رئیس جمهوری هنگام دریافت استوارنامه
سفیر جدید فرانسه در تهران:

فرصت اروپا برای جبران
در برجام بسیار کوتاه است
صفحه 2

کمالوندی اعالم کرد که ششم تیر ماه از ذخیره  300کیلو اورانیوم غنیشده عبور خواهیم کرد

خیز ایران برای ورود به گام دوم هستهای
شرح درصفحه 15

پیشخوان
سرمقاله

دغدغهها و نگرانیهای مردم از نتایج تغییرات شهری بر
زندگیشان چگونه برطرف میشود؟

آزمون بزرگی به نام
«پل گیشا»

ژوبین صفاری

پاشنه آشیل جریان اصالحطلبی
تنها چند ماه دیگر به انتخابات مجلس شورای اسالمی
باقی مانده است و جریانهای سیاسی کشور از همین
حاال درصدد به کار بردن تمهیداتی برای کسب کرسیهای
بیشتر در انتخابات پیشرو هستند .طی روزهای گذشته،
محمدباقر قالیباف که حاال خود را پرچمدار جریان تازه
نئواصولگرایی در سپهر سیاسی کشور میداند ،فراخوانی
جهت حضور جوانان انقالبی در جبهه جدید خود
داده است .اصولگرایان امیدوارند بتوانند تا از ناامیدی
بهوجودآمده از عملکرد اصالحطلبان طی سالهای
گذشته در پایگاه اجتماعیشان هم مجلس و هم کرسی
ریاستجمهوری را از آن خود کنند .با این همه اما
اصالحطلبان جز پارهای اظهارنظرهای جسته گریخته
هنوز استراتژی مشخصی برای حضور در عرصه انتخابات
برای افکار عمومی ترسیم نکردهاند .آنچه که میتوان به
عنوان پاشنه آشیل اصالحطلبان در عرصه سیاسی کشور
به آن اشاره کرد ،نبود یک گفتمان واحد و مانیفست
واضح و عینی برای حضور موفق در عرصه سیاسی کشور
است .جریان اصالحطلبی بیتردید در گرداب تشتت
افکاری قرار گرفته که هیچ چشمانداز دقیقی برای بعد
از بهقدرترسیدن ندارد .در واقع آنچه باعث سرخوردگی
پایگاه اجتماعی اصالحطلبان شده است ،عدم تحقق
وعدههای جسته گریختهای است که نه در قالب یک
مانیفست واقعگرایانه که تنها در اظهارنظرهای افراد تجلی
پیدا کرده است.
ادامه درصفحه 2

گروه جامعه :مسیر هر روزش را میرود که متوجه میشود
ترافیک نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی داشته است.
کنار خیابان ،بنرهایی هست که از تغییر در مسیر میگویند؛
مسیری بسته است و مسیری جایگزین آن شده .حاال نهتنها باید
محاسبات پیشینش درباره زمان رسیدنش را کنار بگذارد که باید
راه جدیدی هم برای رسیدن به مقصد بیابد.
صفحه 3

سرلشکرباقری:

درصورت نیاز آشکارا با آمریکا
برخورد میکنیم

چرا جریانهای سیاسی نمیتوانند نیروی سیاسی کارآمد
تربیتکنند؟

صفحه 2

فردگرایی بالی جان تحزب
صفحه 2

سهشنبه  28خرداد  14 - 1398شوال  18 - 1440ژوئن  - 2019سال شانزدهم  -شماره  16 - 4293صفحه  2000 -تومان

گروه ایران و جهان  18 -اردیبهشت ماه گذشته و همزمان با سالگرد خروج ایاالت متحده
آمریکا از توافق هستهای ،شورای عالی امنیت ملی ایران طی بیانیهای با اعالم ضرباالجل
شصت روزه به سایر کشورهای باقیمانده در برجام ،بخشی از اقدامات خود ذیل توافق
هستهای را متوقف کرد .این اقدام که بر مبنای مواد  26و  36برجام صورت گرفت ،شامل

توقف فروش اورانیوم و آب سنگین بوده و طی ضرباالجل دو ماههای که تعیین شده
است ،اگر سایر شرکای برجام همچنان در انجام تعهدات خود کوتاهی کنند ،ایران اعالم
کرده که در گام دوم ضمن راهاندازی راکتور اراک ،سقف غنیسازی اورانیوم  3.67درصد
را نیز رعایت نخواهد کرد.

