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عبد السالم بن صالح هروی گوید؛ از ابو الحسن الرضا علیه السالم شنیدم که میفرمود« :رحمت خدا بر آن بندهای که ّ
زنده گردانَد!» .گفتم  :چگونه موضوع مورد اهتمام شما را زنده کند؟ فرمود « :تعالیم ما را فرا میگیرد و آن ها را به مردم میآموزد ؛
زیرا مردم اگر زیباییهای سخن ما را بدانند  ،بیگمان ،از ما پیروی میکنند(.عیون أخبار الرضا(ع) ،ج  ،۱ص ) ۳۰۷
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...

تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با اشاره به حادثه
تصادف دو قطار در استان سمنان نوشت :عباس آخوندی،
وزیر راه باید استعفا دهد .استعفای او و پذیرش این استعفا
از سوی ریاست محترم جمهور علیرغم کارنامه قابلقبول
آخوندی میتواند بدعتی مبارک و سرآغاز روشی نو در آیین
زمامداری در ایران باشد .این اقدام ،دولت یازدهم را به
دالیل بسیار تقویت خواهد نمود.
••ک��ی��ه��ان -یکی از دالی���ل جنجال ب��رس��ر لغو برخی
سخنرانیها ،برنامهریزی قبلی جهت جابهجایی برخی
م��دی��ران در آستانه انتخابات اس��ت .افراطیون مدعی
اصالحاتظرفیکسالاخیرفشارهابروزیرکشورراشدت
بخشیدهاند.هماورامتهمبهعدمهمراهیبادولتمیکنند
و مدعیاند که رئیسجمهور باید کسانی چون وزیرکشور و
دادگستری را -که قب ً
ال با اصولگرایان بودهاند -تغییر دهد
و هم به واسطه این فشار سعی میکنند باج و امتیاز بگیرند.
••آرمان امروز -جمشید مشایخی با حضور در برنامه حاال
خورشید گفت :رئیسجمهوری داریم كه خیلیها به او
حسادت میكنند و اجازه نمیدهند كه او به شكلی خوب
كار خود را ادامه دهد.

...

انعکاس
••خبرآنالین مدعی شد :حسین ا ...کرم در مطلبی با
این عنوان که ک��وروش وج��ود خارجی ن��دارد در صفحه
اینستاگرام خود نوشته است  :ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟ ﺳﻌﺪﯼ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ
ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥد؟؟؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ
ﺑﺰﺭگ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟؟؟ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮمتهای قبلتر ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ کیه ؟؟؟
••بولتننیوزمدعیشد:گفتهمیشود،جهانگیریدرپاسخ
به خواسته آخوندی مبنی بر دفاع از وی برای جلوگیری از
طرحاستیضاحشدرمجلسبهاوپیغامدادهکهعملکردشدر
هیچ کدام از بخشهای حوزه مسکن و شهرسازی قابل دفاع
نیست .به نظر میرسد که علت این پیغام درخواستی بوده
که جهانگیری از آخوندی مبنی بر استعفا به دنبال این حادثه
داشته و آخوندی این کار را به پورسیدآقایی سپرده است.
••پارس نیوز مدعی شد :گفته می شود حلقه کارگزاران
ت�لاش دارد تا محسن هاشمی رفسنجانی را به عنوان
شهردار آینده تهران با فشار به اصالح طلبان تحمیل نماید و
بر این اساس از هم اکنون کنار گذاشتن یا خدشه دار کردن
سایر گزینه ها را در دستور کار قرار داده است.
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صالحی با اشاره به جلسه کمیته نظارت بر اجرای برجام به ریاست رئیس جمهور خبرداد

