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نگاه کردن [به حرام] ،تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است .هر که برای خداوند و نه برای غیر او ،چشم خود را فرو بندد،
خداوند ایمانی به او ارزانی دارد که مز ه اش را بچشد.
(من ال یحضره الفقیه  :ج ، ۴ص ، ۱۸ح)۴۹۶۹
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تازههای مطبوعات
••اعتماد -عباس عبدی تحلیل گر سیاسی در یادداشتی
تأکید کرد :مسئولیت بخش مهمی از وجود اخبار نادرست
و دروغ و پذیرش آن در افکار عمومی به عهده مدیریت بحران
سیل است که نتوانسته است نظام اطالعرسانی کارآمد و
سریع و مورد اعتمادی را درست کند.
••کیهان -سعدا ...زارعی تحلیل گر سیاسی در یادداشتی
پیشنهاد کرد :ایران باید تصمیم بگیرد نباید به آمریکا اجازه
دهیم هر از چند هفته یک برگ جدید ضدایرانی -ولو این
که آثار عملی آن کم باشد -رو کند .این روند باید متوقف
شود .ما با ابتکار عمل میتوانیم این روند را بدون آن که
کشور را درگیر هزینههای امنیتی کنیم ،متوقف کنیم.
بسما ،...شروع کنیم ،صدور نفت رژیم سعودی باید صفر
شود .یک سال وقت داریم.
••اعتماد -محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس
ش ــورای اســامــی بــا اش ــاره بــه ایــن کــه مجمع تشخیص
مصلحت نظام که در ابتدا قــرار بود صرفا به همین یک
جلسه محدود باشد ،حاال به نهادی عریض و طویل تبدیل
کن تهران،
میشود ،گفت :به تازگی در بازدید از منطقه ِ
شهروندان مجموعه ساختمانی عظیم در  ۳۷۰واحد را
به بنده نشان دادنــد که بــرای اسکان پرسنل مجمع در
بخشی از باغات تهران ساخته شده که فارغ از تخلفات
زیستمحیطی ،نشان میدهد مجمع عمال بهسمتی
دیگر میرود.
••وطــن امـــروز -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا اشـــاره به
دستگیری بنیان گــذار سایت افشاگر ویکی لیکس در
انگلیس نوشت :پیامی که هفته گذشته از سوی غرب صادر
شد :روشنگری و مقاومت ممنوع!
••ایــران -عماد افروغ جامعه شناس گفت :ما در داخل
مرجعیت و مقبولیت بــرخــی از رســانـههــا را بــا ایجاد
محدودیتهای بی مورد و برخوردهای زیاد از حد پلیسی
گرفتهایم و مرجعیت و مقبولیت بخش دیگر رسانهها را که
دستشان بازتر هست فدای کار جناحی کرد هایم .این
سیاسی دیدن همه موضوعات باعث سلب اعتماد است.
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طلوعآفتاب فردا 5:59

ارسال موشک بالستیک با پست!

انعکاس
••شفقنا نوشت  :مجله نیوزویک آمریکا در گزارشی درباره
«ناتوی عربی» نوشت :ممکن است مصر تنها کشوری نباشد
که از این ائتالف انصراف خود را اعالم می کند.نیوزویک
به نقل از «زایدر اسنایدر» تحلیل گر مرکز «ژئوپولیتیکال
فیوچرز» خروج کشورهای دیگر از این طرح و اعالم مرگ
آن را در آینده ای نزدیک پیش بینی کرده است.
••انصاف نیوز ادعا کرد« :عباس امیریفر» نزدیکترین
روحــانــی به احمد ینژاد در دوره ریاستجمهوری در
یادداشت ارسالی به انصا فنیوز حر فهای منسوب به
احمدینژاد که انقالب سال  ۵۷را کار انگلیس خوانده
تأیید کرد و نوشت« :بنده خودم در این جلسه در ولنجک
حضور داشتم و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دلیل توهین
ایشان آن جلسه را ترک کــردم و مقدمه قطع ارتباطم با
ایشان شد».
••نامه نیوز نوشت  :صادق زیباکالم در پاسخ به تحلیل
هایی کــه «هــدف انتخاب تخت روانــچــی بــرای کرسی
نمایندگی ایران در سازمان ملل را فتح بابی برای مذاکره
می دانند» ،گفت :به هیچ وجه فکر نمی کنم هیچ احتمال
مذاکره ای با آمریکا وجود داشته باشد...اگر به فرض حدس
من غلط از آب درآید و در آینده ای دور یا نزدیک قرار باشد
ایران به سمت و سوی تنش زدایی با آمریکا پیش رود ،باز
از این بابت آقای تخت روانچی بهترین گزینه موجود در
دستگاه دیپلماسی است.
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ارسال نامه و بسته های پستی به ایران توسط شرکت های پستی انگلیس متوقف شد

