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تازههای مطبوعات
••جوان -این روزنامه با اشاره به جلسه اول
خردادماه وزیر امور خارجه با مدیران رسانه
ها ،به نقل از ظریف نوشت« :در نظرسنجی
جدید دانشگاه مریلند ،محبوبیت من به زیر
 ۵۰درصد سقوط کرده و محبوبیت قاسم
سلیمانی از  ۷۰درصد به  ۹۰درصد ارتقا
یافته است و این یعنی مــردم ایــران گزینه
مقاومت را برگزیدهاند و از شرایط پیش آمده
ناراضی نیستند و من ظریف نیز اگر در این
نظرسنجی شرکت میکردم ،بین خودم و
سلیمانی به سلیمانی رأی میدادم».
••شرق -کریستینا رادی ،سفیر اسلوونی
در ایـــران گــفــت« :فــعــا اینستکس اصال
فعال نیست .احتماال تا دو ماه دیگر آغاز به
کار خواهد کرد .اولین معامالت مالی که
صورت میگیرد ،در زمینه دارو و کاالهای
اساسی برای ایران و به صورت برعکس برای
دیگر کشورهاست».
••ایـــران -سرپرست مرکز امــور حقوقی
بینالمللی دولت خبر داد :دولت جمهوری
اسالمی ایــران جمعه ســوم خــرداد الیحه
تفصیلی خـــود م ــرب ــوط ب ــه شــکــایــت از
تحریمهای غیرقانونی ایــاالت متحده را
به دیــوان بینالمللی دادگستری در الهه
تسلیم کرد.
••وطـــن امــــــروز -مــهــدی مــحــمــدی در
یادداشتی با تیتر «هنر تغییر محاسبات»
نوشت :آمریکا این موضوع را روشن کرده
که به دنبال مذاکره نیست ،چرا که اساسا
به راهی برای تعدیل تحریمها نیندیشیده
اســت .تا زمانی که آمریکا فرمولی برای
کاهش تحریمها نشان ندهد ،مذاکره برای
ایران اساسا معنا پیدا نمیکند .تازه در آن
صورت هم تجربه برجام به ما میگوید نباید
به وعده آمریکا دل بست.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :حسین مرعشی با
اشــاره به ایــن که هیچ اتحاد و ائتالفی در
اصال حطلبان شکل نمیگیرد مگر این که
حزب کارگزاران در آن حضور داشته باشد،
گفت :کارگزاران که خواسته اصلی خود را
اصالحطلبی میداند ،خاستگاه خود را رها
نمیکند که برود به حزب اعتدال و توسعه که
نه میانه است و نه جایگاهی در اصولگرایی
دارد ،ائتالف کند .برویم با حزب اعتدال و
توسعه ائتالف کنیم که چه اتفاقی بیفتد؟ آن
چیزی که ما با این ائتالف از دست میدهیم
در برابر آن چیزی که باید به دست بیاوریم،
خیلی بیشتر است.
••تابناک خبرداد :سید علی مجتهدزاده
وکیل دادگستری در توئیتر خود نوشت:
همین امـــروز بــا مساعدت مسئوالن قوه
قضاییه و بــه خصوص سرپرست محترم
دادســـرای فرهنگ و رســانــه ،دستور رفع
توقیف هفته نامه صدا صادر و تفهیم اتهام
تبلیغ علیه نظام در ســی و هشت بند به
مدیرمسئول هفته نامه انجام شد.
••راه دانا مدعی شد :فرزند معصومه ابتکار
به دلیل بدهی نجومی به یکی از موسسات
اعتباری ،مورد انتقاد شدید کاربران فضای
مــجــازی قــرار گرفته اســت.طــی روزهــای
اخیر منابع خبری نامهای از موسسه مالی
فرشتگان مربوط به ســال  96را منتشر
کردند که بر مبنای آن طه هاشمی فرزند
معاون رئیس جمهور ،حدود  ۶۵۰میلیون
تومان بدهی بانکی در پیدریافت تسهیالت
دارد.این درحالی است که اواخر سال ۹۵
نیز سخنگوی قــوه قضاییه از صــدور حکم
جلب طه هاشمی خبر داده بود و معصومه
ابتکار نیز در پاسخ به افکار عمومی در توئیتی
گفته بود این پرونده شخصی است و دزدی
هم نیست.
••خبرآنالین نوشت  :سیدرضا صالحی
امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک با برنامه
دستخط شبکه  ۵سیما مصاحبهای انجام
داد و گفت :شب انتخابات در سال  ۹۲تا
صبح بیدار بودیم و تا اذان صبح با استانها
تماس میگرفتم و نتایج آرا را میگرفتم .بعد
آقای روحانی تقریب ًا ساعت  10یا  10ونیم
شب بود که تصمیم گرفت به منزل برود .ما
تاکید کردیم که شما باید امشب بیدار باشید
و نگران بودیم که در شمارش آرا مشکلی
ایجاد نشود .ایشان فرمودند :رهبری اجازه
نمیدهد کسی در آرا دخالت کند؛ اجازه
نخواهند داد.
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ترامپ با حربه ایران هراسی فاز جدید فروش سالح به عربستان و امارات را اجرایی کرد

