جزئیات نخستین ضرب ه جهانی واجا
به شبک ه جاسوسی آمریکا اعالم شد

شکار جاسوسهای آمریکایی
با استفاده از فضای سایبری
صفحه 2

«ابتکار» از تالش دولت برای تطبیق با چالشهای اقتصادی گزارش میدهد

اصالح ساختار بودجه در شرایط تحریمی جدید
شرح درصفحه 4

پیشخوان
چرا برخی همیشه منتقد ،معترض و مخالفند؟

ِگالم و سندروم
مالنصرالدین!

سرمقاله

جالل خوشچهره

پاسخ به سیاست فشار حداکثری
م متقابل در چارچوب
ایران و آمریکا همچنان به اقدا 
سیاست «فشار حداکثری» مشغولند .این درحالی است
که دوطرف بر پرهیز از جنگ تأکید دارند ،ولی ناظران
درباره احتمال درگیری «تصادفی» هشدار میدهند.
ایران در تازهترین اقدام ،دوشنبه ( ۲۷خرداد) اعالم
کرد که در ده روز آینده حجم ذخایر اورانیوم غنیشده
خود را از سقف  ۳۰۰کیلوگرم باال میبرد .این اقدام در پی
سرخوردگی از ضرباالجل  60روزهای بود که برای اعضای
گروه  4+1تعیین شد؛ به این امید که دیگر اعضای گروه
به تعهدات خود در قبال تأمین منافع ایران پس از خروج
آمریکا از برجام عمل کنند .دور از انتظار نخواهد بود
اگر پس از این نیز شاهد ابتکارهای تازهتر در واکنش به
سیاست فشار حداکثری باشیم.
اقدام ایران با واکنشهای هشداردهنده از سوی اعضای
گروه  4+1همراه شد ولی طی یکسال و اندی پس از خروج
آمریکا از برجام ،منتقدان این اقدام به دو پرسش روشن
پاسخ نداده و واکنش درخور نداشتهاند؛ اینکه آیا مسبب
اوضاع جاری ایران است و یا دولت آمریکا؟ همچنین آیا
پس از خروج آمریکا از برجام ،منافع ایران را در این توافق
بینالمللی تأمین شده است؟ مصداق این مدعا تجارت
دوجانبه ایران و اروپا در حداقل سه ماه نخست سال
جاری میالدی است .براساس آمار رسمی کمیسیون اروپا،
صادرات ایران به این اتحادیه  87.5درصد کاهش یافت و
به  217میلیون یورو رسید.

گروه جامعه :شخصیت گالم در سریال انیمیشنی گالیور را به
یاد میآورید؟ کسی که به همه چیز بدبین بود .آقای معترض
با صدای اصغر سمسارزاده در صبح جمعه با رادیو را چطور؟
همان که تکه کالمش «مخم و مخم مخالفم» بود .این همیشه
منتقد ،مخالف و معترض بودن سالهاست که در شخصیت
بسیاری وجود دارد ،اما به نظر میرسد عصر ارتباطات با تکیه بر
شبکههای اجتماعی باعث شده که نمود آنها در جامعه بیش
از پیش به چشم بیاید.
صفحه 3

جواب محسن هاشمی در پاسخ به واکنشها
به سخنانش درباره حیات شبانه پایتخت

نمیتوانم به بقیه بگویم
چه زمانی بخوابید
صفحه 3

چرا رشد اقتصادی ایران بعداز تجربه مثبت شدن
دوباره منفی شده است؟

رمزگشایی یک عالمت منفی
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گروه پارلمان  -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا در صفحه توئیتر خود با بیان
اینکه «طرح اصالح ساختاری بودجه بر مبنای  ۴محور و  ۲۳برنامه در وبگاه این سازمان
منتشر شده است» ،از صاحبنظران خواست تا نظرات تکمیلی خود را دراینباره به آنها
اعالم کنند .با توجه به تحریمهای اقتصادی و کاهش فروش نفت و به دنبال آن تاثیر
مستقیم این کاهش بر میزان درآمد نفتی و بودجه کشور ،دولت در تامین بودجه برای

سال  98با مشکل و چالشهایی مواجه شده است .البته این امر قابل پیشبینی بود ،به
همین دلیل محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای پایانی سال
 97طی جلسهای غیرعلنی به نمایندگان مجلس گفت که دولت درصدد اصالح و تغییر
ساختار بودجه است و این اصالح ساختار را در قالب چند محور به مجلس ارائه خواهد کرد.

