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تازه های مطبوعات
••رســالــت  -در دو روز گــذشــتــه ،گــزارشهــا و
شکایتهای متعددی از سوی داوطلبان کنکور
سراسری تجربی و ریاضی و خانوادههای آنان به
دست ما رسیده است .آن چه باعث به همریختگی
این عزیزان شده ،مشاهده تخلف و احتمال تقلب
در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده
است .رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی و
استعفاکند.
••اطالعات -این روزنامه با انتقاد از علی دایی به
خاطر دفاع از درآمد فوتبالیست ها نوشت :دفاع از
قراردادهای خارج از عرف فوتبال در هر شرایطی
دفاع از سیستم حاکم داللی این روزهای فوتبال
است و ناخواسته دفاع از ناحق محسوب میشود.
آیا آقای دایی این را میداند که اگر چنگال داللی
از روی دوش فوتبال برداشته شود ،مبلغ تمام این
قراردادهابهیکسومکاهشپیدامیکند؟
••جمهوری اسالمی -اینروزنامهبااشارهبهروند
مذاکراتدوحهنوشت:اکنوندوفرصتدراختیار
است؛ یکی همان حاکمیت دموکراتها بر آمریکا
که حداقل در اصل بازگشت به برجام با جمهوری
خواهانتفاوتنظروادعایبازگشتدارند.فرصت
دیگر پادرمیانی بعضی کشورهای جنوب خلیج
فارس از جمله قطر است که درصدد هستند کاری
کنند تا مذاکرات به نتیجه برسد و توافق حاصل
شود .راه درست این است که مسئولیت مذاکرات
برجامی برعهده کسانی باشد که او ًال به اصل
برجام اعتقاد دارند ،ثانی ًا به نظر اکثریت مردم که
خواهانرسیدنبهتوافقهستند،احترامبگذارند
و ثالث ًا این واقعیت را درک کرده باشند که با احیای
برجامولغوتحریمهابسیاریازمشکالتمردمحل
خواهدشد.
••شــرق -عزیزی خــادم پس از عــزل از ریاست
فدراسیون فوتبال در مصاحبه اخیر خود با این
روزنامهگفت :کجایدنیابهتریننتایجرامیگیرند،
سریعترینصعودرابهدستمیآورندوبعدبارئیس
فدراسیون فوتبالش چنین کاری میکنند؟ دروغ
میگویندوتهمتمیزنند؟
••شهروند  -این روزنامه به نقل از اقراریان عضو
شــورای شهر تهران نوشت :مالکان متخلف در
تهران بــرای مقابله با ماموران شهرداری سراغ
اراذلواوباشمیروند.متاسفانهشاهدهستیمکه
از برخی بانوان برای ایجاد نزاع استفاده میکنند.
اینگونهکهاینخانمهامانعورودوحضورکارکنان
شهرداری میشوند ... .اراذل و اوباش متخلفان
ساختمانیرااسکورتمیکنند.

