمــان -سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شــورای شهر یزد
درباره نقش رسانه ها در بازگشت اش به این سمت گفت:
تاثیر رسانهها خیلی زیاد بود .میتوان گفت که رسانهها بال
محرک این ماجرا در کنار مردم و مسئوالن بود .رسانهها در
گرم نگه داشتن این موضوع نقش مهمی داشتند .منظور
من از رسانه ،رسانههای رسمی و غیررسمی با یکدیگر
است .به نظرم این دوفضای متفاوت در بحث اطالع رسانی
به خوبی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی با تیتر «درخت
جایگزین چمن می شود» نوشت :علی محمد مختاری،
رئیس سازمان پار کها و فضای سبز شهرداری تهران
میگوید« :قرار است در فضای چمن کاری شده ،درخت
کاشته شود تا سایه آن موجب از بین رفتن چمن بشود ».آن
گونه که مختاری میگوید ،به مناطق باز هم اعالم شده که از
انواع گونههای بومی و مقاوم به کم آبی مثل زبان گنجشک،
اقاقیای نرک و ...در فضای سبز تهران استفاده شود .قرار
است کاشت درخت در فضای چمن کاری شده در فصل
درختکاری یعنی در زمستان انجام شود.
••کیهان -حمایت دولت از تلگرام در شرایطی با اختصاص
حدود  200سرور به هاتگرام و تلگرام طالیی ادامه دارد
که قرار بود انحصار تلگرام برداشته شود و میبایست این
سرورها و امکانات زیر ساختی در اختیار پیامرسانهای
بومی قرار میگرفت.
••جمهوری اسالمی -مسیح مهاجری مدیر مسئول این
روزنامه در سرمقاله خود تأکید کرد :آقای رئیس جمهور!
مردم ایران شما را به اعتدال میشناسند و روش اعتدالی
شما در چهار سال اول ریاست جمهوریتان باعث شد در دور
دوم هم به شما رای بدهند .این روزها نیز رجزخوانیهای
هماهنگ ترامپ و پمپئو ،دامی است که برای کشاندن شما
به داخل آن پهن شده است و شما نباید به این دام بیفتید.
••اعتماد -مهدیچمرانرئیسسابقشورایشهرتهرانبا
اشارهبهخطراتقانونممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان
گفت :احتماال اجــرای ایــن طــرح موجب افزایش تعداد
کارمندان دولت نخواهد شد .این فکر وجود ندارد که به
ازای تعداد بازنشستگان باید نیروی جدید وارد شود .قاعدتا
همان نیروهایی که در دولت هستند ،جابهجا خواهند شد.
وی افزود :این خطر نیز وجود دارد که با کنار رفتن یک مدیر
باتجربه و کارآمد فردی جای او را بگیرد که کامال سیاسی و
جناحی فکر میکند نه تخصصی.

...

