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تازههای مطبوعات
••ایران 13 -نفر از محکومان تجمعات و اعتراضات مرداد
 ۹۷که پیشتر به شش ماه تا یک سال حبس محکوم شده
بودند ،با عفو رهبر معظم انقالب از زندان آزاد شدند .ابوذر
نصراللهی ،وکیل مدافع تعدادی از متهمان این پرونده با
اعالم این خبر گفت :دادگاه انقالب در حکم خود به لحاظ
اظهار ندامت و پشیمانی ،پنج نفر از متهمان را با احتساب
ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس و هشت متهم
دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.و با توجه به
ابالغ عفو رهبری به مناسبت  40سالگی انقالب و این که
مدت حبس محکومان این پرونده تا یک سال حبس بود،
مشمول عفو مزبور قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
••فرهیختگان – این روزنامه در مطلبی با عنوان «هنوز
زمان بستن تنگه هرمز نرسیده» نوشت :به نظر میرسد
آمریکا در مسیر به صفررساندن فــروش نفت ایــران با
چالشهای بزرگی همراه است که احتمال موفقیت را
برایش به صفر میل میدهد.
••جمهوری اسالمی -رسانههای عــراق از عبور اولین
اتوبوسهای حامل زائــران عراقی به سوریه برای زیارت
اماکن مقدسه این کشور پس از پنج سال خبر دادند .یک
منبع در گارد مرزی عراق دوشنبه اعالم کرد دو دستگاه
اتوبوس حامل زائران از عراق وارد سوریه شدند .این منبع
احتمال داد این اولین گام برای بازگشایی مرزهای زمینی
میان عراق و سوریه باشد.
••اعتماد « -عباس عبدی» فعال سیاسی اصالح طلب در
یادداشتی در این روزنامه نوشت :بزرگترین اشتباه دولت
روحانی سیاست ارزی [دالر ۴۲۰۰تومانی] نه در یک سال
گذشته که در شش سال گذشته بوده است.
••ایــران  -فــارغ از آن که بنا به گفته برخی کارشناسان
و نمایندگان مجلس ،تصمیم آمریکا ضد سپاه ارتباط
مستقیمی با افایت ـیاف نــدارد ،حرف آخر همان است
که مخالفان نه پیشنهاد جایگزینی میدهند نه مسئولیت
تبعات آن را میپذیرند .هم مخالف ایدهها و لوایح دولت
هستند هم طلبکار آن.

...

انعکاس
••انصاف نیوز نوشت  :استعفای امیر آریازند از مدیریت برج
میالدوقبولایناستعفادرشهرداری،انتقادهایزیادیرادر
پی داشت .منتقدان بر این باور هستند که این استعفا و قبول
آن در پی فشارهایی از سمت افرادی در بیرون شهرداری
بوده است .عدهای نیز بر این اعتقاد هستند که این موضوع
میتواند به وجه ه شهرداری و شورای شهر آسیب بزند.
••خبر آنالین نوشت  :پور مختار نماینده کبودرآهنگ در
مجلس درباره دلیل حضور سرلشکر جعفری در فرمانده
قــرارگــاه فرهنگی اجتماعی سپاه گفت :امــروز با یک
ولنگاری فرهنگی مواجه هستیم .سردارجعفری با توجه
به عالقه مندی و شناختی که از موضوع دارند اظهار تمایل
کردند به عنوان فرمانده قرارگاه به این مسئله ورود کنند.
••جماران نوشت  :مــاشــاءا ...شمس الواعظین رئیس
انجمن صنفی روزنامه نگاران از حکم جلب اش و احضار به
دادسرای اوین خبرداد.
••تابناک نوشت :ابوترابی عضو شــورای سامان دهی
مرکز سیاسی و اداری کشور و سامان دهی و تمرکززدایی
از تهران گفت :انتقال پایتخت با احتساب گرانیهای اخیر
حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
••صبحانه آنــایــن گ ــزارش داد  :بــر اســاس تاز هترین
نظرسنجی انجام شده از سوی یک وبسایت استخدامی،
از حدود  ۴۰هزار نفر از شاغالن تماموقت استان تهران
در ســال ۳۹۷متوسط درآمد کارشناسان 2.8 ،میلیون
تومان و مدیران ارشد  6.2میلیون تومان بوده است از
این رو برخالف تصور رایج ،تفاوت متوسط دریافتی میان
مدیران ارشد و کارشناسان ،آنقدرها هم زیاد نیست...
کارشناسان شاغل در بخش دولتی حدود  ۲۵درصد بیش
از همتایان خود در بخش خصوصی حقوق میگیرند.
••جماران مدعی شد :از امروز (چهارشنبه) ،نمایشگاه
بینالمللی کتاب فعالیت رسمی خود را آغاز کرد حال آن
که ،در چند روز گذشته برخی نویسندگان و ناشران ،از منع
ورودکتابهایمجوزدارشانبهایننمایشگاهخبردادهاند.
اما سیدمحمد طباطبایی ،مدیر روابط عمومی سی و دومین
نمایشگاه کتاب درباره این ماجرا گفت :این روال در همه
دورههای نمایشگاه بوده است.
••صبحانه آنالین گزارش داد  :با گذشت چند ماه از بروز
شایعاتی در خصوص گران شدن روغن موتور ،روزگذشته
تعدادی از تولیدکنندگان اصلی این محصول با ارسال
اعالمیه هایی ،خبر از موافقت سازمان حمایت مصرف
کنندگان از گران شدن این محصول دادند.
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عقب نشینی تروریسم اقتصادیآمریکا از «تغییر رژیم

