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تازههای مطبوعات
••فرهیختگان – ای ــن روزن ــام ــه دربـــاره
اظهارنظراخیررئیسجمهورمبنیبرکمبود
اختیاراتش ،به مسئولیت رئیسجمهور در
 11شورای عالی اشاره کرد و در تیتر خود
نوشت :خیری ندیده ایم از این اختیارها.
••اعتماد – این روزنامه با درج تصویری از
دوچرخه سواری بانوان اظهارات سخنگوی
قوهقضاییهراباتیتر«دوچرخهآزاد»منتشرکرد.
••ایران  -الیاس حضرتی گفت :وزیر خارجه
به شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد دهد
تا  100نفر برای رایزنی با دیگر کشورهای
جهان انتخاب شوند و این گروه  100نفره
باید به سدی در برابر البیگر یهای ضد
ایرانی در جهان تبدیل شود.
••جوان  -تصویری از یک کانتینر در ایستگاه
راه آهن اسالمشهر در استان تهران خبرساز
شــده اســت .ایــن کانتینر مطابق آرمــی که
روی آن است ،مربوط به شرکت حمل و نقل
دریایی زیم ،یکی از شرکتهای بزرگ حمل
و نقل دریایی بینالمللی اســت .مشکل و
سؤال ،اما آن جاست که این شرکت مربوط
به رژیم صهیونیستی است و روشن نیست
کانتینر شرکت در ایران چه میکند!
••آرمــان  -عبد ا ...ناصری مشاور رئیس
دولت اصالحات در مصاحبه با این روزنامه
گفت« :بــا همین اختیارات مشخصی که
رئیسجمهور دارد ،آن اهتمام و ارادهای که
دردولتاصالحاتبرایحلمشکالتمردم
و اصالح وجود داشت اکنون دیده نمیشود.
من عملکرد آقای روحانی و دولت دوازدهم را
بهمراتبضعیفترازدولتیازدهممیبینم».

...

انعکاس
••تابناک مدعی شد  :حسن روحانی ،از
بی رسانه بودن دولت خود گالیه کرد؛ در
حالی که بررسیها نشان میدهد بیش
از  ۷۵رسانه رسمی اعم از سایت خبری،
خبرگزاری ،روزنامه ،هفته نامه و ماهنامه
طی سا لهای فعالیت دولت تدبیر و امید
یعنی از سال  ۹۲تاکنون جزو رسانههای
حامی او و دولت اش هستند...
••انتخاب نوشت  :نشریه العرب نزدیک به
سعودی مدعی شد  :یوسف بن علوی ،وزیر
مسئول روابط خارجی عمان ،پیام آمریکا
را به محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران،
رسانده است.در این پیام ،واشنگتن تمایل
خود برای مذاکره با تهران ،البته براساس
شروطی معین را اعالم کرده است.
••مــردم ســاالری آنالین نوشت :تعداد
کــاربــران فعال ایرانی تلگرام اکنون بین
 ۴۰تا  ۴۵میلیون نفر است .این بــرآورد با
نظرسنجی ایسپا که میگوید  55/9درصد
مــردم ایــران همچنان از تلگرام استفاده
میکنند ،همخوانی دارد.
••جــام نیوز نــوشــت :زیــبــاکــام استاد
علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 95
پیشبینی کرده بود که ترامپ به برجام
وفادار خواهد ماند و این قرارداد را در جایی
امن نگه خواهد داشت! او در یادداشتی
در روزنامه آرمان که  22آبان  95منتشر
شده نوشته است« :او نه تنها برجام را آتش
نخواهد زد بلکه پرونده برجام را در جایی
امن در کاخ سفید قرار خواهد داد...ترامپ
پای برجام خواهد ایستاد ،ممکن است
در زبان برخی شعارهایی بدهد اما یقین
بدانید وی به برجام وفادار خواهد ماند».
••تابناک مدعی شد :پسرمحمدرضا عارف
کهپیشازحضوررابطهایدرورزشبهواسطه
یک مصاحبه جنجالی و استفاده از کلمه «ژن
خوب»کامالدرمیانمردمشناختهشدهبود،
از چند ماه قبل کار خود را در کمیسیون صلح
و ورزش آغاز کرده وجدیدترین خبری که از
کمیسیونصلحوورزشکمیتهملیالمپیک
بهگوشمیرسد،عضویتعلیداییاست.
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آن سوی سیاست