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت :علیاکبر صالحی وزیر
اسبق امــور خارجه گفت که تاسیس سازمان
دیپلماسی اقتصادی را درســت نمیداند و
تاسیس یک شــورای عالی مختص دیپلماسی
اقتصادی و زیر نظر رئیسجمهور را پیشنهاد
میدهد .از نظر او تاسیس این سازمان یا نهاد
مستقل در عرصه دیپلماسی اقتصادی میتواند
وضعیت را بدتر کند .وحید جــالزاده ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس ،در برنامه صف
اول شبکه خبر از پیشنهاد تاسیس یک سازمان
جدید با محوریت دیپلماسی اقتصادی خبر
داده بود.
••رویــداد  24مدعی شــد :نــامـهای از جمیله
علمالهدی همسر آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی
خطاب به همسران جانبازان ،ایثارگران و...
منتشر شده که وی در پایان از امضای «همسر
رئیسجمهور» پس از درج نــام خــود استفاده
کــرده اســت .این کار در فضای سیاسی ایران
مرسوم نیست.
••انتخاب خبر داد :حجت االسالم سید محسن
اخوان در ساعات ابتدایی امروز برای اقامه نماز
جماعت صبح به مسجد بقیة ا(...عــج) خیابان
برازنده اصفهان مراجعه و در هنگام بازگشت،
راکب موتورسیکلتی با اسلحه به سمت او شلیک
کرد که البته خوشبختانه آسیب جدی به این
روحانی نرسید .هنوز اخبار از چرایی و عامالن
این سوءقصد در دست نیست.
••عصر ایران نوشت :ستاد امر به معروف و نهی
از منکر به دنبال انتشار گسترده دو فیلم تبلیغاتی
توسط یک شرکت تولید بستنی ،علیه این شرکت
اعالم جرم کرد .صادق منش مدیرکل حقوقی و
امور مجلس ستاد مذکور گفته است که این ستاد
پیش از این «به جای پیگیری قضایی ،مدیرعامل
این شرکت را دعوت کرده و به او در این باره تذکر
لسانی داده بود» اما با توجه به تکرار این روند بر
خالف تعهد قبلی مدیرعامل شرکت ،ستاد ناچار
به پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی شد.
••فرارو نوشت :تعطیلی پمپ بنزینها در تهران
تکذیبشد .بررسیهایایرناالبتهنشانمیدهد
که هیچ جایگاه سوختی در تهران تعطیل نشده و
نیست و همگی در حال عرضه سوخت به مردم
هستند.
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میانجیگریامیرعبداللهیاندرشام
وزیر خارجه کشورمان پس از سفری چند ساعته به آنکارا
وارد دمشق شد و گفت :برای حل سوءتفاهمات موجود بین
ترکیه و سوریه از طریق دیپلماسی تالش می کنیم
گــروه سیاسی  -روابـــط سیاسی و
اقتصادی ایــران و سوریه در یک دهه
گذشته بیش از هــر زمـــان دیگری
افزایش یافته است و هر چند برخی
کشورها این سطح از پیوندها را تالش
موقتی بــرای نــابــودی تروریست ها
میدانستند اما با وجود از بین رفتن
هستههایاصلیتکفیریها،دوکشور
روز به روز همکاری هــای خــود را در
عرصههای مختلف سیاسی و به ویژه
اقتصادی تقویت میکنند .در همین
راستا ،حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان در هفتهای که
گذشت سفری چند ساعته به ترکیه
داشت و با اردوغان رئیس جمهور این
کشور دیــدار کــرد .او دیــروز نیز وارد
سوریه شد .سفر امیرعبداللهیان به
دمشق در شرایط کنونی حاوی پیام
هایمهمبرایدیگربازیگرانمنطقهای

نیز هست که در سال های اخیر همه
ابزارهای خود را به کار گرفته بودند
تا روابــط دو کشور را برهم بزنند .از
آن جا که رسانههای غربی و عربی
با فضاسازی و ایجاد مــوج تبلیغاتی
درب ــاره شــروع رونــد بــازســازی روابــط
میاندمشقوکشورهایعربی،مدعی
بودند که روابــط تهران  -دمشق پس
از پیچیدن طومار تروریست ها و پایان
بحران  11ساله سیر نزولی خواهد
داشتامابرخالفاینادعاها،مقامات
دمشق در سال های اخیر نشان دادند
که روابــط با ایــران ناگسستنی است.
بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه بارها
گفته که در روند بازسازی این کشور
اولویتباکشورهاییاستکهدردوران
اشغالگریتروریستها،درکناردولت
و ملت سوریه بودند که اشاره صریحی
بهایرانوروسیهدارد.امیرعبداللهیان

نیز در بــدو ورود به دمشق در جمع
خبرنگاران گفت :سفر اخیر رئیس
جمهور سوریه به تهران نقطه عطف
جدیدی در روابــط دو کشور به شمار
میرود.دراینسفرواردمرحلهجدیدی
از همکاریهای همهجانبه دو کشور
از جمله در حوزههای متنوع اقتصادی
و تجاری شدیم .نکته مهم دیگری که
در سفر امیرعبداللهیان میتوان به
آن اشــاره کرد بحث عملیات نظامی
ترکیه است که احتماال در هفتههای
آینده انجام میشود .با توجه به این که
رجب طیب اردوغــان اعــام کــرده که
عملیات در شمال سوریه حتمی است
و در زمــان خاصی انجام میشود ،به
نظر میرسد امیرعبداللهیان حامل

پس از 2سال از آخرین حضور ناطق نوری در جمع سیاسیون و احزاب ،زمزمه هایی از
بازگشت دوباره او به صحنه سیاست به گوش می رسد

