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تازههای مطبوعات
••جمهوری اسالمی -با فروکش کردن التهابات کاذب در
شهرهای شمالی کشور در خصوص بنزین و عادی شدن
اوضاع در پمپ بنزینها ،مشخص شد که یکی از عوامل
پدید آمدن این التهابات ،باورپذیری شدید عدهای از مردم
به شایعه سازی هاست .بسیاری از مردم شهرهای شمالی
با نکوهش این باورپذیری ،از مسئوالن خواستند در این
قبیل موارد برای اطالع رسانی ،سرعت عمل نشان دهند.
••قانون -طالیی عضو سابق شورای شهر تهران با بیان این
که حزب اللهی بودن چماق کشیدن روی مردم نیست،
افزود :برخی حزباللهی نیستند و خودشان را دراین قالب
جا زدهاند و فرصت طلب وسودجو هستند.
••اطالعات -دولت مصر با درخواست آمریکا برای اعزام
نیروی نظامی و چند فروند ناوچه نیروی دریایی به تنگه
«باب المندب» با هدف تامین امنیت این آبراه بین المللی
مخالفت کرد؛ اقدامی که نشان از عدم همراهی «قاهره» با
سیاست های منفعت طلبانه ترامپ در منطقه دارد.
••کیهان-زارعیتحلیلگرمسائلبینالمللیبااشارهبهاین
کهتهراندرمواجههباانتخاباتاخیرپاکستانتاکنونمنفعل
بــوده اســت ،نوشت :این در حالی است که دربــار سعودی
نماینده ویژه فرستاد و پیروزی را به عمرانخان تبریک گفت.
ایران برخالف سعودی و ترکیه ،همسایه پیوسته پاکستان
است و انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان یک فرصت مهم
برای بهبود رابطه ایران و پاکستان محسوب میشود.
••آفتاب یزد -این روزنامه با بررسی ادعاها درباره مقایسه
ارزش ریــال ایــران و لیر سوریه در طول چند سال اخیر
نوشت :اوال واحد لیر سوریه برخالف ادعاها دردوران
جنگ ثابت نبوده بلکه با افت شدید ارزش همراه بوده
است .ثانیا ساختار اقتصادی ،وسعت و حجم تبادالت
دوکشورقابل قیاس بایکدیگر نیست .ثالثا جنگ سوریه
و تزریق پو لهای خارجی ،خود کمکی به کاهش اثرات
مخرب در پول سوریه بوده است .رابعا ،ضعف سیستم کلی
اقتصاد در کشور از جمله عدم استقالل بانک مرکزی را که
ریشه در چند دهه گذشته ایران دارد ،نباید صرفا به پای
دولت روحانی نوشت.
••اعتماد -علی ربیعی وزیر کار تأکید کرد :راهبرد ما باید
آزادی بیشتر به رسانهها باشد و روزنامهها آزادتر شوند.
صداوسیما خودش را از قیدوبندهای برنامهریزیشدهای
که دارد  ،رها کند .اعتماد از طریق رسانهها از موضوعاتی
است که ما باید دنبال کنیم .این دوره تاریخی است که ما
باید آزادی مطبوعات را اجرا کنیم و به نوشتههای دارای
شناسنامه برگردیم ،هرکجا میخواهد باشد .باید آزادی
نوشته دارای شناسنامه را تضمین کنیم.

...

