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تازههای مطبوعات
••همشهری -شهردار یهای کالن شهرهای مطالبات
انباشته عظیمی از دولت دارند و مقدار آن در برخی شهرها
به حدی رسیده که ممکن است آن ها را از تأمین هزینههای
جاری نیز ناتوان کند .از جمله دولت به شهرداری تهران 6
هزار و  300میلیارد تومان بدهی قطعی دارد.
••کیهان – اینروزنامهالتهاباتبازارراباتیتر«بازارسکهوارز
در کنترل دولت یا تروریستهای اقتصادی؟!» پوشش داد.
••شهروند  -جورکردن یک وقت خالی در سفارت خانهها
درتهراندیگرکارهرکسینیست.زمانهایطوالنیانتظار
اوضاع را چنان پیچیده کرده که بعضی متقاضیان جدید
از تصمیم شان به سفر برمیگردند ،بعضی قید تحصیل را
میزنند و بعضی عطای تجربههای جدید کاری را به لقایش
میبخشند .نه فقط آلمان که کشورهایی مثل اتریش،
فرانسه و ایتالیا هم در سیستم وقتدهی سفارتخانههای
خود تغییراتی ایجاد کردهاند و وقت مصاحبه متقاضیان
سفر را چندماه بعد،سال دیگر یا30ماه بعد تعیین کردهاند.
••آرمان « -حقشناس» فعال اصالح طلب و عضو شورای
شهر تهران در مصاحبه این با روزنامه گفت :اگر بخواهیم
خوشبینانهنگاهکنیمبهنظرنمیرسدکهدولتبیشاز۳۰
درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشد و بخش عمدهای از
فساد نیز در خارج از این  ۳۰درصد رخ میدهد.
••ایران – شنیده شده یک مقام آگاه در شرکت رنوپارس
گفتهاست:رنودرسکوتخبریبهدنبالاجرایبرنامههای
بلندمدت خود در ایران است و راهبرد این شرکت برای
فعالیت در کشورمان تغییر نکرده است.
••ابتکار  -محمد هاشمی در گفت و گو با این روزنامه
گفت :مخاطبان صداوسیما خیلی کم شده اســت .این
سازمان دیگر نقش رسانه ملی یا آثار رسانه ملی را ندارد.
صداوسیما تبدیل به یک رسانه جناحی شده است و دیگر
مشتریهای خاص خودش را دارد .به تازگی نظرسنجی
انجام شده است که نشان میدهد این سازمان حدود ۲۵
درصد همراه دارد .بقیه افراد یا مشتری صداوسیما نیستند
یا نقادی میکنند .بنابراین در این نظرسنجی ،مخاطبان یا
همراهان صداوسیما تنها  ۲۵درصد هستند!
••جوان  -این روز نامه در واکنش به جمله روز یک شنبه
ظریف خطاب به منتقدان برجام مبنی بر این که کفران
نعمت کردید ،نوشت:ظریف باید در مسیر همگرایی و اتحاد
نیروهای داخلی سخن بگوید و از بیانصافی در کوبیدن
«نتیجه برجام» بر سر منتقدان پرهیز کند .این حرفها در
تاریخ میماند ،پس باید به وسعت و عمق اندیشه بشری
سخن گفت :نه به سطح گفتوشنودهای میرای کوچه و
بازار .قرآن را تالوت کنید و پای خدا را به میان بکشید ،اما
نه برای تبرئه آمریکا و ترامپ! این که رئیس دولت در روزگار
سرمستی برجام بگوید «برجام را خدا آورد» ،دور نیست که
وزیر خارجه او هم بگوید «نعمت برجام را کفران کردید و به
عذاب شدید گرفتار شدید».
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انعکاس
•• دیده بان ایران مدعی شد  :صدا و سیما تمام تالش خود
را به کار می برد تا جامعه پرونده ثامن الحجج و درآمد های
مشکوک صدا و سیما را فراموش کند .اما در این گیر و دار
صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران آن طی برنامه ای با موضوع
مقابله با تجمل گرایی ،زندگی خانواده یکی از سفیران
اروپایی ایــران را زیر ســوال برد  .بــاراول حجت االسالم
صدر الساداتی از منسوبان یکی از اعضای شورای نگهبان
مدعی شد که سفیر ایران در دانمارک عروسی تجمالتی
برای پسرش برگزار کرده و بار دوم حسین حسینی با پخش
صدای عروس سفیر که طراح لباس است ،او را به باد ناسزا
گرفت که خریدهایش را از فروشگاه های دانمارک انجام
می دهد .به دنبال این جنجال ها مرتضی مرادیان سفیر
ایران در دانمارک در نامه ای ضمن اظهار این که از تهمت
زنندگان و دروغ پردازان شکایت خواهد کرد ،خطاب به
صدرالساداتی نوشت که حاضر است در تلویزیون و با حضور
پدر همسر ایشان(آیت ا ...مدرسی عضو فقهای شورای
نگهبان) در این باره مناظره کند.
••تابناک نوشت  :طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و
دارایی با بیان این که «به سهم خود از هیچ کمک فکری و در
صورت لزوم و نیاز ،همکاری با دولت دریغ نخواهم کرد»،
گفت« :متأسفانه در روزهای اخیر خبرهایی از مذاکراتم
با رئیس جمهوری در برخی رسانه ها منتشر شده است که
بعض ًا خالف واقع بوده و با واقعیت فاصله دارد».
••سایت برنا نوشت  :احمد توکلی رئیس هیئت مدیره
سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای
به معاون اول قوه قضاییه خواستار حق شرکت سمنها
در تمامی مراحل و جلسات دادرسی همچون ابالغ وقت
رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی و مدعیالعموم شد.
••انتخاب خبرداد« :یک منبع آگاه در بانک مرکزی درباره
شایعه بازداشت ولی ا ...سیف رئیس سابق بانک مرکزی در
فضای مجازی گفت :سیف دستگیر یا احضار نشده است».
••سایت فــردا نیوز نوشت  :محمود احمدی نــژاد؛ در
یادداشتی با اشاره به این که به تازگی آقای ترامپ اعالم
کــرده است که اسامی منسوبان به مسئوالن جمهوری
اسالمی که مقیم آمریکا هستند و مقادیر ثــروت آنــان را
در اختیار دارد لیکن قوانین آمریکا اجــازه انتشار آن را
نمیدهد ،افزود:اگر اطالعات مورد ادعای ایشان صحیح
و قابل راستیآزمایی باشد ملت ایران به خوبی آگاه و قادر
است که اصالحات الزم را در کشور اعمال نماید.و اگر
اطالعات مورد ادعا مخدوش باشد تغییر رفتار و عذرخواهی
از ملت ایران ضروری خواهد بود.
•• جماران نوشت:هفته گذشته صادقی از جذب چند نفر
از جمله دختر وزیر علوم دولت دهم به عنوان عضو هیئت
علمی خبر داده بود .صادقی گفت :تعدادی از دانشجویان
بورسیهای دوران احمدی نژاد به تازگی از محاکم مربوطه
حکم عضویت در هیئت علمی دانشگا هها را گرفتهاند.
صادقی افزود :البته اخیرا صالحیت این خانم در هیئت
مرکزی جذب وزارت علوم رد شده است.
••اعتمادآنالین نوشت  :سلحشوری عضو کمیسیون
فرهنگی درباره بحث ورود زنان به ورزشگاهها گفت :لیگ
برتر آغاز شده و بهترین زمان برای اجرایی کردن ورود زنان
به ورزشگاههاست .جناب آقای روحانی هم دستور ورود
زنان به ورزشگاه را صادر کرده است .خانم ابتکار اعالم
کرده که شیوهنامهای در این خصوص نوشته شده است.
وزیران باید فرمان رئیسجمهور را اجرایی کنند .سؤال من
این است که چرا این دستور اجرا نمیشود؟
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سردرگمی معاون سابق اسرائیلی در مقابل استدالل های محکم مجری الجزیره و یک مورخ یهودی