»

المانیتور :سیاست تغییر نظام ایران توسط آمریکا شکست خورده است
ادیب -مقامات آمریکا اعالم کردند که هدف
شان از فشار برای صفر شدن فروش نفت ایران،
تالش برای «تغییر رفتار جمهوری اسالمی»
است .مایک پمپئو در نشست خبری اخیرش
به صراحت از شــروط  12گانه قبلی سخن
گفت و تاکید کرد ،آن چه او «فشار حداکثری
بر ایران» می خواند ،تا زمان به اصطالح «تغییر
رفتار ایــران و تغییر ایــن کشور به یک نظام
غیرانقالبی» ادامه می یابد .تأکید بر مسئله
تغییر رفتار به جای تغییر نظام ،برخالف ادعای
قبلی مقامات فعلی آمریکایی است که در سال
های اخیر دوباره بر طبل تغییر نظام کوبیدند
و حتی افرادی مانند جان بولتون به صراحت
از محقق نشدن جشن چهل سالگی انقالب
اسالمی سخن راندند .تارنمای المانیتور در
مطلبی به نقل از یک دیپلمات اروپایی به همین
مسئله اشاره کرده و نوشته است« :اگر سیاست
تغییر رژیم هدف دولت ایاالت متحده باشد،
این سیاست همانند دیگر خط مشی هایش
شکست خورده است».
▪مقامات سابق آمریکا چه می گویند؟

به گزارش فارس ،شرمن نماینده دولت سابق
آمریکا در مذاکرات هستهای هم با اشاره به
این که تحریم های قبلی حتی رفتار ایران را
تغییر نداده ،تأکید کرده که تحریم در تغییر
رفتار ایــران بیاثر اســت .به گفته این مقام
سابق دولت آمریکا بعید است ایران با دولت
کنونی آمریکا گفتوگو کند و ممکن است تا
سال  2020صبر کند .به گزارش فارس «راب
مالی» دستیار رئیسجمهور سابق آمریکا
هم درباره سیاست «فشار حداکثری» دولت



کنونی آمریکا علیه ایران نوشته بود« :سیاست
تحریم قــرار بود یا ایــران را پای میز مذاکره
بیاورد یا رژیم این کشور را از پای درآورد اما
نتوانست .ظاهرا پاسخ دولت ترامپ ،اصرار
به این سیاست شکستخورده است .با این
کار ریسک تشدید تنش با ایران یا خروج ایران
از توافق هستهای ،افزایش مییابد».تالش
آمریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران از
سطح فعلی یک و نیم میلیون بشکه در روز در
حالی است که کشورهای خریدار نفت ایران
در همین  24ساعت گذشته مواضع نسبت ًا
صریحی دراین باره اتخاذ کرده اند .مسئله
ای که خبرگزاری رویترز هم به آن اشاره کرده
و نوشته است طرح فشار حداکثری ترامپ
علیه ایران تنها زمانی کارساز و مفید خواهد
بود که دیگر بازیگران این صحنه مانند هند
و چین با واشنگتن هم نظر باشند و تصمیم
به پیروی از دستورات آمریکا بگیرند .چین
آشکارا مخالفت خود را با تصمیم آمریکا اعالم
کرده و ضمن اعتراض و هشدار درباره حذف
معافیتهای موردی خرید نفت از ایران گفته
این تصمیم آمریکا به تشدید نوسان قیمت
نفت در بازارهای انرژی خاورمیانه و جهانی
منجر میشود .هند هم اعالم کرده که «دهلی
نو برای این وضعیت آماده شده و به رایزنیها
در این بــاره ادامــه میدهد ».عــراق که یکی
دیگر از اعضای مهم اوپک و از معاف شدگان
اولیه خرید نفت از ایــران اســت ،تاکید کرد
اوپک که اجالس آینده آن در ماه ژوئن برگزار
میشود باید یک تصمیم جمعی بگیرد .به
گزارش ایسنا یک منبع نزدیک به دولت عراق
اعالم کرد که تصمیم رئیسجمهور آمریکا

...