پیش بینیهایکمیته نظارت بر برجام برای مقابله با تمدیدتحریم ها

هادی محمدی – رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با
اشاره به تمدید تحریم های  10ساله آمریکا علیه ایران در
مجلسنمایندگاناینکشورازتشکیلجلسهکمیتهنظارت
براجرایبرجامبهریاسترئیسجمهوردراینزمینهخبرداد
و گفت « :در این جلسه به تفصیل درباره تمدید تحریم های
موسوم به «ایسا» بحث شد و پیش بینی های الزم برای مقابله
باایناقداممشخصگشت».بهگزارشخراسان،صالحیکه
روز گذشته در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید شهریاری در
جمعخبرنگارانسخنمیگفت ،خاطرنشانکرد:البتهباید
اینقانونروندداخلیخودرادرآمریکاطیکندواگرعملیاتی
واجراشودقطعانقضبرجامبودهوخودآمریکاییهانیزقبول
دارند .وی تاکید کرد « :پیش بینی های الزم انجام شده ولی
قراراستکهبنابررصدوارزیابیکهازسیرتحولموضوعانجام
میگیردنظرکمیتهبعدهااعالمشودوفعالبهصورتیجدی
موضوع در حال بررسی است ».شمخانی دبیر شورای عالی
امنیت ملی کشورمان نیز پیشتر با اشاره به تمدید این قانون
تاکیدکردهبود«:مفهومتمدیداینتحریمدراینشرایطتوسط
هرکس ،لگد زدن به برجام است .طبیعتا ملت ایران این لگد
زدنرابیپاسخنمیگذارد.بستهفنیآمادهکردیمکهاگراین
لگدزدنحاصلشدآنبستهفنیرااجراییمیکنیمبهنحوی
که آن ها مبهوت شوند ».رهبر معظم انقالب نیز چهارشنبه
گذشته بااشارهبهتمدیدقانونتحریمهای 10سالهدرکنگره
آمریکا ،خاطرنشان کرده بودند« :اگر این تمدید ،اجرایی
و عملیاتی شود ،قطع ًا نقض برجام است و بدانند جمهوری
اسالمی ایران حتم ًا در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد».
▪ ▪نمی توان این اقدامات را به صورت علنی اعالم کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که بازگشت پذیری ما در صورت نقض برجام چگونه
خواهد بود؟ اظهار کرد  :ما به خاطر عدم اعتمادی که
به طرف مقابل داشتیم پیش بینی های الزم را از زمان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
نیز در گفت وگو با خبرگزاری صداو سیما گفت :به دقت
در حال رصد این موضوع هستیم و اگر چنین اقدامی
صورت بگیرد یک تخلف تمام عیار است  ...اگر رئیس
جمهور آمریکا «طرح تمدید قانون تحریم های ایران از
سوی آمریکا» را امضا کند ،مجلس حتما «اقدام متناسب»
با چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.
▪ ▪انصاری :عده ای ناراحت اند که برجام نتیجه می دهد

مذاکره مد نظر ق��رار دادی��م که اگر روزی برجام به هم
بخورد بتوانیم واکنش متقابل و مناسب داشته باشیم
اما نمی توان این اقدامات را به صورت علنی اعالم کرد
اگرچه یک بار رهبری فرمودند که می توانیم در فاصله
یک و نیم سال به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی سازی
برسیم اما دلمان می خواهد این اتفاق نیفتد و برجام
خدشه ای پیدا نکند که ما واکنش نشان دهیم ...چون
بازنده اصلی آن ها خواهند بود.رئیس سازمان انرژی
اتمی همچنین در پاسخ به سوال خراسان در خصوص
ادعای نشریه وال استریت ژورنال در مورد مذاکره بر سر
کاهش ذخایر غنی شده ایران  ،تاکید کرد  :آن ها بحث
جدیدی را بیان می کنند در حالی که مذاکره دیگری
نداریم و مذاکره تمام شده است البته مباحثی در مورد آب
سنگین بود که مذاکره کردیم و چون خریدار داریم حدود
11تن آب سنگین به عمان فرستادیم و نامه هایی دریافت
کردیم و منتظر نامه ه��ای بعدی شرکت ها هستیم .
▪ ▪نقوی حسینی :ت��اوان اقدامات شتابزده در قبول
برجام را پرداخت میکنیم

دراین میان نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت

...