صفحه 7

خطر حریق تا چه اندازه محوطههای تاریخی ایران را
تهدیدمیکند؟

آتش در کمین تاریخ

رئیسجمهوری در مراسم افتتاح پایانه مسافربری «سالم» در فرودگاه امام خمینی(ره):
صفحه 14

« ابتکار» روند ظهور و سقوط نخستین رئیسجمهوری
غیرنظامی مصر را بررسی میکند

ادامه درصفحه 2

مرسی نماد آرزوی ناکام
اخوانالمسلمین

اساس جنگ بدخواهان با ملت ما
جنگ ارادههاست

علی آهنگر
برجام با تمام تمام کشوقوسها و سوابقی که داشت فقط زمانی در
کشور قابلیت اجرا یافت که از تصویب مجلس گذشت.
در  21مهرماه  1394بود که طرح اجرای برجام با  161رای موافق 59 ،رای
مخالف و  13رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .با تایید
قاطع طرح مزبور در جلسه روز بعد شورای نگهبان ،رئیس مجلس فرصت
یافت تا در روز  23مهرماه قانون اجرای برجام را به دولت ابالغ کند.
اکنون آنچه که بر سر برجام از اینسوی و آنسوی آمده سرانجام آن را
به محاق افکنده است.
روز دوشنبه  27خرداد  ،98بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی
ایران در مجتمع آب سنگین اراک به خبرنگاران اعالم کرد ایران از ششم
تیرماه از سقف تعیینشده  300کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده عبور
خواهد کرد.
او همچنین اعالم کرد افزایش سطح غنیسازی میتواند از  3.67درصد تا
هر سطح باالتری افرایش یابد.
تعبیرات و توضیحاتی که پبش از این عباس عراقچی از آن به عنوان
«خروج از برجام» یاد کرده بود .معاون وزیر امورخارجه پس از دیداری
که در روز شنبه  25خرداد با هلگا اشمید ،معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در تهران داشت نکاتی را با صراحت بیان کرد .او گفت در
صورتی که ایران از منافع رفع تحریمها در مهلت تمدیدنشدنی  60روزه
بهرهمند نشود ،خروج از برجام را در دستورکار قرار میدهد.
از سوی دیگر ،افزایش سقف اورانیوم غنیشده از  300کیلوگرم و عبور از
سطح غنیسازی  3.67درصد ،در باور طرفهای اروپایی به عنوان خروج از
برجام تلقی میشود .خروجی که اروپا را چنان که به صراحت اعالم کردهاند
در کنار آمریکا قرار داده و منجر به افزایش و حتی بازگشت تحریمهای
پیشین خواهد شد.
چنان که هایکو ماس پس از دیداری که از تهران داشت ،در مالقات با
همتای سوییسی خود در  24خرداد اظهار کرد اگر ایران از برجام خارج شود
همه تحریمها بازمیگردد .موضوعی که دولت بریتانیا هم پس از سخنان
کمالوندی آن را روی میز قرار داد.
حال که ظاهرا همه قدمها برای خروج از برجام برداشته میشود ،یک
سوال اساسی مطرح میشود و آن اینکه مجلس شورای اسالمی که با
تصویبش برجام قابلیت اجرایی یافت ،حاال در کجای خروج از برجام
ایستاده است؟
موضوع حیاتی و اساسی خروج از برجام چیزی نیست که مجلس نسبت
به آن بیتفاوتی و سکوت اختیار کند .این وظیفهای است که اصلهای
 77 ،71و دیگر اصول قانون اساسی به نمایندگان ملت محول کرده است.
اکنون که در آستانه انتخابات دیگری از مجلس شورای اسالمی قرار
داریم ،آزمونی در حد و اندازه قضاوت سخت تاریخ در پیشروی مجلس
قرار دارد .آزمونی که تفاوت بودن یا نبودن و هویت آن را مشخص میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید یک موضوع را برای موکالنشان
روشن کنند که خروج از برجام چه نفعی برای ملت و کشور دارد؟
آیا مگر اصول سیاستورزی و کشورداری و «تدبیر منزل و سیاست
مدن» به قول خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخالق ناصری بر مبنای
جذب منفعت و دفع مضرت بنا نشده است؟
خروج از برجام کدام منفعت را برای ایران به ارمغان میآورد و چه مضرتی
را از کشور دور میکند؟
این سوالی است که نمایندگان مجلس باید پاسخگوی آن برای موکالن
خود باشند.