انعکاس
••عصر ایران نوشت :علی اعطا سخنگوی شورای اسالمی
شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شهردار
تهران هم مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
میشود یا خیر گفت :این مصوبه هنوز به شورای نگهبان
نرفته است .اما اگر ابهامی درباره قانون وجود داشته باشد،
طبیعتا بهترین راه استفساریه از مجلس است .اما هم اکنون
برداشت ما این است که این قانون شامل شهردار تهران
نمیشود .به این دلیل که طبق مصوبه هیئت وزیــران،
شهردار تهران هم تراز با وزیر تعیین شده است ،بنابراین
طبق همین قانون منع به کارگیری بازنشستگان وزیران از
این قانون مستثنی هستند.
••تابناک نوشت « :امیرآبادی» مسئول سواالت در هیئت
رئیسه مجلس در واکنش به درخواست امیری معاون
پارلمانی رئیسجمهور درباره انجام مناظره درخصوص
طرح سوال از روحانی گفت :آمادهام با آقای امیری درباره
ابهامات وارد شده به نحوه اعالم وصول سوال از رئیس
جمهور مناظرهای داشته باشم.وی اضافه کرد :متاسفم که
معاونپارلمانیرئیسجمهوربهجایهمراهیوهماهنگی
با مجلس برای ایجاد فضای آرام و مناسب به منظور حضور
آقای روحانی در مجلس به دنبال حاشیهسازی و زیر سوال
بردن اختیارات قانونی نمایندگان است.
••عصرایران نوشت  :برخی اصالحطلبان میگویند باید
جهانگیری را حفظ کنیم؛ حفظ کنیم تا بتوانیم از آقای
معاون اول به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری
 1400استفاده کنیم .سوالی که در این میان و بعد از
خواندناینتحلیلبهذهنمیرسدایناستکهجهانگیری
را از چه حفظ کنیم؟ مگر میشود عملکرد دولت روحانی را
بدون جهانگیری قضاوت کرد؟ نام روحانی و اصالحطلبان
به هم گــره خــورده اســت .نمیشود آن روز که برجام به
دست آمد و خوش ،خوشان روحانی بود ،با او باشیم و حاال
که آسمان دولت دوازدهــم ابری است ،به دنبال زندگی
خودمان برویم .اصال حطلبان باید تمام سرمایه علمی و
عملی خود را به صحنه بیاورند تا روحانی بتواند از این گردنه
خطرناک عبور کند .اگر اتوبوس روحانی به دره سقوط
کند ،اصالح طلبان نمیتوانند امیدوار باشند که میتوانند
از این اتوبوس به راحتی پیاده شوند.
••اعتمادآنالین نوشت  :مرتضی حاجی ،وزیر آموزش
و پــرورش در دولــت اصالحات با توجه به طرح استفاده
از چهر ههای نمادین گفت :باید به مردم اعتماد کنیم،
لزومی ندارد که همه سلیقهها دقیقا عین هم باشند.وی
معتقد است چهر ههایی مانند رئیسدولت اصالحات
که در سا لهای اخیر با محدودیتهای زیــادی روبــه رو
بودهاند ،امروز به دلیل رفع مشکالت کشور و ایجاد انسجام
حاضر هستند از محبوبیت خود بین مردم استفاده کنند.
حاجی تاکید دارد این اتفاق نیاز امروز مردم و کشور است و
میتواند گشایش سیاسی را در پی داشته باشد.
••سایت جماران مدعی شد  :محسن مسلمان بازیکن
ذوب آهن اصفهان وحسین کعبی بازیکن سپید رود رشت
به موجب رای و دستور کمیته اخالق تا اطالع ثانوی ممنوع
و محروم از فعالیتهای فوتبالی شدند.
••نامه نیوز نوشت  :حاال همه نگاه ها به الریجانی دوخته
شده است .تالش های او بوده که تا کنون روحانی خیالش از
پارلمان راحت بوده است  .اما آیا او در این مقطع هم به یاری
حسن روحانی خواهد آمد  .برخی می گویند الریجانی هم
به برخی تغییرات در کابینه اعتقاد دارد  .این همان مسئله
اصلی است  .حسن روحانی اکنون در شرایط بسیار تعیین
کننده ای قرار گرفته است  .اگر همه مجلس به تغییر در
کابینه اعتقاد داشته باشند ،او باید درباره نگه داشتن روابط
با دوستان تاثیرگذارش در مجلس چاره اندیشی کند .
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وزیر دفاع همزمان با حمایت آمریکا از اغتشاشات اعالم کرد

اعتراف 137میلیاردی یکی ازکشورها برای ایجاد آشوب در ایران
استقبال نکردن مردم ،کار ضدانقالب را به فتوشاپ و خبرسازی کشاند

ادیـــب -همزمان بــا فــراخــوان منافقین و
ضدانقالب برای تجمع و اغتشاش در همه
کشور که در روزهــای پایانی هفته گذشته
با بی تفاوتی مــردم مواجه و صرفا منجر به
بروز تجمعاتی پراکنده در مشهد ،اصفهان،
شیراز ،شاپور اصفهان ،ولی عصر تهران،
گهردشت و اشتهارد شد ،وزیر دفاع کشورمان
از برنامه ریزی برخی کشورهای منطقه برای
ایجاد آشوب در ایران سخن گفت و تصریح
کرد« :یکی از کشورهای منطقه اعتراف کرد
برای کشاندن آشوب به ایــران و پشتیبانی
از گرو ههای تروریستی در عــراق و سوریه،
 137میلیارد دالر هزینه کــرده اســت .در
همین زمینه آمریکاییها و بقیه حدود 500
میلیارد دالر هزینه کردهاند .همزمان وزارت
خارجه آمریکا هم در توئیتی از اغتشاشات در
یکی دو شهر کشور حمایت کرد ».اظهارات
وزیــر دفــاع دربـــاره هزینه کــرد میلیاردی
برخی کشورها علیه ایــران ،در حالی است
که هفته گذشته یک محموله کالن سالح
و مهمات نیمه سنگین جنگی متعلق به
گـــروه هــای ضــدانــقــاب در کــویــر کرمان
کشف شد .محموله ای که سالح های نیمه
سنگین جنگی مانند دو قبضه ضدهوایی و
متعلقات و  23راکت  73میلیمتری از جمله
آن بود .امیر سرتیپ امیر حاتمی در دیدار
جمعی از خانواده های معظم شهدای دفاع
مقدس و مدافعان حرم ضمن اعالم برنامه
ریزی دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور،
شکل گیری تروریسم در منطقه و به آشوب
کشاندن کشورهایی نظیر عراق و سوریه را
از دیگر توطئه های دشمنان برای ضربه زدن
به انقالب دانست و گفت :دشمنان به دنبال
نهادینه کــردن ناامنی و آشــوب در منطقه
بودند که بحمد ا ...با هوشیاری و درایت



