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تازههای مطبوعات
••صبح نو – این روزنامه در گزارشی استفاده بازیگراناز
ی را بررسی کرده و به نقل از یکی از مسئوالن
محافظشخص 
یکی از شرکتهای معروف در زمینه تشریفات نوشت:
برخی محافظان شخصی دوره نظامی دیدهاند و همه به
لحاظ قد و سایز به یک اندازه هستند .شیفت هشت ساعته
این محافظها  800هزارتومان است.
••ایران – وزیر ارتباطات در گفت و گو با این روزنامه تصریح
کرد:بسیاریازدستگاههابهسامانهتبادلاطالعاتمتصل
نمیشوند با این دیدگاه که امنیت اطالعاتشان بهخطر
میافتد اما به باور من خطربزرگ امنیتی همین فساد و
نارضایتی مردم است .وی همچنین در بخش دیگری از
گفت و گویش افــزود :رئیس جمهور دستور دادند بدون
استثنا فهرست های دریافتکننده ارز بهصورت شفاف
منتشر شود .برای خود من بهعنوان عضوی از دولت سؤال
است که از  ۱۱میلیارد یورویی که تخصیص داده شده چرا
تنها فهرست دو میلیارد یورویی منتشر شده است و بقیه
کجاست و چرا منتشر نمیشود؟
••سازندگی -رحمانی فضلی در گفتوگو با این روزنامه
با اشاره به حواشی بازی ایران و کره در شب عاشورا گفت:
به دوستان بسیج گفتم ورزشگاه  ۱۰۰هزار نفر گنجایش
دارد ،میتوانید  ۲۰هزار نفر از دوستان بسیجی را با بلیت
رایگان بیاورید آن جا بنشینند .فضای آن جا را عاشورایی
کردند و پرچم زدند و ادای احترام کردند.
••اعتماد – ایــن روزنــامــه ضمن انتشار تصویر بزرگی از
سیدحسن خمینی ،اظهارات او در دیــدار فعاالن فضای
مجازیراباتیتر«منتقدنباشیمفرومیافتیم»منعکسکرد.
••ایران  -اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در توضیحی
گفته بود  ،عکسهای یاد شده مربوط به دستور کار دیگری
بوده و نه موضوع موسوم به سپنتا نیکنام ،اما یک عضو
مجمع که خواست نامش برده نشود ،به «ایــران» گفت:
عکس منتشر شــده منتسب به رأ یگــیــری مجمع برای
موضوع سپنتا درست است اما شیطنت برخی رسانهها
موجب شد که مجمع انتساب این عکس به رأ یگیری
درباره بازگشت اقلیتهای دینی به شوراهای اسالمی
را تکذیب کند .به گفته وی ،در آن جلسه عالوه بر آیت
ا ...جنتی ،حــدود یک چهارم اعضا نیز مخالف حضور
اقلیتهای دینی در شوراهای اسالمی شهر بودند .آیت
ا ...جنتی با وجــود رأی نــدادن ،حتی یک جمله هم در
مخالفت با این طرح حرف نزد در حالی که دیگر عضو
شــورای نگهبان یعنی مدرسی یزدی در مخالفت با این
طرح ،سخنان صریحی داشت.
••آرمـــان  -بــازیــگــر شبکه جــم مــدعــی شــد در ایـــران
ممنوعالفعالیت است و اگر اجازه کار به او بدهند هرچه
زودتر به ایران باز میگردد .رامسین کبریتی افزود :همان
شبکه جم برای هفت پشتم کافی بود و دیگر حاضر نیستم
با هیچ شبکه مــاهــوار های فعالیت داشته باشم ،اما اگر
پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی داشته باشم و آن هم به
شرط این که هیچ مشکل و ممنوعیتی در پی نداشته باشد،
کار میکنم.
•• شرق – بهزاد نبوی گفت :تمام تالش شان را میکنند که
مردم را ناامید و ناراضی کنند و متأسفانه بیتأثیر هم نبوده
است .اگر دقت کرده باشید ،لبه تیز حمالت براندازان
در فضای مجازی ،متوجه کسانی است که ممکن است
مردم از آن ها حرفشنوی و به آن ها اعتماد داشته باشند.
برای مثال ،در حوادث دیماه اگر دقت کنید ،میبینید
بیشترین حمالت متوجه آقای خاتمی بود .بعضی از آن ها
درصحبتهایشانبهصراحتبیانمیکردندمامشکلمان
با اصالحطلبان ،معتدالن و میانهروهاست.