تعامل دولت در توافق مالیاتی  ۹۷مطلوب بوده است

گامی بزرگ
در جهت رفع مشکالت اصناف

صفحه 7

آیا میتوان همزمان با بهرهگیری آثار کهن ،در شعر
و داستان معاصر هم خالق بود؟

بالهایی برای پرواز ادبیات

محمد مرسی رئیسجمهوری پیشین مصر در جریان برگزاری دادگاه درگذشت

مرگ ناگهانی آقای رئیسجمهور

مرگ ناگهانی آقای رئیسجمهور

سجمهوری سابق مصر در هنگام
تلویزیون مصر از مرگ محمد مرسی رئی 
جلسه محاکمه خبر داد.
رسانههای خبری مصر از مرگ محمد مرسی رئیسجمهوری سابق خبر
دادند .تلویزیون رسمی مصر اعالم کرد که مرسی در جلسه دادگاه بیهوش
شده و درگذشته است .در پی درگذشت محمد مرسی وزارت کشور مصر حالت
آمادهباش فوقالعاده در این کشور اعالم کرده است .محمد م ُرسی عیسی
طزاده متولد هشتم آگوست  ۱۹۵۱میالدی و دارای مدرک دکترای محافظت
العیا 
از موتورهای فضاپیما از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود .وی پیش از پیروزی
در اولین انتخابات ریاستجمهوری بعد از سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور
مخلوع این کشور ،ریاست حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوانالمسلمین
را بر عهده داشت .مرسی در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۱۲میالدی نامزد
اخوانالمسلمین در انتخابات ریاستجمهوری شد و با شکست احمد شفیق
سجمهوری
آخرین نخستوزیر حسنی مبارک در این انتخابات پیروز شد .رئی 
فقید مصر در تاریخ دوازدهم تیرماه  ۱۳۹۲پس از هفتهها ناآرامی با عنوان
جنبش تمرد به نمایندگی محمد البرادعی رئیس اسبق آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به دست ارتش برکنار شد .مرسی از زمان برکناری تاکنون در زندان به
سر میبرد و در چندین پرونده به اعدام و یا حبس ابد محکوم شده بود .قتل
معترضان در اطراف کاخ االتحادیه ،جاسوسی برای قطر و ایران ،حمله به یک
زندان در سال  ۲۰۱۱میالدی و فراری دادن هزاران زندانی از جمله اتهاماتی
بود که دادستانی مصر به مرسی وارد کرده بود .رسانههای گروهی پیشتر و
در جریان عزل محمد مرسی از ریاستجمهوری توسط کودتاچیان تحلیلهای
مختلفی ارائه کرده بودند .به تاریخ پیوستن دولت مستعجل مرسی ،ظاهرا ً
محصول کودتای ارتش بود؛ چرا که مرسی رئیسجمهوری قانونی مصر بود و
هنوز سه سال دیگر از زمان ریاستجمهوریاش باقی مانده بود .اما چرا اکثریت
مردم مصر از کودتا علیه مرسی خشنود شده بودند؟ چرا برکناری مرسی در اثر
مداخله نظامیان مصر ،از جنس برکناری دکتر مصدق به نظر نمیرسد؟ چرا در
همان روزها در مصر دستها پنهان ،نفسها ابر ،دلها خسته و غمگین ،زمین
دلمرده ،سقف آسمان کوتاه ،هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در گریبان نیست؟
پاسخ این سوال را باید در مشروعیت ارتش مصر نزد مردم این کشور و حمایت
م مذهبی مصر از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر جستجو
باالترین مقا 
کرد .محبوبیت ارتش مصر زمینهساز مشروع قلمدادشدن اقدام ارتش از سوی
اکثریت مردم مصر شده است .حمایت شیخ االزهر و رهبر مسیحیان مصر از
اقدام ارتش نیز ،عامل اساسی دیگری بود که اکثریت مصریان از کودتا علیه
دولت قانونی مرسی ،استقبال کنند .اما محمد مرسی چرا برکنار شد؟ دولت
مرسی اگر چه در سامانبخشی به اوضاع اقتصادی جامعه مصر ناکام بود،
ولی مشکل اصلیاش جای دیگری بود .دولت مرسی در حقیقت در تل ه قانون
ی است که به معضل ایجاد
اساسی گرفتار شد .تل ه قانون اساسی ،اصطالح 
موازنه بین اسالمگرایی و سکوالریسم در جامعه مصر اشاره دارد .البته چه در
همان زمان و چه بعدها و در جریان محاکمههای متعدد مرسی و همراهانش
تحلیلهای گوناگون دیگری نیز شکل گرفت .تحلیلهایی که هر کدام حکایت
از موضع و منظر تحلیلگر نسبت به مسئله داشت .اما آنچه مسلم است،
محمد مرسی رئیسجمهوری قانونی مصر در اثر کودتای نظامیان و با حمایت
بسیاری از کشورهای خارجی ،از قدرت خلع شد .نتیجه این روند و جلوگیری
از دادرسی عادالنه به موضوع کودتا و مسائل مرتبط با آن زمینه را برای اتفاق
امروز مهیا کرد .با این اوصاف به نظر میرسد مردم مصر باید در انتظار شرایط
و موقعیت خاص دیگری باشند که در نتیجه این مرگ نابهنگام و ناآرامیهای
احتمالی حاصل از آن به وجود خواهد آمد.

