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تازههای مطبوعات
••ایران -عباس عبدی طی یادداشتی با تیتر«4ماه بعد
از دی» نوشت :ما نه تنها اجازه نمیدهیم که اعتراضها
بیش از آن که به وضع بحرانی برسد ،مجال بروز پیدا کنند
و میکوشیم تا حد ممکن مانع بروز آن ها شویم؛ بلکه در
تحلیل و ارزیابی آن و علل و عوامل مؤثر بر شکلگیری
بحران نیز ناتوانیم ،چرا که نهادهای مستقل دانشمحور
و کارشناسی نداریم یا آن ها را به رسمیت نمیشناسیم.
••آرمان -رضا میرکریمی دبیر جشنواره بین المللی فیلم
فجر گفت :آقای استون روز اولی که به ایران آمد به من گفت
که مدیر برنامههای من ،پیامهای منفی زیادی از اسرائیل
دریافت کرده ولی من توجهی به این موضوعات ندارم.
وی همچنین افزود :ما حتی یک ریال به ایشان پرداخت
نکردیم .ظهر جمعه که داشتم ایشان را به فرودگاه راهی
یکردم ،تنها یک گلیم (و نه فرش) به ایشان اهدا کردیم.
م 
••شــرق -تــرکــان ،مــشــاور عالی رئیسجمهور در امــور
هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده و ناپایدار شهری که
چندیپیشبهواسطهآییننامهجدیدوزارتراهوشهرسازی
برای لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ،عباس
آخوندی را فردی مستبد خوانده بود ،اینبار در گفتوگو
با این روزنامه نه تنها بر این ویژگی آخوندی تأکید کرد که
ویژگی لجبازی را هم بر آن افزود.

...

انعکاس
••فردا مدعی شد  :حزب کارگزاران اکنون به وضوح نشان
دادهکهدرغیابمحسنهاشمی،طرفدارشهرداریمحمود
حجتیاستواتحادملتیهایشورانیزبهاینانتخابچراغ
سبز نشان دادهاند .بعید نیست اگر گزینهای جز حجتی بر
سرکارآید،مانندآنچهبرنجفیازسویکارگزارانگذشت،
شهردار بعدی تهران نیز مجبور باشد برخی از تالش های
خود را معطوف به راضی کردن این جریان کند.
••الف مدعی شد :علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس
گفت :دلیل اصلی این که احمدی نژاد خودش را به در
و دیوار می زند قدرت طلبی و دنیا طلبی است .احمدی
نــژاد واقعا و به تمام معنا هنرمند اســت ،همان گونه که
رئیسجمهور کنونی هنرمند است ،البته آقای روحانی
هنرهای خاتمی ،هاشمی و احمدینژاد را یک جا دارد!
••رویداد خبر داد :فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب
ندای ایرانیان درباره بازداشت عضو شورای شهر مشهد از
دادستانمشهدخواستبرایحلمسئلهاقدامکند.فراهانی
دراینبارهگفت:معتقدیمدرفضایآراموعادالنهمسئلهقابل
حل است .آن چه که حزب ندای ایرانیان خواهان آن است،
حفظ جایگاه قوه قضاییه و قضات شریف کشور است.
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تماس مجدد ماکرون با ترامپ و مذاکره با روحانی ،پوتین و سران انگلیس و آلمان

نقش تلگرام درحادثه تروریستی مجلس

معرکهگیری فرانسه در میدان برجام

رئیس پلیس فتا :تلگرام می توانست به راحتی اطالعات
تروریست ها را قبل از وقوع حادثه در اختیار ما قرار دهد