انعکاس
••عصرایران مدعی شد  :در یکی از فرودگاه های اطراف
تهران ،برای اولین بار بالگرد قاچاق کشف شد .بررسی
پرونده اولین بالگرد قاچاق در کشور آغاز و این بالگرد
توقیف شده است.این بالگرد سال گذشته کشف و اکنون
پرونده رسیدگی به این کاالی قاچاق در تعزیرات کشور در
حال بررسی است.
••تابناک نوشت  :طی روز های اخیر خطر از سر مسافران
پــرواز مشهد به نجف هواپیمایی العراقیه با  160مسافر
گذشت .خلبان و کمک خلبان این پــرواز در ارتفاع ۳۶
هزارپایی با یکدیگر مشاجره و زد و خورد کردند و در همین
حین هواپیما برای دقایقی بدون حضور آنها پرواز کرد .در
نهایتبادخالتگاردامنیتپروازوخدمه،اینمشاجرهپایان
یافت و هواپیما با هدایت خلبان در مقصد فرود آمد .گفتنی
است ،خلبان و کمک خلبان این پرواز از کار معلق شدند.
••آفتاب نیوز نوشت :محمود احمدی نژاد در توئیتی به
مناسبت تولد هوگو چاوز ،رئیس جمهور سابق ونزوئال،
نوشت :تولدت مبارک .ما هر روز دلتنگت میشویم!
••جهان نیوز نوشت :حاجی ،وزیــر آمــوزش و پــرورش
دولــت اصالحات و عضو شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی اظهار
کرد :آقای سیف باید زودتر عوض میشد ولی با تاخیر این
کار انجام شد البته خدا را شکر که این تغییر صورت گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما بعد از سیف کدام
یک از اعضای تیم اقتصادی باید تغییر کند ،گفت :رئیس
ی القاعده جزو اولین گزینههایی
سازمان برنامه و بودجه عل 
است که باید تغییر کند ،اما بخشی از این اتفاقات چندان
به اشخاص ربط ندارد و جای امیدواری نیست که با رفت و
آمدها تغییر چندانی اتفاق بیفتد.
••جماران مدعی شد :حسین کروبی به جماران گفت :من
به واسطه یکی از دوستان از آقای جهانگیری شنیدم که در
جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی رفع حصر و
نیز محدودیت های آقای خاتمی مصوب شده است .فرزند
مهدی کروبی افزود :بعد از این مصوبه شورای عالی امنیت
ملی بود که آقای جهانگیری اعالم کردند شخصیت های
نمادین به زودی دور هم جمع می شوند.
••شبستان مدعی شد  :با اتمام ماموریت سه ساله بهرام
قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ،گمانه زنی ها در خصوص
ماموریت جدید وی شدت گرفته و برخی شنیده ها حاکی از
انتقال او به پاریس است تا جایگزین ابوالقاسم دلفی شود.

تهران اذانظهر  13:11غروبآفتاب  20:11اذانمغرب  20:31نیمه شب  00:22اذانصبحفردا  4:33طلوعآفتابفردا 6:10

اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان داد

 ۵دیدار «بولتون» و «جولیانی» با تروریست های منافقین طی  18ماه اخیر

اسناد وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهند،
دو نفر از نزدیکان «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا از زمان تحلیف وی دستکم پنج بار با اعضای
گروهک تروریستی منافقین دیــدار کــرد هانــد .به
گــزارش فــارس ،بررسی اسناد وزارت دادگستری
آمریکا نشان میدهد «جان بولتون» ،مشاور امنیت
ملی کاخ سفید و «رودی جولیانی» ،وکیل شخصی
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا از زمان تحلیف
او در ژانویه  2017دستکم پنج بار بدون سر و صدا با
اعضای گروهک تروریستی منافقین دیدار کردهاند.
ایــن اسناد را گروهک تروریستی منافقین طبق
مفاد قانونی موسوم به «قانون ثبت عوامل بیگانه»
به وزارت دادگستری آمریکا تحویل داده است.
این قانون ،اشخاص یا گروههایی را که برای منافع
دولتهای خارجی در واشنگتن البیگری یا فعالیت
میکنند  ،ملزم میکند فعالیتها و منابع مالی خود
را به صورت شفاف گزارش کنند .مرور سند وزارت
دادگستری نشان میدهد جولیانی در تاریخهای
 10فوریه  22( 2017بهمن  10 ،)1395می
 20( 2017اردیبهشت  )1396و  27فوریه 2018
( 8اسفند  )1396با اعضای منافقین دیدار کرده
است .موضوع دو دیدار اول «گفتوگو درباره اوضاع
ایران و خاورمیانه» و موضوع دیدار سوم «بحث درباره
تظاهراتها در ایران» ذکر شده است .جان بولتون
هم در تاریخهای  30آوریل  10(2017اردیبهشت
 )1396و  2آگوست  11( 2017مرداد )1396
دیدارهایی با تروریستها داشته است .برای دیدار



اول عــنــوان «گفتوگو دربـــاره برنامه تسلیحات
هستهای ایران» و برای دیدار دوم عبارت مبهم «دیدار
با بولتون» درج شده است .گروه تروریستی منافقین
در سال  2012در حالی از فهرست سازما نهای
تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شد که به گواه
تحقیقات مختلف ،در خود آمریکا تغییری در سلوک
فرقهگونه و خصلتهای تروریستی این گروه صورت
نگرفته بود .همچنین تحقیقی که وزارت خارجه
آمریکا در سال  2011انجام داده بود نشان میداد
که این گروه به دلیل انجام جنایتهای تروریستی و
حمایت از دشمن در جنگ ایران-عراق مورد تنفر
تمامی اقشار جامعه ایران قرار دارد .شبکه خبری
ا نبیسی هم در مستندی در خــرداد امسال ،این

...