که در این ناآرامیها شرکت دارنــد دغدغه
اقتصادی ندارند.

فرمانده معظم کل قوا که پرده از خباثت آنان
برداشت و آمادگی و جانفشانی نیروهای
محور مقاومت توطئه دشمنان خنثی شد.

▪دستگیری چند لیدر اغتشاشات اصفهان

▪وزیر خارجه آمریکا :از اعتراضات در ایران
حمایت می کنیم

در همین زمینه حساب کــاربــری وزارت
خــارجــه دولــت دونــالــد تــرامــپ در توئیتی
به زبــان فارسی ،بار دیگر ژست حمایت از
مــردم ایــران گرفت و ضمن تکرار ادعاهای
اثباتنشده ،از اغتشاشات در ایران حمایت
کرد .این حساب در حالی که نخستین تحریم
هــای ضدایرانی از دیــروز آغــاز شــده است،
نوشت« :مــا اعتراضات اخیر در اصفهان،
کرج ،شیراز ،تهران و شهرهای دیگر ایران
را از نزدیک دنبال و از «صدای مردم ایران»
حمایت میکنیم! این حمایت در حالی است
که دولت ترامپ ،بدترین اهانت ها و تحریم
ها را طی ماه های اخیر علیه مردم ایران به
کار گرفته است.
▪استقبال نکردن مردم ،کار ضدانقالب را
به فتوشاپ و خبرسازی کشاند

جریان ضدانقالب هم که فــراخــوان های
متعددی بــرای جمعه شب صــادر کــرده و با
بی اعتنایی مطلق مردم روبه رو شده است،
برای آن که گستردگی تجمعات را القا کند،
تصاویری از اعتراضات دی ماه را به عنوان
اتفاقات روز جمعه در ســاری منتشر کرد.
تصاویری که در آن معترضان با لباس های
گرم و کاپشن در اعتراضات شرکت کرده
اند! همچنین برخی کانال های نزدیک به
منافقین فیلمی از شعارهای رادیکال عدهای
منتشر کردند و مدعی شدند که این شعارها
متعلق به تجمعی در جمعه شب در پارک ملت

...



نظامی

مشهد است ،در حالی که جمعه شب هیچ
تجمعی در پارک ملت مشهد برگزار نشد.
همچنین این رسانه ها مدعی تجمعاتی در
گهردشت کرج و اشتهارد شدند .این ادعا در
حالی است که عصر جمعه عده ای از اوباش
به حوزه علمیه اشتهارد حمله کردند و شیشه
های این مجموعه را شکستند.
▪جزئیات حمله اوبــاش به حــوزه علمیه
اشتهارد

حــجـتاالســام هندیانی مدیر ایــن حــوزه
ضمن اعالم این خبر افزود :اغتشاش گران
در صدد ورود به حوزه علمیه برای شکستن
درها و آتش زدن بودند که با تدابیر انجام شده
این مسئله محقق نشد .به گفته این چهره
حــوزوی در زمــان اذان مغرب تجمع آشوب
گران در مقابل حوزه علمیه دوباره شروع شد
و این بار بیش از  500نفر حضور داشتند و
شعارهای ساختارشکن و معاندانه سر می
دادند .سایت بی بی سی هم که در روزهای
اخیر روند برنامه های عادی خود را قطع کرده
و مصاحبه های متعددی دربــاره تجمعات
معدود در ایران انجام می دهد ،مدعی شد در
تصاویر منتشرشده از تجمع جمعه شب کرج،

معترضان چند موتور ماموران را آتش زدند.
▪فــارس :در اغتشاشات کرج ،یک نفربا
شلیک از داخل  206کشته شد