رئیس جمهور فرانسه که کشورش بیشترین نقش را در باج خواهی
های آمریکا در جریان مذاکرات توافق هسته ای داشت ،اکنون
در حال ایفای نقش تاریخی خود برای شکل گیری خواسته های
آمریکاست؛ رئیس جمهور فرانسه در تالش است از یک سو به ایران
فشار بیاورد تا مذاکرات فرابرجامی مدنظر ترامپ را بپذیرد که
البته ایران این موضوع را رد کرده است ،از یک سو سعی می کند
از خروج آمریکا از برجام جلوگیری کند و از طرف دیگر تالش دارد
اروپا و حتی روسیه را در اعمال فشار بر ایران وارد کند .امانوئل
ماکرون پس از آن که به آمریکا رفت و با سران اروپایی مذاکره کرد،
یک شنبه با روحانی یک ساعت مذاکره تلفنی داشت و البته با در
بسته ایران برخورد کرد و دیروز با رؤسای جمهور آمریکا و روسیه
مذاکره تلفنی داشت.
▪بولتون :ترامپ در حال بررسی طرح ماکرون است

طبق طرح پیشنهادی ماکرون که در ظاهر موافقت انگلیس و آلمان
را هم کسب کرده ،برجام بدون تغییر باقی میماند اما برای حفظ آن
و خارج نشدن آمریکا از این توافق هستهای باید توافقهای تکمیلی
و جداگانهای امضا شود .هفته گذشته رئیسجمهور فرانسه در
آمریکا پیشنهاد داد یک توافق "جامعتر" با چهار محور تهیه شود؛
محورهایی شامل اجرای مفاد توافق فعلی؛ گسترش مفاد آن به
پس از سال  ،۲۰۲۵نظارت بر برنامه موشکی ایران و مهار نفوذ
نظامی ایران در منطقه .آن طور که دیپلماسی ایرانی گزارش داده،
جان بولتون مشاور رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده ،ترامپ در حال
بررسی «چارچوب و چهار ستونی است که ماکرون در دیدار هفته
گذشته ارائه کرد».
در همین حال مواضع ضدایرانی سه کشور اروپایی موجب شده
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان با انتقاد از رویکرد
اروپا در مقابل بدعهدی ها و تخلفات ترامپ در اجرای برجام ،تالش
انگلیس،آلمانوفرانسهدرجلبرضایتترامپبهقیمتتحتفشار
قرار دادن ایران را اشتباه و شکست خورده بخواند و به شدت انتقاد

کند .به گزارش ایسنا سید عباس عراقچی درباره وضعیت برجام و
این که در صورت خروج آمریکا از برجام چه برنامهای در دستور کار
دارید ،اظهار کرد :در هر دو صورت که آمریکا از برجام خارج بشود
یا نشود ادامه این موضوع قابل تحمل نخواهد بود و تدابیر ویژهای
در نظر داریم .وی افزود :برای همه سناریوها گزینههای خودمان
را آماده کردیم .معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این
پرسش که آیا احتمال بازگشت به پیش از برجام وجود دارد ،تصریح
کرد :هر احتمالی وجود دارد.به گزارش خراسان رئیس سازمان
انرژی اتمی در مشهد با بیان این که هر موقع سخنی گفتم خارجی
ها بیشتر از داخلی ها قبول کردند و حرف های من بر اساس
واقعیت است نه شعار ،گفت :زمانی که شروع به تولید اورانیوم
 20درصد کردیم خارجی ها بر این باور بودند که بلوف می زنید .ما
شروع کردیم و آن ها حیرت زده شدند و حاال که می گوییم آمادگی
ارتقای جایگاهی باالتر از قبل را داریم ،داخلی ها می گویند بلوف
می زنیم ،اما ما امیدواریم هیچ موقع نیاز نباشد به این شرایط
برسیم وترامپ و همکارانش سر عقل بیایند و نه خودشان و نه ما را
به دردسر نیندازند.

