
    گزارش

کودتایی برای حفظ و تحکیم وابستگی
رژیم دیکتاتوری پهلوی  تنها رژیم سلطنتی در ایران است که با کودتا توسط 
بیگانگان، یعنی کودتای انگلیسی اسفند 1299 سر کار آمد و با دخالت و 
کودتای بیگانگان، یعنی کودتای انگلیس��ی-امریکایی مرداد 1332 ادامه 

یافت.
حال آنکه تا پیش از این خاندان های س��لطنتی با جنگ ه��ا و کودتاهای 
داخلی شکل می گرفتند و ردی از پای بیگانگان در تشکیل حکومت نبود. 
گرچه در سال های پایانی حکومت قاجار از نیروهای بیگانه برای مقابله با 
مش��روطه خواهان و کمک به بقای رژیم سلطنتی مطلقه استفاده شد که 
متأسفانه امثال رضاخان میرپنج، از درون همین ساز و کار نظامی متکی به 
بیگانه، یعنی نیروهای قزاق سربرآورده و زیردست افسران روس  تربیت شدند. 
شاید پذیرش ننگ وابستگی و تحت الحمایه شدن در این خاندان،  حاصل 

همین همنشینی، رفاقت و مأنوس بودن با بیگانگان بوده باشد. 
کودتای ننگین و سیاه 28مرداد، کودتای انگلیسی-امریکایی است که در 
آن خواسته انگلیس برای برکناری دولتی قانونی در ایران با پول، پشتیبانی و 
فرماندهی امریکایی ها و همراهی و مشارکت تعدادی از اراذل و اوباش برای 

شورش و اغتشاش و بخشی از ارتش شاهنشاهی محقق شد.
انگلیسی ها که از دولت قانونی مصدق برای ملی سازی صنعت نفت و کوتاه 
کردن دست شرکت نفت ایران-انگلیس از منافع هنگفت ناشی از تاراج نفت 
ایران و حرکت به سمت استقالل سیاسی و تا حدودی اقتصادی به شدت 
متضرر شده و این اتفاق را قابل مقایسه با ملی شدن کانال سوئز و استقالل 
سیاسی در مصر می دانستند، هراس از دست دادن سلطه خویش بر غرب 
آسیا و تکرار آن در سایر نقاط جهان را داشتند.  از  این رو درحالی که در داخل 
کشور ما به خاطر داشتن سابقه سیاه به شدت منفور بوده و نفوذشان محدود 
شده بود، به تدریج توانستند امریکایی ها را برای اجرای کودتایی نظامی با خود 
همراه سازند.  توجیه سیاسی این همراه سازی هم ایجاد هراس و نگرانی در 
کاخ سفید از تصور به قدرت رسیدن حزب توده در ایران و افتادن ایران به دامن 
کمونیسم و پیوستن به بلوک سوسیالیسم در شرایط جنگ سرد و رقابت 
تمام عیار غرب با شوروی سابق بود که دولتمردان انگلیسی به خوبی توانستند 
آن را پیش ببرند. حال آنکه مصدق هم در چندین نوبت با امریکایی ها دیدار 
کرده و به کمک امریکایی ها برای حل مشکالت دولت خود و اقتصاد شکننده 

ایران چشم امید دوخته بود.
هراس افکنی انگلیسی در دل امریکایی ها که اشتباهات مصدق هم زمینه ساز 
توفیق بیشتر آنان بود، دولت امریکا را متقاعد کرد که »کرمیت روزولت« 
رئیس بخش آسیایی خاورنزدیک سازمان سیا را از طریق مرز زمینی عراق 
به ایران فرس��تاده و با کمک افسران اطالعاتی س��فارت امریکا در تهران و 
همکاری مأموران سرویس اطالعات مخفی انگلیس )اس آی اس( و عناصر 
وابسته به شبکه بدامن یا همان شبکه جاسوسی امریکا در ایران، کودتا علیه 
دولت قانونی مصدق را به اجرا گذاشته و با سرنگونی این دولت، شاه فراری 

را به ایران برگرداندند.
محمدرضا پهلوی، پس از بازگشت به کشور، ابتدا برای بقای خود به تصویت 
س��ازوکارهای س��رکوب و اختناق همت گمارد و با تجربه س��ازمان های 
جاسوسی انگلیس و امریکا و بعد رژیم صهیونیستی، سازمان جهنمی ساواک 
را تأسیس کرد و توسعه داد و سپس برای تضمین و استحکام بخشی بیشتر 
سلطنت مطلقه خود به تقویت وابستگی پرداخت و خود را در جبهه غرب و 