...

آیــالــون :ایرانی ها خودشان گفتند جامعه
بینالمللی در برنامه آن ها خرابکاری میکند.
مجری الجزیره :ایران تا به امروز چند عدد
بمب اتمی در اختیار دارد؟
آیالون :هم اینک امیدوارم که هیچی.
مجری الجزیره :خب! اسرائیل چند عدد
بمب اتم دارد؟
آیالون :من نمیدانم!
در این قسمت مهدی حسن مجری الجزیره
از پاسخ آیالون شگفت زده شــده با لحنی
تمسخرآمیز به وی میگوید :نمی دانی ؟ تو در
دولت بودی این مسائل را به تو نگفتهاند؟ تو
هیچوقت درباره تسلیحات هستهای اسرائیل
گفتوگویینکردی؟میتوانیدستتراروی
قلبت بگذاری و این را بگویی؟ انتظار داری که
ما باور کنیم معاون وزیر خارجه اسرائیل هرگز
درباره تسلیحات اتمی اسرائیل گفت وگویی
نکرده باشد؟
آی ــال ــون :ن ــه .اجــــازه ب ــده میگویم.شعار
نمیدهم،مندربارهتسلیحاتاتمیاسرائیل
گفت وگویی نداشتم من درباره سیاست های
اتمی اسرائیل گفت وگو کــرد هام و تفاوت
بزرگی میان این دو هست.
مــجــری الــجــزیــره(بــاتــکــرار س ــوال قبلی):
اســرائــیــل چند ع ــدد س ــاح اتــمــی دارد؟
کارشناسان میگویند بین  80تا  400عدد
و آیالون (با عصبانیت) :خوب که چی ؟
مــجــری الــجــزیــره :آیــا ریــاکــاری اسرائیل
را میپذیری که خــودش برنامه محرمانه
تسلیحات اتمی دارد و درهای آن را به روی
هیچ کسی بــاز نمیکند و بعد بــرای دیگر
کشورهای منطقه دربــاره سالح هستهای
سخنرانی میکند؟
آیالون :خوب بگذارید با قانون شروع کنیم.
اسرائیل هرگز عضو ان پی تی نبوده است.