سرپرست پنتاگون :به دنبال تشدید تنش با ایران نیستیم
وزیـــر دفـــاع آمــریــکــا کــه تــاکــنــون چــنــد ب ــار در
لفاظیهای مقامات کشورش علیه ایران شرکت
کــرده بــود ،در یک نشست غیرعلنی در کنگره
آمریکا ادعا کرد که هدف اقدامات اخیر مانند
اعزام ناو و .. .حفظ نیروهای آمریکایی در برابر
تهدیدهای ایران بوده است نه حمله به ایران!
پاتریک شاناهان که به همراه مایک پمپئو وزیر
امور خارجه آمریکا در این نشست شرکت کرد،
مدعی شده است که اقدامات آمریکا موفقیت
آمیز بوده و توانسته ایران را از حمله به مواضع
آمریکاییها باز دارد! به گــزارش رادیــو اروپای
آزاد به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ،سرپرست
وزارت دفاع آمریکا در این جلسه تصریح کرده
است« :تمرکز اصلی ما در مرحله فعلی روی این
استکهجلویخطایمحاسبهایرانرابگیریم.ما
خواهان تشدید تنش در وضعیت کنونی نیستیم.
اقدامات ما برای بازدارندگی است و برای جنگ
نیست .ما در آستانه جنگ قرار نداریم ».به گزارش
بی بی سی ،اگر چه تعدادی از چهرههای شاخص
جمهوری خــواه پس از این جلسه با حمایت از
رویکرد دولت ترامپ بر کنترل ایران تاکید کردند
اما بعضی از اعضای دموکرات کنگره پس از این
جلسه گفتند هیچ نشانهای از افزایش قابل توجه
تهدیدات از سوی ایران وجود ندارد .به گزارش
فــارس ،قــرار بــود ایــن نشست ابهامات دربــاره
اطالعاتی را که دولت آمریکا مدعی است درباره
ایران به دست آورده ،برطرف کند ،اما گزارشها

وزیر علوم :آمریکا برای استادان
ایرانی تله گذاشته است

برخی از زمینهها تحقیق و مقاله منتشر یا اقدام
به سفارش و خرید تجهیزات آزمایشگاهی
کردهاند ،شناسایی کرده و به اسامی آنها دست
یافته است .منصور غالمی افزود :آمریکا برای
این استادان ویزا صادر و بعد از آن که آنها به
آمریکا میروند ،دستگیرشان میکند.

ایسنا – وزیر علوم با بیان این که آمریکا برای
اســتــادان ایــرانــی تله گذاشته اســت ،افــزود:
آمریکا تــعــدادی از اســتــادان ایــرانــی را که در

پاسخهای صریح به سواالت دانشجویان
ادامه از صفحه ...2حضرت آیت ا ...خامنهای
«تشکیل گروههای علمی و همکاری با مراکز
و شرکتهای دانــش بنیان» را نیز شیو های
مؤثر خواندند و افزودند :ارائه خدمات از جمله
حضور گرو ههای جهادی در مناطق مختلف
راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر
تقویت و هدفدار شود میتواند میزان نقش
آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد.
«فعالیتهای اطالعاتی مردمی» به مفهوم
اطــاع رسانی صحیح دربــاره مسائلی نظیر
سوءاستفاده هــا ،قاچاق و مسائل مشابه و
«حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف»
دو روش دیگری بود که رهبر انقالب در بحث
چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه
حرکت عمومی کشور بیان کردند.
ایشان افزودند :البته همه این راهکارها باید با
الهام از جهت گیری کلی کشور یعنی «رسیدن
به جامعه اسالمی و تمدن پیشرفته اسالمی»
صورت گیرد .حضرت آیت ا ...خامنهای در
نوعی جمع بندی از این بخش از سخنانشان
افزودند :این فعالیتها به ورود نسل جوان
متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد
شد و طبع ًا هنگامی که جوانان متعهد و حزب
اللهی به معنای حقیقی کلمه ،جزو مدیران
ارشد کشور شدند ،حرکت عمومی شتاب و
رونق بیشتری خواهد گرفت .ایشان با بیان
نکتهای مهم افــزودنــد :فعالیتهایی که با
هدف ورود و تأثیرگذاری جوانان در جریان
عمومی کشور صورت میگیرد ،نباید به کارها
و اهــداف علمی مجموعههای جوانان ضربه
بزند ،بلکه باید هر دو کار را با هم پیش برد ،چرا
که میتوان هم نخبه پیشتاز علمی بود و هم در
گروههای جهادی یا نشریات و مجموعههای
دانشجویی فعالیت کرد.

