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تازههای مطبوعات
••آرمان -صادق زیباکالم استاد دانشگاه
درباره سخنان اخیر روحانی گفت :مخالفان
به اشکال مختلف در برابر دولــت ایشان
صفآرایی کردند و چراغ سبزی که رئیس
جمهور به سمت اصولگرایان نشان داده
اســت عمال هیچ ثمری بــرای دولــت به بار
نیاورد .امروز هم روحانی کارد به استخوانش
رسیده اســت که از مخالفان خــود انتقاد
میکند و این به مفهوم تغییر رویکرد نیست.
••کیهان -سعدا ...زارعی طی یادداشتی
نوشت« :آیــا پذیرفتن این که به قول آقای
عراقچی «برجام اساسا یک توافق امنیتی
بوده تا توافق اقتصادی» ،از سرگیری فعالیت
هستهای دیروز را یک مشکل امنیتی برای
«امنیت و صلح بینالملل» معرفی نمیکند؟
خب چرا باید از این ادبیات مخالف منافع و
امنیت ملی سخن گفت؟ آیا در پشت پرد ه
برجام چیزی است که گفتن صریح آن ممکن
نیست؟ آیا در پشت این ادبیات که حتما
منشأ خارجی دارد ،تسلیم کامل امنیتی
ایران نخوابیده است؟»
••جمهوریاسالمی-هادیالعامریرئیس
ائتالف «الفتح» در مجلس عراق با رد ادعای
دخالت ایران در روند تشکیل دولت عراق
گفت :آمریکا و عربستان به صورت مستقیم
در رونــد تشکیل دولــت دخالت میکنند.
العامری فاش کرد :آمریکا شخصیتهای
سنی و غیرسنی را تهدید کــرده اســت تا
تصمیمات خود را به کرسی بنشاند اما موفق
نشده است.
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حاجی زاده :تست موشکی اخیر خیلی مهم بود
ظریف :موشک هیچ گاه موضوع مورد مذاکره نبوده است

فــرمــانــده نــیــروی هــوافــضــای سپاه
آزمایش موشکی اخیر سپاه را تأیید
کــرد و بــا بــیــان ایــن کــه مــا تستهای
موشکیمان را انجام میدهیم و این
کار اخیر هم تست مهمی بود ،گفت:
یدهد که
«واکنش آمریکاییها نشان م 
این تست برای آن ها بسیار مهم بود که
فریادشان درآمــد ».پیش از این ایران
به صراحت آزمایش اخیر رارد یا تأیید
نکرده بود .دوهفته پیش وزیر خارجه
آمریکا با بیان این که ایران یک موشک
بالستیک را آزمایش کرده ،مدعی شد
این آزمایش برخالف قطعنامه 2231
ســازمــان ملل اســت .قطعنامه ای که
آمریکایی ها بعد از خروج از برجام آن را
نقض کرده اند .پس از این ادعا فرانسه
و انگلیس در هفته بعد موضوع را به
شــورای امنیت کشاندند اما پنجمین
تالش آمریکا و متحدانش در شورای
امنیت برای محکومیت برنامه دفاعی
ایران به نتیجه نرسید و اعضای شورای
امنیت آزمایش های موشکی ایران را
خــاف قطعنامه  2231ندانستند .

ســردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده
نیروی هوافضای سپاه در گفت و گو با
فارس با تایید خبر تست موشکی اخیر
افزود :در سال بیش از  40یا  50تست
انجام میدهیم ایــن که آمریکاییها
درباره برخی از این آزمایشها واکنش
نشان میدهند نشا ندهنده فشار به
آن هاست .البته ســردار حاجیزاده
بــه نــوع ایــن موشک اشــــارهای نکرد.
همزمان وزیــر خارجه کشورمان هم
تاکید کــرد :موشک هیچگاه موضوع
مورد مذاکره ایــران با طرفهای خود
نبوده اســت .محمد جــواد ظریف که
پیشتر اسناد اذعــان آمریکایی ها به
مشروعیت آزمایش های موشکی ایران
را منتشر کرده ،به تسنیم گفت :اساسا
دکترین دفاعی ما مبتنی بربازدارندگی
و تدافعی است ،نه تهاجمی و این مسئله
را ایران در طول تاریخ ثابت کرده است.
▪فرمانده سپاه :دشمنان آرزوی
ساقط کردن نظام را به گور می برند