امین شریعت احمدی

▪تحلیل المانیتور از علت لغو معافیت های
نفتی آمریکا

مبنی بر لغو معافیتهای نفتی هشت کشور
از تحریمهای ایران به هیچ وجه عراق را شامل
نمیشود زیرا این تحریمها تنها مختص به
واردات نفت خام است.دولت ترکیه نیز به
شدت از این تصمیم آمریکا انتقاد کرده است.
▪استقبال سعودی و رفقا

دراینمیانوزیرخارجهعربستانهمانطورکه
انتظار می رفت از این تصمیم استقبال و تأکید
کرده که کشورش کسری نفت ایران را جبران
می کند .وزارت خارجه بحرین نیز همانند
عربستان سعودی و امــارات متحده عربی از
تصمیم رئیسجمهور آمریکا در خصوص پایان
معافیت تحریم نفتی ایران ،استقبال کرد.
▪اروپا؛ فقط سکوت و تأسف!

واکــنــش اروپـــا امــا از همه جــالــب تــر بــود.
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا دیروز پس از گذشت  24ساعت از اعالم
تصمیم آمریکا تنها به ابراز «تأسف» بسنده
کرد .مایا کاسیانچیچ در حالی که به اثرات

...

طلوعآفتابفردا 6:20

بدون موضوع

آن عبور می کند ،پاسخ تندی به واشنگتن
بدهد .به نوشته این رسانه این تصمیم که
تنها دو هفته پس از گنجاندن نام سپاه در
فهرست گروههای تروریستی آمریکا گرفته
شده ،نشانه قمار ترامپ برای به اوج رساندن
فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران است.
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تضعیف کننده این تصمیم بر برجام اشاره
می کند ،به شکل وقیحانه ای گفت تا زمانی
که ایران به برجام پایبند باشد ،اروپا هم پایبند
می ماند! در این بین مذاکرات کشورهای
مختلف برای ادامه یافتن معافیت های شان
همچنان ادامــه دارد که در این زمینه یک
هیئت از کره جنوبی به آمریکا رفته است.
در همین حال نشریه فارین پالیسی هم در
تحلیلی نوشت :تصمیم اخیر دولت ترامپ
بــرای پــایــان دادن بــه معافیت کشورهای
خریدار نفت ایــران ،موجب افزایش بهای
نفت و تنش در روابــط آمریکا با کشورهای
دوست و دشمن خود شود که به نفت ایران
اتکا داشتند و در عین حــال به تنشها در
اطراف آبهای خلیجفارس نیز دامن بزند.
این نشریه با تصریح به این نکته که گزینه های
فراوان پیش روی ایران برای تالفی تصمیم
آمریکا در تمدید نکردن معافیت تحریم های
تحریم نفتی وجــود دارد ،نوشت :ایــران به
عنوان مثال می تواند با بستن تنگه هرمز
که  30درصد صادرات روزانه نفت منطقه از

...

در همین حال المانیتور هم در تحلیلی نوشت
که تمدید نکردن معافیت های نفتی با هدف
فشار بر تهران برای خروج از برجام تا پیش از
اکتبر [ 2020مهر سال آینده] یعنی پایان
تحریم تسلیحاتی ایران توسط سازمان ملل،
اجرا می شود .ظریف وزیر خارجه کشورمان
هم که دیــروز سفرش را به آمریکا آغاز کرد،
تأکید کرد :تشدید تروریسم اقتصادی علیه
مردم ایران نشانگر استیصال و دستپاچگی
رژیــم آمریکا و شکستهای مزمن اذنــاب و
شرکای جرم منطقهای آن است .وی همچنین
در توئیتی نوشت :خبر واقعی؛ آقای ترامپ؛
میراثداران تمدن کهن ایرانی راهبرد خود
را بر اساس «راهنمایی» خارجی ها  -چه رسد
به آمریکاییها  -تعیین نمیکنند .چاووش
اوغلو ترکیه هم در اعتراض به آمریکا نوشت:
وزیر خارجه آمریکا بازاریاب نفت شده است،
تصمیم ایاالت متحده برای پایان معافیت های
تحریمی ،در خدمت صلح و ثبات منطقه ای
نخواهد بود و در عوض به مردم ایران آسیب
می رساند .ترکیه تحریم های یک جانبه و
تحریم های مربوط به نحوه برقراری روابط با
همسایگان را رد می کند.