حضرت آیــت ا ...خامنهای دربــاره نشریات
دانشجویی نیز گفتند :کسانی که در این
نشریات فعال هستند ،میتوانند با تشکیل
مجموعه هایی ،بعد از دوران دانشجویی نیز در
عرصه نشر ادامه حرکت بدهند و مؤثر باشند.
ایشان با اشــاره به انتظار جوانان و تشکلها
بــرای دعــوت شدن به فعالیت و تأثیرگذاری
تأکید کردند :مجموعههای دانشجویی نباید
منتظر دعوت باشند ،باید هرکس و هر تشکلی
در هر زمینهای توانایی دارد ،خودجوش و البته
با فکر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود
و بدون توجه به مشکالت ،تأثیرگذاری کند.
رهبر انقالب خنثی شــدن توطئههای نرم
دشمنان را از نتایج مهم «عمل جــوانــان و
تشکلهای دانشجویی به راهکارهای بیان
شده» خواندند و خاطرنشان کردند :دشمن با
هدف فلج کردن نسل جوان درصدد است آنان
را به شهوات ،مواد مخدر و برخی فعالیتهای
بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی
بکشاند اما با حرکات نشاط آور و امیدآفرین
جوانان و مجموعههای دانشجویی ،این توطئه
نیز خنثی خواهد شد.
حضرت آیت ا ...خامنهای عوامل مژدهدهنده
و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل
مأیوس کننده خواندند و با اشــاره به برخی
مطالب دانشجویان در این دیدار ،به جوانان
عزیز میهن تأکید کردند :حتی اگر صد اشکال
و ایــراد در مسئوالن یا عملکرد دستگا هها
میبینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا،
با مشکالت مبارزه و افق روشن آینده را محقق
کنید .ایشان افزودند :شما جوانان اطمینان
داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی
تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد
خواهید بود.
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ترس درکنگره ازجنگ با ایران
نشانمیدهدکهنمایندگانکنگرهازایننشست
اقناع نشد هاند .پیشتر مقامات دولــت آمریکا
مدعی شده بودند اطالعاتی در اختیار دارند
که نشان میدهد نیروهای ایرانی قصد تهاجم
به آ نهــا را دارنــد! بعد مشخص شد منبع این
اطالعات ادعایی ،سازمان جاسوسی اسرائیل
(موساد) است .همزمان جامعه اطالعاتی آمریکا
برخی ادعاهای اثباتنشده درباره همکاری ایران
و القاعده را رد کرد .منابع آگاه گفتهاند یکی از
مقا مهای دولــت ترامپ که از حاضران در این
نشست غیرعلنی بود گفت که دولت ،شواهدی از
هماهنگی عملیاتی میان تهران و گروه القاعده در
اختیار ندارد .این جلسه در حالی است که کمیته
اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا اختیارات
ویژه رئیسجمهور این کشور برای اعالن جنگ
[بدون مشورت با کنگره] را لغو کرد که عدهای
این مصوبه را ناظر به تنش آلــود شدن شرایط
آمریکا و ایران دانستهاند .روند انتقاد دموکراتها
در آمریکا از دولت این کشور به شدت افزایش
یافته است .همزمان هیالری کلینتون خواستار
مذاکره با ایران شده و سناتور برنی سندرز هم
پس از این نشست با اشــاره به این که در جنگ
عراق هزاران نیروی آمریکایی کشته شدند ،تاکید
کرد« :جنگ با ایــران یک فاجعه مطلق خواهد
بود ،چیزی به مراتب بدتر از جنگ با عراق ».در
همین حال پوتین ،مرکل و ماکرون مقامات ارشد
روسیه ،آلمان و فرانسه شامگاه سه شنبه در یک
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چرا «قوه تحلیل» آمریکا سوخته است؟