شیر دوشی  8میلیارد دالری
طاهری -رئیس جمهور آمریکا که
چندین بــار از عربستان سعودی به
عنوان گاو شیرده یاد کــرده بــود ،بار
دیگر به بهانه «تشدید تنش ها با ایران»
با دور زدن کنگره ،مجوز فروش هشت
میلیاردی سالح به عربستان را صادر
کرد تا به این ترتیب مرحله اول تنش
افزایی در منطقه و ایران هراسی را با
هشت میلیارد دالر ناقابل سعودی
ها به پایان برساند! براساس گزارش
رسانه ها ،سناتورهای آمریکایی اعالم
کردند ،دولت ترامپ رسم ًا کمیتههای
کنگره را از برنامه اجرای  ۲۲قرارداد
تسلیحاتیبهارزشهشتمیلیارددالر
مطلع کرده است .پس از انتشار این
خبر« ،مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
بامداد شنبه با صدور بیانیهای ضمن
تایید فروش اضطراری تسلیحات! به
کشورهای عربستان سعودی ،امارات
عربی متحده و اردن اعــام کــرد که
«هدف از این کار بازداشتن ایــران از
ستیزهجویی اســت» .ترامپ بارها از
معامله فروش تسلیحات به عربستان
سعودی حمایت کــرده اســت .او روز
 ۲۸فروردین مصوبه کنگره آمریکا را
که خواستار قطع حمایت نظامی این
کشور از ائتالف تحت رهبری سعودی
در جنگ علیه یمن بود ،وتو کرد.

سالح به عربستان را در پی افزایش
نگرانی از تلفات انسانی جنگ ریاض
در یمن ممنوع اعــام کــرده است.
براساس گفته این سناتور آمریکایی،
مشاوران کنگره معتقدند که ترامپ
احتما ًال از افزایش تنشهای اخیر
با ایــران در منطقه غــرب آسیا برای
عرضه تسلیحات و تجهیزات نظامی
بیشتر به عربستان سعودی که یکی
از شــرکــای مهم آمــریــکــا محسوب
میشود ،بهره گیرد .همزمان با این
سناریو ،رئیسجمهور آمریکا اعالم
کــرد که به عنوان بخشی از آن چه
اقدام «محافظتی» قلمداد کرد ،هزار و
 ۵۰۰نظامی به غرب آسیا اعزام کرده
اســت .با ایــن حــال «آدام اسمیت»،
رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس
نمایندگان آمریکا در بیانیهای تصمیم
پنتاگون برای تقویت حضور نظامی
در منطقه را «نگرانکننده» توصیف
کـــرد .بــه نظر مــی رســد ایــن اقــدام
پنتاگون نیز با هدف جذب دالرهای
بیشتر سعودی هاست .در همین باره
«والدیمیر زابــاروف» ،معاون رئیس
کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه

▪کنگره  :ترامپ از ایــران تهدید
میسازد تا به ریاض سالح بفروشد

در همین بـــاره «کــریــس مــورفــی»
سناتور دموکرات گفت :ترامپ در
حالی قصد چنین اقدامی را دارد
که ماه هاست ،کنگره آمریکا فروش