طاهری  -درحالی که دولت های آمریکایی و غربی بارها
ادعا کرده اند که هدف از وضع تحریم ها تحت فشار قرار
دادن مردم ایران نیست ،اما بررسی اثرات این تحریم ها
نشان دهنده این است که بیشترین فشار در این باره به
مردم وارد می شود .پس از آن که تحریم های آمریکا مانع
از رسیدن کمک های نقدی مربوط به سیل به حساب
های هالل احمر شده ،در جدیدترین اقدام خصمانه در
این باره شرکت پست سلطنتی انگلیس موسوم به «رویال
میل» بیانیهای را صادر کرد که بر اساس آن مراسالت
به ایــران از نهم آوریــل ( 20فــروردیــن) تا اطــاع ثانوی
متوقفشده است .این تصمیم درنتیجه تحریم در مسیر
مراسالت به ایران اتخاذ شده است و رویال میل اعالم
کرده بستههایی که هنوز به مقصد نرسیدهاند به فرستنده
ارجاع خواهند شد .بر این اساس شرکت «پارسل فورس»
هم که زیرمجموعهای از رویــال میل به شمار مـیرود،
ارسال مراسالت به ایران را متوقف کرده است .این دو
شرکت پستی تحریمهای آمریکا علیه ایران را دلیل توقف
ارسال بستههای پستی و نامه اعالم کرده است .شماری
از شرکت های ارائهدهنده خدمات پستی در انگلیس
هم مدتهاست که به دلیل تحریمهای آمریکا ،با ایران
همکاری نــدارنــد .براساس گــزارش ایرنا ،سایتهای
مقایسه قیمتهای پست همچون «پارسل مانکی» و
«پارسل توگو» حتی نام ایران را هم از مقاصد پستی خود
حذف کردهاند .بااینحال اقدام جدید شرکت رویال میل
بهعنوان اصلیترین شاهراه ارسال مراسالت پستی در
انگلیس ،حامل پیام جد یتری دربــاره تأثیر فشارهای
غیرقانونی آمریکا علیه شرکتهای اروپایی به شمار می
رود .فشارهای آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور
از برجام و ازسرگیری تحریمهای ظالمانه علیه ایران،
روی شرکتهای اروپایی افزایش یافته است .خطوط
هواپیمایی بریتیش ایرویز شهریور سال گذشته در کنار
شمار دیگری از خطوط هواپیمایی اروپایی ،به استقبال

هادی محمدی – دومین فصل تغییرات در تیم وزارت
خارجه دولت دوازدهم پس از تغییرات بزرگ سال 96
که به اصالح چارت سازمانی این وزارتخانه انجامید ،روز
گذشته انجام شد و دو معاونت و پست سخنگویی ،افراد
جدیدی را به خود دیدند .براساس گزارش پایگاه اطالع
رسانی وزارت خارجه ابتدا با حکم محمد جواد ظریف،
حسین جابری انصاری ،دستیار ارشد وزیر در امور سیاسی
و مسئول شماره یک پرونده مذاکرات آستانه در ایران،
به سمت معاون امــور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه
منصوب شد .جابری انصاری که سابقه حضور در سفارت
ایران در لیبی و همچنین سخنگویی وزارت خارجه را در
کارنامه کاری خود دارد ،طی دو سال گذشته مسئولیت
پرونده های مهم منطقه ای کشورمان در سوریه و یمن را
برعهده داشت و چندین دور مذاکرات موسوم به آستانه
را در سطوح کارشناسی تا روســای جمهور کشورهای