دولت

مقابله سربازان گمنام امام زمان (عج)با عناصر تروریستی در ایالم

توضیحات یک منبع آگاه درباره لغو سفر استانی رئیس جمهور

باشگاه خبرنگاران  -مدیرکل اطالعات استان ایالم گفت :سربازان گمنام امام زمان (عج) در ایالم از ورود عناصر
ی به ایران جلوگیری کردند .وی افزود :رصد فعالیت سرویسهای اطالعاتی کشورهای معاند و شناسایی
تروریست 
عناصر وابسته به این سرویسها ،شناسایی عناصر وابسته به جریان بعثی تکفیری داعش در عراق و مقابله جدی
با ورود عناصر تروریست جریانات تکفیری در اولویت کاری این اداره کل است.

ایسنا -یک مقام مسئول در دفتر رئیسجمهور گفت :برنامهریزی برای انجام یک سفر یا حضور رئیس جمهور در
یک مراسم نیازمند فرایندی جامع بوده و اعالم حضور نداشتن در افتتاحیه نمایشگاه کتاب یا لغو سفر استانی در
روزهای اخیر ،خبرهایی بر مبنای اطالع رسانی مراجعی به جز دفتر رئیس جمهوری است.وی افزود :روحانی طی
روزهای آینده برنامههای فشردهای دارد و ان شاءا ...به زودی به استانهای کرمانشاه و کردستان نیز سفر میکند.
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رویش های انقالبی سیل اخیر
سیلفروردین ۹۸خساراتجانیوتلفاتمادیبسیاریبهجا
گذاشت که تلخ بود و مستلزم بررسی .اما به نظر می رسد این
رخداد طبیعی ،برکات و رویش هایی هم در دل خود داشت.
الف :رویش های افراد:
سیل خبرها و تبلیغات سوء :افرادی که به
 .۱افراد مردد در ِ
واسطهحسنوعدوستیدرمناطقسیلزدهحاضرشدندواز
نزدیک با روحیه تواضع و ایثار در نیروهای انقالبی و بسیجی
همراه شدند یا از طریق دوستان یا رسانههای معتمد خود به
واقعیتها و اخبار دست اول دست یافتند .این افراد رابطه
خود را با ارزشهای انقالبی بازتعریف و تقویت کردند.۲.
افراد آسیبدیده و دور از مرکز :افراد محلی و اهالی مناطق
سیلزده ،چه آنان که به نظام و انقالب تعلقی نداشتند و چه
آنان که دل در گرو آرمانها داشتند ،اما خود را محروم از
توجه میدیدند ،نگرش هر دو در پایبندی به ارزشها رشد
داشت؛ دسته دوم راسختر در ادامه راه و دسته اول با تغییری
بنیادین در مسیر پیشین .۳.افراد آماده به رزم :نیروهای
ِ
محک عزم و توان
جوان انقالبی که پیش از این میدانی برای
خود نیافته بودند ،خصوصا با پیام رهبر انقالب و پس از آن
سردار سلیمانی ،دلیلی فوق دالیل برای حضور مجاهدانه در
مناطق سیلزده یافتند .این مجاهدتها همچون رزمایشی
نظامی ،اراده و تبعیت سربازان ولی امر را در آوردگاه کمک
به همنوع و هموطن ،به آزمایش کشید.
ب :رویش در افکار و باورها:
 .۱بــاور به لــزوم نقشآفرینی مــردم :این بــاور که فــارغ از
وظایف دولت و دیگر نهادهای نظام ،مردم باید به یاری
یکدیگر بشتابند ،پیشتر در زلزله کرمانشاه جرقه خورد و در
مناطق سیل زده شعلهور شد .2.باور انتقاد در عین دوری
از تخریب :در پی وقوع این حادثه طبیعی ،بحث درباره نحوه
پرداختن به اخبار و خصوصا تحلیل چرایی و قصور احتمالی
مسئوالن ،باال می گیرد .این دیدگاه در باور بسیاری از
مردم در مناطق سیل زده ،شکل گرفت که میتوان مطالبه
عدالت را درباره مسئوالن و مدیران پیگیری کرد و در عین
حال به حفظ اعتماد عمومی و تقویت ساختارهای قانونی و
حاکمیتی پرداخت.فراتر از همه این موارد ،شاید این سیل،
تلنگری به ما مدعیان انقالبیگری باشد .وقتی در مقابل
سیل تخریبهای دشمنان ،خود را مستاصل از انتقال پیام
انقالب و اثبات مدعای خود به عام ه مردم میدانیم ،خداوند
به طرز حکیمانهای سیل رحمت خود را به راه میاندازد تا
عالوه بر اعطای برکات مادی ،تبلیغات سوء را نیز با خود
بشوید و ببرد .در این بین وظیفه ما فقط استفاده صحیح از
این فرصت الهی است ،اگر قدرش را بدانیم...