سرسپردگی به قدرت های غربی تعریف و جانمایی کرد.
پیامدهای این کودتا سیاه و دین محمدرضا پهلوی به کودتاچیان امریکایی 
و انگلیسی، برای مردم و کشور ایران بسیار گران و کمرشکن بود. پیامدهایی 

چون؛ 
1- تشدید دیکتاتوری و سرکوبگری رژیم پهلوی برای تحکیم خود که از ایجاد 
سازمان جهنمی ساواک تا تقویت شهربانی، ارتش و ژاندارمری برای کنترل و 

سرکوب مردم را با هزینه های سنگین بر گرده مردم و کشور تحمیل کرد.
2- از بین بردن زمینه هرگونه مشارکت مردمی و واقعی در حاکمیت با انحالل 
تمامی احزاب سیاسی و تعطیلی نشریات مستقل که مردم را به تماشاچی و 

نخبگان را به سرسپردگان و اطاعت کنندگان محض تبدیل کرد.
3 برگرداندن منافع نفت با تشکیل کنسرس��یوم نفتی که این بار عالوه بر 
انگلیس، امریکا هم  در غارت و تاراج منابع نفتی ایران شریک بوده و دست 

بازتری در غارت و چپاول داشتند.
4- تبدیل ایران به یک��ی از اقم��ار پیرامونی امریکا و انگلیس و تش��دید 
وابستگی های سیاسی و اقتصادی که با پیوستن به پیمان های بغداد و سنتو و 
واگذاری بحرین به نفع سیاست های منطقه ای قدرت های غربی، بی پروایی و 
نداشتن هرگونه خط قرمز در سرسپردگی و وابستگی آن به نمایش گذاشته 
شد.  سالگرد این کودتای سنگین، مجالی است برای بازخوانی درباره چرایی 
و پیامدهای آن و شناخت ماهیت رژیم کودتایی پهلوی که یک ضرورت برای 
آگاهی سیاسی و حافظه تاریخی ملت عزیزمان به ویژه نسل جوانی است که 

روزمرگی مجال مطالعه تاریخ و تأمل سیاسی را از آنان سلب نموده است.

با وجود تحریم و فشار حداکثری دشمن
سرلشکر باقری: توان نظامی ایران 

فوق العاده و بازدارنده است
رئیس ستاد کل نیروهای مس�لح با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه 
در ح�د تراز انقاب اس�امی اس�ت تأکید ک�رد: با وج�ود تحریم و 
فشار حداکثری به کوری چش�م دش�منان، توان نظامی جمهوری 
اس�امی ایران قدرتمند ، فوق العاده، ارزش�مند و بازدارنده اس�ت. 
به گزارش سپاه نیوز ؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در بیست و دومین همایش دوساالنه فرماندهان و مسئوالن 
نیروی دریایی س��پاه در مش��هد مقدس گفت: خدای بزرگ  را شاکریم 
طی چهار سال اخیر شاهد پیشرفت ها و ارتقای فوق العاده و افتخارآمیز 
توانمندی های نیروی دریایی قدرتمند سپاه بوده ایم ، به گونه ای که قدرت 
بازدارندگی جمهوری اسالمی را نسبت به قبل ارتفاع بخشیده است. وی 
افزود: بحمداهلل نیروی دریایی سپاه که دارای سابقه درخشانی از دوران دفاع 
مقدس چه در نبرد با متجاوزان بعثی و چه در مقابله با متجاوزان امریکایی در 
خلیج فارس است، طی دهه های گذشته به ویژه در چهار ساله اخیر روندی 
رو به رشد داشته و توسعه چشمگیری در توان افزایی بخش های گوناگون 

شناوری ، موشکی و پهپادی خود رقم زده است. 
سرلشکر باقری با تأکید بر اهمیت و نقش محوری پژوهش های علمی و 
شرکت های دانش بنیان برای نقش آفرینی در حوزه بالندگی دفاعی کشور 
افزود: سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه با جهاد 
علمی - پژوهشی و توسعه علمی تجهیزات، این نیرو را در زمره بر ترین های 
نیروهای مسلح قرار داده است و با تحقیقات پیشرفته در عرصه های مختلف 
و متنوع توانسته است با دستیابی به موشک های نقطه زن کروز دریایی ، 
پهپادهای کارآمد دریا پایه و بس��یاری از زمینه های دیگر که بعضاً ملت 
شریف ایران اسالمی از آن مطلع شده اند، به توانمندی های چشمگیری 