اتمام ماجرای من
و پرسپولیس
صفحه 8

صفحه 2

صفحه 15

یادداشت
مجلس در کجای خروج از برجام ایستاده است؟

برانکو رسما جداییاش را تایید کرد

در مجمع وزیران ادوار مطرح شد

از پیشنهاد عارف به مجمع تشخیص مصلحت تا راهکار وزیر نفت برای گذر از شرایط تحریمها
رئیس مجمع وزیران ادوار و رئیس فراکسیون امید مجلس
گفت :انتظار ما از قوای کشور و مجمع تشخیص مصلحت
نظام این است که مجمع وزیران ادوار را به عنوان مشاور خود
قرار دهند و با این نهاد همکاری نزدیکی داشته باشند.
محمدرضا عارف در جلسه مجمع عمومی تشکل مردمنهاد
وزیران ادوار که شامل وزرای دولتهای بعد انقالب میشود،
اظهار کرد :این مجمع شاید باالترین ظرفیت را برای حل
مشکالت کشور در اختیار دارد .اهداف ما شناسایی موانع
توسعه کشور و ارائه راهکار برای آن ،استفاده از ظرفیتهای
انسانی برای حل مشکالت و همافزایی و هماندیشی نخبگان
مدیریتی برای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است .وی
با بیان اینکه برای اجرایی کردن این سه هدف  ۱۰مأموریت
دیده شده است خاطرنشان کرد :در طول این مدت هیئت
مدیره مجمع  ۱۱جلسه رسمی داشته است و گزارشی از این
فعالیتها را به رهبری و رئیسجمهوری دادهایم و اعالم
کردهایم آماده همکاری با دولت هستیم .ما همچنین درباره
چگونگی انتقال تجربیات به نسلهای بعدی و دولتهای

بعدی بحثهای جدی داشتهایم و مصوب کردهایم که آکادمی
وزرا برای این هدف تشکیل شود .ما همچنین جلسه مشترکی
با مرکز الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت برگزار کردهایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
برای استفاده از ظرفیتهای این تشکل باید اعضا مشارکت
فعالتری داشته باشند و کمیسیونهای تخصصی هم فعالتر
شوند .کشور در شرایط خاصی قرار دارد و ما با تحریمهای
ظالمانه مواجهایم و بنابراین برای حل این مشکل باید جدیتر
عمل کنیم .همچنین برای حل مسائلی از قبیل محیطزیست،
بیکاری ،دستیابی به رشد اقتصادی ،نظام بانکی ،بحران
صندوقهای تأمین اجتماعی ،فساد ،تعامالت بینالمللی و
سیاست خارجی باید بیشتر کار کنیم .همچنین برای افزایش
سرمایه اجتماعی نیز باید جدیتر عمل کنیم .عارف در پایان
با اشاره به اینکه ما برای همکاری با همه نهادها و قوای کشور
اعالم آمادگی کردهایم گفت :انتظار ما از قوای سه گانه
بهویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این نهاد
غیردولتی و راهبردی را مشاور خود قرار دهند و با این نهاد

