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تازههای مطبوعات
••شرق -رسول کوهپایه زاده از وکالی برجسته
کشور درباره پرونده بابک زنجانی گفت :واحد
پولشویی بانک انصار اولین بار متوجه این مسئله
شده و آن را به مقامات عالیتر گزارش کرده بود.
••جمهوریاسالمی-مهاجریمدیرمسئولاین
روزنامهدریادداشتخودتأکیدکرد:ظلمجدیدی
کهاکنوندرحقشهیدبهشتیرواداشتهمیشود
این است که عدهای تالش میکنند او را متعلق
به یک جناح فکری معرفی کنند و با استناد به
مطالبیکهازاونقلمیکنندخودراحقودیگران
را باطل جلوه دهند .از نظر کسانی که با بهشتی
زندگیکردند،قطع ًاچنینروشیمردوداستوما
باید آن را ظلمی دیگر بر این شهید مظلوم بدانیم.
••شهروند -برادر میترا استاد درباره پرونده قتل
خواهرش و محمدعلی نجفی ادعــا کــرد :اصل
ماجرا به رفتار آقای نجفی برمیگشت .ایشان
همزمان با چند خانم دیگر در ارتباط بودند و
خواهر من هم از این موضوع مطلع شده بود .اصل
و دلیل اختالف آن ها هم همین بود.

انعکاس
••انصافنیوزنوشت:هاشمیطبانوشت:بسیار
به خاطر دارم هنگام تصدی دولتی ،در دو یا سه
باریکهدربارهبرخیمسائلبهحضورمقاممعظم
رهبری رسیدم ،ایشان بالاستثنا مکان باالتر و
باالدست را به اینجانب واگذار کردند و خودشان
فرودستتر نشستند و باز به خاطر دارم که در
یکی از مالقاتهای عمومی ورزشکاران ،یکی از
ورزشکاراندیرتررسیدوایشانباتواضعدرمقابل
او بهپا خاستند.ایشان نوعا و همواره در مالقاتها
پوششی یکسان دارند و مختص نخستوزیر ژاپن
نبوده است .اگر به چیدمان مبلها نیز دقت شود،
میبینیم صدر اتاق را به مهمان واگذار کردهاند و
این مصداق «اکرم الضیف و لو کان کافرا» است و
مبل دونفره نیز به معنی احترام یکسان به مهمان
و همراه ایرانی ایشان است.
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آغاز گمانه زنی ها از نامزدهای انتخابات مجلس

دولت

داماد روحانی وعادل فردوسی پور در صف بهارستان؟!
طــاهــری -هــر چند هشت مــاه تــا زمــان
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس
مانده اما مثل همیشه گمانه زنی ها از چهره
هایی که احتمال حضور آن ها وجود دارد،
آغــاز شده اســت .در این بین شبکه های
اجتماعی جدا از بررسی فعالیت مرسوم
احزاب برای رسیدن به لیست های مطلوب
خود ،رصد چهره هایی را هم که می توانند
معادالت انتخابات در برخی شهرها و حوزه
هایانتخابیهراتحتالشعاعقراردهند،در
دستور کار خود قرار داده اند .چهره هایی
که طیف وسیعی از عادل فردوسی پور تا
داماد رئیس جمهور را در بر می گیرد.
▪داماد رئیس جمهور با کنایه به واعظی و
آشنا وارد گود شد؟!

کامبیز مهدی زاده که در ماه های اخیر به دلیل
نسبت دامادی با رئیس جمهور چند بار به صدر
اخبار آمده بود ،یکی از کسانی است که نامش در
رسانه ها و شبکه های اجتماعی شنیده می شود.
مهدیزادهدرتیرماهسالگذشتهبادخترکوچک
رئیس جمهور ازدواج کرد و آن گونه که رسانه ها از
پیشینه او نوشته اند آذربایجانی و دارای سوابقی
در حوزه نفت ،ورزش و حتی حوزه فرهنگ (عضو
شورای مرکزی کشورهای اسالمی ،رئیس ستاد
نخبگان کشورهای اسالمی و مشاور سازمان
ملی جوانان) بوده است .مهدی زاده یک ماه قبل
از ازدواجــش در خــرداد از سوی سورنا ستاری
به سمت ریاست ستاد توسعه فــنــاوری حوزه
انرژی انتخاب شد اما انتصاب جنجالی او آذرماه
سال پیش در معاونت وزارت
صمت بود .البته وی سه روز
پس از انتقادهای گسترده
درافکارعمومیازاین
موضوع ،در نامه ای