برگرفته از کتاب «من و فرح پهلوی» ،نوشته اسکندر دلدم

محاکمه درالجزیره!

شــبــکــه الــجــزیــره انــگــلــیــســی در یــکــی از
برنامههای خود با موضوع برجام میزبان
«دنی آیالون» معاون پیشین وزیر امور خارجه
رژیــم صهیونیستی و سفیر سابق این رژیم
در واشنگتن بــود .براساس ویدئوی هفت
دقیقه ای که خبرگزاری فارس از این برنامه
منتشر کرده است «دنی آیالون» با سؤالهای
پـید رپــی و دقیق «مهدی حسن» ،مجری
الجزیره روب ـهرو شد و نتوانست پاسخهای
قانعکنند های بدهد .مجری الجزیره پس
از این که با پاسخهای غیرمنطقی «آیالون»
مواجه شد به همراه «آوی شالیم» ،مورخ و
تحلیل گر یهودی جواب دروغ پراکنیهای
ایــن مقام صهیونیست را داد .آن چه می
خوانید متن این گفت و گوی جذاب است.
مجری الجزیره :تو علیه قــرارداد هستهای
ایرانخیلیالبیکردی،فکرمیکنیقرارداد
بدی است و همچون نتانیاهو از خروج آمریکا
از برجام استقبال کــردی .پس تو موافق
نیستی که برجام کارایی دارد و برای  10تا
 15سال چشم انــداز هستهای ایــران را به
تعویق میاندازد ؟
دنــی آیــالــون :نه اگــر به  2.5ســال گذشته
بنگرید از زمانی که قرارداد در وین امضا شد
میبینید که خشونت ایران نه تنها  10برابر
شده بلکه آزمایش موشک های بالستیک
خودرامتوقفنکردهاستوموشکبالستیک
میسازد تا روی آن کالهک هستهای بگذارد
و همچنین خود قرارداد به تنهایی هستهای
ایران را خنثی نمیکند تنها آن را به تعویق
یاندازد.
م 
مجری الجزیره :پس کسانی که میگویند این
قرارداد ایران تهدید بزرگی را خنثی میکند
اشتباه میکنند؟
آیالون :بله کامال همین طور است.

مجری الجزیره :می دانید چه کسی این جمله
را (این قرار داد ایران تهدید بزرگی را خنثی
میکند) گفته است؟ فرمانده ارتش اسرائیل
ژنــرال گــادی آیزنکوت .تو چه میدانی که
فرمانده ارتــش اسرائیل و رئیسدستگاه
جــاســوســی اســرائــیــل نــم ـیدانــنــد؟ چــرا
اینطور است که فرمانده ارتش اسرائیل،
رئیسپیشینشینبت،رئیسپیشینموساد،
رئیسپیشین کمیسیون انــرژی هستهای
اسرائیل ،رئیسآژانس هوا فضای اسرائیل،
سران وزارت دفاع و اطالعات ،متخصصان
اتمی کشور شما میگویند قــرارداد خوبی
اســت ،امنیت اسرائیل ،منطقه و جهان را
تامین میکند .چرا ما باید همه آن ها را نادیده
بگیریم و به تو و نتانیاهو و ترامپ اعتماد کنیم؟
آیالون :آن ها نمیگویند توافق خوبی است،
میگویند شرایط بهتر از قبل است.
مجری الجزیره :در سال  1992نخستوزیر
شما گفت که ایــران  3سال با ساخت بمب
اتمی فاصله دارد ( 26سال قبل) ،در سال
 1995گفت که ایران  3تا  5سال با ساخت
بمب اتمی فاصله دارد ،در سال  2009گفت
که ایران  1تا  2سال با ساخت بمب اتم فاصله
دارد ،دربــاره برنامه هستهای ایران چوپان
دروغگو سابقه بهتری نسبت به نتانیاهو دارد!
چرا شما اسرائیلیها فکر میکنید حرف تان
درباره برنامه هستهایایران اعتبار دارد؟ 26
سال دروغ گفتید.
آیالون :مااشتباه نکردیم .در این میان اتفاق
هایی افــتــاده که جلوی پیشرفت ایــران را
گرفت.
مجری الجزیره :یعنی هر دو سه سال یک
بار نتانیاهو اعالم خطر میکند بعد ناگهان
اتفاقی میافتد که فقط اخطارهای نتانیاهو
دقیق نبوده باشد؟