خبرگزاری فــارس شب گذشته با اشــاره به
اغتشاشات جمعه شب در کرج ،نوشت« :در
جــریــان اغتشاشات جمعه شــب در برخی
خیابانهای شهر کرج یک شهروند به ضرب
گلوله افـــراد ناشناس کشته شــده اســت.
بررسی ها نشان می دهد ضــارب از داخل
خــودروی  206و با سالحی غیر سازمانی
اقدام به شلیک کرده است ».بنا بر این گزارش
لیدرهای اغتشاش ایــن بــار اکــثــر ًا از زنان
انتخاب شدهاند .بنابر گزارش خبرنگار فارس
حدود  20نفر در این اغتشاشات بازداشت
شــده انــد.در همین حــال خیر ا ...ترخانی
سرپرست معاونت سیاسی استاندار البرز با
اشاره به تجمعات اخیر در کرج گفت :در این
مدت سعی کردیم با این تجمعات مماشات
کنیم و به حــر فهــای آنــان گــوش کنیم اما
دیدیم که این مطالبات اقتصادی نیست و
کام ً
ال ساختارشکنانه است .وی با بیان اینکه
نمیتوان گفت این تجمعات از درون استان
ساماندهی میشود ،افزود :عمده افرادی

...



مجلس

رکورد عبور از میدان موانع ارتشهای جهان
توسط ایران شکسته شد

شریعتنژاد:طرح «حذف مدیرانی که خانوادههای
آن ها در آمریکا به سر میبرند» کلید خورد

تسنیم -سخنگو و رئیس ستاد برگزاری مسابقات غواصی ارتشهای
جهان که در نوشهر در حال برگزاری اســت ،با اعــام رکوردشکنی
غواصهای ایران در این مسابقات ،گفت :غواصهای نیروی دریایی
ایران توانستند ،رکورد مسابقات بینالمللی ارتشهای جهان در رشته
غواصی عمق و در آیتم عبور از میدان موانع را با اختالف چشمگیری
بشکنند.دریادار سلیمی پناه افزود :در رشته غواصی ،سختترین آیتم
عبور از میدان موانع است.

میزان -نماینده تنکابن از تهیه طرح «حذف مدیرانی که خانوادههای
آنها در آمریکا به سر میبرند» خبر داد و گفت :مدیران دو تابعیتی و
مدیرانی که گرین کارت دارند نیز مشمول این طرح میشوند .این افراد
به هیچ وجه حق گرفتن هیچ گونه پست دولتی را ندارند .شریعتنژاد
افزود:در این طرح وزارت اطالعات مکلف به پایش مدیران با موارد ذکر
شده است و هر سه ماه گزارشی به مجلس ارائه می کند.وی تاکید کرد:
این طرح یک فوریتی با  ۳۰امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است.

بــه گ ــزارش فــارس در تجمعات چند روزه
منطقه صنعتی شاپور اصفهان ،چند لیدر
سازما ندهی شده که برای بهر هبرداری از
این اعتراضات صنفی ،سعی در ایجاد تنش
و تهییج مطالبهگری مردم و فعاالن اقتصادی
داشتند ،توسط نیروهای انتظامی و امنیتی
اصفهان دستگیر شدند .بنا بر این گزارش
طرح شعارهای سیاسی تند در سایه مطالبات
صنفی صنعتگران منطقه امیرکبیر اصفهان
و تــاش بــرای ایجاد تنش در تجمع مردم
از جمله اقدامات این افراد بود که منجر به
دستگیری آنها شد .چند تن از کسبه منطقه
شاپور اصفهان در گفت و گو با فارس تصریح
کرده اند که بسیاری از شرکت کنندگان در
تجمعات روزهای اخیر این منطقه برای کسبه
این شهرک ناشناخته بــوده انــد .همچنین
در قرچک ورامین هم یکی از عوامل اصلی
فراخوان مردم توسط اطالعات سپاه دستگیر
شد.سردار محمداسماعیل کوثری جانشین
قرارگاه ثار ا ...سپاه در گفت و گو با مهر ،در
خصوص استقبال نشدن از فراخوان منافقین
بــرای تجمعات غیرقانونی در کشور اظهار
کرد :خیال آمریکا ،صهیونیست و سعودی
ها که از منافقین پشتیبانی می کنند این
اســت که منافقین بــرای آن ها معجزه می
کنند .به گزارش مهر ،وی افــزود :منافقین
میخواهند روی مشکالتی که به وجود آمده،
موج سواری کنند و بگویند که ما این کارها
را کرده ایم ،در صورتی که کوچک تر از آن
هستند که بخواهند مشکلی برای ملت ایران
به وجود آورند.