دسترسی پیدا کرده است. 
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با اش��اره به راهبردی ب��ودن نقش و 
مأموریت های نیروی دریایی خاطر نشان کرد : بحمداهلل انجام مسئولیت 
امنیت و صیانت از منافع کشورمان در خلیج فارس و تنگه هرمز که بر عهده 
نیروی دریایی سپاه است به خوبی دفاع مستحکمی در این منطقه راهبردی 
برقرار کرده است و این نیرو همچنین در گشت های دریایی دوردست به 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی کمک های مؤثری داشته و به 
توفیق الهی این دو نیرو با وحدت، اخوت ، برادری و هماهنگی در حال انجام 

مقتدرانه مأموریت های محوله هستند. 
سرلشکر باقری با تأکید بر اینکه با وجود تحریم و فشار حداکثری دشمن، 
توان نظامی جمهوری اسالمی قدرتمند،فوق العاده و بازدارنده است، گفت: 
امنیتی که ما امروز در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و حفاظت از 
منافع ملت ایران داریم از همه ادوار تاریخی گذشته بهتر است و خدا   را به این 
جهت خاضعانه شاکر هستیم. وی برنامه محور بودن فعالیت  ها در سازمان 
را امری مهم و با اهمیت قلمداد و تصریح ک��رد: برنامه های آینده و پیش 
روی نیروی دریایی سپاه در برنامه هفتم کشور و نیروهای مسلح ، توسعه 
تجهیزات و ارتقای سطح آمادگی های معنوی و رزمی است که ان شاءاهلل به 

سمت ایده آل حرکت می کند. 
  

دستگیری یک تروریست فرامرزی
 از سوی وزارت اطالعات

وزارت اطاعات اعام کرد یک تروریست با دامنه  فعالیت فرامرزی را 
دستگیر کرده است. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت اطالعات آمده است: با توفیقات الهی و 
مجاهدت های فداکارانه و هوشمندانه  سربازان گمنام امام زمان)عج(، یکی 
از پر سابقه  ترین و خطرناک  ترین تروریست  ها با دامنه  عملیات تروریستی 

فرامرزی دستگیر و به زندان منتقل شد. 
بر مبنای رهگیری های اطالعاتی چند ساله، این عنصر جنایت پیشه، سوابق 
فعالیت های تروریستی در چهار کشور منطقه را دارد و در مقطع اوج بحران 
سوریه، با حضور در آن کشور به عضویت گروهک های تکفیری- تروریستی 
درآمده و همراه با آنها در شهرهای حلب، حماه و ادلب به اعمال جنا یتکارانه 
و شیطانی پرداخته است. این عضو حلقه  تروریسم فرامرزی که متخصص 
سالح های سنگین نیز است، پس از شکس��ت تکفیری  ها از مدافعان پر 
افتخار حرم و محدود شدن حوزه  عمل آنها در سوریه، پایگاه فعالیت های 
تروریستی خود را به دو کشور پیرامونی جمهوری اسالمی ایران منتقل و 
به یکی دیگر از گروهک های تروریست، جنایت  پیشه و ضد وحدت امت 
اسالمی پیوس��ت و به اقدامات خرابکارانه خود علیه ملت سرافراز ایران و 

تمامیت ارضی کشور ادامه داد. 
در پایان این اطالعیه آمده است: جان بر کفان گمنام ایران اسالمی اعالم 
می نمایند که با توکل به ذات اقدس احدیت و با توسل به اهل بیت عصمت 
و طهارت )علیهم الس��الم( و در ادامه جهاد مستمر خود، بازداشت سایر 
جنایت پیش��گان و تروریس��ت  ها را، در هر نقطه و هر النه ای که باشند، 

همچنان در دستور کار و مأموریت مقدس خود خواهند داشت. 

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان:
فرار، پایان کار امریکا در افغانستان نیست

فرار پایان کار امریکا در افغانستان نیس�ت؛ آنها سیاست های خود 
را دنبال می کنن�د، از این رو نظامی از این کش�ور خارج ش�دند، اما 
س�رویس های جاسوس�ی و تیم های خرابکاری آنها حض�ور دارند. 
به گزارش مهر، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان دیروز در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی خروج امریکا 
از افغانستان در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد با بیان اینکه 
یک سال از فرار طراحی شده امریکا در افغانستان می گذرد، گفت: فرار پایان 
کار امریکا در افغانستان نیست؛ آنها سیاست های خود را دنبال می کنند، از 
این رو نظامی از این کشور خارج شدند اما سرویس های جاسوسی و تیم های 
خرابکاری آنها حضور دارند. وی با اشاره به اینکه طالبان هم حاکمیت را در 
دس��ت دارد، افزود: ایران برپایه نگاه حمایت از مردم افغانستان سیاست 
تعاملی با طالبان را دنبال کرد. این تعامل ما با چند مالحظه توأم شد؛ نخست 
شامل شکل گیری دولت  مشارکتی است. تا وقتی دولت مشارکتی شکل 
نگیرد، دولتی را به رسمیت نمی شناسیم. کما اینکه این دولت )طالبان( را 