هسته ای

ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با فارس
با بیان ای��ن که ام��روز ت��اوان تعجیل در قبول برجام را
میپردازیم ،گفت :تیم مذاکرهکننده میخواست به هر
قیمتی کار را به پایان برساند و وقتی ما هشدار میدادیم
به کاسب تحریم متهم میشدیم.عالءالدین بروجردی

با این حال حجت االسالم انصاری معاون حقوقی رئیس
جمهور ه��م ی��ک شنبه ش��ب در مسجد احمدیه نارمک
خاطرنشانکرد:عدهایناراحتاندکهبرجامداردنتیجهمی
دهد .برخی خوشحال هم شده اند که حاال ترامپ در آمریکا
سر کار آمده است و حرف هایی هم زده است اما تکلیف ما را
مقام معظم رهبری مشخص کرده که اگر آمریکایی ها برجام
را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم و این دقیق هم هست.

فرا خبر

سوزان رایس  :اگر برجام را پاره کنیم آمریکا منزوی می شود
در همین حال سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا که روزهای آخر حضور خود در کاخ سفید را می گذراند ،گفت:
حفظ توافق هسته ای ایران به سود آمریکاست و پاره کردن آن باعث می شود ایران برنامه هسته ای خود را با تمام قوا
از سر بگیرد .به گزارش تسنیم وی در گفت وگو با فرید زکریا مجری ویژه برنامه سی ان ان در پاسخ به این سؤال که
آیا آمریکا می تواند از توافق (هسته ای) ایران کنار بکشد ،گفت :با این توافق همه مسیرهای ایران به سالح هسته
ای بالقوه ،قطع شده است .بنابراین ،این توافق برای مردم آمریکا ،مردم منطقه (غرب آسیا) ،متحدان و شرکایی که
برنامه هسته ای ایران بیش از همه آن ها را تهدید می کرد ،مؤثر واقع شده و پاره کردن توافق زمانی که مؤثر بوده ما
را در خارج از موازین یک توافق بین المللی قرار خواهد داد؛ در این جا ایران خلف وعده نکرده  ،بلکه آمریکاست که
نه تنها در قبال ایران ،بلکه در قبال اتحادیه اروپا ،آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،چین ،روسیه و همچنین شورای امنیت
سازمان ملل وعده شکنی کرده است و در نتیجه این ما هستیم که منزوی خواهیم شد.

...
سوریه

توضیحات یک منبع آگاه درباره ادعای الشرق االوسط
ایرنا -یک منبع آگاه درباره ادعای الشرق االوسط
مبنیبرمفقودشدنیکیازقطعاترادیواکتیونیروگاه
اتمی بوشهر گفت :آن چه به صورت مغالطه آمیز و با
اغراض سیاسی مطرح شده مربوط به سرقت دوربین
تشخیصی حاوی ایریدیوم  192در اهواز بوده که
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یک مقام ارتش اسرائیل :تضعیف داعش به معنای تقویت ایران در سوریه است

چندی قبل به آژانس اعالم شده و هیچ گونه ارتباطی
با قطعات نیروگاه اتمی بوشهر ندارد .این منبع گفت:
با توجه به استانداردهای سخت گیرانه نظام ایمنی
هسته ای کشور و آژانس در خصوص ایمنی قوانین،
ق��واع��د ب��ا جدیت و حساسیت اع��م��ال م��ی ش��ود.