...
دولت

نشست استانداران مرزی با سفرا برگزار شد
باشگاه خبرنگاران -رشیدیان استاندار خراسان رضوی با اشاره
به نشست اخیر استانداران مرزی با سفرا و روسای نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور گفت  :این نشست درباره
کلیات همکاریکشورهای همسایه و استان ها بود .ویبا بیان این که در
دهه کرامت میزبان  سه میلیون و 600هزار زائر حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) بودیم ،افزود :این آمار نسبت به دوران مشابه  1.6درصد
افزایش داشته است.گفتنی است ،مدتی است سمینار سفرا و روسای
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است.
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مصوبه ای برای انحصار کشت برنج
در امالک اختصاصی رضا شاه!
اشاره« :سرریدر ویلیام بوالرد» ،سفیر کبیر انگلستان در
ایران ،در اواخر حکومت رضاشاه و اوایل سلطنت پسر وی
در ایران مشغول به کار بود .وی در بخشی از خاطرات ،نامه
های خصوصی و گزارش های محرمانه خود که در کتابی
تحت عنوان خاطراتش به چاپ رسیده ،آورده است:
تهران -سوم مارس ]1319.12.12[1941
ایران به علت سیاست اقتصادی نابخردانه ای که سال ها در
این مملکت دنبال شده ،در وضع بدی قرار دارد.
درحالی که برخی مواد غذایی در کشور یافت نمی شود اما
سال هاست حتی مقادیر عظیمی مواد غذایی به روسیه و
آلمان صادر می شود .اکنون سیلوهای عظیمی در نقاط
مختلف کشور وجود دارد که در هیچ کدام از آن ها دانه ای
گندم یافت نمی شود و ایران – یک مملکت تولیدکننده
گندم -ماه هاست که آرد مورد نیاز نانوایی را با آرد جو و
برنج مخلوط می کند و از هند ،گندم وارد کرده و می خواهد
بیشتر هم وارد کند.
مملکت در این جا و آن جا ،مزین به صنایع و کارخانه های
جدیدی شده که اداره بعضی از آن ها از توان ایرانی ها خارج
است و همچنین مزین به هتل های عظیمی گردیده که به
خرج دولت ساخته شده و معموال خالی است بدون این که
ذکری از یک سری قصرهایی شود که شاه هرچند ماه یک
بار ،احتماال در سر راه خود ،برای خوردن یک فنجان قهوه
در آن جا فرود می آید.
وضع ارزاق به حدی بد است که برای کشت برنج در اصفهان
و چند جای دیگر که کاشت آن ممنوع شده بود ،دوباره مجوز
صادر شده است .این ممنوعیت اسما برای حفظ جان مردم
در مقابل ماالریا و در واقع به خاطر جلوگیری از رقابت با
برنج امالک اختصاصی شاه در شمال است ،امالکی که
بیشتر آن ها به طریق مشکوکی به دست آمده است.
مالیات در پوشش ایــجــاد انــحــصــارات دولــتــی افزایش
چشمگیری یافته ،مثال مالیات برای شکر وگندم .ولی هر
ایرانی می داند که چون دستمزدها افزایش کمی می یابد،
افزایش قیمت ها او را خیلی فقیرتر از آن چه بوده ،می کند
و طبعا فرمانروای خود را مقصر می داند.
تهران -شانزدهم مارس ]1319.12.25[ 1941
یک شخص انگلیسی که به طور مستقیم با محافل درباری
ایران ارتباط دارد از سوی ولیعهد ،مامور شده است تا برای
تهیه آمارهایی که نشان دهنده افزایش هزینه زندگی در
طول پنج سال گذشته باشد اقدام کند و به او تفهیم شده
که به آمارهای سرهم بندی شده به وسیله مراجع رسمی
اعتماد کمی وجود دارد .می گویند چند مقامی که تاکنون
سعی کرده اند درباره مظالم ،با شاه صحبت کنند غالبا از
کاربرکنارشده یا تنزل مقام یافته اند.بنابراین ،رغبت کمی
برای بیان حقایق وجود داشته است .مقاالتی که دیروز به
مناسبت تولد شاه در مطبوعات نشر یافت ،آکنده از عجیب
ترین چاپلوسی ها بود .یک قسمت آن ،این است« :امروز
اگر دهقان مالیات بپردازد همچنان که در گذشته می
پرداخته است ،اصال متوجه آن هم نمیشود ،زیرا دولت
چنان مهربانانه و مالیم با دهقان رفتار میکند که کمک
کردن در حد توانایی به طرح کلی که متضمن آسایش
فزاینده اوست ،برایش لذتی به حساب می آید».

...