...

انعکاس
••عصرایران مدعی شد :جلسات هفتگی نامزدهای
سابق ،به دعوت رئیسی در تهران برگزار می شود .مهدی
چمران نایبرئیس جمنا می گوید :ابراهیم رئیسی تصمیم
گرفتهاستجلساتیدرتهراندربارهمسائلمملکتیداشته
باشد و برای این جلسات افرادی را هم دعوت کرده است.
••الف نوشت  :رسانه های وابسته و نزدیک به دولت به نقل
از منابع آگاه و رسمی ،از مصوبه شورای عالی امنیت ملی
برای رفع حصر خبر دادند .پیشتر نیز اخباری از این دست
منتشر شد و هربار هم بی سرانجام ماند ،اما امیدواریم این
بار خبر تایید شود.این خبر بدین معنی است که محصورین
حاضر شدند دست از قانون شکنی مجدد بردارند .اگراین
خبر درست باشد ،یعنی شورای عالی امنیت ملی به عنوان
تنها نهاد تصمیم گیر در مسائل کالن امنیتی ،پیش بینی
کرده است که آزادی محصورین موجب ناامنی در جامعه
نخواهد شد و به تعبیر دیگر ،تهدیدی از سوی معترضان
نخواهیم داشت .اما دلیل دیگر برای استقبال از این خبر،
زمان معهود در اجرای عدالت است .امروز که شرایط فراهم
است ،مطالبه عمومی برگزاری علنی دادگاه است.
•• روز نو نوشت  :دولــت دونالد ترامپ در حال تعیین
کارشناسانی وی ــژه دربـــاره ام ــور مــربــوط بــه ایـــران در
کنسولگری آمریکا در اربیل است تا از این طریق فشار بر
ایران را از طریق کردستان عراق افزایش دهد .این حرکت
پس از آن صورت میگیرد که گروههای مخالف مسلح کرد
مواضع سپاه پاسداران انقالب اسالمی در غرب ایران را
هدف قرار دادند.المانیتور در تحلیلی درباره نقشه جدید
آمریکا نوشت :به تازگی واشنگتن ،کن گرس ،معاون کل
را جایگزین استیون فاگین ،مدیر دفتر امور خارجه در غرب
آسیا کرد .این انتصاب به نظر میرسد بخشی از تالش
مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه است تا بدین شکل توانایی
ایران برای کار و نفوذ در منطقه را به وسیله اعمال مجدد
تحریمهای آمریکا محدود کند.
••دیــده بــان ایـــران مدعی شــد  :قــانــون جدید منع به
کارگیری بازنشستهها که توسط مجلس به تصویب رسید
در ورزش گریبان تــعــدادی از روســای فدراسیو نها را
خواهد گرفت.بر اساس بررسیها و تایید منابع خبری
موثق  ۱۳رئیس فدراسیون که حکم بازنشستگی دارند و
این حکم در پرونده پرسنلیشان در وزارت ورزش موجود
است ،با ابالغ قانون جدید مجبور به ترک فدراسیونهای
ورزشی خواهند بود .از جمله این افراد بهرام شفیع رئیس
فدراسیون هاکی،احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال،
محمدصادق فرجی رئیس فدراسیون کــاراتــه ،محمد
درخشان رئیس فدراسیون جــودو و مهدی تــاج رئیس
فدراسیون فوتبال و ...هستند.
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منبع مطلع در دولت سوریه:

پوتین به نتانیاهوگفت ایرانیان درسوریه می مانند

یک منبع مطلع در دولت سوریه در گفت و گو
با یک رسانه روسی جزئیاتی از دیــدار اخیر
پوتین و نتانیاهو روایت کرده و گفته است که
پوتین در این دیدار به نتانیاهو اعالم کرده که
ایران تا آزادسازی کامل در سوریه می ماند.
به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از راشا
اینسایدر ،رئیس جمهور روسیه در دیــدار با
نخست وزیــر رژیــم صهیونیستی به او گفته
«از صحبت با ایرانی ها دریافته که زمانی که
خطر موجود علیه دولت سوریه از بین برود و
سرزمین های سوری تا آخرین سانتی مترهای
آن آزاد شود ،ایرانی ها دیگر تمایلی به ماندن
در سوریه ندارند».
▪مسکو نمی تــوانــد از ایـــران بخواهد به
درخواست های اسرائیل عمل کند

بنا بر این گزارش پوتین به نتانیاهو یادآوری
کرده که نیروهای متحد دوشادوش نیروهای
روسی می جنگند و در سراسر سوریه حضور
دارنــد .از این رو ،مسکو در موقعیتی نیست
که از متحدان دمشق بخواهد به درخواست
های اسرائیل عمل کنند و نگرانی های آن را
برطرف سازند .همچنین به گفته این منبع
مطلع ،خواسته اسرائیل مبنی بر این که حزب
ا ...و ایران  80کیلومتر یا حتی  10کیلومتر
دورتر از مرزهای بلندی های جوالن بمانند،
هیچ گاه به طور رسمی با دولت سوریه مطرح
نشده و در حد خبری در رسانه ها مانده است.
اینروایتهاازنشستاخیرپوتینونتانیاهودر

حالیاستکهنشستسرانکشورهایضامن
صلح در سوریه که به مذاکرات آستانه موسوم
شده است ،احتما ًال این ماه یا اوایل شهریور
در تهران برگزار می شود .گفته می شود مهم
ترینموضوعنشستروحانی،پوتینواردوغان
به موضوع بررسی مسئله ادلــب اختصاص
خواهد داشت .همزمان نماینده ویژه رئیس
جمهور فرانسه در امور سوریه به تهران آمد و
با دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان دیدار
کرد .در این دیدار فرانسوا سنمو سفیر فرانسه
در ایران که در پایان ماموریت خود در تهران
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور فرانسه
در امــور سوریه منصوب شــده ،ضمن اذعان
به نقش موثر ایران در ثبات سوریه از آمادگی
پاریس برای همکاری با تهران به منظور حل
و فصل سیاسی بحران سوریه خبر داد .به
گفته جابری انصاری ،در این دیدار تاکید شد
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که سه موضوع تسهیل بازگشت آوارگ ــان،
شروع به کار کمیته اصالح قانون اساسی و
فعال سازی کمیته تبادل بازداشت شدگان و
مفقودان درگیری های سوریه ،اولویت های
مهم سیاسی و انسانی مرحله جــاری است.
فرانسوا سنمو نیز در این دیدار ضمن اشاره به
این که ایران به عنوان یک کشور بزرگ و قدرت
منطقهایمیتواندنقشمهمیدرثباتسوریه
و فرایند حل سیاسی بحران سوریه ایفا کند،
حمایت پاریس را از این اولویت های سه گانه
اعالم کرد .در بین این دیدارهای دیپلماتیک،
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی با
«عدنان محمود» سفیر سوریه در تهران دیدار
کرد .فالحت پیشه در این دیدار گفت :رژیم
صهیونیستی به دنبال سوریه ضعیف است و با
هر چیزی که باعث تقویت ملت و دولت سوریه
شود ،مقابله می کند.

