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تازههای مطبوعات
••ایـــران – سیدمحمد صــدر عضو مجمع
تشخیص به این روزنامه گفت :در گذشته
قاچاقچیانبینالمللیبهدولتایرانپیشنهاد
دادندکهشماباماکارینداشتهباشید،اجازه
بدهیداینموادمخدررابهطرفاروپاترانزیت
کنیم ،در مقابل قول میدهیم حتی یک گرم
آن در داخــل ایــران توزیع نشود و بخشی از
سودآنرابهشمابدهیم،اماایرانقبولنکرد.
ایرانهمدراینبارههزینهمالیوجانیداده،
هم هزینه اقتصادی اما اروپاییها قدر ایران
راندانستند.
••شرق  -این روزنامه مجتبی ثمرههاشمی،
صادقمحصولی،غالمحسینالهاموپروفسور
حمید موالنا را از جمله اعضای «حلقه مخفی
یاران احمدی نژاد» برشمرد که تاکنون از او
اعالمبرائتنکردهاند.
••جوان – نتایج یک نظام رتبه بندی اروپایی
نشان می دهد ایــران با پشت سر گذاشتن
ترکیه ،عربستان ،رژیم صهیونیستی ،مصر و
اماراتپنجسالپیدرپیوبااختالففاحش
رتبهاولعلمیغربآسیارابهخوداختصاص
دادهاست.

...

انعکاس
••اعتماد آنالین مدعی شد  :نامزدی
محمدرضا عــارف بــرای ریاست مجلس در
جلسه صبح روزگذشته فراکسیون امید
نهایی شد.
••انصاف نیوز نوشت  :حمید رسایی فعال
سیاسی اصولگرای رادیکال نوشت :مطابق
آیین نامه شــورای عالی انقالب فرهنگی
و شــورای عالی فضای مجازی مواقعی که
رئیس جمهور جلسه را تشکیل ندهد ،نایب
رئیس شــورا (علی الریــجــانــی) موظف به
تشکیل جلسه است ،اما علی الریجانی هم
حاضر به انجام این کار نمیشود!
••تابناک نوشت  :حجت االســام مدنی،
مدیر جامعة الزهرا در دیدار با محمدحسین
ظریفیان ،مدیرکل پژوهش های اسالمی
رسانه با پیشنهاد ایجاد یک شبکه زنانه در
صــدا و سیما گفت :جامعة الزهرا در پنج
حوزه می تواند با صدا و سیما همکاری هایی
داشته باشد.
••خـــبـــرآنـــایـــن نـــوشـــت  :ســیــامــک
مدیرخراسانی وکیل حسین هدایتی ،در
واکنش به انتشار خبر صــدور حکم اعدام
برای هدایتی در فضای مجازی اظهار کرد:
هنوز حکم حسین هدایتی ابــاغ نشده
است .وی گفت :احتمال صدور حکم اعدام
برای حسین هدایتی وجود نــدارد ،زیرا در
کیفرخواست هیچ درخواستی مبنی بر
صدور حکم اعدام مطرح نشده است.
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المانیتور و بلومبرگ خبردادند:

شکست سفر برجامی پمپئو به روسیه

در حالی که پس از سفر ظریف به
مسکووزیرخارجهآمریکاهمبهروسیه
رفت و دربــاره برجام با پوتین گفت و
گو کرد ،بازتاب رسانه ای این سفر و
همچنیناظهارنظرهایبعدیپوتین
نشانمیدهدکهسفرپمپئوموفقیت
آمیز نبوده است ،درست همان طور
که سفر او به اروپــا و دیدارهایش در
چین موفق نبوده و نتوانسته است
این کشورها را در نــزاع بین ایــران و
آمریکا به سمت خود بکشاند .چند
منبعآگاهدرمسکوبهپایگاهالمانیتور
گفتهاندهدفاصلیپمپئوپیامآشتی
ترامپ خطاب به روسیه و درخواست
بیطرفیروسیهدرمناقشاتایرانو
آمریکابودهاماسخناناخیرپوتیندر
انتقاد از خروج آمریکا از برجام نشان
میدهد،سفرپمپئوچندانموفقیتی
نداشتهاست.بهگزارشفارسپایگاه
بلومبرگ هم در گزارشی سفر پمپئو
به مسکو را نیز مانند سفر به بروکسل
و دیــدار با وزرای خارجه اروپــا ناکام
دانست.
▪یکمقامفرانسوی:دولتآمریکا
دربارهایراناشتباهمیکندوتهران
تسلیمواشنگتننخواهدشد

بلومبرگ همچنین به نقل از یک
مقام فرانسوی نوشته اســت :یک
مقام دولت فرانسه در مصاحبه با یک
رسانه آمریکایی تأکید کرده دولت
ترامپ درباره ایران اشتباه میکند و
تهران به دلیل فشارهای اقتصادی