گزارش خبری
واکنش کاربران به دریافت کمک مالی توسط فرزند شاه مخلوع از چهره سعودی

سنگ تمام شهردار پاریس برای منافقین

داداش  CIAضایع شد!
رسوایی جدید ضد انقالب در ایجاد موج ناامنی و بحران سازی در کشور با
واکنشهایکاربرانوفعاالنفضایمجازیمواجهشد.طیهفتهگذشته،
ضد انقالب به همراه منافقین و سلطنتطلبها در فضای مجازی ،تالش
گستردهای برای سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و تبدیل مطالبات
مردمی به آشوب و ناامنی و گسترده جلو هدادن برخی اعتراضات در
شهرهای مختلف کشور داشتند.
این افراد و روباتهایی  -که برخی کاربران میگویند بسیاری از آن ها از
سوی عربستان هدایت می شوند  -با هشتگ ها و ایجاد پویش های مختلف
با استفاده از عناصر میدانی خود قصد ایجاد آشوب و اغتشاش در نقاط
مختلف کشور داشتند.
چندی پیش هم انتشار خبری در شبکه های اجتماعی مبنی بر دیدار
و دریافت پول توسط فرزند شاه مخلوع از یکی از چهره های آل سعود
باعث شد شبکه های اجتماعی سراغ این سوژه نیز بروند .این کاربران
توئیت هــای خــود را با هشتگ هــای الپهلوی ،الپهلوی_کنف_شد و
داداش__CIAضایع_شد ،منتشر کردند .که برخی از این توئیت ها را در
ادامه مطلب می خوانید:

آمریکا از اقدام ضد ایرانی آلمان
استقبال و تشکر کرد
بعد از آن که آلمان در اقدامی ضدایرانی ،قوانین پولی خود را تغییر داد تا
ایران نتواند پول های نقد خود را از بانک های این کشور خارج کند ،سفیر
آمریکا در آلمان از این موضوع استقبال و تشکر کرد .ریچارد گرنل سفیر
آمریکا در آلمان که از زمان آغاز به کارش ،در حال تهدید شرکتهای آلمانی
درباره روابطشان با ایران بوده است ،روز شنبه از دولت آلمان به دلیل تالش
برای «متوقف کردن اقدامات ایران» تشکر کرد و در توئیتر نوشت« :این
موضوعی بسیار مهم است و ما از شرکای آلمانیمان به خاطر اقدام برای
متوقف کردن فعالیتهای ایران سپاس گزاریم ».به گزارش فارس ،تشکر
مقام آمریکایی از آلمان واکنشی است به گزارش روزنامه «والاستریت
ژورنال» که ادعا کرده دولت آلمان درصدد تصویب قوانینی است که نقل
و انتقال کالن پول به ایران را ممنوع میکند .طبق این گزارش هدف از
این کار ،جلوگیری از انتقال  300میلیون یورو پول نقد موجود در یکی از
بانکهای هامبورگ است .چندی پیش مقامات آلمانی گفتند که ایران
برداشت این پول از حساب خود در بانک «ایران-اروپا» را خواستار شده
است .مقامات آمریکایی گفتند پیشنویس قانون جدید به گونهای است که
حتم ًا جلوی انتقال این  ۳۰۰میلیون یورو به ایران را خواهد گرفت .بانک
مرکزی آلمان ،بدون اشاره به علت تصمیم خود برای اعمال این تغییرات در
قوانین پولی آلمان ،اصل خبر تغییر قریبالوقوع قوانین را تأیید کرده است.
این قانون جدید از  ۳شهریور ( ۲۵اوت) اجرایی میشود.

* وقتی پدربزرگ قلدرش رضا پاالنی با حمایت انگلیسیها به سلطنت
رسید و پدر وادادهاش با کودتای آمریکایی ۲۸مرداد در قدرت باقی ماند،
عجیب نیست که خود حقیرش سودای سلطنت با حمایت عربستان را
داشته باشد...دیکتاتورهای خاندان الپهلوی همیشه وابسته بودند و
هستند و خواهند بود.
* اگر خانواده شاه مخلوع دلشان به حال مردم می سوزد ثروت ملی
ایرانیان را که موقع فرار از کشور خارج کرده اند و  40سال است مشغول
خوش گذرانی با آن هستند ،به مردم برگردانند و برای سیر کردن شکم
شان حداقل یک روز کار کنند .مردم احمق نیستند.
* هم سویی و هم افزایی داعش ،منافقین ،رضا ربع پهلوی ،بنی صدر ،بن
سلمان ،نتانیاهو ،با ترامپ در تحریک مردم ایران برای اقدامات ساختار
شکنانه جواب نداد .ملت ایران به رغم مشکالت اقتصادی و معیشتی،
عملیات روانی و رسانه ای گسترده دشمن ،پای کار انقالب و نظامند.
* هرچه ظرفیت بود پای کار آوردند تا به نظام ضربه بزنند ،گفتند؛ بریزید،
بپاشید ،تخریب کنید .دالرها و ریال های سعودی هم که سرازیر شد اما
فراموش کردند ایرانی جماعت دشمن را خوب رسوا می کند.