به رسمیت نشناختیم. 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با تأکید براینکه حکومت 
در افغانستان باید براساس خواست مردم باشد، اظهار کرد: هر جریانی به 
تنهایی نمی تواند در مقابل چالش های آنجا دوام بیاورد. از سوی دیگر منطق 
ایران می گوید که چون قومیت های دیگر وجود دارند، اگر احساس کنند که 
در حاکمیت سهمی ندارند یا مجبور به ترک وطن می شوند یا دست به سالح 
می برند. این گفتمان ما با هیئت حاکمه امروز افغانستان است. وی با اشاره به 
اینکه سیاست تعامل با طالبان با رعایت مالحظات است، تأکید کرد: ایران 
پس از روی کار آمدن طالبان، تالش کرد از باتالق طرحی که امریکا در نظر 
داشت، عبور کند، امریکا به دنبال این بود که ایران را وارد درگیری با طالبان 

کند، اما ایران از این تله عبور کرد و مسیر همکاری فزاینده را ادامه داد. 
 

رسول سنائی راد 

عمویی جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس را تشریح کرد

پرونده پادمانی،استخوان الی زخم مذاکرات

سایه تجربه خروج غیرقانونی و یکجانبه امریکا 
از برج�ام و دنبال�ه روی اروپا از سیاس�ت های 
تحریم�ی او همچنان ب�ر مذاکرات هس�ته ای 
س�نگینی می کند. اگرچه گفته شده که طرف 
امریکایی دو مورد راستی آزمایی و تضمین ها 
را پذیرفته و به صورت مکتوب در پیش نویس 
آمده است، اما گذشته خسارت بار برجامی که 
گفته  می شد» امضای کری « تضمین آن است، 
راه را برهرگونه اعتم�اد و خوش بینی بر طرف 
ایران بسته اس�ت و افکار عمومی نمی پذیرد، 
مسیری را که یکبار در آن گزیده شدیم، دوبار 
تکرار کنیم. شاید از همین روست که محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس ش�ورای اس�امی روز 
گذشته در نطق پیش از دستور خود تصریح کرد: 
امریکای امروز ، همان امریکای 28 مرداد است. 
این بدبینی البته به معنای بس�تن باب هرگونه 
مذاکره نیس�ت، بلکه به ما می آموزد که مقابل 
دشمنی با این حجم خصومت علیه ایران باید 
با احتیاط تمام مواجه شد؛ نیز از همین روست 
که می گویند: گذش�ته چراغ راه آینده اس�ت. 
روز گذشته خانه ملت در بهارستان، میزبان علی 
شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه، محمد باقری رئیس 
تیم مذاکره کننده و محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی بود؛ جلسه ای که به صورت غیرعلنی 
برگزار ش��د و نمایندگان ملت در مجلس شورای 
اس��المی در جری��ان آخرین تح��والت مذاکرات 
هسته ای و پاسخ ایران به پیش��نهاد جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفتند. 
پاس��خی که اگرچه از جزئیات آن مطلبی منتشر 
نشده، اما به گفته امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه، 
جمهوری اس��المی ایران انعطاف های الزم برای 
رس��یدن به یک توافق منطقی که منافع ایران را 
تضمین و تأمین کن��د و در عین حال نگرانی های 
طرف های غربی را هم برطرف نماید، انجام داده و 
اکنون این امریکاست که باید تصمیم سیاسی بگیرد 

و انعطاف الزم به خرج دهد. 
به گ��زارش ایرن��ا، ابوالفضل عمویی، س��خنگوی 
کمیس��یون امنیت ملی دیروز پس از این نشست 
به جمع خبرنگاران آمد و در تش��ریح این نشست 

گفت: مجلس جلس��ه مهمی به صورت غیرعلنی 
تش��کیل داد. با توجه به اینکه در هفته های اخیر 
در روند مذاکرات هسته ای پیشرفت  هایی داشتیم 
الزم بود نمایندگان در جریان تحوالت و موضوعات 
قرار گیرند. در هفته گذشته در وین متنی در اختیار 
جمهوری اسالمی ایران قرار دادند که پیشنهادات 
جدیدی در موضوعات باقی مانده بود. ایران آنها را 
مرور کرد که طبق گزارش ارائه شده پاسخ را ارسال 
کردیم و نیاز است که نظرات جمهوری اسالمی مد 