در حالی که سومین جلسه دادگاه عوامل حادثه تروریستی مجلس و مرقد امام دیروز برگزار
شد ،رئیس پلیس فتای ناجا روایت تازه ای از استفاده این تروریست ها از بستر تلگرام و همچنین
همکاری نکردن مدیر تلگرام در ارائه اطالعات تروریست ها ارائه کرد .سردار هادیفر با اشاره به
این که محیط تلگرام برای عوامل حادثه تروریستی سال گذشته تهران ،فضای امنی محسوب
می شده ،گفت :تمام ارتباطات ،آموزشها ،شکل گیری ارتباطات و تسهیل کنند ه های شان در
فضای تلگرام بود و متاسفانه مدیر تلگرام هیچ کمکی در این زمینه به ما نکرد .به گزارش ایسنا
این فرمانده ارشد ناجا درباره این که آیا پاول دوروف راجع به اعالم مشخصات تروریستها به
پلیس ایران اقدامی کرده یا خیر ،افزود :هیچ همکاری با ما نشد و تنها پس از آن که حادثه رخ داد
و عزیزان ما به شهادت رسیدند یکی از سرپلهای اصلی این اقدام که در کرمانشاه مستقر بوده و
بعد از ظهر همان روز حادثه از کشور خارج شده بود ،سه روز بعد از خروج از کشور از سوی تلگرام به
ما معرفی شد.وی با اشاره به این که اگر تلگرام همین مقدار همکاری را هم انجام نمیداد ،آبروی
بین المللی اش در خطر می افتاد ،اضافه کرد :البته تلگرام اطالعات ناقص و نصفه و نیمهای از
این فرد در اختیار ما قرار داد و این فرد هم متواری شد؛ در حالی که تلگرام میتوانست به راحتی
اطالعات این افراد را قبل از وقوع هر حادثهای در اختیار ما قرار دهد .سردار سید کمال هادیانفر
با اشاره به دیدارش با یکی از افسران  FBIدر یکی از اجالسهای بینالمللی گفت :در این دیدار
پرسیدم که آیا واقعا شبکههای اجتماعی و پیام رسانها برای شما مشکلی ایجاد میکند که این
فرد خندید و پاسخ داد که به سرعت به استعالمات ما جواب میدهند.در همین حال سومین
جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروه تروریستی داعش در حمله سال گذشته به مجلس و
حرم مطهر امام راحل دیروز برگزار شد که در این جلسه جعفرزاده برادر یکی از شهدای حادثه
تروریستی مجلس ،روایت هولناکی از تیراندازی عوامل داعش به پیکر و صورت این شهید مطرح
کرد .به گفته برادر شهید جعفرزاده ،شناسایی پیکر برادر شهیدش از روی چهره ممکن نبوده
و تنها از روی انگشتر و ساعتش شناسایی شده است .به گزارش میزان وی در ابتدای جلسه
دیروز گفت :عناصر داعش چندین رگبار و گلوله را به بدن و صورت برادر من خالی کردند .در
ادامه قاضی صلواتی از معاونت در افساد فی االرض و حمل و نگهداری سالح جنگی به عنوان
اتهامات متهم ردیف دوم نام برد و درباره او گفت که وی و برادرانش همه دارای گرایشات انحرافی
تندرو بوده و حتی یکی از برادرهایش از اعضای اصلی جبهه النصره بوده است .در ادامه پس از
اظهارات متناقض متهم و دریافت آخرین دفاع از او ،قاضی صلواتی با اعالم ختم نشست دادگاه،
جلسه بعدی را به شنبه  15اردیبهشت ماه موکول کرد.

تکذیب گزارش ها درباره حمله موشکی به نیروهای ایرانی در سوریه
در حالی که برخی از رسانه ها شایعه شهادت تعدادی
از نیروهای مستشاری کشورمان را در حمله به پایگاه
های نظامی سوریه ،مطرح کرده بودند یک منبع آگاه،
این موضوع را تکذیب کرد .به گزارش مهر ،این منبع آگاه
خبرسازی برخی رسانه های خارجی را مبنی بر حمله به
تعدادی از نیروهای مستشار ایرانی در جریان تهاجم به
حومهشهر«سلحب»درریفغربیحماهسوریهتکذیبکرد.
همچنین،فرماندهفاطمیوننیزاعالمکرد:پایگاهاینلشکر
در نزدیک شهر حلب سالم است و هیچ یک از نیروهای این