دور جدید تحریمهای ضد ایرانی آمریکا رفت و پروازهای
خود به مقصد ایران را به حالت تعلیق درآورد .چند ماه
بعد الیستر برت معاون اسبق وزیر امور خارجه انگلیس در
ت و گو با ایرنا از تصمیم بریتیش ایرویز ابراز تأسف کرد.
گف 
در روزهای گذشته نیز بارها مسئوالن هالل احمر تأکید
کرده اند که مردم کشورهای خارجی و ایرانیان مقیم
خارج امکان کمک مالی به سیل زدگان اخیر را ندارند و
این موضوع برخالف ادعای مقامات آمریکا درباره تحریم
نبودن کمک های انسان دوستانه است .نشریه آمریکایی
کانتر پانچ نیز چندی پیش با انتقاد از تحریم های وضع
شده علیه ملت ایران تأکید کرد :این تحریم ها بر خالف
ادعای دولت ترامپ ،درباره دارو استثنا نیست چراکه
فشارهای بانکی ،کشتیرانی و بیمه ای بر این حوزه نیز
تاثیر گذاشته است.
▪قول دولت انگلیس برای اصالح تصمیم لغو ارسال
بسته های پستی به ایران

در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس

روز جمعه با انتشار پیامی در توئیتر نوشت :پیگیری
انجامشده نشان داد که وزارت خارجه و شرکت پست
انگلیس خود از بیانیه این شرکت خدماترسانی شوکه
شدهاند .آنها قول دادهاند که با جدیت به دنبال اصالح
فوری این تصمیم هستند .سفیر ایــران در لندن تأکید
کــرد :درصورتیکه مشکل ارســال مراسالت پستی تا
اولین روز اداری هفته یعنی دوشنبه حل نشود ،سفارت
کشورمان در لندن تا رفع قطعی مشکل ،ترتیباتی را
برای دریافت نامههای پستی به مقصد ایــران و تحویل
رایگان آنها به پست ایران اعالم خواهد کرد .این مسئله
در فضای مجازی هم بازتاب گسترده ای داشت و انتقاد
کاربران را برانگیخت .کاربری در این بــاره در توئیتر
نوشت :صنعت هواپیمایی غیرنظامی را تحریم کردند
بــرانــدازان عزیز گفتند بــرای حــزبا ...سالح جابه جا
میکردند!گفتیم تجهیزات پزشکی را تحریم کردند،
گفتند تحریم نیست!دوست دارم توجیه تحریم پست ایران
را بشنوم!حتما ایران با پست بریتانیا موشک بالستیک
میفرستاد !

 ۴تغییردرتیم دیپلماتیک ظریف
ایران ،روسیه و ترکیه طرح ریزی کرد .جابری انصاری
همچنین مذاکرات با کشورهای اروپایی شامل انگلیس،
فرانسه ،آلمان و ایتالیا را نیز برای حل و فصل موضوع
یمن هدایت می کرد.دومین تغییر در دستگاه دیپلماسی
کشورمان به انتصاب محمدتقی صابری ،معاون امور
مالی و اداری سابق وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید
ایــران در تاجیکستان اختصاص داشــت و محمدجواد
ظریف پس از انتصاب صابری به سفارت تصمیم گرفت
تا حسین پناهی آذر را به عنوان معاون امور اداری و مالی
بگمارد،اما سومین انتصاب روز گذشته در وزارت خارجه
که البته برای رسانه از اهمیت بیشتری برخوردار بود به
اعالم سخنگوی جدید آن وزارتخانه اختصاص داشت.
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دفتر تهران:
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تلفن:
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مرکز نظرسنجی:

جایی که با توجه به عزیمت قریب الوقوع بهرام قاسمی
سخنگوی پیشین وزارت خارجه به فرانسه به عنوان سفیر
جدید کشورمان در پاریس ،نیاز بود تا فرد جدیدی زبان
گویای دستگاه دیپلماسی باشد و ظریف از میان گزینه
های متعددی که در دو ماه اخیر مطرح شدند ،به این
نتیجه رسید تا سیدعباس موسوی دیپلمات نسبتا جوان
و خنده روی وزارت خارجه را به عنوان سخنگوی جدید و
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای این وزارتخانه
منصوبکند.انتصابسیدعباسموسویدرفضایتوئیتر
با استقبال برخی اهالی رسانه و خبرنگاران همراه شد.
سید عباس موسوی دانش آموخته کارشناسی ارشد از
دانشکده روابط بین الملل است که در کارنامه کاری خود