فرمانده سپاه :دشمن دچار پوکی استخوان
شده است

تسلیم واشنگتن نخواهد شد .سفر
وزی ــر خــارجــه آمریکا بــه روســیــه در
حالی اســت که رسانه ها معتقدند
دولــت آمریکا تحت تأثیر اطالعات
غلط راجع به ایران قرار گرفته است.
پایگاه ایندیپندنت در یادداشتی با
انتقادازمواضعدولتترامپدرقبال
ایران هشدار داد که آمریکا و متحدان
سعودی ،اماراتی و صهیونیست این
کشور در حــال تکرار اشتباهات و
شکستهای خود در چند دهه اخیر
هستند.
نشریهآتالنتیکامادرگزارشیتنش
های موجود را بخش عادی روابط
ایــران و آمریکا دانست و نوشت :با
توجه به روابــط بین ایــران و آمریکا
در دوره ریاست جمهوری ترامپ
مـیتــوان تصور کــرد که تنشهای
کنونیکاهشپیداخواهندکرد.این
گزارش یادآوری کرده که اطالعات
دقیقی درباره گزارش های دریافتی

مقامات آمریکایی در دست نیست.
این مسئله در حالی است که صحت
اطالعات برخی اعضای جنگ طلب
در دولت و مجلس آمریکا زیر سوال
اســت .مسئله ای کــه روبــن گالگو
یکی از جمهوریخواهان مجلس
نمایندگان کنگره به آن اشاره کرده
است .پیشتر تام کاتن عضو مجلس
سنای آمریکا ادعا کرده بود کمیته
اطالعات در مجلس سنای آمریکا
در هفته گذشته بــه طــور روزانـــه
گزارش های منظمی دریافت کرده
که ایــران قصد ایجاد تهدید برای
آمریکا در خاورمیانه و خلیج فارس
را دارد .همچنین روزنامه لبنانی
البنا در تحلیل وضعیت فعلی و عقب
نشینی آمریکا از تهدیدهای قبلی
خود نوشت :ایران با مقاومت در برابر
تحریمهای آمریکا موجب به جریان
افتادن تحرکات دیپلماتیک آمریکا
شده است.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور همزمان
با سالروز انتخابات ریاست جمهوری ،دربــاره
رونــد دولــت دوازده ــم در دو ســال اخیر گفت:
رئیس جمهور در دوره اول موفقیتهای نسبی
خوبی در کنترل تورم و افزایش رشد ملی داشته
اســت ،امــا رئیسجمهور باید تجربیات دوره
اول خود را برای بهبود وضع در دور دوم به کار
میگرفت .باشگاه خبرنگاران که این مصاحبه را
منتشر کرده بود این قسمت از مصاحبه را به این
نحو « اما ای کاش رئیسجمهور تجربیات دوره
اول خود را برای بهبود وضع در دور دوم به کار
میگرفت» درج کرده بود که طی اصالحیه ای آن
را تصحیح کرد .آشنا در ادامه گفت و گوی خود
تصریح کرد :متاسفانه با مشکالت ساختاری و
تراکم این مشکالت که از قبل پدید آمده بود و

فرمانده کل سپاه با بیان این که ما با یک
دشمن به ظاهر قدرتمند مواجه هستیم
اما این دشمن در حال فرسایش است
گفت :این دشمن به عبارتی دچار پوکی
استخوان شده و این مسیری است که
همه قــدرتهــای شیطانی سپری می
کنند.بهگزارشفارسسرلشکرحسین
سالمی که در مراسم تودیع و معارفه
جانشین و معاونان سپاه سخن می
گفت،افزود :آمریکاازحمالتگروههای
جهادی در دنیا می ترسد چون سرزمین
هایاسالمیسالهاتوسطآمریکاتحت
سیطرهقرارداشتهاست.ویتاکیدکرد:
این نگرانی موجب شده تا منطقه به یک
میدان آتش بالقوه بــرای آمریکاییها
تبدیل شود و حوادث روزهای اخیر هم
انــدازه واقعی قــدرت دشمن را آشکار
کرد .فرمانده سپاه گفت :آمریکایی ها
در انفعال قرار گرفتند و از تهدید لفظی
در شکل منفعالنه خود استفاده کردند.
▪ســــردار شـــیـــرازی :کــســانــی باید
فرماندهی را برعهده بگیرند که
دشمن را غافلگیر کنند

در این مراسم ســردار محمد شیرازی
رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل
قوا گفت :مقتدرانه ماموریت های سپاه
موضوع مــورد انتظار رهبری اســت و
در شرایطی که دشمن در حــال زوال

است ،کسانی باید فرماندهی را برعهده
بگیرند که دشمن را غافلگیر کنند کما
این که در انتصاب فرمانده کل سپاه
نیز صدای دشمن درآمد و به اصطالح
از ایــن موضوع دردش گرفت .ســردار
علی فدوی جانشین فرمانده سپاه هم
در این مراسم تصریح کــرد :ما آن قدر
قوی هستیم که بیش از اقدامات عملی
را که هم اکنون انجام می دهیم بتوانیم
عملیاتی کنیم .سردار محمدرضا نقدی
معاون هماهنگ کننده سپاه نیز در
سخنانی با بیان این که ظرفیت های
بسیج متعلق به همه کشور از جمله سپاه
اســت ،تأکید کــرد :هیچ کس نباید از
توسعهبسیجنگرانباشدسپاهپدربسیج
است و بسیج نیز فرزند رشید سپاه است
و باید میدان را برای کمک کردن بسیج
به کل کشور فراهم کنیم.