همکاری نزدیکی داشته باشند .همچنین بیژن زنگنه ،وزیر
نفت طی سخنانی در این مراسم درباره وضعیت امروز
کشور گفت :شرایط امروز از زمان جنگ سختتر است
چرا که آن زمان میتوانستیم نفت صادر کنیم و امروز هیچ
نفتی به اسم ایران نمیتوانیم بفروشیم و در زمینه انتقال
ارز هم با مشکالت بسیاری مواجه هستیم .وی افزود:
امروز نهتنها فروش نفت با سختیهای بسیاری مواجه
شده بلکه نمیتوانیم حتی اگر نفت را فروختیم ،پول آن را
به راحتی وارد کشور کنیم در حالی که آن زمان این مشکل
وجود نداشت و هماکنون برای خرید و فروش کاالهای
دیگر نیز از جمله فرآوردههای نفتی ،با مشکل مواجه
هستیم .وزیر نفت ادامه داد :آمریکا در شرایط کنونی در
هیچ زمینهای علیه ملت ایران کمکاری نکرده و کم نگذاشته
است و تنها تفاوت شرایط امروز با شرایط جنگی ابتدای
انقالب این است که دود و آتش و خون در کار نیست و
به همین دلیل آنطور که آن زمان احساس میشد ،امروز
قابل درک نیست اما با تمام توان و قدرت در حال تالش و

کار هستیم تا بتوانیم از شرایط سخت کنونی عبور کنیم و
اگر مشکالت در داخل کشور حل شود ،مسائل خارجی و
بینالمللی قابل حل است.
او که برای تقدیر از زحمات و تالشهای شهید تندگویان
وزیر وقت نفت در سالهای ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی
و جنگ به سالن همایشهای سازمان مدیریت صنعتی رفته
بود ،گفت :شهید تندگویان شخصیت انقالبی ،زجرکشیده و
زندانرفتهای بود و در خانوادهای متدین متولد شد و در همان
ماه اول جنگ که برای رسیدگی به پاالیشگاه آبادان به این
شهر مسافرت کرده بود ،از سوی عراقیها اسیر و نهایتا ًشهید
شد و هنوز نقاط مبهمی در نوع و چگونگی شهادت ایشان
وجود دارد .زنگنه افزود :شهید تندگویان و خانواده متدین
ایشان همیشه برای من یک الگو بودند و امیدواریم بتوانیم
همه جا پای آنها بگذاریم .وی اظهار کرد :متأسفانه هماکنون
نسلی همچون شهید تندگویان در بین مدیران میانی و ارشد
کشور در حال انقراض است؛ مدیرانی که برای خدا کار کنند
و فقط به فکر پرکردن جیب خودشان نباشند.

هشدار نانسی پلوسی به ترامپ

اعزام نیروی جدید به خاورمیانه به اختالفات با ایران دامن میزند

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از تصمیم رئیسجمهور کشورش
برای اعزام نیروی جدید به خاورمیانه هشدار داد که این اقدام به اختالفات با
ایران دامن میزند.
نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیهای به

تصمیم دونالد ترامپ رئیس دولت این کشور برای اعزام هزار نیروی جدید به
خاورمیانه واکنش نشان داد و از آن انتقاد کرد .در این بیانیه که روی صفحه
نانسی پلوسی در وبسایت رسمی مجلس نمایندگان قرار گرفته ،با تکرار
ادعاهای واهی و نخنمای واشنگتن علیه کشورمان آمده است که اگرچه آمریکا
باید کماکان ایران را برای فعالیتهایش در منطقه مسئول بداند اما ما باید
قوی ،هوشمند و استراتژیک باشیم ،نه اینکه در تصمیمات خود بیمالحظه
و شتابزده عمل کنیم.
پلوسی در ادامه با تاکید بر اینکه کنگره باید هرچه زودتر در جریان تصمیمات
و برنامههای دولت قرار گیرد ،افزود :این تصمیم ِ به شدت نگرانکننده منجر
به تشدید وضعیت با ایران میشود و خطر سوءمحاسبات جدی از سوی طرف
مقابل را افزایش میدهد .وی همچنین خاطرنشان کرد :برای کاهش تنشها
دیپلماسی یک ضرورت است .بنابراین ،آمریکا باید به مشورت با متحدانمان
ادامه دهد تا ما موجب ناامنتر شدن منطقه نشویم.

