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...

تازههای مطبوعات
••اعتماد  -پیروز انتخابات پیش روی هیئت
رئیسه مجلس ،هر جناح و فراکسیونی باشد،
گامی مهم در مسیر موفقیت در انتخابات
مجلس یازدهم نیز برداشته است ،چراکه
ریــاســت مجلس در ســال پایانی تاثیری
غیرقابل انکار بر انتخابات دوره بعد مجلس
خواهد داشت.
••جــوان  -باالرفتن قیمت ارز و افزایش
قیمتکاالها،تولیدپسماند(زباله)بهصورت
میانگین در سال گذشته هزار تن کاهش
یافته وسبب شده شهروندان سنجیدهتر و به
اندازه نیاز خرید کنند و ضمن ًا در مصرف نیز
تا حد امکان کاال را استفاده کنند.
••آرمان  -رضا رویگری و ابوالفضل پورعرب به
همراههمسراندرمراسمافطاریاحمدینژاد
درمحمودیه تهران حضور داشتند.
••فرهیختگان – این روزنامه با تصویری
از سرمربی پرسپولیس و جام قهرمانی از
تیتر «عالیجناب سرخ پوش» برای برانکو
ایوانکوویچ استفاده کرد.
••آرمـــان -رونـــالـــدو مهاجم پرتغالی که
کمکهایمالیزیادیمیکند 1.5،میلیون
یورو برای افطار مردم فلسطین کمک مالی
کرده تا درماه رمضان مردم فلسطین بتوانند
از این کمک مالی بهرهمند شوند .رونالدو
پیشتر هنگام حمالت رژیم صهیونیستی به
نوارغزهنیزبهکودکانفلسطینیکمکمالی
چشمگیری کرده بود.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :عطاءا ...مهاجرانی
در تــازه ترین توئیت اش نوشته اســت :برای
سمیناری به کویت رفته بودم .با دکتر عبدا...
نفیسی در خانه اش دیدار کردم .او موضعی
ضد ایران ،ضد شیعه ،ضد انقالب و حزب ا...
دارد!نفیسی پرسید:رمز نفس بلند آیت ا...
خامنه ای در موضع گیری های استراتژیک
جهانی چیست ،از کجاست!؟ گفتم :افق دید
روشن ،تحلیل دقیق و ایمان ناب.
••عــصــرایــران نــوشــت :وزارت ارشـــاد در
بخشنامه ای ،مدیران این وزارتخانه را ملزم
به انتشار مدرک تحصیلی مدیران خود کرده
است .براساس این بخشنامه ،این مدیران
همچنین از به کار بردن عناوین نامعتبر و
غیرواقعی در مکاتبات اداری ،همایش ها و
سمینارها منع شده اند.
•• اعتمادآنالین نوشت  :شیخ عبداللطیف
الهمیم ،رئیس دیوان اهل تسنن عراق در
یک فتوای بی سابقه ،اهل تسنن را به دفاع
از ایران فراخواند .این دفاع واجب شرعی
است و همگان باید اطاعت کنند .در برابر
سیاستهای تجاوزگر آمریکا نه فقط عراق
بلکه از همه امت اسالمی انتظار میرود که
در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه
کشورهای عربی و اسالمی بایستند.
••اعتمادآنالین نوشت :هاشمزایی ،عضو
فراکسیون امید ،گفت :آقای روحانی ،برای
گذاشتن جلسه با فعاالن سیاسی دیر شروع
کرده است؛ برای مثال در مجمع نمایندگان
تهران طی سه سال اخیر جلسهای با روحانی
نداشتهایم .اوایل انقالب که بنده هم نماینده
بــودم کمتر ازیــک یا دو روز میتوانستیم با
رئیسجمهور و نخستوزیر وقــت مالقات
کنیم اما متاسفانه اکنون نمایندگان به صورت
انفرادی نمیتوانند با رئیسجمهور مالقات
کنند ،مگر این که افراد خاصی باشند.
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انتقاد ترامپ از رسانه های آمریکایی؛ ایران را سردرگم نکنید!