اتهام زنی عربستان ادامه
روش ناصواب گذشته است
صفحه 15

همین صفحه

صفحه 5

خبر
محمد مرسی رئیسجمهوری پیشین مصر در جریان برگزاری
دادگاه درگذشت

سخنگوی وزارت خارجه:

دبیر شورایعالی امنیت ملی خبر داد

ضربه سنگین اطالعاتی ایران به شبکه سایبری خارجی
دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان از کشف «شبکه
گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران» خبر داد و
گفت :به زودی مستندات ازطریق وزارت اطالعات منتشر
میشود.
به گزارش ایسنا ،امیر دریابان علی شمخانی در خصوص
اقدامات متقابل جمهوری اسالمی ایران در قبال اظهارات
مشاور امنیت ملی آمریکا که هفته گذشته تأیید کرد
آمریکا در حال انجام عملیات سایبری تهاجمی خارجی
است تا به روسیه و دیگران نشان دهد که آنها بهای
مداخلههای خود در امور آمریکا را خواهند پرداخت گفت:
اوال ً حمله سایبری علیه کشورها روی دیگر حمله نظامی
است که آمریکا به صورت غیرقانونی و برخالف موازین
حقوقی و حتی ادبیات و سیاستهای امنیتی خود ،به آن
مبادرت میورزد و طبیعتا ًباید پاسخگوی این اقدام خود در
مجامع بینالمللی باشد.
وی افزود :در نهمین اجالس بینالمللی نمایندگان
عالی امور امنیتی کشورهای جهان نیز که سال گذشته
در روسیه برگزار شد یکی از اصلیترین موضوعات مورد
بحث تهدیدات سایبری و کارکرد آن در توسعه تروریسم و
همچنین نحوه همکاری و مشارکت کشورها برای مقابله با
آن بود ،طبیعتا ًاظهارات اخیر بولتون که به نوعی اذعان به
تروریسم دولتی است در اجالس امروز در روسیه بازتاب
خواهد داشت.
شمخانی گفت :هرچند اظهار این موارد موضوع جدیدی
است اما تهاجمات سایبری آمریکا به کشورهای دیگر
سابقه طوالنی داشته و آمریکاییها به صورت مستمر این
اقدامات را در کنار جنگ اقتصادی و اطالعاتی علیه ایران و
بسیاری از کشورهای دیگر دنبال میکنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه خاطرنشان
کرد :البته ما نیز از طریق همکاری و تماسهای نزدیک