در همین حــال ،فرمانده کل سپاه با

اشاره به تالش دشمن در جهت تغییر
رفتار در جمهوری اســامــی ،گفت:
دشمنان جرئت طرح موضوع ساقط
کـــردن نــظــام جــمــهــوری اســامــی را
ندارند و این آرزو را به گور خواهند برد.
سرلشکر جعفری در کنگره ملی دو
هزار شهید خراسانجنوبی ،به تالش
های دشمنان برای ناامن کردن کشور
هم اشــاره کــرد و گفت :امــروز بزرگ
ترین روزنامههای کشور آمریکا نیز
خود ،اقرار به شکست آمریکا در برابر
ایران میکنند.
▪ برخی از مسئوالن گــوش شان
سنگین است

وی همچنین با اشاره به پیامهای رهبر
معظم انــقــاب در خصوص شهید و
شــهــادت ،گفت :برخی از مسئوالن
گوش شان سنگین است و این پیامها
را درست نمیشنوند ،چراکه اگر این
پیامها را بشنویم دیگر گرایش به شرق،
غرب ،دشمن ،کفر ،اعتماد به آمریکا و
اروپا رخت برخواهد بست.

...

انعکاس
••اعتدال خبرداد  :العربی الجدید دربار ه
رقابت ایران و آمریکا برای دستگیری ابوبکر
البغدادی نوشت :منطقه مــرزی عــراق-
سوریه بین االنبار و بوکمال ،از چند روز پیش
تحت نظر بالگردهایی است که به صورت
روزانه ده ها کیلومتر از مناطق صحرایی و
زراعی در حاشیه فرات را تحت نظر دارند؛
یعنی از منطقه باغوز سوریه تا ناحیه مکر
الذیب عراق .این در حالی است که نیروهای
زمینی از ملیت هــای مختلف عــراقــی،
سوری ،آمریکایی و فرانسوی ،در کنار شبه
نظامیان عراقی ،که در بین آن ها مستشاران
ایرانی هم حضور دارنــد ،در مناطق مرزی
صعبالعبور به جست و جو مشغول اند و
سعی می کنند از عشایر و چوپان های محلی
این منطقه نیز کمک بگیرند.
••خــبــرآنــایــن نــوشــت:صــالــحــی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک دربــاره مسابقه
کشتی گیران ایرانی با اسرائیلی گفت :
فدراسیون بینالمللی کشتی ،کشورها را
دستهبندی کرد .بر اساس این دستهبندی،
ایران بهعنوان یک کشور قدرتمند (در عرصه
کشتی) دیگر مقابل رژیم صهیونیستی قرار
نخواهد گرفت...تعبیر اللوویچ این بود که:
«ما  80درصد از مشکالت را حل کردیم؛
 20درصد هم به تدبیر شما باز میگردد».
استراتژی نظام هرگونه مواجهه با ورزشکار
اسرائیلی را نفی میکند .این استراتژی
قطعی ،دایمی و غیر قابل تغییر است ،اما
دایم ًا باید تدبیر کنیم.
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روزگذشته و با حضور در پارلمان کانادا