حاج علی اکبری :قاطعانه از امر به معروف مسئوالن
حمایت می کنیم
ایسنا  -حجت االسالم محمدجواد حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاست
گذاری ائمه جمعه کشور با حضور در نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم و بازدید
از غرفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ،گفت :امر به معروف مسئوالن
تــوســط مــــردم م ــوض ــوع مــهــمــی اســـت ک ــه در مــســیــرش مــشــکــات و
سنگانداز یهای فراوانی وجود دارد اما باید صبور و مقاوم بود و ما نیز
قاطعانه از این اقدام حمایت میکنیم.

همراه شدن این مشکالت با تحریمها ،باعث شد
آسایش و رفاه مردم و همچنین امید آن ها به
آینده کمرنگ شود .وی گفت :امیدواریم تا در این
دوره با کمکهایی که از بیرون به دولت میشود،
روحانی بتواند از این مرحله عبور کند.
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آن سوی سیاست
امید ادیب

سردار شیرازی :کسانی باید فرماندهی را برعهده بگیرند که
دشمن را غافلگیر کنند

آشنا :رئیس جمهور باید تجربیات دور اول خود را
به کار می گرفت
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سرلشکر فیروزآبادی :حضور ناو آبراهام لینکلن از
چند ماه قبل برنامهریزی شده بود
باشـگاه خبرنـگاران -مشـاور عالـی نظامـی فرمانـده معظـم کل قـوا
گفت:در سـه سـال گذشـته تجهیزات نظامـی آمریکایـی در منطقه حضور
داشـتند و حضـور نـاو آبراهـام لینکلـن از چند مـاه قبـل برنامه ریزی شـده
بـود و موضـوع جدیـدی نیست.سرلشـکر سیدحسـن فیروزآبـادی درباره
تجـاوز رژیـم صهیونیسـتی بـه سـرزمینهای اشـغالی و اعالم آتـش بس از
سـوی آنها تصریح کرد :صهیونیسـتها ترسو هسـتند و این اصل دایمی
است.
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دستاوردهای دیدارهای
رئیس دستگاه قضا
ریاست جدید دستگاه قضا دست کم در
هفتمین نشست بــا اقــشــار مختلف طی
ماه های اخیر با فعاالن اقتصادی دیدار
کرد و دغدغه های آنان را شنید .نظیر این
جلسه پیشتر درباره مراجع تقلید ،روسای
دادگــســتــری هــا ،ط ــاب ،دانشجویان،
تــعــدادی از نمایندگان مجلس و حقوق
دانان تکرار شده بود.
رئیس قوه قضاییه در این جلسات مفصل
مــی تــوانــد آسیب شناسی دقیق تــری از
دستگاه قضا داشته باشد و برایند کاملی
از قضاوت و نظرات اقشار مختلف درباره
زیرمجموعه اش به دست آورد .همچنین
می تواند کم و کیف توقعات فعاالن حوزه
هــای مختلف از دستگاه قضایی را بهتر
بسنجد.
اما دستاورد کالن تر این دیدارها در کوتاه
مدت ،ایجاد یک حس امیدواری در نگاه
جریان ها و اقشار مختلف است .حقیقت
این است که بخشی از نخبگان در حوزه
هــای گوناگون به دلیل اطاله دادرســی
در قــوه قضاییه  ،از رونــد طــوالنــی حــل و
فصل پرونده ها گله مند هستند  و این
دیــدارهــا حــداقــل مــی تــوانــد عــزم و اراده
دستگاه قضایی کشور را به اثبات برساند.
با ایــن حــال ثمره اصلی ایــن دیــدارهــا در
بلندمدت زمانی خود را نشان می دهد
که او ًال مقطعی نبوده و در فواصل زمانی
معقول توسط رأس قوه تکرارپذیر باشد،
ثانی ًا بدنه قــوه قضاییه در استان ها نیز
همین رویکرد را دنبال کند و ثالث ًا مطالبات
و درخواست های این اقشار  -تا حدی که
اختیارات قانونی و بضاعت قوه قضاییه
اجــازه می دهد  -دنبال شود و به نتیجه
ملموس برسد.

...

خبر آخر
مراسالت پستی ایران و انگلیس
از سرگرفته شد
ایلنا -بعیدی نــژاد سفیر کشورمان در
انگلیس در توئیتر خود نوشت :هفته پیش
در جریان پیگیری ها مطلع شدیم که با حل
مشکل رویال میل ،ابتدا مراسالت موجود در
انبار این شرکت به ایران ارسال می شود ودر
مرحله بعد تمامی فعالیت های پستی از سر
گرفته می شود.وی افزود :به تازگی محموله
پستی این شرکت به تهران رسید .ایرنا نیز
خبرداد :مبادالت پستی ایران و انگلیس
پس از وقفه یک ماهه از سر گرفته شد.