با ُ
شرکایمان این تهدیدات را به صورت مستمر بررسی و
رصد میکنیم و تمهیدات دفاعی مطمئنی را در قبال آن
فعال کردهایم.
وی تاکید کرد :نکتهای که جا دارد در این بخش به آن
اشاره کنم فاصله معنیدار میان توان ادعایی و قابلیتهای
واقعی آمریکا در حوزههای سایبری ،نظامی و امنیتی
است .آمریکاییها عالقهمند هستند با هدف ارعاب و
لطمه زدن به اراده کشورها برای مقاومت در برابر خوی
تجاوزگری این کشور منطق تخیلی فیلمهای هالیوودی را
به عنوان واقعیت به افکار عمومی منتقل کنند.
شمخانی افزود :جالب است بدانید ،مدتی قبل یکی از
پیچیدهترین شبکههای سایبری سازمان سیا که در حوزه
جاسوسی سایبری به کار گرفته میشد و بخش مهمی از
ظرفیتهای عملیاتی سیا در کشورهای هدف آمریکا بود

توسط دستگاههای اطالعاتی ایران کشف شد و مورد ضربه
قرار گرفت .دبیر شورایعالی امنیت ملی در این ارتباط
ادامه داد :با توجه به همکاری جاری میان ایران و بسیاری
از کشورهای جهان در قالب ایجاد «شبکه ضد جاسوسی
بینالمللی» علیه آمریکا ،ما اطالعات شبکه کشف شده را
که در چند کشور دیگر نیز فعال بود در اختیار شرکایمان
قرار دادیم که منجر به شناسایی و فروپاشی شبکه افسران
اطالعاتی سیا و دستگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات
آنها در کشورهای مختلف شد.
شمخانی تصریح کرد :آمریکاییها این اقدام ایران
را «شکست مفتضحانه اطالعاتی» نامگذاری کردند.
مستندات این پروژه نیز تماما ًموجود است.
وی افزود :چون بخشی از ابعاد این کیس قبال ً توسط
خود سازمان سیا افشا شده ،میشود این اسناد را هم
منتشر کرد تا مردم در جریان موضوع قرار بگیرند و من از
وزارت اطالعات میخواهم فیلمها و بخشی از اعترافات را
حتما ًمنتشر کنند.
شمخانی در خصوص شرکت در دهمین اجالس
بینالمللی نمایندگان عالی امور امنیتی کشورهای جهان که
از فردا در روسیه برگزار میشود ،گفت :یکی از موضوعات
مهمی که امروز به دغدغه جدی بسیاری از کشورهای
جهان تبدیل شده ،مجموعه رفتارهای هنجارشکنانه آمریکا
در نقض معاهدات بینالمللی است که نمونههای آن را در
خروج این کشور از برجام و معاهدات خلع سالح ،مسئله
قدس ،به رسمیت شناختن اشغال جوالن و همچنین
مسئله حضور نظامی ناامنکننده آمریکا در آبراههای مهم
بینالمللی میتوانیم مشاهده کنیم.
وی افزود :ما همواره بر موضع اصولی خود در خصوص
ضرورت پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در
مناطق مختلف ،که عامل بحران و ناامنی است تاکید

واکنش وزیر نفت به حاشیهسازیها:

متاسفانه با آقای روحانی هیچ مشکلی در این  ۶سال نداشتم
وزیر نفت درباره حاشیهسازی ایجاد تغییرات در وزارت نفت با بیان اینکه
هیچگاه عقبنشینی نمیکند ،گفت :متاسفانه با آقای روحانی هیچ مشکل و
چالشی در این  ۶سال نداشتم.
به گزارش ایرنا ،بیژن زنگنه روز دوشنبه حواشی ایجاد شده مبنی بر احتمال
برکناریاش از وزارت نفت به دلیل چالش با رئیسجمهوری را رد کرد و گفت:
من هم این موضوع را شنیدم ولی متأسفانه با آقای روحانی هیچ مشکل و
چالشی در این  ۶سال نداشتم.
وی افزود :نمیدانم اینگونه خبرها را چه کسانی و چگونه به بعضی از
دوستان نماینده در مجلس میدهند.
وزیر نفت تصریح کرد :من بارها خواهش کردم که دوستان نماینده ،این

منابعشان را تغییر دهند .منابع آنها زیاد اشتباه انجام میدهند چرا که از ۲۶
یا  ۲۷یا  ۳۰نفری که در دولت هستند ،یک نفر باید این موضوع را شنیده
باشد و یا آن را تأیید کند.
زنگنه همچنین بیان کرد :در حضور  ۳۰عضو دولت میآیند از قول آقای
روحانی و دیگران دروغ میگویند.

وی خاطرنشان کرد :کسی چنین چیزی نشنیده ،بلکه فقط منبعی
این حرفها را شنیده که برخالف رفته و آن را به نمایندهای گفته
است.
وزیر نفت با بیان این مطلب تصریح کرد :من هیچوقت عقبنشینی
نمیکنم.

کردهایم .حضور نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان
بهویژه در خلیج فارس برای همه کشورهای حاشیه تهدید
محسوب میشود .اقدام جنایتکارانه ناو آمریکایی در
سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران موضوعی نیست که
به راحتی از حافظه تاریخی مردم جهان پاک شود بهویژه
آنکه حاکمان کاخ سفید پس از این جنایت به فرمانده ناو
وینسنس مدال افتخار نیز دادند.
شمخانی تصریح کرد :در حالی که آمریکاییها همواره
تالش میکنند که حضور نظامی خود در مناطق مختلف
جهان را عامل ایجاد امنیت معرفی کنند اما تجربه
سالهای گذشته نشان میدهد که این حضور حاصلی
جز ناامنی و بیثباتی نداشته است .از این رو آمریکا به
عنوان عامل اصلی ناامنی حق ندارد در مورد امنیت مردم
و کشورهای منطقه اظهارنظر کند.
دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان خاطرنشان کرد:
ما بارها تاکید کردهایم که ضامن حفظ امنیت در خلیج
فارس و تنگه هرمز هستیم و ابتکارات متعددی را برای
همکاری با کشورهای همسایه در زمینه کاهش تنشها
ارائه کردهایم .اما هر بار به بهانه یا اقدامی مشکوک ،خللی
در گفتوگوهای آغاز شده به وجود آمده و با ورود و
مداخله آمریکا شکافها توسعه یافته است.
وی اضافه کرد :شکل گیری این شرایط موجب شده
که آمریکاییها با طرح مباحث ایرانهراسانه سالحهای
بیشتری به برخی کشورهای منطقه بفروشند .مجموعه
مباحث فوق نشان میدهد که آمریکاییها هرگز به دنبال
ایجاد امنیت و ثبات در منطقه نبودهاند.
شمخانی در پایان خاطرنشان کرد :به طور قطع در
گفتوگوهای دوجانبه با مقامات عالی امنیتی کشورهای
مختلف در زمینه رفتارها و اقدامات ناامنکننده آمریکا در
جهان نیز تبادل نظر و گفتوگو خواهیم کرد.