دادگاه هلندی رای خود را اعالم کرد

 45سال زندان برای عامالن
هالکت «محمدرضا کالهی»
دو متهم به قتل محمدرضا کالهی عامل بمب
گــذاری در حــزب جمهوری اسالمی ،در هلند
جمع ًا به  45سال زندان محکوم شدند .به گزارش
روزنامه ایــران به نقل از خبرگزاری دولتی ا ن
او اس هلند« ،انــور ب ۲۹ ».ساله و «مورئو ام».
 ۳۶ساله ،دو متهم به اجــرای قتل محمدرضا
کالهی (با نام مستعار علی معتمد) در هلند در
دادگــاه مجرم شناخته شدند و به ترتیب به ۲۰
 ۲۵سال زنــدان محکوم شدند .بنا بر گزارش
و 
منتشر شده ،دادستانی با اتکا به مکالمات تلفنی
کدگذاریشده میان متهمان نتیجه گرفته است
انگیزه متهمان به قتل پول بوده و آنها از هویت
واقعی و سابقه محمدرضا کالهی اطالعی در
دست نداشتهاند .به گفته دادستانی هلند دو
متهم  ۱۳۰هزار یورو بابت این قتل پول گرفتهاند.
هنوز مشخص نیست چه کسی این پول را به آن ها
پرداخته است .تابستان سال گذشته برخی زمزمه
ها از کشور هلند حکایت می کرد که محمدرضا
کالهی دو ســال پیش در ایــن کشور در جریان
تصفیه درونی گروه های قاچاق مواد مخدر ،کشته
شده است .دی ماه  97دستگاه قضایی کشور
هلند این مسئله را تعیین کرد تا عم ً
ال وضعیت
عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی روشن
شــود .بر اســاس گــزارش رسانه هــای هلندی،
محمدرضا کالهی آذر سال  94با نام مستعار علی
معتمدی در شهر آلمیره هلند ،کشته شده است.

دبیر اولی و سرپرست نمایندگی ایران در هنگ کنگ،
رایزن اقتصادی در سفارت ایران در هلند ،رئیس اداره
سوم دیپلماسی رسانهای و مدیرکل اطالع رسانی و امور
سخنگویی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای را دارد .به
گزارش فارس عصر دیروز نیز با حکم ظریف ،علی اصغر
خاجی به عنوان دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه
سیاسی،جایگزینحسینجابریانصاریشد.ویازسال
 93تا مهر 97سفیر ایران در پکن بود که یکی از سفارتخانه
های مهم ایران است .خاجی همچنین از دیپلمات های
ارشد وزارت امور خارجه است که پیش از این در سمت
هایی همچون معاون اروپا و آمریکا ،مدیر کل خلیج فارس و
سفیر در کشورهای عربستان ،بلژیک و چین خدمت کرده
است .به این ترتیب پرونده های مهمی همچون مذاکرات
آستانه درباره سوریه و نیز مذاکرات چندجانبه درباره یمن
توسط خاجی دنبال خواهد شد.

تحلیل گاردین ازنقش مثلث بولتون -پمپئو و بن سلمان علیه سپاه
رئیس شورای ایرانیان آمریکا در یک تحلیل در روزنامه
گاردین نوشت که اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران
ایــران که یکی دیگر از تصمیمات اشتباه ترامپ در اثر
سیاستهای جنگطلبانه پمپئو و بولتون و توصیههای
تطلبانهعربستانسعودیورژیمصهیونیستیاست
منفع 

موجب محصور شدن دولت آینده آمریکا در یک موقعیت
دشمنی دایمی با ایران شده است و راههای دیپلماتیک
را میبندد .به گــزارش ایسنا ،تریتا پارسی ،در تشریح
سیاست شکست خــورده آمریکا در پشت اقدامی این
چنینی علیه ایران نوشت :مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه

مدعیاستکهایناقدامدرادامه«کمپینفشارحداکثری
آمریکاعلیهحکومتایران»استاما خود اینکمپین بر پایه
این فرضیه غلط قرار دارد که تحریمها ایران را مجبور به
تسلیم شدن خواهند کرد؛ جورج دبلیو بوش این رویکرد را
در پیش گرفت و شکست خورد .باراک اوباما نیز در نتیجه
به کار بستن آن با شکست رو به رو شد.
▪دهقانی :طــرح «تقویت جایگاه سپاه» با حضور
مسئوالن سپاه و  3وزارتخانه بررسی میشود