باهنر :رقابت سیاسی گاهی مثل خروس بی محل می ماند
حتی برخی تریبون های نمازجمعه «ما ناکارآمد هستیم» را تبلیغ می کنند
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که
«من به رفتار خودمان نقد جدی دارم و رقابت سیاسی
در زمــان خــودش خیلی خوب است اما غیر موقع ،مثل
خروس بیمحل میماند» افــزود :داستان ناآرامیهای
دی ماه گذشته و مسائل دیگر در یکی دو سال اخیر به
دلیل رقابتهای غیرضروری است .به گزارش
ایران آنالین ،باهنر افزود :متأسفانه بسیاری
از رسانههایی که با نظام هستند ،در جامعه
حرفهای وارونه میزنند؛ از صداوسیما گرفته
تا سایتهای خبری .وی اضافه کــرد :حتی
بعضی از تریبونهای مقدس مثل تریبونهای
نماز جمعه با نیات مختلف چند موضوع
را در جامعه تبلیغ میکنند؛ یکی
ایــن کــه «مــا نــاکــارآمــد هستیم»؛
زمانی مجلس میگفت« :دولــت
ناکارآمد است»؛ دولت میگفت:
«قوه قضاییه ناکارآمد است»؛ قوه
قضاییه میگفت« :هر دو (دولت

و مجلس) ناکارآمد هستند»؛ آن یکی میگفت« :هر سه
قوه ناکارآمد هستند!» زمانی که میکروفن مجلس را باز
میکردید ،همکاران ما از «ب» بسما ...تا «تا» یا میگویند
«فالن وزیر کار نکرد» یا «سوءاستفاده کرد» یا «بیعرضه»
است .باهنر که با روزنامه ایران گفت و گو می کرد ،افزود:
نکتهدومفساداست.فسادمالیواختالسمثلموریانه
است و به شدت مزاحم توسعه و پیشرفت؛ اما برداشت
من این است مردم از حرفهای ما مسئوالن چنین
برداشتکردندکههمگیدزدیممگراینکهخالفش
ثابت شود! زمانی آن قدر درباره «حقوقهای نجومی»
تبلیغ کردند انگار از صدر تا ذیل مدیران کشور
همگی نجومی بگیرند؛ در حالی که بر
اساس گزارشهای رسمی حداکثر
 500نفر حقوق آن چنانی داشتند
که در میان 100هزار مدیر ،حدود
نیم درصد میشد .اما چنان افکار
عمومی را تحریک کردند که مردم
فکر کردند همه دزدند.

مادر شاه؛عشق پیری و معرکه گیری

پس ما هیچ قانونی را نقض نکردیم .ایران
عضو ان پی تی بود ،عراق هم بود ،سوریه هم
هست همه تالش کردند بمب بسازند.
مجری الجزیره :آها! پس شما اصال از همان
اول قانون را قبول نکردید؟! من دوبــاره
میپرسم .یک انحراف بحث خیلی قشنگی
داشتیم و تو استا د در این کاری .اسرائیل چند
سالح هستهای دارد؟
آیالون :نمی دانم!
مجری الجزیره :اگر یک مهمان ایرانی در
این برنامه حاضر شود و من از او درباره برنامه
هستهای ایران بپرسم و بگوید نمیدانم تو این
یپذیری؟
را م 
آیالون :معلوم است که عصبانی میشوم.
به دلیل این که  16قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل علیه ایران وجود دارد.
مجریالجزیره:علیهاسرائیلهموجوددارد....
آیالون :درباره برنامه هستهای اسرائیل؟ نه
چنین چیزی نیست!
مــجــری الـــجـــزیـــره :بــلــه هــســت .بــگــذار
قطعنامهاش را برایت بخوانم.قطعنامه شماره
 487سازمان ملل .شورای امنیت سازمان
ملل در سال  1981خواستار شده است که