گروه در حمله ادعایی رسانه ها به شهادت نرسیدند.
▪تکرار ادعاهای ضدایرانی لیبرمن

در همین حال به گزارش فارس« ،آویگدور لیبرمن» وزیر
جنگرژیمصهیونیستیکهدرنشستیبهمیزبانیروزنامه
صهیونیستی «جروزالمپست» صحبت میکرد ،ادعا کرد:
«همان طور که یکی از همکاران من در گذشته گفته ،ما
سه مشکل داریم :ایران ،ایران و ایران .اول این که ،ایران
کشوری است که به دنبال ایجاد بیثباتی در کل منطقه
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ماست ».وی گفت« :آنها گامهای محکمی برداشتهاند،
اما ما حاضر نیستیم به آنها اجازه این کار را بدهیم ،به هر
قیمتی که شده از این که ایرانیها در خاک سوریه پایگاهی
علیه ایران ایجاد کنند ،جلوگیری خواهیم کرد».
▪باوند :اسرائیل درصدد تحریک ایران است

در همین باره به گزارش ایلنا ،داود هرمیداس باوند با
اشاره به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه تأکید
کرد :اسرائیلیها با انجام حمالت متعدد به پایگاههای

سوریه که موجب کشته شدن نیروهای ایرانی میشود،
درصــدد تحریک ایــران هستند تا ایــران واکنش نشان
دهد و اقدام عملی انجام دهد تا از این طریق ،زمینه یک
درگیری گسترده در سوریه فراهم شود«.عالء الدین
بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس
جمهور سوریه دیدار کرد .سایت ریاست جمهوری سوریه
گزارش داد که اسد در جریان این دیدار تأکید کرده است:
افزایش حمالت به سوریه و انتقال کشورهای متجاوز به
مرحله تجاوز مستقیم پس از شکست مفتضحانه مزدوران
و ابزارهای آنان ،مردم سوریه را برای نابودی انواع مختلف
تروریسم و پایبندی به حاکمیت و حق خود در ترسیم
آیندهشان مصمم تر می کند.

...
گزارش

در حاشیه مراسم روز ملی خلیج فارس انجام شد

قدردانی سپاه از پروفسور ایرانی
مدافع خلیج فارس

در جریان بــرگــزاری همایش روز ملی خلیج فــارس که
روز گذشته در دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور سردار
حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه برگزار شد،
از پروفسور«مریم رزاقی آذر» فوق تخصص غدد درونی و
متابولیسم کودکان به دلیل دفاع شجاعانه وی از نام خلیج
فارس در یک همایش علمی در دبی تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش میزان ،پروفسور مریم رزاقیآذر طی روزهای
 ۲۴و  ۲۵فروردین در سمیناری در دبی با موضوع بلوغ
شرکت کرد و در پایان ارائه تز خود در جواب یک محقق
از کشورهای عربی که برای نامیدن خلیج فارس از یک
واژه مجعول استفاده کرده بود ،چنین گفت که «خلیج
فارس از زمان کهن خلیج فارس بوده است و برای همیشه
خلیج فارس خواهد ماند ».نکته قابل تامل آن که پس از
این اعالم موضع قاطعانه پروفسور ایرانی در دبی ،پلیس
این شهر از وی خواست تا با امضا کردن متنی از دولت
امارات عذرخواهی کند در غیراین صورت این شهر را ترک
کند که پروفسور ایرانی مریم رزاق ـیآذر خطاب به پلیس
اماراتی چنین پاسخ داد که «خیلی خوشحال میشوم
که همین امشب بروم .فردا خیلی کار دارم و دیگر از دبی
هم عبور نمیکنم و از کشورهای دیگر عبور میکنم ».این
اقدام پروفسور زن ایرانی ،با تحسین سیاستمداران نیز
مواجه شد .پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در
پیامی ازپروفسور مریم رزاقی آذر ،به دلیل اقدام شایسته
اش در دفاع از هویت ملی و تاریخی خلیج فارس در دبی
قدردانی کرد.
▪عذرخواهی فرانسوی ها از پزشک ایرانی مدافع نام
خلیج فارس

همچنین به گزارش روابط عمومی سازمان صداوسیما ،نفر
دوم شرکت ایپسون فرانسه در سفر یک روزه به ایران بابت
رفتار توهین آمیز کارکنان این شرکت  ،از دکتر مریم رزاقی
آذر پزشک ایرانی که در کنفرانسی در دبی از نام خلیج
فارس دفاع کرده بود ،عذرخواهی کرد.
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