شهرداری منطقه یک پاریس در حمایت از گروهک تروریستی منافقین،
بنرهای ضدایرانی این گروه را روی نمای بیرونی ساختمان خود نصب کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،شهرداری منطقه یک پاریس در حمایت از گروهک
تروریستی منافقین ،بنرهای سفارشی این گــروه را روی ساختمان خود
نصب کرد .نصب این بنرهای ضدایرانی روی ساختمان شهرداری پاریس،
جدیدترین اقــدام حمایتی فرانسه از گروهک ترویستی منافقین به شمار
میرود .مریم رجوی ،سرکرده گروهک منافقین در صفحه توئیتر خود شخصا
از «ژان فرانکو لوگار» شهردار منطقه یک پاریس بابت این اقدام بشردوستانه
(!) «عمیقا تشکر کرد».این گروهک حدود یک ماه و نیم پیش ( 30ژوئن)
گردهمایی ساالنه خود را با مهمانان اجارهای در پاریس برگزار کرد .بنرهایی
که شهرداری منطقه یک پاریس در حمایت از گروهک تروریستی منافقین
روی نمای بیرونی ساختمان خود نصب کرده ،به اعدام برخی تروریستهای
این گروه در دهه  60اشاره دارد.براساس این گزارش ،گروهک تروریستی
منافقین همواره در تبلیغات خود از تروریستهای اعــدام شده به عنوان
«زندانیان سیاسی» یاد می کند.گروهک تروریستی منافقین هماکنون نیز در
پی ناکام ماندن آرزوی دهها ساله خود برای رسیدن به قدرت ،تالش میکند
با ناآرام کردن ایران و ادامه البیگری با کاخ سفید ،زمینه را برای بازگشت
خود به کشور فراهم کند.

فارس :محمد علی بک ،سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در جده می شود
هادی محمدی – در حالی که این روزها هزاران
نفر از حجاج ایــرانــی راهــی عربستان سعودی
شــده انــد تــا اعــمــال خــود را در مکه و مدینه به
انجام برسانند ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
امورخارجه در گفت وگو با خبرگزاری پانا پس از
مدت ها یک خبر مثبت در روابط دوجانبه میان
ایران و عربستان داد و با بیان این که هم اکنون تیم
کنسولی  10نفره ایران برای انجام امور کنسولی
راهی حج شده است ،اظهار کرد  :ما تمایل داشتیم
که این تیم در سفارت کار خود را انجام دهد اما در
نهایت تصمیم بر این شد که در بعثه اقدام کنند.
وی ادامــه داد :تا دو سه هفته پیش هم روادیــد
اسامی که خیلی وقت پیش اعالم کرده بودیم،
صادر نشده بود اما ظرف یکی دو هفته گذشته
گشایشی ایجاد شــده که فکر میکنم عالیمی
وجود دارد که دفتر حافظ منافع باز و فعال شود.
در همین زمینه عصر دیــروز خبرگزاری فارس
نیز در خبری اختصاصی مدعی شد قــرار است
«محمد علیبک» رئیس اداره عمان و یمن وزارت
امور خارجه کشورمان عهدهدار سرپرستی دفتر
حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در جده

شود.وی که پیش از این رئیس اداره خلیج فارس
وزارت خارجه بوده برای مدتی نفر دوم و سرپرست
سفارت جمهوری اسالمی ایــران در مسقط نیز
بوده است.
▪ 3سال پر تنش و امیدواری به باز شدن گره
دشمنی ها

دو سال پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان
سعودی و جمهوری اسالمی ایران« ،سند تأسیس
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در
عربستان سعودی» توسط فرازمند مدیرکل خلیج
فارس وزارت امور خارجه و سفیر سوئیس در سوم
آبان ماه  1396در تهران به امضا رسید .بر اساس
ایــن سند ،سوئیس حفاظت منافع کشورمان
را در عربستان سعودی عــهــد هدار و مقرر شد
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران با
حضور دیپلماتهای ایرانی پس از انجام ترتیبات
اجرایی ،در آینده نزدیک در جده گشایش یابد.
اما بر اساس اظهارات قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه که چندی قبل به خبرنگاران در این
خصوص گــزارش می داد ،توافق سال  96در