...
گزارش

واکنش ها به دیدار ظریف
با سناتور آمریکایی
انتشار خبر دیدار وزیر امور خارجه کشورمان
با دایان فینشتاین ،سناتور ارشد دموکرات ،
واکنش هایی را در پی داشت .پایگاه خبری
پولیتیکو روز پنجشنبه گزارش داد که محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان چند
هفته پیش در پی سفر به نیویورک ،با «دایان
فینشتاین»سناتورمطرحدموکراتدیدارکرده
است .دراین باره حسین نقوی حسینی عضو
کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :مجلس
از محمدجواد ظریف قطعا دربــاره دیــدار با
سناتور آمریکایی توضیح خواهد خواست .وی
درگفتوگوبافارس،بابیاناینمطلبتصریح
کرد :وقتیآقایظریفباسناتورآمریکاییگفت
وگوکردهاست بایدتوضیحدهدباچهمجوزی
این کار را انجام داده و چه کسی به وی چنین
توصیهای کرده است ضمن این که محتوای
مذاکرات را هم باید اعالم کند و به مقامات و
مسئوالن عالیرتبه کشور متن مذاکرات را
بگوید .محمدکاظم انبارلویی فعال رسانه
ای و عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز
در واکنش به این دیدار به فارس گفت :وقتی
آمریکایی ها به متن قرارداد و توافقات خود در
برجام عمل نمیکنند بنابراین باب مذاکره را
میبندند؛منتعجبمیکنمآقایظریفبهچه
دلیلدوبارهمذاکرهکردهاست.انبارلوییتاکید
کرد :متأسفانه شاهد این هستیم که دولت از
راهبردهایکلینظامتخلفاتزیادیدارد.
▪وزارت خارجه :این گونه دیدارها برای
جلوگیری از تاثیرگذاری «گروه بی» است

درهمینحالسخنگویوزارتخارجهدراین
باره گفت :هدف این گونه دیدارها جلوگیری
از تــاثــیــرگــذاری گ ــروه هــای فشار همچون
«گروه بی» بر جامعه سیاسی و افکار عمومی
آمریکاست و به همین دلیل هم با واکنش
شدید و عصبانیت تندروها مواجه می شود.به
گزارش ایسنا ،موسوی افزود  :بیش از دو دهه
است که در جهت روشنگری و تبیین سیاست
های جمهوری اسالمی ،با نخبگان سیاسی
غیردولتیآمریکاشاملاعضایکنگره(کهمقام
دولتیمحسوبنمیشوند)گفتوگووتبادل
نظرمیشود.اینافرادنهمقامدولتیهستندو
نهاختیارمذاکرهدارندونهمسئوالنایرانباآن
هامذاکرهکردهاندیاخواهندکرد.
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آرایش  3فراکسیون اصلی مجلس ساعاتی مانده به آخرین
انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم

تنهایی امید و توافق برای تقویت رای شکننده الریجانی

گفت :این کشور ممکن است مسئله
تقویت حضور نظامیان آمریکایی در
منطقه خاورمیانه را به شورای امنیت
سازمان ملل متحد ببرد.
▪هــشــدار  76ژنـــرال و دیپلمات
بازنشسته آمریکایی به ترامپ

از سوی دیگر  ۷۶ژنــرال بازنشسته
و دیپلمات آمریکایی در نــامـهای
سرگشاده به رئیسجمهور آمریکا
در خصوص هرگونه تقابل احتمالی
با ایران هشدار دادند .بر این اساس
کالج رهــبــران امنیت ملی آمریکا
در نامه ای کــه بــه امــضــای  ۷۶نفر
از ژنــرالهــا ،دریـــاداران ،سفیران و
دیپلمات های آمریکایی رسیده است،
تأکید کردند که واشنگتن به دالیل

راهبردی باید از تقابل نظامی با ایران
خودداری کند.
▪ظریف احتمال هرگونه تماس
تلفنی با پمپئو را رد کرد

ظریف وزیر خارجه نیز به رویترز در
پاسخ به سوالی دربـــاره ایــن که آیا
اکنون امکان حل سریع بحرانهای
احتمالی بین ایــران و آمریکا وجود
دارد ،گفت« :خیر ،چگونه میتوان از
آن ها جلوگیری کرد؟» وی همچنین
درباره احتمال برقراری تماس تلفنی
با «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
افــزود« :پمپئو هر زمانی که دربــاره
ایران صحبت میکند ،به من توهین
میکند .چرا باید حتی به تماس او
پاسخ بدهم؟»

خبر مرتبط
سردار قربانی ۲ :سالح جدید و کامال سری داریم که ناوها رابه قعر دریا میفرستد