سپاه

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:

گروه را یک «فرقه خشن و خطرناک» توصیف کرد
و از سرازیر شدن پو لهای عربستان به سمت آن
پرده برداشت .به رغم این شواهد« ،نیکی هیلی»
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز  31تیرماه
در اقدامی بیسابقه ،آشکارا به حمایت از گروه
تروریستی منافقین پرداخت و یکی از مطالب منتشر
شده توسط این گروه را بازنشر کرد .اظهارنامه مالی
که «دفتر امور اخالقی دولت ایاالت متحده آمریکا»
آن را ژانویه  2018برای «جان بولتون» تهیه کرده
نشان میدهد وی برای شرکت در نشست گروهک
تروریستی منافقین که سال قبلتر در پاریس برگزار
شده 40 ،هزار دالر به عنوان «کارمزد سخنرانی»
دریافت کرده است.

...

وزارت خارجه



شیردوشی جدید آمریکا در منطقه
به بهانه احیای «ناتوی عربی»
خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که دولت آمریکا
درصدد احیای طرح موسوم به «ناتوی عربی» برای مقابله
با فعالیتهای ایران در منطقه است .این رسانه به نقل از
چهار منبع مدعی شده کاخ سفید در حال پیشبرد بیجار
و جنجال طرحی اســت که هــدف آن احیای طرحی برای
ایجاد یک ائتالف سیاسی  -امنیتی میان شش عضو شورای
همکاری خلیج فارس ،مصر و اردن است .به نوشته خبرگزاری
رویترز ،یکی از اهداف این طرح که در میان مقامهای کاخ
سفید و کشورهای عربی به «تشکیل ناتوی عربی» معروف
شده ،مقابله با ایران است .دولت ترامپ امیدوار است در
نشستی که فع ً
ال قرار است  12تا  13اکتبر ( 20تا  21مهر)
در واشنگتن برگزار شود ،رایزنیهای بیشتری درباره تشکیل
این ائتالف صورت گیرد .نام موقتی ائتالف «ائتالف راهبردی
خاورمیانه» ( )MESAبرگزیده شده است .دونالد ترامپ
در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
در  2018درباره سیاست اش در قبال عربستان سعودی
گفته بود« :آل سعود برای ما همچون گاوی شیرده است که
هروقت دیگر نتواند به ما دالر وطال بدهد آن گاه دستور ذبح
آن را صادر می کنیم یا از دیگران می خواهیم این کار را بکنند
یا به آن ها در این کار کمک می کنیم و این یک واقعیتی است
که همه دوستان و دشمنان آمریکا به ویژه خود آل سعود از آن
آگاه هستند...عربستان ،باید سه چهارم ثروت خود را به آمریکا
بابت حمایت های داخلی و خارجی نیروهای نظامی ما از این
نظام بپردازد ».در همین حال بی بی سی نیز در گزارشی در
این باره اعالم کرد  :بسیاری از تحلیل گران معتقدند این طرح
ترامپ روش جدید برای فروش بیشتر سالح های آمریکا به این
کشور های عربی است .

...

قوه قضاییه



...

پاکستان

جوانی :منافع مان به خطر بیفتد،
منافع شان را به خطر می اندازیم

واکنش وزارت خارجه به اظهارات
یک نماینده درباره صدور روادید

پرونده «مهدی جهانگیری»
در انتظار اظهار نظر کارشناس

واکنش ایران به برگزاری انتخابات
پارلمانی در پاکستان

تسنیم  -معاون سیاسی سپاه گفت :اگر کسانی
بخواهند منافع ایران را به خطر بیندازند ،ایران
هم منافع آن ها را با امکاناتی که دارد ،به خطر
میاندازد.سردارجوانی با بیان این که موقعیت
ژئوپلیتیکی ایران به گونهای است که بدون حضور
جمهوری اسالمی تامین امنیت آبراههای منطقه
میسر نیست ،تصریح کــرد  :ایــن امنیت متاثر از
اراده نظام سیاسی در ایران است .بنابراین وقتی
کشوری ایــران را تهدید و ایــن موضوع را مطرح
میکند که میتواند جلوی صادرات نفت ایران را
بگیرد ،تهدید متقابل ایران ،یک تهدید معتبر است.