پاسخ ظریف به فرافکنی ترامپ
ظریف :بعد از کودتای  28مرداد  32درمورد آمریکا سردرگم نیستیم
رئیس جمهور آمریکا بــرای چندمین بــار طی
روزهای اخیر از نحوه پوشش اخبار روابط تنش
آلود آمریکا و ایران در رسانه های کشورش انتقاد
کــرد و گفت که ایــن نحوه پوشش میتواند به
آمریکا ضربه بزند .نگرانی ترامپ از آن است که
گــزارش های ساختگی رسانه های آمریکایی
درباره احتمال به اصطالح باالی جنگ با ایران،
محاسبات ایران را به هم بریزد و این کشور وارد
گفت و گو با واشنگتن نشود!
ترامپ در توئیت هایی درباره این نگرانی خود
نوشته است« :رسانههای جعلی با اخباری که
به شدت نادرست و تقلبی هستند به کشورمان
ضربه میزنند .گزار شهای آن ها نامنظم ،با
منابع غیرموثق و خطرناک هستند .با این همه
اخبار دروغین و ساختگی که منتشر میشود،
ممکن نیست ایران بتواند بفهمد واقعا چه خبر
اســت ».اشــاره ترامپ به خبری بود که رسانه
هــای آمریکایی چند روز قبل اعــام کردند و
مدعی شدند آمریکا قصد دارد  120هزار نیروی
نظامی به خلیج فارس اعزام کند! او همچنین هر
گونه اختالف نظر با جان بولتون را رد کرد .این
درحالی است که طی روزهای گذشته چندین
رسانه مطرح آمریکا به نقل از منابعی در داخل
کــاخ سفید از اختالف جــدی میان بولتون و

ترامپ خبرداده و حتی احتمال برکناری او را
مطرح کرده بودند.
▪پاسخ ظریف و آذری جهرمی به توئیت
ترامپ درباره فیک نیوزها

وزیر خارجه کشورمان اما در پاسخ به این ادعای
ترامپ که ایران سردرگم است ،به صراحت تأکید
کرد که این آمریکاست که نمی داند چه می گوید.
در توئیت ظریف آمده است« :در حالی که تیم
«ب» کاری انجام میدهد و ترامپ چیز دیگری
میگوید ،ظاهر ًا آمریکا «نمیداند چه فکری
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دارد» .ما در ایــران در واقع هــزاران سال است
که میدانیم چه فکری داریم -و در مورد آمریکا
از [ ۱۹۵۳کودتای  28مرداد  ]1332در این
نقطه ،این امر قطع ًا «یک چیز خوب» است!» به
گزارش ایرنا ،وزیر خارجه کشورمان در اظهارنظر
دیگری گفت :یقین داریم آن طور که مقام معظم
رهبری هم فرمودند جنگی در نخواهد گرفت
چون نه ما خواهان جنگ هستیم و نه کسی این
تصور یا توهم را دارد که بتواند در منطقه با ایران
مقابله کند اما الزم است حرکت های خطرناک
داخل آمریکا برای مردم این کشور روشن شود.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در یک اقدام کم
سابقه به توئیت ترامپ پاسخ داد و درباره «فیک
نیوزها» در جامعه آمریکا که اخبار جعلی منتشر
می کنند ،نوشت :منشأ فیک نیوز ،مشاورانت
هستند.همه این ها در حالی است که رسانه
ها کماکان از اختالف میان رئیس جمهور و
مشاور امنیت ملی آمریکا خبر می دهند .به
گزارش دویچه وله ،بولتون در محافل خصوصی
از بیمیلی ترامپ برای تالش به منظور تغییر در
غرب آسیا ابراز ناخرسندی کرده است .به نوشته
این روزنامه ،حتی برخی محافل دولتی آمریکا
آینده بولتون در سمت مشاور امنیت ملی ترامپ
را مورد تردید قرار دادهاند .دو روز پیش روزنامه
واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد دولت
نوشت که ترامپ به شدت از برنامهریزیهای
جنگی کــه خــاف تفکر اوســت بــه خشم آمــده
است .نشنال اینترست هم چهارشنبه گذشته
به نقل از یک مقام آمریکایی احتمال برکناری
بولتون را مطرح کرده بود .دیروز نیز یک نشریه
انگلیسی مدعی شد ،ترامپ از همتای سوئیسی
خود برای حصول توافقی به منظور جلوگیری
از «وقوع درگیری با ایران»  ،درخواست کمک
کرده است .به نوشته نشریه سان انگلیس ،دیدار
ترامپ با اولی مائورر ،رئیس جمهور سوئیس
در کاخ سفید به دلیل مسئله ایران بوده است.
در رویکردی مشابه رویترز به نقل از منابع آگاه
در کاخ سفید نوشت :به تازگی ترامپ به تیم و
مشاوران امنیتی خود گفته است ،نمیخواهد
تنش با ایران را به یک درگیری نظامی بکشاند.
همزمان نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه اعالم
کرده بود ،ترامپ در دیدار وزیر دفاع آمریکا به
صراحت جنگ با ایران را رد کرده است.
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وقتی ایران به جان بولتون شلیک کرد!