سردار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه در گفت و گویی ضمن بعید دانستن احتمال حمله نظامی آمریکا به
ایران گفت :دشمن در صورت انجام کوچکترین حماقتی در آبهای خلیج فارس ،میفهمد که ما او را چه کار خواهیم
کرد .آمریکاییها از این فیلمها برای ما بازی نکنند که مثال دو ناو جنگی وارد منطقه کردند .این دو ناو را در صورت
کوچک ترین حماقتی با همه خدم و حشم و هواپیماهایش با دو موشک یا دو سالح جدید و کامال سری به قعر دریا
میفرستیم .دشمن برای ما گردن کلفتی نکند.

درحالی که قرار است امروز انتخابات آخرین هیئت رئیسه مجلس دهم برگزار شود،
طبق توافق فراکسیونی ،والیی ها برای ریاست مجلس و مستقلین هم برای نواب
رئیس ،نامزدی معرفی نمی کنند اما امیدی ها با عارف برای ریاست پارلمان و نواب
رئیسی مطهری و پزشکیان وارد انتخابات امروز خواهند شد  .سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی فراکسیون والیی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خراسان اعالم کرد که این
فراکسیون برای جایگاه ریاست مجلس گزینهای معرفی نمیکند اما آقایان عبدالرضا
مصری و محمد حسین فرهنگی مصری به عنوان گزینه های نواب رئیس انتخاب
شدند.براساس توافق صورت گرفته ،فراکسیون مستقلین هم با معرفی علی الریجانی
به عنوان گزینه قطعی این فراکسیون برای ریاست مجلس اعالم کرد مستقلین در این
دوره گزینه ای برای نواب ریاست معرفی نمی کند.در همین حال روز گذشته فراکسیون
امید هم با معرفی عارف به عنوان گزینه انتخابی خود برای ریاست مجلس و اصرار بر
نواب رئیسی پزشکیان و مطهری لیست مستقل خود را برای انتخابات هیئت رئیسه
ارائه کرد.سال گذشته عارف در دور اول انتخابات از علی الریجانی و حاجی بابایی رای
بیشتری آورد و ریاست اش بر پارلمان به تعداد معدودی رای بستگی داشت اما با کنار
کشیدن حاجی بابایی ،آرای او به سبد الریجانی رفت تا الریجانی سکان دار بهارستان
باقی بماند  .درحالی که مستقلین و امیدی ها طی سه سال گذشته بیشترین تعامل و
نزدیکی را در انتخابات هیئت رئیسه داشتند ،به گفته غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی
عضو فراکسیون مستقلین و نزدیک به الریجانی ،کاندیداتوری عارف راه را برای هرگونه
ائتالف با این فراکسیون بسته است.
▪گمانه ها از احتمال رای نیاوردن مطهری

در همین حال برخی گمانه زنی ها از احتمال رای نیاوردن علی مطهری به عنوان نایب
رئیس دوم پارلمان و جایگزینی مصری نامزد فراکسیون والیی حکایت دارد .به خصوص
این که مطهری سال گذشته چهار رای بیشتر از مصری آورده است؛ آرایی شکننده که
احتمال تغییر آن هست .موضوعی که برای صحت سنجی دقیق آن باید منتظر نتایج
امروز انتخابات هیئت رئیسه ماند .اما پزشکیان به دلیل داشتن سبد رای موافق از سه
فراکسیون اصلی و مجمع آذری زبانان مجلس ،در این وضعیت دیده نمی شود.عالوه
براین ،در نشست روز گذشته فراکسیون مستقلین غالمرضا کاتب ،رسول خضری و
سمیه محمودی ،امیدی ها محمدعلی وکیلی ،علی اصغر یوسف نژاد ،علیرضا رحیمی،
فاطمه سعیدی ،رضاکریمی و بهروز بنیادی و والیی ها احمد امیر آبادی ،اکبر رنجبرزاده
و امیر حسین قاضی زاده هاشمی را به عنوان گزینه های دبیری انتخابات معرفی کردند.
همچنین بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی از سوی مستقلین ،اسد ا ...عباسی از
سوی والیی ها و محمود صادقی و مهدی مقدسی از سوی امیدی ها به عنوان گزینه های
کارپرداز هیئت رئیسه برای انتخابات معرفی شدند.