 /٩٥٢٦٦٦٢٢ق

فارس-ژنرال«هرتزیهالیوی»رئیسبخشاطالعات
ارتش رژیم صهیونیستی درباره نبرد با داعش هشدار
داد که تضعیف این گروه در منطقه به معنای قدرت
گرفتن ای��ران و ح���زبا ...در سوریه اس��ت که خبر
خوبی برای اسرائیل نیست .این مقام اطالعاتی رژیم

صهیونیستی همچنین با پیشبینی این که روحانی
در انتخابات  96در ایران پیروز خواهد شد ،آن را مایه
ت��داوم فرآیند تدریجی میانهرو شدن سیاستهای
داخلیکشوردانستوادعاکرد:طیپنجیاششسال
آینده ما با ایران متفاوتی مواجه خواهیم شد.

اخبار
ظریف  :کاسترو نقش بی بدیلی
در استکبارستیزی درآمریکای التین داشت
وزیر خارجه کشورمان در دفتر یادبود رهبر فقید انقالب کوبا
نوشت :مبارزات فرمانده فیدل در برابر قدرتهای سلطهگر
همواره در خاطر تاریخ جاودان خواهد ماند .دولت و مردم
ایرانهموارهدرکناردولتومردمکوباخواهندبود .بهگزارش
ایسنا،ظریفصبحروزگذشتهجهتابرازتسلیتبهمردمکوبا
و خانواده فیدل کاسترو به خاطر درگذشت رهبر انقالب
مردمی این کشور با حضور در محل اقامت سفیر این کشور
پس از گفت وگو با وی دفتر یادبود درگذشت فیدل کاسترو
را امضا کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین دراین
دفتربه نمایندگی از سوی مردم و دولت جمهوری اسالمی
ایران چنین نگاشت :درگذشت فرمانده فیدل کاسترو ،رهبر
انقالببزرگمردمکوبا،کهنقشبیبدیلیدرآزادیخواهی،
استکبارستیزی و استقاللطلبی در آمریکای التین داشت
را به مردم و دولت دوس��ت ،کوبا تسلیت عرض مینمایم.

افشای نقش «تاچر» در ماجرای
گروگانگیری در سفارت ایران در لندن
اسناد جدید منتشر شده وزارت کشور انگلیس از نقش
نخست وزیر اسبق انگلیس و هزینه میلیونها پوندی وی
برای جلوگیری از طرح موضوع گروگانگیری در سفارت
ای��ران در لندن در دادگ��اه سال  1980پرده برداشت .به
گزارش فارس روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس با انتشار
اسناد ت��ازهای از نقش "مارگارت تاچر" گ��زارش داد که به
دادگاه کشاندن حمله نیروهای ویژه این کشور (ساس) در
موضوع گروگانگیری میتوانست تهدیدی برای برمال شدن
اسرار نیروهای ویژه انگلیس و نظامیان این کشور باشد.در
گزارش دیلیاکسپرس با اشاره به اینکه " تاچر" طوری عمل
کردتااینماجرابهدادگاهکشاندهنشود،ادعاشده:دلیلاین
مسالهمخفینگهداشتناسرارعملیاتنیروهایویژهساسو
عدمپیگیریقانونیآنانبود.براساسایناسناد "فرانسیس
پایم" وزیر خارجه وقت انگلیس طی نامه ای "تاچر" را مجبور
به مداخله کردو هشدار داد ،اگر این ماجرا در دادگاه طرح
شود ،میتواند با درخواست ارائ��ه شواهد مواجه شودکه
انگلیس ترجیح میدهد هیچ شواهدی از این ماجرا به
دادگاه ارائه نشود.درسال 80میالدی اندکی بعد از دخالت
نظامی آمریکا در طبس سفارت ایران در لندن از سوی 6
مرد مسلح عراقی که خواستار خودمختاری خوزستان شده
بودند طی 6روز به اشغال درآمد و در نهایت با حمله نیروهای
ویژه هوایی انگلیس موسوم به «ساس» و بازداشت مردان
مسلح عراقی پایان یافت ولی بعد از آن خبری از محاکمه،
م��ج��ازات و یا حتی اخ��راج آن��ان از انگلیس منتشر نشد.
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