زن مخالف حجاب،خواستار تحریم ایران شد

جزئیات دیدار جدید رئیسی
و قالیباف

در اتفاقی قابل توجه ،یکی از زنانی که سال گذشته در خیابان انقالب
تهران ،روسری از سر برداشت ،روز گذشته در پارلمان کانادا حضور یافت
و خواستار تحریم علیه ایران شد! «شاپرک شجری زاده» را در این جلسه،
«ایروین کاتلرم» وزیر پیشین دادگستری کانادا و مشاور سازمان «اتحاد
علیهایرانهستهای»()UANIکهسابقهنشستهاوجلساتیبامریمرجوی
سرکرده گروهک تروریستی منافقین را در کارنامه خود دارد ،همراهی می
کرد« .شاپرک شجری زاده» معترض ۴۲ساله به حجاب بود که در زمستان
 96بازداشت و بعد از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد .او در تیرماه امسال در
پیامی ویدئویی اعالم کرد که ایران را ترک کرده است« .ایروین کاتلرم» که
برگزار کننده این نشست بود ارتباطات خوبی با گروهک منافقین دارد و
براساس گزارش خبرگزاریها ،در سال  ۲۰۱۲برای حذف این گروهک
از فهرست سازمانهای تروریستی تالش بسیار کرد.سال گذشته و پس از
اغتشاشات دی ماه ،برخی زنان و دختران با ایستادن روی پست های برق
در خیابان انقالب اسالمی تهران ،روسری از سر برداشتند و آن را روی یک
چوب تکان می دادند .در نیمه بهمن ،96حجت االسالم اژه ای سخنگوی
دستگاه قضا گفته بود...« :این افراد هم احساس می شود فریب خوردند
و هم با مصرف مواد صنعتی دست به این اقدامات زدند .»...همان زمان
برخی گمانه زنی ها از نوعی سازمان دهی پشت پرده درباره این اتفاقات
حکایتداشتکهاتفاقدیروزدرپارلمانکانادامیتواندبهدقیقتربررسی
شدن این فرضیه کمک کند .روز گذشته «علی علیزاده» فعال سیاسی در
لندن در توئیتر خود نوشت 10« :ماه پیش روی سکوی برقی در تهران
رفت،به واسطه شبکههای اجتماعی بمب خبری شد،فعاالن زنان داخلی
به او مشروعیت سیاسی دادند ،به کمک  BBCو من وتو و مسیح علی نژاد
قهرمانسازیشد،ازکشورخارجشد،تبدیلبهچهرهمشروعیتسازتحریم
ها شد ،تک تک شما که برایش کف زدید حاال همدست تحریم ها هستید».
یک کاربر دیگر نیز در توئیتر نوشت« :در تهران مخالف تحریم آزادی زنان
باش ،برو تورنتو موافق تحریم زن و مرد شو .زیبا نیست؟»

موگرینی :سازوکار ویژه مالی برای تجارت غیردالری با ایران تا پایان سال جاری میالدی آماده می شود

همین حال فرمانده کل سپاه در اظهارنظری با
اشاره به خروج آمریکا از برجام تأکید کرد :این
ایــده که آمریکا با خــروج از برجام ایــران را پای
میز مذاکره برگرداند صرف ًا یک تخلف و خیال
است .به گزارش تسنیم ،سرلشکر جعفری که در
بیرجند سخنرانی می کرد ،افزود« :اینها اقرار
به شکستهای بزرگی است که آمریکا در طول

...

گزارش خبری
پیرهادی خبرداد :

اندیشکده استراتفور:هیچ کدام از 2هدف آمریکا ازتحریم ایران محقق نمی شود

اندیشکده «استراتفور» که در حوزه آینده پژوهی
راهــبــردی در آمریکا فعال اســت ،روز دوشنبه
پیشبینی های خود از روندهای سال ۲۰۱۹
را منتشر کرد که در بخشی از آن صراحت ًا تأکید
شده دولت آمریکا به هیچ یک از اهداف خود از
تحریم ایران نمی رسد .در بخشی از این گزارش
که به وضعیت آینده غرب آسیا و همچنین روابط
ایران و آمریکا پرداخته ،اعالم شده که تحریمهای
یک جانبه واشنگتن علیه تهران هیچیک از دو
هدف فروپاشی جمهوری اسالمی یا پای میز
مذاکره آوردن ایران را محقق نمیکند .به نوشته
ایــن اندیشکده هرچند که ایــران با مناقشات
سیاسی داخلی شناخته شــده ،اما جنا حهای
سیاسی در این کشور ثبات نظام سیاسی را بر
سیاستبازی ارجح قرار خواهند داد .به گزارش
فــارس ،این اندیشکده شناختهشده آمریکایی
همچنین مدعی شده است که ایران ممکن است
در واکنش به فشار آمریکا و در صورت ناکامی
اروپا در تضمین منافع اقتصادی ایران از توافق
هستهای ،اقدامات تالفیجویانهای را علیهآمریکا
و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار دهد.در
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40سال عمر پربرکت انقالب اسالمی متحمل
شده و امروز به این اقرارها رسیدهاند».
▪هشدار کاظم جاللی به اروپا

همزمان کاظم جــالــی ،رئیس گــروه روابــط
پارلمانی ایران با پارلمان اروپا دیروز با «تاریا
آنلیکرونبرگ»مدیر اجرایی شبکه رهبری