نظر قرار گیرد. 
   قانون اق�دام راهبردی موض�ع ایران در 

مذاکرات را تقویت کرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه مهم  ترین نکته اهمیت قانون 
اقدام راهبردی برای رفع تحریم  ها است، گفت: آقای 
شمخانی هم به آن اشاره داشت که این قانون گام 
مهمی برای پیشبرد برنامه هسته ای کشور و تقویت 
موضع مذاکرات است. این قانون یکی از سرمایه های 
اصلی ما اس��ت. نمایندگان تأکید داشتند که باید 
ادامه راه براساس همین مسیر باشد. انتظار می رود 
تیم مذاکره کننده هم تالش کنند در متن خروجی 

مذاکرات به اهداف این قانون توجه شود. 
   تضمین و راستی آزمایی مطالبه مجلس

عمویی نکته کلیدی در اهداف مذاکرات را انتفاع 
اقتصادی ملت ایران خواند و اظهار داشت: انتفاع 
اقتصادی به این معناست که موانع تجارت خارجی 
ایران رفع شود و محدودیت های غیرقانونی فروش 
نفت برداشته ش��ود. همچنین ما به منابع فروش 
نفت برای تأمین نیاز مردم کش��ورمان دسترسی 
پیدا کنیم. تجار هم چنین روندی را در روند تجارت 
خارجی دنبال می کنند. این مس��یر در مذاکرات 
دنبال شده و مطالبه هم هس��ت. نهایتاً خروجی 
مذاکرات گ��زارش رفع تحریم  ه��ا خواهد بود که 
دولت باید به مجلس ارائه کند. این مالک ما برای 
ارزیابی در مجلس است. وی با بیان اینکه تضمین و 
راستی آزمایی دو موضوع جدید در مذاکرات است، 
تصریح کرد: توافقی که در ح��ال حاضر پیگیری 
می شود تصمیم کمیسیون مشترک برای احیای 
توافق سال 2۰1۵ است. به این عنوان که این توافق 
با خروجی غیرقانونی امریکا نقض شد و نهایتاً ایران 

دست به کاهش تعهدات زد. پس اگر بخواهیم به 
شرایط سال 2۰1۵ برگردیم باید تضمینی باشد که 
طرف  هایی که می خواهند با ایران کار اقتصادی و 
تجاری انجام دهند تحت تأثیر تحریم  ها قرار نگیرند. 
این موضوع مهمی بود که مورد پذیرش طرف مقابل 

قرار گرفته است. 
    کل مذاکرات به صورت مکتوب 

دنبال می شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تأکید بر اینک��ه کل مذاکرات به صورت 
مکتوب دنبال می شود، افزود: طبق گزارشات ارائه 
شده موضوع تضمین در جاهای مختلف به صورت 

مکتوب اشاره شده است. 
عمویی با بیان اینکه یک��ی از نواقص توافق قبلی 
موضوع راستی آزمایی بود، گفت: تعهدات ایران از 
جانب آژانس مورد راستی آزمایی قرار می گرفت اما 
تعهدات طرف مقابل برای رفع تحریم ها، راهکاری 
برای راستی آزمایی نداشت. این خواسته جمهوری 
اسالمی است. االن اصل موضوع پذیرفته شده که 
هم بازه زمانی برای راستی آزمایی رفع تحریم  ها در 
نظر گرفته شود و هم اقدامات مختلفی دنبال شود 
که ایران بتواند راستی آزمایی کند که تحریم  ها به 
صورت مستمر برداشته ش��ود؛ دو موضوع راستی 
آزمایی و تضمین  ها عالوه بر موضوع رفع تحریم  ها 
به صورت مکتوب در پیش نویس اشاره شده است. 
وی گفت که در جلسه درباره موضوعات مختلف 
باقی مانده در مذاکرات هم اش��اراتی شد،اما چون 

همچنان موضوع مذاکرات است نمی توانم در مورد 
جزئیات آن توضیح بدهم. 