کوتاه استعفای خود از این سمت را اعالم کرد.
داماد رئیس جمهور دستی بر قلم هم دارد و برای
مطبوعات یادداشت هایی سیاسی می نویسد.
او در جدیدترین یادداشت خود که در روزنامه
اصالح طلب شرق درج کرده ،کنایه ای سیاسی
به اطرافیان پدرهمسرش زده و نوشته« :دولت
نه واعظی توانمند دارد و نه مشاورانی آشنا به
سیاست» خبرگزاری ایلنا در گزارشی ادعا کرد
که داماد  34ساله رئیس جمهور قصد دارد خود
رابرایانتخاباتمجلسدرمعرضرأیمردمقرار
دهد .البته جزئیات بیشتری از این تصمیم اعالم
نشده است و باید دید او از سوی کــدام جریان
سیاسی و حــوزه انتخابیه تصمیم به حضور در
بهارستان گرفته است.
▪تکرار ادعای حضور درباره فردوسی پور

عادل فردوسی پور از چهره هایی است که طی
روزهــای اخیر برخی از رسانه ها مدعی شده
بودند که قصد دارد در انتخابات آینده مجلس
نامزد شــود .فردوسی پــور  45ساله که چند
ماهی است برنامه نودش تعطیل شده  ،تاکنون
شایعه حضورش در انتخابات را تکذیب نکرده،
همان طور که شب یلدای چهار سال قبل نیز
پس از پخش نشدن مصاحبه اش با وزیر خارجه،
شایعات در پی حضورش در انتخابات را تکذیب
نکرد .ایــن چهره ورزشــی کشور اصالت ًا اهل
رفسنجان است و شانس حضور در انتخابات
را از حــوزه انتخابیه تهران و هم از شهرستان
پدری اش دارد .فردوسی پور عالوه بر تسلط بر
زبان انگلیسی دارای مدرک دکترای مدیریت
رســانــه هــم هست .باید دید
عادل فردوسی پور قصد دارد
در دهــه پنجم زندگی اش
حضور در سیاست را
همتجربهکندیاخیر؟

▪وزیر مستعفی برای مجلس!

اســتــعــفــا و تغییر
نـــاگـــهـــانـــی وزیــــر
آموزش و پرورش در
آستانه پایان یافتن
ضرب االجل قانونی
به داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس ،این
گمانه را تقویت کرد که «سیدمحمد بطحایی»
قصد نامزدی در انتخابات پیش رو را دارد.
دفتر سخنگوی دولت هم علت استعفای وزیر
 56ساله را تمایل به حضور در انتخابات ذکر
کرد .البته برخی رسانه ها هم باتوجه به عجیب
بودن این استعفا ،برخی دالیل دیگر درباره این
استعفا را مطرح کردند .بطحایی اهل تهران
و در دوره وزارت دوساله اش در بزرگ ترین
وزارتخانه کشور کم حاشیه بود.
▪سفیر از روسیه رسید

از دیگر چهره هایی
که از او به عنوان نامزد
احتمالی یازدهمین
دوره انــتــخــابــات
مجلس یاد می شود،
مهدی سنایی سفیر ایــران در روسیه است.
شنیده های خراسان حاکی است که سنایی
با اتمام مأموریتش در مسکو ،قصد دارد در
انتخابات دوم اسفند امسال نامزد شود .طی
روزهای گذشته حتی برخی رسانه ها از کاظم
جاللی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس
به عنوان گزینه جایگزینی وی یــاد کردند.
سنایی که  51سال دارد ،دانش آموخته علوم
سیاسی از کشور روسیه است .او در هشتمین
و نهمین دوره مجلس ،از حوزه انتخابیه نهاوند
وارد مجلس شد اما دوسال مانده به اتمام دوره
نمایندگی اش ،استعفا داد و به عنوان سفیر
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ایران به روسیه رفت .سنایی اکنون به واسطه
گسترده تر شدن روابط ایران و روسیه ،چهره
شناخته شده تری است و احتمال این که از
حــوزه انتخابیه تهران هم شانس حضور در
بهارستان را داشته باشد ،دارد.