اسرائیل فورا تجهیزات هستهایاش را تحت
کنترل آژانس بینالمللی اتمی قرار دهد .چرا
این کار را نکردید؟
آیالون :به شما میگویم .به دلیل این که ما
میخواهیم زندگی کنیم و زنده بمانیم.
در این بخش از برنامه مجری الجزیره از «آوی
شالیم» ،مورخ و تحلیل گر یهودی میپرسد:
آیا حرف دنی آیالون را دربــاره تهدید ایران
قبول داری؟ چقدر این تهدید بزرگ است؟
آوی شالیم :ایــران یک تهدید بالفعل برای
اسرائیل نیست.اما تهدید استراتژیک است.
اجــازه بدهید کارنامه این دو [کشور] را با
هم مقایسه کنیم.ایران هرگز به همسایه
هایش حمله نکرده است ،اما اسرائیل بارها
به همسایه هایش حمله کرد .ایــران پیمان
منع گسترش تسلیحات اتمی را امضا کرده،
اما اسرائیل امضا نکرده است .ایران پذیرفته
است تاسیساتش توسط آژانس بینالمللی
اتمی بازرسی شود ،اما اسرائیل نپذیرفته
اس ــت .ایـــران ســاح هستهای نـــدارد ،اما
اسرائیل بین  75تا  400سالح اتمی دارد
پس این اسرائیل است که یک تهدید بالفعل
برای ایران است.

روایت نعمتی از ترکیب  10،10،10لیست امید
در انتخابات مجلس دهم
بهروز نعمتی از چهره های نزدیک به علی الریجانی و
عضو فراکسیون مستقلین جزئیاتی از چگونگی شکل
گیری فهرست «امید» در انتخابات مجلس دهم را مطرح
کرد .نعتمی که با مهر گفت و گو می کرد درباره نخستین
جلسات شکل گیری این فهرست گفت :شاید یک سال
قبل از انتخابات مجلس دهــم دوستانی مثل
دکتر جاللی ،دکتر واعظی ،دکتر جنتی ،دکتر
بانک و بنده حقیر جلساتی را با هم داشتیم
مبنی بر این که بتوانیم از تندرویهای موجود
در جامعه جلوگیری کنیم  .فکر میکردیم که
میتوانیم و جلساتی تشکیل شــد .بر
همین مبنا ،قــرار بر این شد که یک
لیست از همه تفکراتی که به نوعی
معتدل هستند و تندروی در آن
ها کمتر است ،تشکیل شود .وی
ادامه داد :بعد از آن موضوع هم
قرار بر این شد لیست تهران ،۱۰
 ۱۰و  ۱۰باشد ۱۰ .نفر مجموعه

دوستان اصالحطلب معرفی کنند ۱۰ ،نفر آقای دکتر
الریجانی معرفی کند و  ۱۰نفر هم آقای واعظی (وزیر
وقت ارتباطات) معرفی کنند؛ خیلی روی این موضوع
کار شد .نعمتی درباره ترکیب این  10نفر گفت ۱۰ :نفر
ما قرار بود این عزیزان باشند؛ بنده ،آقای دکتر جاللی،
آقای حیدرپور ،حاج آقا ابوترابی که خودشان تشریف
نیاوردند ،آقای عباس رجائی رئیس کمیسیون
کشاورزی ،آقــای افراشته ،آقــای حسن زمانی
و دو نفر دیگر که االن یادم نیست.قرار بود این
دوستان تشریف بیاورند و نهایت ًا یک تعداد از
دوستان رد صالحیت شدند .آقای
افراشته هم گفتند ،به دلیل این که
از معاونت اجرایی مجلس استعفا
نداده باید استعفا میداد و ایشان
بدین ترتیب حذف شد .آقای
مظفر ابتدا نیامدند و بعد راضی
شدند حضور داشته باشند که
لیست بسته شده بود.

قاسمی :با این آمریکا قطعا امکان گفت و گو و تعامل وجود نخواهد داشت

قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سفر یوسف
بن علوی وزیر خارجه عمان به واشنگتن برای میانجیگری
بین ایران و آمریکا گفت :من از محتوای مذاکرات و اهداف
سفر ایشان به آمریکا اطالعی ندارم .وی با اشاره به سفر
اخیر ظریف به عمان  ،افزود :نباید به دنبال پیوست دادن
این سفرها به هم بود .ممکن است بخشهایی از آمریکا
آرزوهایی را مطرح کنند ،ولی با توجه به شرایط موجود
و اقدامات خصمانه آمریکا ،خروج این کشور از برجام و
ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا ،تالش برای فشار
اقتصادی بر ملت ایران و تحریمها ،فکر میکنم شرایط
برای چنین بحثی اصال وجود ندارد.سخنگوی وزارت
خارجه خاطرنشان کرد :تا مراحلی که بیان میکنید،