کدخدایی :به خیلی از اصولگرایان
رأی نمی دهم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تا به حال به فهرستی
رای داده اید ،به این سوال پاسخ منفی داد و گفت :ما دقیق می دانیم که اطالعات
چیست .بنا بر همین تشخیص و اطالعاتی که داریم ،به خیلی از اصولگرایان رای
نمی دهیم و به برخی از اصالح طلبان رای می دهیم .عباسعلی کدخدایی که
با خبرآنالین گفت و گو می کرد ،درباره این که آیا آیت ا ...جنتی در رأی گیری
های اعضای شورای نگهبان حق وتو دارد ،گفت :حق وتو ندارند ،حق ویژه ای هم
ندارند .کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود ،آیت ا ...جنتی
چندمرتبه از عضویت شورای نگهبان استعفا داده است اما رهبر انقالب نپذیرفتند،
تنها به این گفته بسنده کرد که «من نشنیده ام» .خبرآنالین این سوال را نیز از
کدخدایی پرسید که «نقل قول هایی درباره کشوی میز آیت ا ...جنتی وجود دارد.
می گویند اگر ایشان نخواهد نامزدی خاص تایید صالحیت بشود ،پرونده اش را در
کشوی میزش می گذارد و در کشو را قفل می کند .این را آقایان علیخانی ،غفاری
و اشرفی اصفهانی به ما گفته اند .آیا این مسئله صحت دارد؟» کدخدایی در پاسخ
گفت :به هر حال پرونده باید در یک مهلت قانونی اعالم نظر شود .در هر کشویی
هم برود ،در می آید.
▪فردی شب انتخابات  20دقیقه گریه کرد که نامزد شوم

این عضو شورای نگهبان روایتی هم از تالش عده ای برای نامزد کردن او در انتخابات
مجلسمطرحکردوگفت:دردورهایکهدرشوراینگهباننبودم،خیلیآمدندواصرار
کردند که برای مجلس نامزد شوم ولی گفتم "هیچ گاه نخواهم آمد" مکالمه ای دارم
که کسی شب ثبت نام نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس زنگ زد و حدود 20
دقیقهگریهکردوگفتحتمابایدبیاییونامزدشوی!
وی درباره این که آیا تاکنون از رای دادن یا ندادن
به صالحیت کسی پشیمان شده اید ،تصریح کرد:
بله .در رای ندادن ها یک وقت هایی پشیمان شده
ام .کدخدایی دربــاره باال بــودن سن اعضای
شورای نگهبان هم پیشنهاد کرد که اعضای
شورای نگهبان دو دوره ای باشند که فارغ
از سن ،از تجربه دیگران هم استفاده شود.

ظریف:آمریکا را مجبور به ترک اعتیاد به تحریم میکنیم
العرب :سفر بن علوی به آمریکا برای میانجیگری بین ایران و آمریکا بوده است
وزیر خارجه کشورمان با بیان این که آمریکاییها معتاد
به تحریم هستند و ایــن طــور نیست که فقط علیه ما
تحریمهایی را اعمالکنند ،ادامــه داد :طی چند ماه
آینده آمریکایی ها را مجبور میکنیم که اعتیادشان را
به تحریم ترک کنند و دنیا هم همین را می خواهد .به
گزارش فارس ،محمد جواد ظریف روز گذشته در اولین
همایش مشترک سفرا با نمایندگان بخش خصوصی با
بیان این که در سالهای  ۲۰۰۳ ،۲۰۰۲و  ۲۰۰۵ما
به عنوان پل حل اختالف بین آمریکا و اروپا عمل کردیم،
افــزود :من خام نیستم که فکر کنم ما میتوانیم یک
درگیری میان اروپا و آمریکا ایجاد کنیم ،بلکه هم اکنون
یک شکاف بین اروپا و آمریکا وجود دارد و ما میتوانیم
در یک موضع فعال باشیم .ما نیازی نداریم پل شکاف
بین اروپا و آمریکا باشیم .وی با اشاره به انزوای آمریکا در
دنیا گفت :قب ً
ال دیگران در تحریم های آمریکا علیه ایران
مشارکت می کردند و تحریم های شورای امنیت و دیگر
کشورها هم به دنبال آن ایجاد میشد اما امروز این گونه
نیست و تحریمهای آمریکا مشروعیت خود را از دست
داده است چراکه آمریکاییها نه تنها این امکان را ندارند
بلکه میخواهند دیگران را وادار کنند خالف مصوبه
شورای امنیت و قطعنامه  ۲۲۳۱عمل کنند.
▪اردوغان :ایران با این تحریمها ورشکسته نمیشود