ایرنا  -روابــط عمومی وزارت خارجه با انتشار
اطالعیه ای اع ــام ک ــرد :ایــن وزارتــخــانــه هیچ
دخالتی در صدور روادید و نحوه انجام آن توسط
سفارتخانه هــای خارجی نــدارد و بــرون سپاری
خدمات کنسولی برخی سفارتخانه ها به دفاتر و
شرکت های خصوصی امری رایج در میان برخی
کشورهاست و انتخاب آنان توسط سفارتخانه های
خارجی ارتباطی با وزارت خارجه ندارد .به تازگی
کریمیقدوسیعضوکمیسیونامنیتملیمجلس
از فعالیت یک مرکز صدور روادید برای کشورهای
اروپایی به صورت غیر قانونی خبر داده بود.

ایسنا  -وکیل مدافع مهدی جهانگیری درباره
آخرین وضعیت پرونده موکل اش گفت :پرونده
در مرحله تحقیقات و موکل ام با قرار وثیقه آزاد
است .محمود ایثاری افزود :در حال دفاع هستیم
و تا زمانی که جرمی اثبات نشود دلیلی ندارد که
پرونده به دادگاه ارسال شود .وی درباره نظریه
کارشناسیاینپروندهافزود:هنوزنتیجهمشخص
نیست.هر زمــان نظریه کارشناسی اعــام شد
درباره آن اظهار نظر می کنم.براساس این گزارش
سال گذشته  ،برادر معاون اول رئیس جمهور به
اتهام مسائل مالی دستگیر شد.

فــارس -سخنگوی وزارت خــارجــه ،بــرگــزاری
موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی پاکستان را که
با مشارکت گسترده مردم این کشور برگزار شد،
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد ،روند رو به رشد
روابط دو کشور برادر و همسایه ایران و پاکستان
در دولت جدید بیش از پیش تقویت شود .بهرام
قاسمی افزود :جمهوری اسالمی ایران همچون
گذشته و همیشه ،به ویژه در دوران جدید ،آمادگی
دارد برای گسترش همکاری های همه جانبه دو
کشور دوست و مسلمان با هدف منافع دو ملت
بزرگ ایران و پاکستان تالش کند .

حضرتی  :شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هفته آینده برگزار می شود
جهانگیری به دنبال رفع محدودیت های رئیس دولت اصالحات است

الیاس حضرتی در نشست خبری حزب اعتماد ملی
با بیان ایــن که هفته آینده جلسه شــورای مرکزی به
منظور اعالم برنامههای آینده حزب اعتماد ملی برگزار
میشود ،افزود :ما برای فرار از رد صالحیت دبیرکل،
تصمیم به تثبیت شورای مرکزی گرفتیم ،این مسئله
موجب برخی اختالفات شد.به گزارش ایسنا ،الیاس
حضرتی که به تازگی در یک نشست حزبی پر حاشیه
به عنوان قائم مقام دبیر کل حزب انتخاب شده است،
درباره اختالفاتی که در این حزب به وجود آمده و اعتقاد
رسولمنتجبنیامبنیبرغیرقانونیبودنتغییراتاخیر
در حزب ،اظهار کرد :قانون جدید احزاب ،تشکلهای
سیاسی را ملزم به برگزاری کنگرههای خود و تطبیق
شرایطشان با قانون جدید احــزاب کرده بود .این در
حالی است که ما پیش از آن قصدی برای برگزاری کنگره
نداشتیم.وی گفت :با برگزاری کنگره ،دبیرکلی آقای
کروبی با مشکل روبهرو میشد و حضور ایشان نیز برای
ما بسیار مهم است .با وجود این ،کنگره حزب اعتماد