اروپ ــا در امــور خلع ســاح هستهای و امنیت
اروپــا دیــدار داشت که در این دیــدار خطاب به
طرف اروپایی هشدار داد ،اگر اروپا اهتمامی
به حفظ برجام نداشته باشد ،ایــران به سمت
مسیرهای جایگزین خواهد رفت .در این دیدار
"تاریا آنلیکرونبرگ" درباره کانال مالی اروپا
ابراز امیدواری کرد این کانال موسوم به اس پی
وی ( )SPVتا پایان سال جاری میالدی اجرایی
شود .به گفته این مقام اروپایی ،اتحادیه اروپا با
ایجاد کانال مالی مستقل به دنبال این است تا
پول حاصل از خرید نفت را به ایران برگرداند و
از این طریق خریدهای موردنیاز ایران نیز انجام
شود.این اظهارات یک روز پس از آن ایراد شد
که موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپــا گفت :سازوکار ویــژه مالی بــرای تجارت
غیردالری شرکتها با ایران تا پایان سال جاری
میالدی آمــاده خواهد شد .موگرینی در عین
حال گفت« :موضوعاتی که نگرانیهای جدی
برای ما دارند ،از جمله موشکهای بالستیک،
سوریه و دیگر موضوعات که هماکنون در حال
مذاکره درباره آن ها با ایران هستیم».

اظهارات اخیر حجت االسالم و المسلمین
رئیسی و محمدباقر قالیباف در جمع
دانشجویان ،با واکنش های مختلفی در
فضای سیاسی کشور روبه رو شده است.
برخی از چهره هــا آن را آغــاز زودهنگام
انتخابات مجلس یازدهم خواندند و برخی
دیگر نیز از دیدار جدید این دو چهره سیاسی
با هم خبر دادند.
محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت
و عدالت نزدیک به محمدباقر قالیباف درباره
خبر برگزاری جلسه دوشنبه شب قالیباف و
رئیسی ،اظهار کرد :آقای قالیباف و رئیسی
هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و هردو مشهدی و رفیق  40ساله هستند و
روابط و دوستیشان قدیمی است .طبیعی
اســت که هر هفته همدیگر را ببینند و از
مشورتهای همدیگر بهره ببرند.
وی افــزود :این ها جلساتی در قالب گعده
دوستانه دارند و احتما ًال جلسه اخیر هم از
این جنس است .این جلسات سال هاست
که ادامه دارد .پیرهادی درخصوص برخی
برداشتها از صحبتهای اخیر رئیسی
درب ــاره انتخابات ســال  ،96اظهار کرد:
بهعقیده مــن آن چــه بــرای مــا مهم اســت،
حفظ وحدت در جبهه انقالب است که البته
این وحدت وجود دارد و ارتباطات خوبی
برقرار است .راجع به گذشته و انتخابات هم
میتوان صحبت کرد اما نباید در ایستگاه
انتخابات ماند.
▪ترقی :تصمیم حزبی گرفتهایم درباره
رئیسی سکوت کنیم

همچنین حمیدرضا ترقی عضو شورای
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در واکنش به
اظهارات اخیر حجت االسالم والمسلمین
رئیسی درباره معرفی نامزد اصولگرایان
در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به
ایرنا گفت :بنا نداریم درباره این موضوع
صحبت کنیم و به موضوع دامــن بزنیم.
وی در پاسخ به این که آیا این یک تصمیم
حزبی است یا نه ،گفت :بله این تصمیم
حزبی است.
▪میرزایی نیکو :صدای انتخابات مجلس
شنیده می شود

از سوی دیگر قاسم میرزایی نیکو نماینده
اصــاح طلب مجلس هم دربــاره اظهارات
اخیر رئیسی و قالیباف گفت :در خصوص
صحبت های اخیر رئیسی ،قالیباف و حتی
روحانی ،صدای انتخابات مجلس شنیده
می شود و معتقدم اقدامات انتخاباتی آن ها
بسیار زود هنگام آغاز شده و متاسفانه مانع از
حل برخی مشکالت می شود .وی در ادامه
ادعا کرد :از آن جایی که این بار رئیسی و
قالیباف در مقابل الریجانی قرار دارند و در
انتخابات هم قرار است علیه او باشند این
صحبت ها طبیعی است؛ برخی نیز فکر می
کنند الریجانی کاندیدای اصــاح طلبان
اســت و برهمین اســاس به دنبال تخریب
روحانی هستند.