«شیخ نور» لیدر «جریان سوم» می شود؟

مجاور  -علیاکبر ناطق ن ــوری ،وزیــر دولــت
میرحسین مــوســوی ،رئیس اسبق مجلس و
محبوباصولگرایاندردهه 70یکیازمهمترین
بازیگران صحنه سیاست ایــران در  40سال
اخیر است که غبار این تغییرات بر قد و قامتش
هویداست .مهر  98و پس از  10ســال عزلت
گزینی و سکوت خبری ،حجت االســام علی
اکبر ناطق نوری سیاستمدار کهنه کار ایرانی

در فاصله چند مــاه مانده به انتخابات مجلس
یازدهم ،در جلسه روحانیت مبارز شرکت کرد.
این اقــدام علی اکبر ناطق نــوری ،یک شگفتانه
اساسی برای اهالی سیاست و فضای انتخاباتی
آن سال به حساب می آمد .حضوری که اگرچه
دوام چندانی نداشت و دیگر هم تکرار نشد اما
«شیخ نور» را از عزلت طوالنی خود جدا کرده و بار
دیگر او را به میدان سیاسی کشور کشانده بود .از

دیدار باقری  -ریابکوف در مسکو

مرندی :تضمین های خواسته شده از سوی ایران مربوط به دولت بایدن و اختیارات
دولت فعلی آمریکاست
محمدی – ساعاتی پس از پایان گفت وگو
در قطر و عزیمت علی باقری مذاکره کننده
ارشد ایــران و هیئت همراهش به تهران او بار
دیگر چمدان ها را بست تا ایــن بــار به مسکو
سفر کند و بــا همتای روس خــود ،سرگئی
ریابکوف گفت وگو و رایزنی داشته باشد .این
سفر دیپلماتیک اما یک حاشیه بزرگ داشت،
جایی که میخائیل اولیانوف نماینده روس
ها در وین خبر سفر باقری به روسیه را منتشر
کرد و باعث انتقاداتی در این خصوص شد.
اولیانوف در صفحه توئیتری خــود از دیــدار
«سرگئی ریابکوف» معاون وزیــر امــور خارجه
روسیه با «علی باقری» معاون وزیر امور خارجه
ایران و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی
درمذاکراتهستهایدرمسکوخبردادوگفت:
«تبادلنظربسیارحرفهایدرخصوصوضعیت
فعلی برجام و چشماندازهای مذاکرات وین
انجام گرفت .ارزیابی من این است« ،به رغم
تمامی دشواریها ،هنوز امکان احیای توافق
هستهایوجودداردوبرایتحققاینامر،ایاالت
متحدهبایدانعطافبیشتریازخودنشاندهد».
اعالم خبر سفر باقری به مسکو با انتقاداتی در
داخلکشورهمراهبودوبرخیکاربرانتوئیتری
این اقدام را خالف عرف دیپلماتیک دانستند.
همزمان الرنس نورمن خبرنگار والاستریت

ژورنال به نقل از دیپلماتهای غربی گزارش
داده که ایران درخواستهای جدیدی را روی
میز مذاکرات قرار داده است .این دیپلماتها
گفتهاند ایــران خواهان آن است که با احیای
توافق هستهای ،نظارتهای پادمانی آژانس
بینالمللیانرژیاتمیدرایراننیزمتوقفشود.
از سوی دیگر محمدرضا مرندی مشاور رسانه
ایتیم مذاکراتی کشورمان و تحلیلگر مسائل
بین الملل به سایت جماران گفت :متاسفانه
عدهایدرداخلکشورتحتتاثیرتحلیلرسانه
هایغربیهستند.برایمثالبحثاالنراجع
بهتضمیندولتآیندهآمریکادرخصوصبرجام
نیستوتمامبحثهامربوطبهتضمیندردوره
دولت آقای بایدن بوده است و تضمین هایی که
ایرانمیخواهدازشخصبایدنودولتاوست.
آقای بایدن از روز اول تالش کرد که هیچ گونه
تضمینمعناداریبهایرانندهد.بهعنوانمثال،
اگر دولت فعلی آمریکا بعد از یک سال از برجام
خارجشود،سرمایهگذارانخارجیباضررهای
جبران ناپذیری مواجه خواهند شد و آمریکا
تاکنون تضمین کافی در این خصوص نداده،
اگرچهپیشرفتهاییدراینزمینهصورتگرفته
است .وی افزود :تضمین های خواسته شده از
سوی ایران مربوط به دولت بایدن و اختیارات
دولتفعلیآمریکاست.