     بسته شدن موضوعات پادمانی
 شرط پایداری توافق

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تأکید بر اینکه روابط ما با پادمان تحت 
تأثیر تالش های سیاسی قرار گرفته است، اظهار 
داش��ت: ما بیش��ترین همکاری را با آژانس برای 
نظارت  ها داش��ته ایم به طوری ک��ه 23 درصد از 
هزینه های بازرسی آژانس برای بازرسی از کشور 
ما است. در سفر آقای گروسی به تهران در اسفند 
سال گذشته توافق شد که در موضوعات باقی  مانده 
ایران گزارش بدهد و نهایتاً بررسی شود، اما شاهد 
بودیم که این توافق اجرا نشد و با صدور قطعنامه از 
سوی شورای حکام به نتیجه نرسید. امروز نشانه 
جدیدی را از بدعهدی شاهدیم. تیم مذاکره کننده 
اصرار دارد که برای پایداری یک توافق الزم است 
موضوعات پادمانی بسته شود. ماهیت این سؤاالت 
جدید را سیاس��ی می دانیم و به تبع آن الزم است 
آنها با اراده سیاس��ی کمک کنند که این موضوع 
بسته شود. وی درباره اینکه آیا موضوع پادمان هم 
به صورت مکتوب در پی��ش نویس می آید، گفت: 
مذاکراتی در جریان اس��ت که شیوه اجرای آن در 

متن چگونه باشد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در پاسخ به این پرسش که رفع تحریم  ها به 
صورت گام به گام یا به ص��ورت یکجا خواهد بود، 
اظهار داش��ت: از دید ما باید تحریم  ها به گونه ای 
برداشته شود که بتوان راستی آزمایی کرد از این 
جهت دولت باید گزارش رفع تحریم  ها را به مجلس 
بدهد. بخشی از تحریم  ها شامل دستورات اجرایی 
است که الزم است از ابتدای توافق برای برداشتن آن 
صادر شود. بخشی از آن هم در چند مرحله طراحی 
شده که چطور توافق جلو می رود، مثل دوره تأیید 
داخلی آن به بازه اجرا، این مراحل اجرا می شود اما 
در نهایت باید به نوعی تحریم  ها برداشته شود که 

هم مؤثر و هم قابل راستی آزمایی باشد. 
     به شرط همراهی غرب توافق در دسترس 

است
عمویی تأکید کرد: موضوع اصلی کار این اس��ت 
که هنوز ما موضوعات باق��ی مانده برای مذاکرات 
داریم. پیشنهاد آخری دریافت کردیم و نظرات مان 
را اعالم کردیم ولی هنوز از طرف مقابل پاس��خی 
دریافت نکردیم. اگر آنها با خواسته های جمهوری 
اسالمی همراهی کنند حتماً می توانیم شاهد یک 
توافق باشیم. تأکید می کنم در مسیر توافق هستیم 
اما هنوز به توافق نرسیدیم. هرچند فاصله چندانی 
هم نداریم. اگر اراده جدی باشد خیلی سریع این 

اتفاق می افتد. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره اینکه چه زمانی طرف مقابل درباره 
نظرات اعالمی ایران اعالم نظر می کند، گفت: در 
جریان این موضوع نیستم ودرباره این موضوع در 

جلسه صحبت نشده است. 
    گزارش رفع تحریم  ها به مجلس می آید

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس درباره اینکه آی��ا باید متن توافق 
احتمالی به تصویب مجلس برسد، گفت: طبق ماده 
۷ قانون اقدام راهبردی مجلس از دولت گزارش رفع 
تحریم  ها را دریافت می کن��د و این مالک ما برای 
تصمیم گیری است. یعنی وقتی توافق انجام شود 
متن آن منتشر شده و در اختیار همه قرار می گیرد 
و ما هم مس��یر عادی نظارت مجلس ب��ر دولت را 
دنبال می کنیم. درباره این مورد خاص گزارش رفع 

تحریم هاست که در مجلس بررسی می شود. 

ژه
وی

 لی��ازازدلیلنیامدنس��رمایهگذاران 
غربیبهایراندرپسابرجاممیگوید

سخنان سعید لیالز در گفت وگو با روزنامه اعتماد بازتاب قابل 
توجهی در رسانه  ها داشته اس��ت. او در این گفت وگو، از این 
می گوید که چرا در دوران پس از برجام، شرکت های اروپایی 
و غربی به ایران نیامدند: »آنها می دانس��تند که چه اتفاقی 
قرار اس��ت بیفتد، ما نمی دانس��تیم « و نکته آنکه او معتقد 
است در صورت احیای برجام هم باز همین اتفاق می افتد و 
دستاوردهای احیای احتمالی برجام هم موقت خواهد بود. 