یک نشریه طنز آمریکایی با انتشار تصویری از مشاور امنیت ملی
آمریکا ،رویکرد ایرانهراسانه جان بولتون را مورد تمسخر قرار داد.
به گزارش ایسنا ،نشریه آنیون تصویری از مشاور امنیت ملی آمریکا،
منتشر کرد که ظاهر ًا تیر خورده و خود را کشان کشان به ساختمان کنگره رسانده و مدعی شده که
بولتونتیرخوردهمنتشرشده،آمده
ایرانبهاوشلیککردهاست!دراینمطلبکهباتصویریازجان
ِ
است« :کمک! کمک! من توسط یک کشور بزرگ خاورمیانه هدف قرار گرفتم .مشاور امنیت ملی
آمریکا به افرادی که دور او جمع شدهاند ،گفته است ،مشغول کار خودش بوده که جمهوری اسالمی
متخاصم او را به زمین انداخته و با یک موشک دوربرد به او شلیک کرده است!»

کدخدایی ابهامات و ایرادات شرعی طرح استانی شدن را تشریح کرد

ایست شورای نگهبان به مصوبه جنجالی انتخاباتی

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که مصوبه
اخیر بهارستان دربــاره استانی شدن انتخابات
مجلس ایــــرادات اســاســی دارد .بــا ایــن اعــام
کدخدایی ،عم ً
ال و به احتمال زیاد امکان اصالح
طرح استانی شدن و رساندن آن به تقویم اجرایی
انتخابات امسال مجلس وجود نداشته باشد ،چرا
که الزم االجرا شدن این قانون تا مهلت  16خرداد
که موعد استعفای متقاضیان نامزدی در مجلس
است ،بسیار بعید است .به گفته کدخدایی ،از
نظر شورای نگهبان  10ابهام در این طرح وجود
دارد که این مسئله به جز چند مورد ،خالف قانون
اساسی و به طــور مشخص چهار مــورد خالف
موازین شرعی است .به گزارش تسنیم ،این عضو
حقوق دان شــورای نگهبان می گوید :شورای
نفس استانی شدن انتخابات مخالفتی
نگهبان با ِ
نــدارد اما در طرحی که مجلس تصویب کرده،
روشهایی که در نظر گرفته شده ،ناقض حقوق
نامزدها و مردم است و از طرفی موجب کاهش
مشارکت مردم میشود؛ البته در این طرح ،حقوق
نامزدها نیز به خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز
بین حوز ههای اصلی و فرعی شده که این هم
محل ایراد است .کدخدایی تصریح کرد که این
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مصوبه با اصل عدالت انتخاباتی هم که یکی از
بندهای سیاست های کلی نظام است ،تعارض
دارد .تعارض با حقوق اقلیتهای دینی ،نفی
بالوجه اختیارات کارمندان دولت در ساعات
غیراداری و نامعلوم بودن وضعیت جبهه و گروه
های سیاسی مختلف از جمله دیگر ایرادات این
مصوبه اســت که کدخدایی به آن اشــاره کرده
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دیوید پترائوس :جنگ نخواهد شد
دیوید پترائوس ،ارتشبد بازنشسته آمریکایی و از چهره های مطرح نظامی این کشور معتقد است که
مقامات آمریکایی به هشدارهای نظامیان این کشور درباره تبعات درگیری با ایران توجه خواهند کرد
و به همین دلیل تنش موجود بین ایران و آمریکا به درگیری نظامی بین دو کشور تبدیل نخواهد شد.
این مقام سابق آمریکایی در مصاحبه با بیبیسی گفته است« :میزان جمعیت ایران و وسعت آن،
اشغال این کشور را به چالشی قابل توجه تبدیل میکند ».به گزارش خبرآنالین ،پترائوس که رئیس
اسبق سازمان سیا هم بوده ،در عین حال تأکید کرده است ،اگر ایران «دست به حمله علیه آمریکا یا
متحدانش بزند ،به منزله خودکشی خواهد بود».