امروز با حضور نمایندگان ایران ،روسیه
و ترکیه فرایند «آستانه» ادامه می یابد

دور دهم مذاکرات بین المللی آستانه برای حل مسئله سوریه
از دیروز در سوچی روسیه با حضور کارشناسان و نمایندگان
ایران ،روسیه و ترکیه برگزار شد و امروز دیدار نمایندگان
سه کشور در سطح عمومی انجام می شود تا احتما ًال تکلیف
کمیته قانون اساسی سوریه روشن شود .هیئت ایرانی به
سرپرستی حسین جابری انصاری ،دستیار وزیر خارجه
در این نشست حضور خواهد یافت .هیئت روسیه نیز به
سرپرستی الکساندر الورنتیف نماینده ویژه رئیسجمهور در
امور سوریه و هیئت ترکیه به سرپرستی سادات اونال معاون
وزیر امور خارجه این کشور خواهد بود .استفان دی میستورا
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم در این
نشست حاضر است .چند روز پیش وزارت امور خارجه آمریکا
دعوت برای حضور در نشست مذاکرات سوری آستانه در
سوچی را رد کرد .به گزارش ایرنا مخالفان دولت سوریه در
قالب هیئتی  10نفره در دهمین نشست مذاکرات سوری
آستانه در سوچی روسیه شرکت می کنند .کشورهای ضامن
آتش بس توافق کردند با نمایندگان سازمان ملل و طرفین
درگیری درباره آغاز کار کمیسیون قانون اساسی نشست
های مشورتی برگزار کنند.

عالیم مثبت درمذاکرات بسته پیشنهادی اروپا

▪از محتوای مذاکرات و اهداف سفر بن علوی به آمریکا
اطالعی ندارم

...

گزارش خبری

دور جدید مذاکرات در سوچی برای
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه

سخنگوی وزارت خارجه خبرداد

هادی محمدی – سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان
در خــصــوص آخــریــن بــررســی هــای بسته پیشنهادی
کشورهای  ۴+۱به ایــران ،با بیان این که «تما سهای
دایمی بین ما و اروپاییها وجود دارد و خوش بینیها و
عالیم مثبتی دیده میشود» گفت :گا مهای رو به جلو
برداشته شده و جزئیات باقی مانده در مباحثی که بین
هیئتهای کارشناسی مطرح است ،دنبال میشود .به
گــزارش خراسان بهرام قاسمی روز گذشته در نشست
هفتگی خود با رسانه ها افزود :امیدواریم شرایط نسبتا
مطلوب بتواند در زمان مقتضی به انجام برسد و درنهایت
بتوانیم در یک دوره جدید از همکاریها و روابط گامهای
بلندتری را برای تعمیق روابط با اروپا برداریم .سخنگوی
وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی دربــاره زمــان بندی
برای ارائــه بسته پیشنهادی گروه  4+1به ایــران گفت:
ضر باالجل و زمــان مشخصی بــرای پایان مهلت برای
مذاکرات با اروپا نداشتیم و میدانستیم مذاکرات پیچیده
و سختی است و به رغم داشتن اراده الزم در مجموعه
کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران ،مراحل زیادی
را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم باقی
مانده مسائل فنی را حل و فصل و شفاف کنیم .

اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان
دولــتــمــردان ایــن رژیــم بــوده اســت .وی بــه دلیل شغل
خبرنگاری اش ،ارتباطات وسیعی با دربار و مقام های تراز
اول کشور داشته است .او در خاطراتش آورده است :مادر
شاه ،اکثر شب ها در کاخ اختصاصی خود مجلس بزم به راه
می انداخت و با آن سن زیاد به سه چیز عالقه داشت .یکی
مصاحبت با مردان قوی هیکل و عظیم الجثه که آخرین آن،
رحیمعلی خرم ،مقاطعه کار معروف و صاحب کاباره جزیره
(پارک ارم کنونی) بود .دوم به «سگ» عالقه مفرطی داشت
و همیشه در اطراف او ،حتی روی پاها و در بغلش چندین
سگ از نژادهای مختلف دیده می شد .سومین سرگرمی
مادر شاه ،برپایی مجالس طرب بود .پای ثابت مجالس بزم
و طرب ملکه مادر ،خواننده کهن سال و قدیمی «ملوک
ضرابی» بود که چندین مدال درجه اول همایون (مدالی
که معموال به فرماندهان عالی رتبه ارتش و رجال درجه اول
سیاسی داده می شد) از شاه و مادرش گرفته بود!
مادر شاه یک شوهر رسمی به نام آقای ملک پور داشت .من
ملک پور را از نزدیک می شناختم .ملک پور عالوه بر کارها
و مشاغلی که داشت ،در کار خرید و فروش اتومبیل دست
دوم نیز فعالیت می کرد و پاتوق وی ،نمایشگاه مرحوم
شعبان رحیمی پور در ضلع جنوبی میدان فردوسی بود.
بسیاری از رجال و امرای ارتش چون سپهبد کمال و سپهبد
وشمگیرهمبعدازظهرهادرایننمایشگاهفعالیتاقتصادی
داشتند .ماجرای آشنایی ملکه مادر با رحیمعلی خرم نیز
بسیار خواندنی و جالب است .رحیمعلی خرم ،کارگر ساده
(آسفالت کار) بود و هیکل درشت و نخراشیده ای داشت.
یک روز که خیابان های کاخ سعدآباد را تجدید آسفالت
میکردند ،رحیمعلی خرم پس از کار زیاد و بعد از صرف
ناهار مشغول چرت زدن و استراحت زیر یکی از درخت های
محوطه کاخ سعدآباد بوده که از قضای روزگــار ،شاهین
بخت و اقبال در اطراف هیکل نتراشیده و نخراشیده او به
پرواز در می آید و مادر شاه که همراه با ندیمه اش از آن محل
عبور می کرده و چشمش به هیکل غیرعادی کارگری که در
آن آفتاب نیمروز به حالت طاق باز (!) خوابیده و دستمالش
را هم روی صورتش کشیده بود ،می افتد و بالفاصله می
گوید این مرتیکه پدرسوخته را به کاخ اختصاصی بیاورید
تا ببینم به چه جرئتی به این وضع فجیع (!) در مأل مادرشاه
خوابیده است! فورا رحیمعلی را بلند می کنند و به حضور
والده مکرمه شاهنشاه می برند و از همین لحظه ،زندگی
رحیمعلی دگرگون و کارگر آسفالت کار مبدل به بزرگ
ترین مقاطعه کار آسفالت کار دستگاه ها و ادارات دولتی می
شود .خرم پس از این دیدار ،مورد توجه مادر شاه قرار گرفته
و به زودی صاحب مکنت و ثروت فوق العاده ای می شود.
رحیمعلی خرم بعدها  ،محل کارگاه آسفالت پزی خود در
جاده کرج را تبدیل به کاباره جزیره کرد و زمین های اطراف
آن را صاحب شد و پارک خرم (پارک ارم فعلی) را تاسیس
کرد .خرم به وسیله ایادی خود در این پارک ،زنان و دختران
جوان و حتی زنان شوهرداری را که همراه با شوهر و فرزندان
خود به این محل آمده بودند ،می ربود و در محل مخصوصی
که در پارک برای خود ساخته بود ،مورد تجاوز قرار می داد .
رحیمعلی خرم پس از انقالب محاکمه و اعدام شد.

فاصلههای بسیار طوالنی داریــم؛ با این آمریکا و این
سیاستها قطعا امکان گفت وگو و تعامل وجود نخواهد
داشت و آمریکا نشان داده و میدهد که غیرقابل اعتماد
است و طرف مطمئنی برای هیچ کاری نیست.سخنگوی
دستگاه دیپلماسی درباره بحث تغییر رژیم در ایران که
از سوی برخی مقامات آمریکایی مطرح میشود ،این
حرف را بی ربط و بی جا و آرزویــی خام خواند که تعبیر
نخواهد شد.وی ادامه داد :جمهوری اسالمی طی چهار
دهه نشان داده که چگونه توانسته است در کنار مردم
و با حمایت و مقاومت مردم بزرگ ایران در مقابل انواع
توطئهها و فشارهای خارجی بایستد و از مراحل دشوار
به خوبی عبور کند و ما این مرحله را حتما به خوبی طی
میکنیم و این سخنان و گفتار قابل اعتنا و توجه نیست.
وی همچنین با بیان ایــن که وقــوع جنگ بین ایــران و
آمریکا را متصور نمیداند  ،افزود :بعید میدانم که آمریکا
این قدر از خردمندان تهی شده باشد که درصدد چنین
اقدامی برآید .این را محتمل نمیدانم ولی سیاستهای
خصمانه ترامپ علیه ایــران ادامــه مییابد و ایــران خود
را برای این رفتار آماده کرده است و با تمام توان سعی
میکند این توطئه ها و سیاستهای خصمانه را خنثی
کند و در این کــار ،ایــران و مــردم غیورش پیروز میدان
خواهند بود .قاسمی تاکید کرد :ترامپ باید روزی برگردد
و درنهایت خواسته های خود را به شکل دیگری از ایران
مطرح کند.
▪همچنان سخنگو می مانم