پیام آنکارا به دمشق نیز هست .همان
گونه که امیرعبداللهیان در بدو ورود
بــه دمشق هــم بــه ایــن مسئله اشــاره
کرد و در سخنانی گفت ،نگرانیهای
ترکیه را درک میکنیم و قویا مخالف
هرگونه اقــدام نظامی با هر توجیهی
هستیم .در سفر امیرعبداللهیان
به ترکیه که به نظرمی رسد با هدف
رایزنی دربــاره تحرکات صهیونیست
ها علیه ایران نیز انجام شده است ،دو
طرف درباره تحوالت سوریه هم گفت
وگو کردند .بنابراین سفر غیرمنتظره
امیرعبداللهیانبهسوریهکهبالفاصله
پس از بازگشت از ترکیه انجام شد
نــشــان مــیدهــد کــه مــقــامــات ترکیه
احتماال از طریق میانجی ایرانی و از

چهرهشاخصسیاسیایرانبرایمدتهاخبری
نبود تا این که در اواســط زمستان سال گذشته
و بعد از دو سال از آخرین حضور ناطق نوری در
جمع سیاسیون و احزاب ،دوباره نام وی از گوشه
وکناربهگوشرسید؛زمزمههاییکهتحلیلهایی
از بازگشت دوباره او به صحنه سیاست را به دوش
میکشید.قرننونوشت:اولینزمزمههاازبهمن
 1400شروع شد و در همان برهه اخباری مبنی
بر تشکیل جلسه مشترکی میان سیدمحمد
خاتمی ،علیاکبر ناطقنوری ،حسن روحانی و
سیدحسن خمینی منتشر شد .خبری که کمی
بعد جواد امــام ،از نزدیکان سیدمحمد خاتمی
رئیس دولت اصالحات آن را تایید کرد و درعین
حال آن را صرفا دوستانه دانست و تأیید کرد که
محتوای این جلسات سیاسی نیست و صرفا دید
و بازدید است .کامبیز مهدی زاده ،داماد روحانی
نیزدرمصاحبهایدیدارهایرئیسجمهوردولت
یازدهم و دوازدهم با سران و شیوخ اصالحات را
خارجازچارچوبسیاسیدانستوتاکیدداشت
که جلسات اخیر پدرزنش با امثال سیدحسن
خمینیوناطقنوری«روتینوعادی»بودهاست.
▪بازگشتدوبارهیاادامهپردهنشینی

اما درحالی سخن از روتین و عادی بودن این
جلسات مطرح شد که علیزاده طباطبایی عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران این جلسه را
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مسیردیپلماتیکمیخواهندبهدولت
سوریه این پیام را بدهند که در صورت
ورود نیروهای ترکیه به سوریه ،ارتش
سوریه وارد عمل نشود تا از افزایش
تلفات جلوگیری شود ،اما باتوجه به
ایــن که مقامات دمشق گفتهاند که
عملیات نظامی ترکیه بــازی با آتش
اســت و پاسخ قاطعی به آن خواهند
داد ،بسیار بعید به نظر میرسد که
حاکمان دمشق با ایــن درخواست
غیرمعقولاردوغانموافقتکنندامابا
اینحال،ترکیهبهخیالخود،خواسته
ازطریقایرانسطحتنشهاراکاهش
و به اشغالگریهای خــود در سوریه
ادامه دهد .از طرفی ،این درخواست
جنجالیکهجزئیاتآنمنتشرنشده،
درحالی است که روسیه هم به عنوان
حامی ســوریــه از عملیات ترکیه به
شدتنگراناستودرخصوصجنگ
افــروزیهــای اردوغ ــان هشدار داده
است.بنابرایندولتسوریهدرصورت
ورود ارتش ترکیه به خاک این کشور از
پشتیبانی روس ها نیز برخوردار است
و به تازگی رزمایش مشترکی بین دو
کشور با هدف مقابله با عملیات ترکیه
انجامدادند.