حدادعادل:اقدامچیندراحیایجادهابریشمموردحمایتایراناست
غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام که در رأس هیئتی بلندپایه از این نهاد برای شرکت
در دومین اجالس جهانی طرح « یک کمربند ،یک جاده»
به پکن سفر کرده است ،با « سونگ تائو» وزیر بین الملل
و نماینده ارشد حزب حاکم چین دیدار کرد .به گزارش
فارس ،در این مالقات که در محل وزارت امور بین الملل
حزب حاکم چین برگزار شد ،حداد عادل ضمن تبریک
برگزاری دومین اجالس طرح « یک کمربند ،یک جاده»
( احیای جاده ابریشم) با اشاره به موقعیت جغرافیایی و
ژئوپلیتیکی ایران در طول تاریخ ،کشورمان را حلقه ای
مهم و مؤثر از جاده ابریشم خواند و افزود« :اقدام رئیس
جمهور چین در احیای جاده ابریشم برای ملت ایران
معنادار و مورد استقبال و حمایت جمهوری اسالمی
است» .رئیس هیئت عالی رتبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام در سفر به چین با اشاره به این که افزایش قدرت
ایــران و چین به تقویت صلح در جهان کمک می کند،
گفت« :مقابله با تروریسم می تواند یکی از زمینه های مهم
همکاری دو کشور باشد؛ به خصوص که اجرای طرح «یک

کمربند ،یک جاده» مستلزم وجود ثبات و آرامش در مسیر
این راه تجاری است و چنان چه تروریسم در افغانستان،
عراق ،سوریه و دیگر سرزمین های واقع در امتداد این
جاده فعال باشد ،رویای بزرگ چین برای احیای جاده
ابریشم عملی نخواهد شد» .در این مالقات همچنین
سونگ تائو ،وزیر امور بین الملل و نماینده ارشد حزب
حاکم چین گفت:امیدوارم توافقات دو کشور ،زیربنایی
برای توسعه پایدار روابط بوده و ایران و چین که در قدیم
االیام با جاده ابریشم به هم پیوند می خوردند ،امروز نیز
نقش حیاتی خود را در احیای این جاده ایفا کنند».

جنیدی :ایران با طرح درخواستی تخلف آمریکا را در دادگاه الهه پیگیری میکند
فارس -معاون حقوقی رئیس جمهور گفت :ایران با طرح
دادخواستی در دیوان دادگستری بین المللی ،تخلف
آمریکا در جلوگیری از رسیدن کمکهای نقدی به آسیب
دیدگانازسیلراپیگیریمیکند.لعیاجنیدیبااشارهبه

اظهاراترئیسهاللاحمرکهاعالمکردایننهادنتوانسته
است هیچ کمک نقدی را برای کمک به سیل زدگان از
طریقبانکیدریافتکند،افزود:اینتخلفبزرگآمریکابه
ویژه در حوزههای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.

انتقاد  115فعال دانشجویی از رئیسجمهور

تسنیم  115 -فعال نشریه دانشجویی در نامهای به
رئیس جمهور از برخورد با نشریات و افت شاخص آزادی
بیان در کشور انتقاد و تاکید کردند :به تازگی در اقدامی
غیرقانونی دو نفر از اعضای شورای انقالب فرهنگی را

که منتقد رفتارهایتان بودند ،به جلسات این شورا دعوت
نمیکنید  .درصورتیکه شاید اگر به سخنان همان
منتقدان توجه میشد و دولت لجاجت به خرج نمیداد،
اوضاع بسیار مناسبتر از وضع کنونی کشور بود.
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