خصوص ایجاد «دفتر حفاظت منافع دو کشور از
طریق کشور سوئیس» تاکنون با کارشکنیهای
عربستان اجرایی نشده و تحول تازهای هم در این
زمینه رخ نداده است اما همانند سالهای گذشته
همکاران ما از بخش کنسولی وزارت امور خارجه
در موسم حج در عربستان حضور خواهند یافت و
آماده هر نوع کمک و همکاری برای هر چه بهتر
برگزار شدن مراسم حج و رفاه حال حجاج ایرانی
خواهند بود.اما در خرداد امسال حمید محمدی
رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد با توجه به
توافقات اولیه با مسئوالن حج عربستان ،دفتر
حافظ منافع ایران برای رفع مسائل و مشکالت
احتمالی زائران حج تمتع امسال ،در این کشور
را هانــدازی میشود و این دفتر فعالیت خود را
قبل از اعــزام زائــران آغــاز خواهد کرد.هرچند
ظاهرا تحوالت دیپلماتیک جدید میان تهران
و ریاض ناظر به نیازهای دیپلماتیک حج است
امابرخی تحلیل گــران خبر جدید قاسمی را
بیانگر تحول مثبت در روابط تهران و ریاض می
دانند .مسئلهای که برای تشخیص درست یا غلط
بودن آن باید منتظر ماند.

الهوتی :الریجانی نه اصولگراست
نه اصالح طلب
با اعالم تشکیل حزب رهروان والیت از سوی چهره های
نزدیک به الریجانی  ،سخنگوی فراکسیون مستقلین
ضمن تایید ایجاد قریب الوقوع این حزب به خراسان
گفت:اگر از بنده بپرسید آقای الریجانی اصولگراست یا
اصالح طلب ،می گویم هیچ کدام.مهرداد بائوج الهوتی با
بیان این که هدف از تشکیل حزب رهــروان تالش برای
اداره بهتر امور کشور با فعالیت حزبی فراجناحی است،
افزود:القای این که الریجانی می خواهد بــرای آماده
ســازی حضور در انتخابات  1400سکان دار حزب
شود ،اشتباه است .هرچند در برنامه رهروان می تواند
موارد  1400هم لحاظ شود.
وی افــزود :تجربه نشان داده است که ایشان در رفتار
خــود ابــتــدا بــراســاس منافع ملی عمل مــی کند و نگاه
جدی به این مهم تا حدی است که نمی توان این رفتار را
کامال با مشی اصولگرایانه و اصالح طلبانه تطابق داد.
الهوتی خاطرنشان کرد :حزب رهروان والیت نخستین
حزب فراگیر و فراجناحی کشور خواهد بود که برخالف
رویه عرفی دو جریان سیاسی کشور که عمدتا «مشی» تلقی
میشود رویه و ساختاری قانونمند دارد.
الهــوتــی بــا بیان ایــن کــه ایــجــاد حــزب رسمی فراگیر و
فراجناحی رخــدادی کم سابقه در تاریخ سیاسی کشور
اســت ادامـــه داد :وضــعــیــت ســه قطبی فعلی مجلس
ناشی از عــدم حضور فراکسیون رهــروان اســت چراکه
جامعیت رهروان تا آن میزان بود که در مجلس نهم شاهد
بودیم چهره های شاخص اصالح طلب در کنار چهره های
اصولگرا قرار داشتند.
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسالمی گفت :هدف از
تشکیل این حزب تعریف بستری سامان مند برای حضور
تمامی افراد نزدیک به این نگاه ،گذشته از اصولگرا و اصالح
طلب بودن ،برای اداره امور و پاسخ گویی به مردم است .وی
افزود :سنگ بنای رهروان والیت تصمیم آقای مطهری،
بنده و حــدود  70نفر از نمایندگانی بــود که با تشکیل
فراکسیون اقتدار موقعیت تــازه در میان دو فراکسیون
اصولگراو اصالح طلب ایجاد کردند .به دنبال آن در مجلس
نهم ،رهروان به عنوان فراکسیون اکثریت تشکیل شد که
در آن اصالح طلب و اصولگرا با نگاه وحدت بخش ارجعیت
منافع ملی ،کنارهم قرار داشتند.
فراکسیون ره ــروان والیــت با عضویت  ۱۷۰نماینده
مجلس شورای اسالمی به ریاست کاظم جاللی قوی ترین
فراکسیون حاضر در مجلس نهم بود که توانست تمام
 ۱۲کرسی هیئت رئیسه مجلس را تصاحب کند و ریاست
مجلس نهم را نیز به علی الریجانی بسپرد.
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