همزمان رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
بار دیگر در یک سخنرانی اعــام کرد که کشورش از
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تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران حمایت نخواهد
کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی در یک سخنرانی
خطاب به دولت آمریکا گفت :تحریم کردن ایران یک
تجربه ناموفق است .ایران با این تحریمها ورشکسته
نمیشود .ما در زمان دولت قبلی آمریکا هم به اوباما
گفتیم که از ایران گاز میخریم .اگر از ایران نخریم از کجا
بخریم؟ اگر از ایران گاز نخریم در فصل زمستان چه کار
کنیم؟ شهروندان مان اذیت خواهند شد .این موضوع را

به ترامپ هم گفتهایم .این اظهارات اردوغان در حالی
مطرح میشود که هفته گذشته یک هیئت از آمریکا برای
رایزنی درباره تحریمهای ایران و همراه کردن آنکارا با
دولت ترامپ به ترکیه سفر کرد.
▪العرب :سفر بن علوی به آمریکا برای میانجی گری بین
ایران و آمریکا بوده است

اما در حالی که رفت و آمدهای دیپلماتیک ایران و آمریکا

و مقامات عمانی طی هفته های گذشته شدت یافته
است ،روزنامه العرب چاپ لندن مدعی شد :سفر روز
جمعه یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به واشنگتن و
دیدار با جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا برای میانجی گری
این کشور و کاهش تنش میان ایران و آمریکا انجام شده
است .سفر وزیر خارجه عمان به واشنگتن پس از دیدار
اخیر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران از پادشاهی
عمان صورت گرفته است .به گزارش ایرنا این روزنامه
افــزوده اســت :سفر بن علوی به واشنگتن تاکیدی بر
میانجیگری مسقط میان تهران و واشنگتن است .در
همین حال روزنامه االخبار لبنان در تحلیلی مدعی شد
که وزارت دفاع آمریکا سیاستی نرم تر و متضاد با رویکرد
وزارت خارجه این کشور در قبال ایران اتخاذ کرده است.
بنا بر این گــزارش متیس برخالف اظهارات پمپئو در
کالیفرنیا ،اعالم کرد که آمریکا به دنبال تغییر یا فروپاشی
نظام ایران نیست بلکه هدف همچنان تغییر رفتارهای
ایران در خاورمیانه است .به گزارش ایسنا بنا بر تحلیل
االخبار ،اظهارات وزیر دفاع آمریکا در چارچوب یک
پیام غیرمستقیم برای دعوت تهران به مذاکره است اما
دولت ایران گفتوگو با آمریکا در وقت کنونی را نپذیرفته
است .این رسانه لبنانی همچنین نوشت :اظهارات جیمز
متیس ساعاتی پس از سخنان سردار قاسم سلیمانی،
فرمانده سپاه قدس ایران در واکنش به تهدیدات ترامپ و
دعوت وی به مشورت با مسئوالن نظامی و امنیتی آمریکا
قبل از ایراد چنین تهدیداتی صورت گرفت.
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بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی
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مخالف شفافیت،دشمن مردم
این روز ها با حال و هوای التهاب در بازار حال و روز زندگی
مردم هم تعریفی نــدارد  .دوستان خبرنگارم هم کم خبر و
گزارش ننوشته اند در باره حال و روز مردم .فکر نمی کنم
متولیان هم بی خبر باشند از این فاصله ای که میان دست
و دهان می افتد .به تازگی هم شاهد اقدامات گسترده ای
هستیم که از کاغذ ها بر خاسته و در زمین دارد می نشیند.
همراهی و همدلی و همزبانی بخش های حاکمیت را هم
در این تالش مقدس شاهدیم و به آن امید می بندیم .اما در