به گزارش ایسنا ،کاخ سفید روز سهشنبه اعالم کرد که رئیس ایاالت متحده
دستور اعزام هزار نیروی جدید به خاورمیانه را صادر کرده است .مقامات
آمریکایی اعالم کردهاند این افزایش نیرو در خاورمیانه به دلیل افزایش
تنشها در خلیج فارس است .در تازهترین مورد از این تنشها پنجشنبه
گذشته در اقدامی مشکوک دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتند
که آمریکا بالفاصله و بدون ارائه مدرک قابل استنادی ایران را مسئول آن
دانست .همچنین پاتریک شاناهان ،سرپرست وزارت دفاع آمریکا همزمان با
موافقت ترامپ با اعزام نیروی جدید به خاورمیانه تاکید کرد که واشنگتن
به دنبال درگیری با ایران نیست و اقدام آنها «در جهت اطمینان یافتن از
ایمنی نیروهای نظامی آمریکایی و برای حفاظت از منافع ملی آمریکا انجام
میشود» .وی افزود :این تعداد نیرو بنا به درخواست سنتکام (فرماندهی
مرکزی ارتش آمریکا) و توصیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از
مشورت با کاخ سفید به خاورمیانه اعزام میشوند.

شمخانی در نشست مقامات عالی امنیتی  ۶کشور همسایه افغانستان:

همسایگان افغانستان امکان مداخله کشورهای فرامنطقهای در بحران این کشور را محدود کنند
در نشست مقامات عالی امنیتی  ۶کشور همسایه
افغانستان که دیروز (سهشنبه  ۲۸خرداد) در شهر اوفا
روسیه برگزار شد شرکتکنندگان بر تداوم تالش مشترک
برای حمایت از آشتی ملی و ثبات در این کشور تاکید
کردند.
این نشست با حضور مقامات عالی امنیتی ایران،
روسیه ،چین ،افغانستان ،هند و پاکستان با هدف بررسی
ت همسایگان افغانستان
روند اجرای توافقات اولین نشس ِ

که سال گذشته به ابتکار ایران در شهر تهران برگزار شد
تشکیل شد .در ابتدای این نشست ،نیکالی پاتروشف
دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه با قدردانی از
ابتکار جمهوری اسالمی ایران برای پایهگذاری نشست
مسئوالن عالی امنیتی کشورهای همسایه افعانستان
گفت :ایجاد ثبات ،صلح و مشارکت همه اقوام و طرفهای
افغانی در فرآیند آشتی ملی خواست و اراده کشورهای
همسایه افغانستان است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان نیز در این
نشست با بیان نگرانیهای ناشی از افزایش شکافهای
سیاسی در افغانستان بر ضرورت تداوم همکاری و
مشارکت همسایگان این کشور برای تقویت ساختارهای
قانونی بر اساس رای و مشارکت همگانی تاکید کرد.
شمخانی با ارائه پیشنهادات ایران در زمینه ترکیب ،زمان،
دستور جلسه و سازوکارهای فعالیت اثرگذار همسایگان
افغانستان در پروسه شکلگیری آشتی ملی در این کشور

اظهار کرد :الزم است همسایگان افغانستان با هماهنگی
دولت قانونی این کشور ضمن افزایش تماس و ارتباط با
معارضان افغانی امکان مداخله کشورهای فرامنطقهای در
بحران این کشور را محدود سازند .در ادامه این نشست
و پس از سخنرانی نمایندگان هند ،چین ،پاکستان و
افغانستان با موافقت اعضای نشست مقرر گردید دومین
نشست مقامات عالی امنیتی همسایگان افغانستان در
نیمه دوم سال جاری در تهران برگزار شود.