ملی برگزار شد .در آن کنگره ،دو نظر وجود داشت؛
یکی برگزاری انتخابات شورای مرکزی و دیگری تثبیت
شورای مرکزی براساس قیام و قعود ،زیرا اگر شورای
مرکزی جدید انتخاب میشدند ،باید فرایند استعالم
بــرای اعضا انجام میشد و امکان رد صالحیت آقای
کروبی توسط برخی نهادهای امنیتی نیز وجود داشت.
در واقع ما برای فرار از رد صالحیت دبیرکل ،تصمیم به
تثبیت شورای مرکزی گرفتیم و این مسئله موجب برخی
اختالفات شد.حضرتی افزود :هفته آینده نیز در جلسه
شورای مرکزی تصمیم گیری راجع به شاخه ها و کمیته
های حزب انجام خواهد شد.حضرتی با بیان این که «به
طور منظم جلسات خود را برگزار خواهیم کرد» ،ادامه
داد :حدود پنج نفر از افراد شورای مرکزی با انتخابهای
جدید حزب زاویه دارند و انشاء ا ...این افراد در آینده
به حزب بازخواهند گشت.حضرتی در این باره که آیا
تصمیم گیری درباره نتیجه انتخابات شورای مرکزی در
کنگره حزب پیش از برگزاری آن ،اقدامی دموکراتیک

است؟اظهارکرد :پیشنهادمابهکنگرهاینبودکهباتوجه
به مشکالتی که احتماال قرار است برای آقای کروبی و
تایید صالحیت ایشان به وجود آید ،شورای مرکزی را
برای مدتی محدود تثبیت کنیم تا انشاءا ...شاید در این
مدت فرجی صورت بگیرد.
▪تالش های جهانگیری

وی همچنین دربــــاره اظــهــارات اخــیــر مــعــاون اول
رئیسجمهوری مبنی برایجاد وحدت ملی درکشور و
در کنار هم قرار گرفتن شخصیتهای برجسته نمادین،
اظهار کرد :امروزجامعه ما بیش از هر چیز به وحدت
نیاز دارد،در این بخش تالش آقــای جهانگیری رفع
محدودیتهای آقــای خاتمی است تا در جلسهای با
حضور بزرگان نظام ایشان نیز حضور داشته باشند و
بتوانیم تجلی از وحدت و انسجام به نمایش بگذاریم.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی درخصوص صدور
بیانیهای از سوی رسول منتجبنیا درباره زد و بندهای

انجام شده بــرای انتخاب افشانی به عنوان شهردار
تهران ،تاکید کرد :آن نامه جعلی است و متعلق به دفتر
منتجب نیا نیست .عضو فراکسیون امید مجلس درباره
آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع حصر ،خاطر
نشان کرد :در حزب اعتماد ملی کمیتهای برای رفع
حصر دبیرکل شکل گرفته است من با آقای مطهری نیز
صحبت کردم و به ایشان گفتم شما روند خود را ادامه
دهید و من البی پشت پرده را کلید خواهم زد .در آخرین
مورد نیز با آقای روحانی نامهنگاری کردم.

انتقاد وزیرخارجه اتریش از رویکرد دوگانه آمریکا درباره ایران و کره شمالی

تناقض به سبک پمپئو!