هنگامه ای چنین که«جنگ اقتصادی» در حال انجام است،
نمی دانم این مقاومت ها چیست که در برابر شفاف سازی
انجام می شود؟ ماجرایی که صدای وزیر جوان و شفاف دولت
را هم در آورده است تا تند و صریح بگوید:دولتیهایی که به
دستور رئیس جمهور درباره «انتشار بدون استثنای فهرست
ارزبگیران» عمل نمیکنند ،خائن به مردم اند .به گزارش
پایگاه خبری «انتخاب» محمد جواد آذری جهرمی که خود
آغازگر فرایند شفافیت بود می پرسد« :چرا از  ١١میلیارد
یوروی تخصیصی ،تنها فهرست دو میلیارد یورویی منتشر
شده ،بقیه کجا هستند؟ »راست می گوید این وزیر جوان.
کیستند و کجایند گیرندگان  9میلیارد یوروی باقی مانده؟
مگر ارز بگیران هم در خطوط قرمز نشسته اند که نباید کسی
نام و نشان شان را بداند؟ وقتی دایره را چنین تنگ و اسرار را
چنیندامنگسترمیکنیدکهنامارزبگیرانهمصاحبحریم
می شود ،چه توقعی دارید که مردم باور کنند صداقت تان را
نام سرپل های دورزدن
در مبارزه با فساد؟ کسی انگشت روی ِ
تحریم ها نمی گذارد .هیچ عاقلی راه هایی را که باید محرمانه
بماند  ،جار نمی زند اما مگر می توان پشت این عنوان ،رانتی
ایجاد کرد و افراد خود خواسته را در سایه امن نشاند تا کسی
حتی احوال ابروی باالی چشم شان را هم نپرسد؟! به قول
جهرمی« ،میگویند با انتشار فهرست ،بازار به هم میریزد».
مگر به هم ریخته تر از این وضعیت هم وجود دارد که از آن
بترسیم؟ نه ،اگر چیزی به هم می ریزد نه بازار مردم که روزگار
رانتخواراناست،بازارهمانهاییکهآقایوزیر«سودجویان
ارز دولتی» و«ستون پنجم دشمن » می خواندشان که دعای
همهملتایناستکهبههمبریزدروزگاراینها.بگذریم،گذر
از وضع موجود همت همه مسئوالن و البته همراهی مردم را
می طلبد و خدا کند اتفاق بیفتد آن همت و این همراهی. ...
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بهارستان
حضور  3گزینه عضویت در شورای نگهبان
در بهارستان
اکبری-سهفراکسیونامید،والییومستقالنبرایتصمیم
گیری در بــاره رای اعتماد به حقوق دانــان معرفی شده
برای عضویت در شورای نگهبان تشکیل جلسه دادند اما
صدای واحد از هیچ یک از سه فراکسیون به گوش نرسید.
به گزارش خراسان ،روز گذشته نامزدهای معرفی شده از
سوی قوه قضاییه برای رای اعتماد مجلس ،در بهارستان
میزبان فراکسیون های اصلی مجلس بودند.تابش نایب
رئیسفراکسیونامیدمجلسدرگفتوگوباخراساندرباره
حضوراین نامزدهای حقوق دان برای تصدی سه کرسی
شورا در فراکسیون متبوعش با بیان این که فراکسیون به
زودی درباره نامزدهای معرفی شده از سوی قوه قضاییه
به جمع بندی خواهد رسید ،افزود :قرار بود انتخاب عضو
حقوق دان شورای نگهبان در جلسه روز گذشته انجام شود
اما از هیئت رئیسه درخواست کردیم برای تشکیل جلسه
فراکسیونی در این باره ،زمان این انتخابات را به تعویق
بیندازد.مهرداد الهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین
مجلس نیز درباره نشست صبحگاهی فراکسیون متبوعش
با سه گزینه معرفی شده گفت :در این نشست فراکسیون
در کل به جمعبندی نرسید.سیدمحمد جواد ابطحی عضو
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس هم با اشاره به جزئیات
نشست روز گذشته فراکسیون والیی با نامزدهای حقوق
دان معرفی شده گفت :پس از ارائه دیدگاه و برنامه های
افراد ،در نهایت تصمیم گیری در این باره به رأیگیری در
جلسه روز سهشنبه فراکسیون والیی موکول شد.
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