قاسمی دربــاره شایعه انتصابش به عنوان سفیر جدید
ایران در فرانسه گفت :من به عنوان سخنگو و رئیس مرکز
دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه در خدمت
هستم ،آن چه را در رسانه ها و برخی زبان ها نگارش می
شود ،نباید جدی تلقی کرد.
▪دبیرسومسفارتایراندروینهمچنانبازداشتاست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی دربــاره وضعیت اسدا...
اسدی دبیر سوم سفارت ایــران در وین که در آلمان در

بازداشت به سر میبرد ،گفت :ایشان دیپلمات جمهوری
اسالمی در وین بود که در خاک آلمان و زمانی که به همراه
همسر و فرزندش در مرخصی تفریحی بود ،دستگیر شد و

هنوز در زندان است .پیگیریها و تماسهای ما با دولت
آلمان و مقامات ذی ربط ادامه دارد و امیدواریم هر چه
زودتر این سوءتفاهم و اتهام برطرف شود.

فرا خبر

نفیو :تالش های اروپا اگر محدود به قوانین انسداد باشد ،محکوم به شکست است

ریچارد نفیو معمار تحریم های ضدایرانی در دولت اوباما معتقد است در شرایط فعلی تالش های اروپا برای حفظ برجام
به نتیجه ای نمی رسد .این مقام سابق آمریکایی و نویسنده کتاب «هنر تحریم» در اظهارنظری با اشاره به این که مقررات
مسدودساز اروپا تجربه اجرایی دقیقی ندارند و کارآمدی آن در عمل چندان معلوم نیست ،تأکید کرد« :دولت های
اروپایی به وضوح گفته اند که شرکت ها در این زمینه تنها هستند و آن ها هم به تنهایی تصمیماتی را که الزم است ،اتخاذ
می کنند .دیگر اقدامات اتحادیه اروپا همچون ایجاد کانال های مالی جداگانه ممکن است بر تصمیمات تجارت های
اروپایی تاثیر بگذارد ،اما اگر فقط مسئله قانون انسداد در کار باشد ،این ابتکارعمل محکوم به شکست خواهد بود ».با این
حال به گزارش دیپلماسی ایرانی روزنامه فایننشال تایمز در تحلیلی نوشت :دیپلمات های اروپایی همچنان به پیشرفت
در دیگر زمینه ها همچون ایجاد خطوط مالی دوجانبه با تهران و تدابیری برای پرداخت هزینه نفت به بانک مرکزی ایران
بهطورمستقیمامیدوارند.همزمانبرایتشدیدموجایرانهراسی،یکگروهازآمریکاییهاباوکالتیکشرکتحقوقی
رژیم صهیونیستی ،شکایتی علیه تهران در واشنگتن ثبت کرد و خواهان دریافت غرامت بابت «اقدامات تروریستی
ایران» شد .روزنامه صهیونیستی جروزالم پست این مطلب را اعالم و تصریح کرده است که این آمریکاییها ادعا دارند
«قربانیان حمالت تروریستی ایران» هستند و به همین اتهام در دادگاهی در واشنگتن ،علیه «بانک سرمایهگذاری اروپا»
به دلیل داشتن روابط و پیوندهای اقتصادی با ایران شکایت کردند .در متن شکایت ادعایی علیه این بانک و ایران آمده
که «پیوندهای بانک سرمایهگذاری اروپا با رژیم ایران سبب تامین مالی حمالت تروریستی» شده است.

دفتر رئیس مجمع :حال عمومی
آیت ا ...هاشمی شاهرودی مساعد است
ایرنا -در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی
مبنی بر درگذشت آیت ا ...هاشمی شاهرودی  ،دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در
اطالعیه ای اعالم کرد :در پی کسالت اخیر رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و بستری شــدن موقت آیت
ا ...هاشمی شاهرودی در بیمارستان و نظر به انتشار
برخی شایعات در فضای مجازی و گروهی از رسانه های
جمعی به اطالع امت حزب ا ...می رساند حال عمومی
ایشان مساعد بوده و هیچ مسئله نگران کننده ای درباره
سالمتی رئیس مجمع در میان نیست.به گزارش ایرنا ،در
برخی شبکههای اجتماعی روزگذشته شایعهای مبنی بر
درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر
شد .در همین حال باهنر عضو مجمع در گفت و گو با ایلنا،
درباره این شایعه گفت :این خبر تکذیب میشود .ایشان
در بیمارستان هستند و وضعیت حال شان همانند گذشته
است و حال ایشان نه بهتر و نه بدتر شده است .باهنر
تاکید کرد :خانواده و دوستان آیتا ...شاهرودی پیش
از ظهر امروز ساعت  ۱۱به همراه پرویز داوودی از ایشان
عیادت کردند.
CMYK