وزیر خارجه اتریش در یادداشتی که یکی از روزنامههای
سوئیس منتشر کرد ،خروج آمریکا از توافق هستهای ایران
و تحت فشار گذاشتن دیگر طرفهای قــرارداد را به باد
انتقاد گرفت و تاکید کرد :این که ایران از سال 2015
نفوذ خود را در عراق یا سوریه گسترش داده است ،واقعیتی
ژئوپلیتیک است که به برجام ارتباطی ندارد .وی همچنین
به تناقض پمپئو وزیر خارجه آمریکا دراشاره به قطعنامه
های شورای امنیت درباره ایران و کره شمالی پرداخته
است .به گزارش فارس« ،کارین کنایسل» در سرمقاله
روزنامه سوئیسی «نویه زوریخر تسایتونگ» با اشــاره به
خروج آمریکا از توافق هسته ای ،از این اقدام واشنگتن به
عنوان نابودی یک توافق موفق یاد کرد و نوشت« :از لحاظ
قانونی این پدیدهای منحصر به فرد است .وقتی یک طرف
از یک توافق چندجانبه خارج میشود ،نمیتواند دیگر
طرفها را به دلیل پایبندی به این توافق تنبیه کند».همان
طور که آمریکا از توافق آبوهوایی خارج شد و تنها این
کشور است که دیگر به توافق یاد شده پایبند نیست اما در
خصوص برجام آمریکا تالش میکند تا این توافق را نابود
کند .طرفهای دیگر که در توافق ماندهاند ،نشان دادهاند
کهمیخواهندبهتوافقپایبندباشند.اینموضوعرا«حسن
روحانی»رئیسجمهورایراندرجریانسفراخیربهوینهم
تایید کرد .وزیر خارجه اتریش نوشته است« :در صورتی که
توافق هستهای با ایران از بین برود در این صورت تصور ما
از حسننیت بر مبنای روابط بینالملل هم از بین خواهد
رفــت» .در ادامــه ایــن مطلب آمــده اســت که بنابر اعالم
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آژانس بین المللی انرژی اتمی ،تهران کامال با ناظران
این سازمان همکاری کرده است اما حتی پس از برداشته
شدن تحریمها که بنابر جزئیات زمانی قطعنامه 2231
سازمان ملل صورت گرفت ،کمتر بانکی اعالم آمادگی
کرد که در پروژه اروپایی در ایران سرمایهگذاری می کند
چرا که نگرانی از اقدامات متقابل آمریکا زیاد بود .پس از
چندین ماه ایرانیان ،امید خود را برای این که شرکتهای
جهانی به این کشور بیایند و کار ایجاد کنند ،از دست می
دهند .آخر سال  2017عدهای از مردم از طبقه متوسط
به زیا نهای اقتصادی اعتراض کردند .دولت روحانی
هم با این انتظار انتخاب شده است که تغییر ایجاد کند و
باید بتواند آن رشدی را که مردم از برجام انتظار داشتند
 ،محقق کند اما تا چنین وضعی در تابستان امسال فاصله
زیادی وجود دارد« .کارین کنایسل» تصریح کرده است:
این که ایــران از سال  2015نفوذ خود را در عراق یا در
سوریه گسترش داده است ،واقعیتی ژئوپلیتیک است
که به برجام ارتباطی ندارد .نبودن این موضوع در برجام
مسئلهای بــود که مخالفان برجام از آغــاز به آن انتقاد
داشتند .این مقام اتریشی نوشته است که کشورش به
عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا در ماههای آینده بر
رویکرد چند جانبه موثر در سیاست خارجه تمرکز دارد.
محور این موضوع حفظ توافق هستهای با ایران است که
در وین به دست آمده ،چرا که در غیر این صورت مفهوم
مذاکره چند جانبه بر اساس اعتماد ،کامال تضعیف می
شود .این قابلیت پیشبینی برای کارکرد روابط بینالملل

ضروری است .وی تاکید کرده است :با تحریم های ثانویه
ضدایرانی واشنگتن علیه شرکت های اروپایی نیز باید با
قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا برخورد شود .همچنین
آمریکا شرکت های اروپایی را به دلیل تجارت با ایران
جریمهمیکندکهبایداینخسارتجبرانشود .ضمناین
کهاگرمانندسال ،2012سوئیفتبرایبانکهایایرانی
مسدود شود ،در این صورت سرویس چین در دسترس
خواهد بود و همزمان با جنگ تجاری ،نفوذ چین در غرب
آسیا و آسیای میانه بیشتر خواهد شد و طبق ابتکار جاده
ابریشم به جنوب اروپا میرسد .به گزارش ایرنا وزیر خارجه

اتریش با اشاره به تناقض رفتار آمریکا درباره قطعنامه های
شورای امنیت راجع به کره شمالی و ایران افزوده است:
این موضوع باید در پس ذهن سیاستمداران کره شمالی
باشد که بعد از دیدار با دونالد ترامپ ،آمریکا را گانگستر
خطاب می کنند .وزیر امور خارجه این کشور در واکنش
به این موضوع به قطعنامه های شورای امنیت علیه پیونگ
یانگ اشاره می کند و دقیقا همین جاست که او باید به
قطعنامه  2231در مورد برجام و اعتبار آن هم اشاره کند.