لیالز می گوید: »در آن تجربه قبلی هیچ ش��رکت اروپایی و 
غربی قابل اعتنایی حاضر نش��د به ایران بیاید. من در بخش 
خودروسازی سنگین کار می کردم و هنوز هم کار می کنم، 
نه شرکت ولوو نه شرکت دایملر بنز، هیچ کدام از اینها حاضر 
نش��دند به ایران بیاین��د و در ایران س��رمایه گذاری کنند و 
کار هایی را که در گذش��ته انجام می دادند تکرار کنند. آنها 
می دانستند که چه اتفاقی قرار است بیفتد، ما نمی دانستیم. 
به ش��ما اطمینان می دهم که در آینده همی��ن اتفاق تکرار 

می شود.«
او تجربه دیگری را هم از آن ایام بیان می کند: »اگر االن شما 
برجام را امضا کنید، بالفاصله قیمت جهانی نفت خام پایین 
می آید، ایران ممکن است بش��که های بیشتری بفروشد، اما 

درآمد ارزی اش الزاماً بیشتر از این نمی شود.«
این عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی در بخش دیگری 
از این گفت وگو با خروج اورانیوم غنی شده از کشور مخالفت 
می کند: »من مخالف خروج اورانیوم های غنی ش��ده ایران 
هس��تم. من ش��عار نمی خواهم بده��م، حرف احساس��ی 
نمی خواهم بزنم...  اگر ش��ما تمام اورانی��وم را بدهی و برود، 
دو س��ال دیگر ایاالت متحده یا از برجام خارج می ش��ود یا 

نمی شود. ولی من به ش��ما خبر بدهم اس��رائیل خودش را 
مقید به این هم نخواهد دانست. اگر آنها یا به دالیل داخلی 
یا به دالیل منطقه ای یا به دالیل بین المللی احس��اس کنند 
که ناچارند یا نیاز دارند یا به نفع شان است که به ایران حمله 
کنند، خطر این حمله بدون اورانیوم غنی شده که ما در ایران 

داریم به مراتب بیشتر خواهد بود. «
لیالز با اشاره به تجربه نحوه برخورد ترامپ با ایران و مکزیک، 
تأکید می کند که »جه��ان باید بپذیرد که براس��اس تجربه 
قبل...  هیچ چیزی جز لوله توپ نمی تواند ضامن ثبات شما 
باشد...  « و ادامه می دهد: »آرامش از لوله توپ در می آید نه از 
توافق. کاغذ چیزی به تو نمی دهد، کاغذ هیچ چیز نمی دهد، 
اصاًل حتی کنگره امریکا تصویب کند، کار 1۰ دقیقه است که 
رئیس جمهور امریکا بخواهد به همش بزند. من کامالً زمینی و 
عینی به موضوع نگاه می کنم. االن قیدی که امریکا برای عدم 
حمله به ایران دارد، هزار بار سنگین تر از قید اسرائیل است. 
امریکا به فکر متحدانش در امارات، کویت، عربستان سعودی 
و عراق و آتش نگرفتن منطقه خلیج ف��ارس و نیروهایش در 

منطقه است، اما اسرائیل اصاًل دغدغه ای ندارد. «
و ب��از تأکید می کن��د »ایران ی��ک س��پر ژئوپولیتیک برای 
بازدارندگی می خواهد، کش��وری است که تنهاست، نه مثل 

کره شمالی که به چین و روسیه متکی است.«


 ش��رقوعدهیککاندیدایدیگررااز
رئیسیمطالبهکرد!

روزنامه ش��رق در یادداش��تی که در صفحه اول این روزنامه 
منتشر شده، مدعی شد که سید ابراهیم رئیسی سال گذشته 
در جریان برنامه های انتخاباتی گفته ک��ه »اقتصاددان  ها را 
به خط و سه روزه مش��کل بورس را حل می کنم!«. و بعد هم 

گفته که »اما به رغم گذشت یک سال، به جز سفرهای استانی، 
عکس گرفتن و...  اقدامی صورت نگرفته است...  آیا گناه بورس 
و سرمایه گذارانش این  اس��ت که آقازاده نیستند!؟ لطفاً یک 
بار به قول  هایی که در این زمینه داده اید، بنگرید و به نجابت 
و استغنای طبع این صاحبان سرمایه اندک احترام بگذارید و 
به فوریت دستوری در جهت احقاق حق شان بدهید. آنها هیچ 
گناهی جز اعتماد و عمل به توصیه های اقتصادی و مدیران 
وقت ندارند. اگر از مدیران آن وقت مهری به دل ندارید، حداقل 
به خاطر قولی که خودتان دادی��د، کاری بکنید و به داد این 