خبر مرتبط

مردم آمریکا؛ مخالف جنگ با ایران
 60درصد آمریکاییهای شرکت کننده در یک نظرسنجی مخالف جنگ با ایرانهستندو 53درصد
آنها ایران را یک «تهدید جدی» میدانند .در نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و شرکت
تحقیقاتی ایپسوس از آمریکاییها درباره خطرناک بودن ایران سوال شده است و  53درصد سوال
شوندگان از ایران به عنوان تهدیدی برای منافع آمریکا یاد کردهاند .البته این عدد که به ظاهر،
زیاد دیده میشود ،در نظرسنجی مشابهی در سال گذشته میالدی  47درصد بوده و تنها  6درصد
افزایش داشته است که با توجه به فضای ضدایرانی شدید رسانههای آمریکایی در طول  40سال
گذشته ،عدد باالیی محسوب نمیشود .در عین حال 49درصد مردم آمریکا به شدت منتقد رویکرد
فعلی دولت ترامپ در برابر ایران هستند .به گزارش رادیو اروپای آزاد همچنین  61درصد شرکت
کنندگان معتقدند خروج آمریکا از برجام اشتباه است .تقریب ًا همین حدود یعنی  60درصد مخالف
حمله آمریکا به ایران هستند و تنها  12درصد این اتفاق را تأیید میکنند .در این نظرسنجی 1007
نفر شرکت کردهاند که ۳۳۷نفر گرایش خود را دموکرات و ۳۱۳نفر جمهوری خواه اعالم کردهاند.
تماس تلفنی بر لزوم حفظ برجام و تالش برای
کاهش تنش بین ایران و آمریکا تأکید کردهاند.
به گزارش فارس ،دفتر صدر اعظم آلمان مدعی
شد سران سه کشور به این نتیجه رسیدهاند که
ایران را باید مجاب کرد به برجام پایبند بماند.

ظریف امروز به پاکستان
یرود
م 
ایرنا  -ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در
ادامــه رایزنیهای آسیایی خــود امــروز (پنج
شنبه) به پاکستان سفر میکند.ظریف ،عالوه

فرانسه میگوید از طرف آمریکا به خاطر مسئله
اینستکستحتفشاراست".سرگئیناریشکین"
مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه تأکید کرد
که وضع فعلی نتیجه اقدامات دولت ترامپ است
و اقدامات ایران در چارچوب برجام بوده است.
بر همتای پاکستانی خود با دیگر مقامات ارشد
این کشور دیدار و در خصوص آخرین تحوالت
روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقهای و
بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر خواهد کرد.
ظریف در هفتهای که گذشت به ترکمنستان،
هندوستان ،ژاپن و چین سفر کرده بود.

مقامات آمریکایی واقع ًا برای بعد از  40سالگی
انقالب تحلیلی نداشتند .برنامه مدون آنها
که از دی مــاه  96آغــاز شــده بــود ،با التهابات
ارزی فروردین  ،97خروج از برجام ،تابستان
به اصطالح داغ و در نهایت اقداماتی مانند
تروریستی اعــام کــردن سپاه و بازگرداندن
تحریمهای گوناگون ،در ایران به هیچ ناامنی یا
شورشی منجر نشد .حتی برآورد آنها از این که
این اقدامات «حداقل» ایران را پای میز مذاکره
میکشاند هم محقق نشد .اطمینان از این که
اقداماتپیدرپیدولتترامپکاریخواهدبود،
جایی برای پلن « » Bدولت ترامپ نگذاشت .در
نتیجهامروزآمریکاییهامواضعکام ً
المتناقضی
درپیشگرفتهاندکهطیفیازجنگتامذاکرهرا
در بر میگیرد .سال گذشته مقامات کشورمان
درچندمقطعاشارهکردندکهتصمیمگیریهای
مشاوران امنیت ملی آمریکا به شکل عجیب و
غیرقابلدرکیمتأثرازبولتنهایمنافقیناست.
گروهکی تروریستی که از ابتدای انقالب بارها
وعده براندازی چند ماهه جمهوری اسالمی را
داده و هر بار یکی از رهبرانش این آرزو را به گور
برده و بازماندگان در تالش برای «توجیه» وضع
موجود ،وعدههای جدید دادهاند.اندک دقتی
در نزدیکی زاید الوصف مقامات دولت ترامپ با
منافقینکهمدارکآنراحتیوزارتدادگستری
آمریکا منتشر کرده است و موضع گیریهای
آشفته آنها در این روزها ثابت میکند که امروز
و فردا کردنهای منافقین در دهههای اخیر،
کام ً
البهدولتآمریکاهمسرایتکردهوآنهاکه
بهصراحتوعدهنابودیجمهوریاسالمیقبل
از  40سالگی را میدادند ،امروز ماندهاند که
برای شرایط جدید چه باید بکنند و چه تحلیلی
پیشرویهوادارانخودقراردهند.