است .وی درباره رسیدن این مصوبه به انتخابات
پیش رو هم تأکید کرد ،اصالحات این مصوبه باید
در مدت کم باقی مانده الزم االجــرا شود [که با
توجه به تشریفات مقرر در قانون مسئله ای منتفی
است] .کدخدایی در انتها این انتقاد را از مجلس
کرد که «انتظار داشتیم مجلس در طول سالهای
گذشته این تالش را داشته باشد که بتواند قانون
انتخابات را در فرصت الزم اصالح کند و ابالغ
و الزماالجرا شود ».دراین باره یحیی کمالیپور
عضو کمیسیون قضایی مجلس ،به خانه ملت
گفت :با وضعیتی که در بررسی این طرح به وجود

آمــده ،بعید است طرح اصــاح مــوادی از قانون
انتخابات مجلس شــورای اسالمی در این دوره
از انتخابات اجرایی شود .خبرگزاری فارس دو
روز پیش مدعی شده بود یکی از ایرادات شورای
نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات مجلس
ممنوعیت شرکت نمایندگان مجلس پس از سه
دوره نمایندگی بوده است.

...
اخبار

سرنوشت مبهم دانشمند ایرانی
در آمریکا پس از  ۸ماه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت
مـــدرس بــا اشـــاره بــه دستگیری «مسعود
سلیمانی» دانشمند ایرانی در رشته خون
شناسی و یکی از دانشمندان برتر یک درصد
جهان گفت :علت دستگیری دانشمند ایرانی
دانشگاه تربیت مدرس که هشت ماه پیش
در هواپیما توسط پلیس  FBIاتفاق افتاده،
مشکوک است .وی افزود :اکنون هشت ماه
از دستگیری این دانشمند ایرانی میگذرد
امــا هیچ گـــزارش رســمــی از ســوی دولــت
آمریکا اعالم نشده است .به گزارش فارس،
یعقوب فتحاللهی اضافه کرد :استاد «مسعود
سلیمانی»  15مهر ماه  97برای تحقیقات
در قالب یک فرصت مطالعاتی به بیمارستان
مایو کلینیک آمریکا دعوت شد اما قبل از ورود
به خاک کشور آمریکا در هواپیما و به علت
نامعلومی توسط پلیس  FBIدستگیر شد .وی
افزود :این دانشمند ایرانی که در رشته خون
شناسی (هماتولوژی) و سلولهای بنیادی
تحقیق میکرد ،توسط موسسه آمریکایی به
نام«مایوکلینیک»آمریکابرایانجامتحقیقات
تخصصی دعــوت شد و اکنون هشت ماه از
دستگیری این دانشمند ایرانی میگذرد اما
هیچ گــزارش رسمی از سوی دولــت آمریکا
اعــام نشده اســت .ایــن در حالی اســت که
محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت
مــدرس به یکی از خبرگزاریهای داخلی
گفت :جرم این استاد دانشگاه این بوده که
به نام وی یک ماده شیمیایی مربوط به بحث
پزشکی آزمایشهای خون شناسی توسط
شرکتی که به آن سفارش داده شده بود از
آمریکا خریداری شده است .در صورتی که
وی خود به صــورت مستقیم خریدی انجام
نداده بلکه سفارش دهنده بوده است.

کواکبیان :عارف نیاید،خودم
کاندیدا میشوم

تسنیم  -کواکبیان ،نماینده تــهــران در
مجلس ،درباره انتخاب رئیس آینده مجلس
که در هفته آینده برگزار میشود ،گفت:
همیشه اعتقاد قلبی داشتم که باید آقای
عارف برای انتخابات ریاست مجلس بیایند
و اگر نیامدند خــودم کاندیدا هستم .وی
همچنین درباره وضعیت پارلمان اصالحات
گفت :جلسه مفصلی در این باره خواهیم
داشت و اگر به تصویب برسد ،اجرا میکنیم.