مردم مظلوم برسید.«
این در حالی است که از اساس چنین نقلی خالف واقع است و 
رئیسی وعده ای درباره بورس نداد. جمله ای هم که به رئیسی 
نسبت داده ش��ده، حرف قاضی زاده هاش��می، یکی دیگر از 

کاندیداهای انتخاباتی سال 14۰۰ است. 
البته کل یادداشت گرچه خواسته دلسوزی اقتصادی برای 
بورس کند، آمیخته به سیاست بازی است. آنجا که می گوید: 
»مؤسس��ات مالی و اعتباری که با دادن س��ودهای کالن به 
مردم، س��رمایه های زیادی را جذب و آنه��ا را در امور داللی 
و س��فته بازی به کار می گرفتند، به تدریج از عهده پرداخت 
سود و در نهایت اصل سپرده سرمایه گذاران برنیامده و آنها را 
راهی خیابان  ها کردند.  این مؤسسات که مثل شعبات بانک 
صادرات دهه 4۰ بر سر هر چهارراهی سبز شدند و اکثراً نیز 
نام های خاصی بر خود نهاده بودند، از دولت »احمدی نژاد « به 
دولت روحانی به ارث رسیدند! « در حالی که برخی از آنها قبل 
از ریاست جمهوری احمدی نژاد تأسیس  شده بودند و مربوط 
به زمان خاتمی بودند. یا آنجا که اعتنایی ندارد که روحانی و 
دولتمردان اقتصادی اش برای جبران کسری بودجه، مردم را 

به بورس فراخواندند و در آن دستکاری کردند. 

نماینده ولی فقیه در سپاه :
سردار همدانی هم شهید دفاع مقدس بود 

و هم شهید مقابله با فتنه
نماین�ده ولی فقی�ه در س�پاه با بی�ان اینک�ه س�ر زبان ه�ا افتادن 
ش�هید همدان�ی در م�اه مح�رم اراده اله�ی ب�ود، گف�ت: س�ردار 
همدانی هم ش�هید دفاع مق�دس و هم ش�هید مقابله با فتن�ه بود. 
به گزارش سپاه نیوز، حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی 
فقیه در سپاه همراه با جانشین و معاون هماهنگ کننده خود با حضور در 
منزل سردار سرافراز اسالم شهید حاج حسین همدانی با خانواده وی دیدار 

و گفت وگو کرد. 
حجت االس��الم حاجی صادقی محرم 14۰1 را معنادار توصیف و با اشاره 
به شکوفایی و برجسته شدن نام و شهادت حاج حسین همدانی در موسم 
عاشورای حس��ینی اظهار کرد : با اراده و خواس��ت خداوند متعال نام، یاد، 
آرمان و شهادت سردار شهید حاج حسین همدانی بار دیگر در ماه محرم 
و موسم عاشورای حسینی برجس��ته و س��ر زبان ها افتاد. هتاکی یکی از 
سردمداران فتنه 88 در صحنه ای معکوس فرصتی را فراهم آورد تا شخصیت 
و نقش آفرینی های سردار شهید همدانی در دفاع از انقالب، نظام و میهن 
اسالمی را جامعه و نسل جوان کشور بیشتر بشناسند. نماینده ولی فقیه در 
سپاه با اشاره به چرایی حمله فتنه گران به سردار عالیقدر شهید حاج حسین 
همدانی او را شخصیتی دانست که هم در جریان دفاع مقدس و هم در جریان 
فتنه به شهادت رس��ید.  حجت االس��الم حاجی صادقی با تأکید بر اینکه 
همانگونه که شهادت سردار همدانی فرصتی برای گشودن کارنامه سراسر 
جهاد و حماسه او در جامعه مهیا کرد، جسارت و گستاخی اخیر نیز شرایطی 
برای تبیین ابعاد و زوایای ش��خصیتی آن مجاهد نستوه به شمار می رود، 
خاطرنشان کرد: هم زمانی هجمه به شهید همدانی و والیت نشان از جایگاه 
رفیع و بلند او در معرفت و بصیرت نسبت به والیت فقیه داشته و نشان می دهد 

کسانی که کینه او را در دل دارند به والیت و رهبری نیز حمله می کند. 
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انتفاع اقتصادی به این معناست که 
موانع تج�ارت خارجی ای�ران رفع 
ش�ود و محدودیت های غیرقانونی 
فروش نفت برداشته شود. همچنین 
ما به منابع فروش نفت برای تأمین 
نیاز مردم کشورمان دسترسی پیدا 
کنیم. تجار هم چنین روندی را در 
روند تجارت خارجی دنبال می کنند