ادعای درگیری لفظی روحانی و
جهانگیری به لبخند ختم شد
خبردرگیریلفظیرئیسجمهورومعاوناولوی
هرچندعصردیروز،هنوزمنتشرنشده،تکذیبشد
اما واکنش های بعدی به ویژه توئیت آشنا تردید
ها درباره این تکذیب را بیشتر کرد .ابتدا پایگاه
انتخاب در ساعت 16:20خبری با مضمون ترک
جلسه شورای عالی اقتصادی توسط جهانگیری
منتشر و ادعا کرد ،معاون اول رئیس جمهور پس
از اظهارات تند و تیز روحانی خطاب به او در جلسه
روز شنبه هیئت دولت ،در محل کار خود حاضر
نشده است .انتخاب در گزارش خود مدعی شد
«در پی بروز مباحثه ای در جلسه ای در روز شنبه،
روحانی خطاب به جهانگیری می گوید که شما و
اصالح طلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید.
جهانگیری ،اما در واکنش به این سخنان روحانی،
اظهارات تندی بر زبان نمیآورد ،اما تصمیم به
ترک جلسه میگیرد ،اما الریجانی از او میخواهد
جلسهراترکنکند.جهانگیریپسازپایانجلسه،
راهی منزل شده و در محل کار خود حاضر نمی
شــود ».انتخاب حتی نوشته چند تن از وزیــران
از جمله ظریف به دیــدار جهانگیری رفته و از او
خواسته اند در محل کار خود حاضر شود .در عین
حال روز گذشته جماران به نقل از محمود نادری
معاون ارتباطات دفتر جهانگیری بــدون اشاره
به ادعاها درباره درگیری لفظی رئیس جمهور و
معاون اول ،از حضور اسحاق جهانگیری در جلسه
روز یک شنبه هیئت دولت خبر داد .در همین حال
عصر دیروز آشنا مشاور روحانی در کانال تلگرام
خود توئیتی زد که به طور تلویحی ادعاها درباره
تنش لفظی روحانی و جهانگیری را قوت بخشید.
او نوشت« :جلسات عالی کشور نه جای بله قربان
گویی اســت ،نه جــای خطاب و عتاب و نه جای
قهر و ناسازگاری ،بزرگان کشور در این جلسات،
دیدگاه های سازمانی مختلف و گاه متعارض را
با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن
به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی مردم دنبال
میکنند .اختالف نظر بد نیست».با این حال
عصر روز گذشته سخنگوی دولت حضور نیافتن
جهانگیری در جلسه هیئت دولت را تکذیب کرد
و در نهایت پایگاه اطالع رسانی دولت تصویری از
خوش و بش رئیس جمهور و جهانگیری را منتشر
کرد تا این مسئله به لبخند ختم شود.

▪محمدباقر قالیباف

هـــــر چــــنــــد بـــرخـــی
اصــولــگــرایــان حضور
قالیباف را منتفی می
دانند امــا در روزهــای
اخـــیـــر هـــمـــزمـــان با
فــراخــوان انتخاباتی
محمدباقر قالیباف ،برخی رسانه ها از احتمال
حضور خود او در انتخابات مجلس خبر دادند.
مهدی پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و
عدالت دربــاره حضور احتمالی شهردار اسبق
تــهــران در انتخابات آیــنــده مجلس مــی گوید
درخواست هایی از ایشان شده اما «بعید است»
ایشان شخصا قصدی بــرای نــامــزدی مجلس
داشته باشد .آن گونه که پیرهادی اعالم کرده،
ایناحتمالوجودداردکهقالیبافتصمیمگیری
قطعی دربــاره حضور در انتخابات را به شرایط
سیاسی کشور ،افکارعمومی و ائتالف های
انتخاباتی در ماه های آینده موکول کرده باشد.
▪دیگر گزینه ها