...

وابستگی کامل به غرب در برنامه عمرانی
چهارم شاه
برگرفته از کتاب «از سیدضیاء تا بختیار »،نوشته مسعود بهنود

در روزهایی که عبدالناصر استعفا می داد و رئیس ستادش
مرگ را بر شرمساری از ملت مصر ترجیح داده بود ،تهران
زیــر نظارت علم بــرای بــرگــزاری آیین تــاج گــذاری شــاه و
فرح آمــاده می شد .کارتیه جواهرساز معروف پاریسی
تاجی برای نخستین نایب السلطنه زن تاریخ ایــران می
ساخت .جواهرسازان بزرگ دنیا ،مدسازان معروف ایتالیا
و فرانسه و سالن آرایان آمریکا ماه ها بود که سفارش هایی
از دربار ایران گرفته بودند .جشنی هزاران برابر بزرگ تر
از جشن تاج گذاری رضاشاه .علم ،در مقایسه با تدارکی
که تیمورتاش برای تاج گذاری رضاخان دیده بود ،هزاران
بار دست بازتر داشت .شاه ،شادمان و مغرور از موقعیت
هایی که در این دوران به دست آورده بود ،در کاخ نوشهر،
وزیران و برنامه ریزان مملکتی را فراخوانده بود .آن ها با
خنده هایی از ته دل برای اولین بار اجازه یافته بودند تا
بدون لباس رسمی ،با پیراهن بدون کــراوات ،در حضور
«آریامهر» ظاهر شوند .برنامه عمرانی چهارم ،در آن جا
بررسی می شد .این برنامه که طرح اداره مملکت در دوران
بعد (پنج ساله  )1346-50بود ،می بایست جامعه ای
را که فئودالیسم ارضی در آن جای خود را به فئودالیسم
صنعتی داده بود ،در وابستگی کامل به آمریکا ،به عنوان
جامعه ای مصرفی تثبیت کند .زیربنای سنتی اجتماع در
این دوران تازه ،باید دگرگون می شد .سنت ها و آیین ها به
موزه ها راه می برد یا به نمایشگاه صنایع دستی .تکه هایی
از دست باف های ترکمنی در اختیار خیاطان پاریسی
قرار می گرفت تا از آن پیراهن شبی برای شهبانو بدوزند.
او مظهر حمایت از صنایع و سنت هایی وانمود می شد که
رژیم و باند زیر حمایت اش ،با تمام نیرو در حال نابود کردن
آن بودند .اینک در هیاهوی شهرهایی که از دود اتومبیل
های خارجی تا تمام مارک های اروپایی و آمریکایی ،امکان
نفس همه را می برید؛ محالت قدیمی و باغچه ها و حوض
ها جای خود را به معماری «بساز و بفروش» و کاریکاتورهای
کاخ سفید می داد .جین و سیگار وینستون وارد روستاها
می شد .مصرف مواد مخدر بیداد می کرد .جوانان روستاها
اگر مصدر افسران ارتش نبودند بلیت بخت آزمایی فروش،
شیشه ماشین پاک کن ،جیب بر ،سرگردان در برابر تئاترها
و سینماهای الله زار بودند .زورخانه ها همه جز یکی ،آن هم
متعلق به «شعبون بی مخ» به پاداش تاجبخشی در کودتا.

...