صالح و مشورتی در راستای ایجاد دولت سایه
معرفی و تاکید کرد که «احــزاب اصــاح طلب
درصددتشکیلدولتدرسایههستند،روحانی
در روزهای اخیر با آقایان ناطق نوری ،خاتمی،
باهنروالریجانیجلساتیداشتهاست».جلسات
و اظهاراتی که باعث شد شایعات درباره قدرت
گیری راســت میانه در اردوگــاه اصــاح طلبی
به اوج خود برسد و سخن از عزم روحانی برای
لیدری دولت سایه بر سر زبان ها بیفتد .چند
ماه بعد از آن دورهمی ،ناطق نوری در مجمع
سراسریجامعهاسالمیمهندسینکهدبیرکل
آنمحمدرضاباهنراست،شرکتکرد.البتهاین
پایانحرفوحدیثهانبودومدتیقبلماجرای
جلسه ولنجک ورد زبــان رسانههای اصولگرا
شد؛جلسهایکهگفتهمیشدباحضورروحانی،
خاتمی ،ناطق نــوری و سیدحسن خمینی در
منزل حسن روحــانــی بــرگــزار شــده بــود .این
زمزمههاآنقدرزیادشدتااینکهگمانهزنیهابه
سپردنلیدریجریانسومکهمیتواندمتشکل
از ائتالف اصالحطلبان و اصولگرایان معتدل
باشد،درمحافلسیاسیتقویتشد؛البتهحسین
مرعشی ،دبیرکل حزب کارگزاران صحت این
گمانهزنیها را رد و با مطرح کردن این که این
دیدارها گعدههای آخوندی است ،تصریح کرده
است« :با اطالع میگویم ناطق نوری آمادگی
بازگشتبهسیاستراندارد».
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چهره ها
فرماندهکلارتش:دایمبهاینفکرکنید،اگر
اینجمعههمانجمعهباشد...
امیرسرلشکرسیدعبدالرحیمموسویفرماندهکل
ارتشدرنشستتربیتیفرماندهانمراکزآموزشی
ارتش جمهوری اسالمی ایران با عنوان «گام دوم –
آمادگی برای ظهور» گفت« :این همایش مهم ترین
همایش پنج ساله فرماندهی بنده است . ...نقطه
عطف بیانیه گام دوم آمادگی بــرای ظهور است،
همه جهان و همه عالم مخاطب این فرمان است
ولی اولین کسانی که باید بیانیه گام دوم انقالب را
دنبالکنندنیروهایمسلحهستند».امیرسرلشکر
موسویدربخشدیگریازسخنانخودتاکیدکرد:
«اقداماتزیادیبایددرراستایاجرایاینفرماندر
ارتشصورتبگیردکهیکیازمهمترینآنها،تربیت
افسران و درجــهداران شایسته ،آمــاده و مستحق
ـش آماده
ظهور است که ارتش در این صورت ارتـ ِ
ظهور است ».وی همچنین خطاب به فرماندهان
ارتش خاطر نشان کرد« :باید دایم به این فکر کنید
که اگر این جمعه همان جمعه باشد که منتظر آن
هستیم ،آیا ما در ارتش حضرت امام عصر پذیرفته
خواهیمشدوچهجایگاهیدرآنداریم؟آموزشها،
رفتار و منش ما باید منطبق بر این تفکر باشد که
اگر این درجــه دار و افسر در ارتش
حضرت امــام عصر(عج) پذیرفته
نشود حسرت و عــدم حسرت و
عذاب این عدم پذیرش تا ابد
باماخواهدبود/».مهر

آصفری:مجلسبهدنبال
تصویبطرحراهپیماییمعترضاناست
محمدحسن آصفری نماینده اراک در واکنش به
فضای امنیتی کشور که به تبع اعتراضات مردمی
شکل گرفته اســت ،گفت :اعــتــراض بــه وضعیت
اقتصادی حاکم بر جامعه و اساس ًا هر اعتراضی که
بدون سالح باشد ،اجازه آن در قانون اساسی دیده
نفس اعتراض
شده است .شایسته نیست فردی به ِ
مسالمتآمیز،اعتراضکند.موضوعیکهنگرانیها
رازیادکرده،حضورافرادیاستکهبعض ًاشکمشان
سیر است اما در این اعتراضات مردمی و صنفی ،به
دنبال سوءاستفاده هستند ».وی همچنین تاکید
کرد« :به طور مثال ،اعتراض بازنشستهها و معلمان
حق است ولی باید افراد غیرمرتبط را از این صنفها
جداکرد.ازاینرودرکمیسیونشوراهاوامورداخلی
کشور ،در حال بررسی طرحی هستیم که اجازه
راهپیمایی با مجوز را به معترضان
بدهیم.حتیمیخواهیمفضاییرا
ایجاد کنیم که محل تجمع را هم
خــود معترضان پیشنهاد
کنند/».خبرآنالین