در همین باره کمال دهقانیفیروزآبادی در گفتوگو با

میزان ،گفت :کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی»
مجلسامروزیکشنبهطرح«تقویتجایگاهسپاهپاسداران
انقالباسالمیدربرابرآمریکا»رابررسیخواهدکرد.ویبا
اشارهبهمهمانانحاضردرجلسهاینکمیسیونتاکیدکرد:
قرار است مسئوالنی از «سپاه پاسداران انقالب اسالمی»،
وزارتخانههای «امــور خــارجــه»« ،اطــاعــات» و« دفــاع»،
«شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز پژوهشهای مجلس»
در این جلسه حاضر شوند .نایب رئیس دوم کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد :پس از
اتمام بررسی ،این طرح به صحن علنی ارسال خواهد شد.
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دغدغه های مرد روستایی و شعار سال
پیرمرد روستایی به فکر «رونق تولید» بود و طرحی که از
همان زمین محدودش ،بهره ببرد و محصول بیشتر به
دست آورد .می گفت :از دست ما همین برمی آید .او ادعا
نداشت اما به وسعت ایمانش دعا می کرد برای به سرانجام
رسیدن این راهبرد .صدق دعایش را هم به تکاپو افتادنش
برای رونق یافتن تولیدش گواهی می داد .تولیدی که
میخواست از دل خاک برویاند و از سرشاخه های درخت
به دست آورد و به سهم خود ،قدمی هرچند کوچک با هدف
کمک به میهن و تحقق سخن رهبرش بردارد .حرف هایش
را که شنیدم ،دست های چون کویرش را که دیدم ،یاد این
جمله راهبردی حضرت روح ا ...افتادم که در پیام جریان
ساز خویش به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه،
در  29تیر  ،1367تصریح کرده بود که «تنها آن هایی تا
آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را
چشیده باشند» و حاال در سیمای پیرمرد روستایی ،صدق
کالم امام را می دیدم و اراده اش را که می خواهد امروز هم
در شمار نقش آفرینان تحقق فرمان رهبر انقالب باشد .در
حضور او ،دعا کردم که مسئوالن و متولیان و آنانی که خود
را بیش از همه والیتمدار می خوانند و به شعار ،برمیخیزند،
به اندازه آن پیرمرد ،به تکاپوی عملی همت کنند که تحقق
این شعار ،عمل می خواهد ،عمل! از شعا ِر صرف ،اگر با
شعوری برنامه مند و همتی مومنانه و نگاهی ملی ،همراه
نشود ،کاری ساخته نیست که اگر بود ما در بسیاری از
عرصه ها ،فرسنگ ها از این جایی که هستیم ،جلوتر بودیم.
بیایید ،هر کجا که هستیم ،تاجایی که از دست ما برمیآید،
تالش کنیم تا "تولید"،به معنای واقعی کلمه" رونق" بگیرد.
چنین که شد  ،شاهد شکوفایی در عرصه های گوناگون
هم خواهیم بود و روزهای حال خوب کن ،در تقویم ایران
فــراوان خواهد شد .حتی اگر سیالب ها ،رمق مان را به
تحلیل برده باشد .اگر نگاه آن پیرمرد در دیده ما و به ویژه
مسئوالن تکثیر شود شاهد طلوع این رونق از مناطق حادثه
قرآنی
دیده خواهیم بود .این خود می تواند ترجمانی از باور
ِ
" ان مع العس ِر یسرا" باشد که وعده صادق حضرت خداوند
است برای اهل ایمان.

...
اخبار

«روح االمینی » رئیس خانه احزاب شد
تسنیم – در اولین جلسه شورای
مرکزی خانه احزاب عبدالحسین
روح االمینی بهعنوان رئیس جدید
خانه احزاب انتخاب شد.بر اساس
تصمیم اعضای شــورای مرکزی،
ریاست خانه احــزاب در ســال  98بر عهده فراکسیون
اصولگرایان خواهد بود و پس از اتمام ریاست اصولگرایان،
دو فراکسیون مستقلین اعتدالی و اصالحطلبان به ترتیب
ریاست خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت.

سردار شکارچی  :حضور مستشاری ایران
در سوریه ادامه دارد
باشگاه خبرنگاران  -سخنگوی
ارشــد ستاد کل نیر وهای مسلح
دربـــاره حضور مستشاری ایــران
در ســوریــه گــفــت :مــیــزان حضور
مستشاری ما در سوریه هیچ فرقی
نخواهد کرد و این حضور به دعوت دولت سوریه است.
سردار شکارچی گفت :تا زمان درخواست دولت سوریه و
عراق در این دو کشور حضور مستشاری داریم.
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