گزارش خبری

پاسخنیویورکتایمزبه4
ادعایضدایرانیوزیرخارجهآمریکا
روزنامه آمریکایی نیویور کتایمز در گزارشی به بررسی
ادعاهای وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود
در جمع ایرانیان مقیم این کشور پرداخت و به این ادعاها
پاسخ داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران این روزنامه در
گزارش خود نوشته است :مایک پمپئو یک شنبه گذشته در
سخنرانی خود در جمع ایرانی-آمریکاییها در کالیفرنیا،
مقامات ایران را با ادبیاتی تند ،هدف اتهامات مختلف قرار
داد .اما آن چه در نگاه اول در سخنرانی او مشخص نبود،
این بود که ادعاهای او علیه مقامات ایــران تا چه اندازه
درست است و آیا او در طول این سخنرانی ،در برخی موارد
عمدا یا سهوا اغراق کرد ،یا برخی حقایق را از قلم انداخت یا
حدسیات خود را با اطالعاتی که در اختیار داشت ،مخلوط
کرد و به خورد مخاطبان داد؟ بررسیهای نیویورک تایمز
نشان میدهد که او حداقل در برخی موارد چنین کرده
است» .این روزنامه آمریکایی نوشته است« :به عنوان نمونه،
پمپئو در بخشی از این سخنرانی گفت که درآمدهای نفتی
افزایش یافته است .ایران در دوره برجام میتوانست زندگی
را برای مردمش بهتر کند اما خرج حمایت از تروریستها و
جنگ های نیابتی کرد اما حقیقت این است که ایران دست
کم بخشی از عایدات نفتی خود از جمله پول نفتی را که
در کشورهای دیگر بلوکه شده بود و بعد از برجام آزاد شد،
صرف جبران کسری بودجه خود در بخش های مختلف
کرد .اطالعات موجود همچنین نشان میدهد ایران بخش
عظیمی از این پول را برای جذب سرمایهگذاری ،خرید و
نوسازی ناوگان هوایی و دریایی و تحریک رشد اقتصادی
کشور هزینه کرد ».نیویورک تایمز درباره این ادعای پمپئو
که سوء مدیریت ایران باعث سقوط ارزش پول ملی این
کشور شده است نوشت :اقتصاددانان نظر متفاوتی دارند.
آن ها معتقدند عالوه بر سوءمدیریتها ،لغو توافق هستهای
ایران از سوی آمریکا و بازگرداندن تحریم ها نیز در کاهش
ارزش ریال سهیم بودهاند .این روزنامه آمریکایی درباره
دیگر ادعای وزیرخارجه این کشور مبنی بر این که «حقوق
یک مبارز ح ــز با...دو تا سه برابر حقوقی است که یک
آتشنشان در خیابان های تهران به دست میآورد» نوشت:
«کارشناسان نیویورک تایمز به هیچ سند یا اطالعاتی
که صحت این ادعا را تایید کند ،دست نیافتند .از این رو،
مشخص نیست او بر چه اساسی و با تکیه بر چه اطالعاتی
به مقایسه حقوق مبارزان حزبا...با آتشنشانان ایرانی
پرداخته است ».هفته گذشته خبرگزاری رویترز به نقل
از شماری از مقامهای آمریکا گزارش داده بود که «دولت
دونالد ترامپ کــارزاری تبلیغاتی علیه نظام ایــران به راه
انداخته که هدف آن ایجاد ناآرامی در این کشور و اعمال
فشار بر تهران است» و «مطابق این طرح سخنرانیها و
کارزارهایی در شبکههای اجتماعی راهاندازی و اطالعات
استفاده شده در آن ها بعضا «اغراق شده» یا «در تضاد با
اظهارات رسمی مقامهای دولت آمریکا»است؛ اطالعاتی
که با هدف «تخطئه و بدنام کردن رهبران ایران» تهیه شده
است ».نیویورک تایمز همچنین درباره دیگر ادعای پمپئو
مبنی بر این که یک سوم جوانان ایرانی بیکارند و یک سوم
ایرانیها هم زیر خط فقر زندگی میکنند ،نوشت« :وزیر
امور خارجه آمریکا نگفت که رقم بیکاری جوانان ایرانی
برابر یا حتی کمتر از آمار بیکاری جوانان در دیگر کشورهای
ایرانیان
خاورمیانه و حتی اسپانیا و ایتالیاست .درباره آمار
ِ
زیر خط فقر نیز اگر بخواهیم به نتایج مطالعه بانک جهانی
در سال  ۲۰۱۶استناد کنیم ،این رقم نه  ۳۰درصد بلکه
زیر  ۱۰درصد است».
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