عالوه بر چهره هایی که در باال از آن ها یاد شد
به طور قطع تعداد زیادی از نمایندگان فعلی و
سابق مجلس را هم باید به این فهرست اضافه
کــرد .کم نیستند افــرادی که گاه با تأکید بر
«تجربه» باالی خود و گاهی به بهانه «احساس
تکلیف» ،شانس خود را برای «خدمت!» به توده
های مردم می آزمایند و در انتخابات مختلف
همیشه حاضر هستند.

روحانی :نهادهای بین المللی به
تجاوز آمریکا عکس العمل نشان دهند

ایرنا  -رئیسجمهور در دیدار رئیس اتحادیه
بینالمجالسگفت:رویکردثابتایرانکاهش
تنشونبودهرگونهدرگیریبیننیروینظامی
کشورهاست .روحانی با بیان اینکه تجاوز
اخیر آمریکا آغاز تنشی جدید از سوی آنها
در منطقه است افزود :نهادهای بینالمللی
عکسالعمل مناسبی به تجاوز اخیر آمریکا به
حریم هوایی ایران نشان دهند.

آمریکا

آمریکا برای توجیه ترس و فرار از فشار افکار عمومی حربه جدید یافت

اعتراف آمریکا به نقض حریم هوایی ایران
برای نخستین بار یک مقام آمریکایی که نامش
فاش نشده اذعان کرد ،پهپاد متجاوز و منهدم شده
آمریکایی وارد حریم ایران شده است .آمریکایی ها
تا دیروز مدعی بودند ایران این هواپیما را در آسمان
بین المللی منهدم کرده اما حاال روزنامه انگلیسی
گاردین به نقل از یک مقام بلند پایه دولت آمریکا
اذعان کرد که پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی
ایران شده بود .پایگاه اینترنتی گاردین به نقل از
این مقام بلندپایه تصریح کرد که حمالت ادعایی
دولت ترامپ علیه ایران به این دلیل انجام نشد که
پهپاد متجاوز آمریکایی معروف به گلوبال هاوک
 ۸ای (هواپیمای
یا هواپیمای دیگر یعنی پی -
سرنشین دار نیروی دریایی آمریکا) «در یک جایی»
از مسیر خود منحرف شده و وارد حریم هوایی ایران
شده بود .این که مقامات آمریکایی به نقض حریم
هوایی ایران اذعان می کنند نه از باب پذیرفتن
اشتباه آن ها بلکه به دلیل فشار از زیر بار افکار
عمومی داخل و خارج آمریکاست .کاخ سفید در
روزهــای گذشته به شــدت تحت فشار اســت که
چرا به اقدام ایران پاسخ نمی دهد .نشریه آبزرور
هم به نقل از یک منبع دولتی دیگر نوشت علت
پاسخ ندادن ترامپ به ایران (!) این بوده که پهپاد
آمریکایی واقع ًا وارد حریم آمریکا شده است .در
همین حال جان بولتون هم به فلسطین اشغالی
رفت تا در نشستی مشترک با نتانیاهو لفاظیهای
همیشگی علیه ایران را تکرار کند .مشاور امنیت
ملی ترامپ از ایران خواست ،احتیاط آمریکا در
برابر ایــران را به «ضعف» تفسیر نکند! همزمان
نشریهواشنگتنپستمدعیشدآمریکادرواکنش
به اقدام ایران به سیستمهای کامپیوتری کنترل
تجهیزات شلیک موشک و راک ـت ایــران حمله
سایبری کرده است .ظریف هم دیروز توئیت کرد:
«شواهد بیشتر از جمله تجاوز پهپاد جاسوسی

 ،MQ9خرید قایق های تندرو و تماس تلفنی که
هدفش نسبت دادن حمله به نفتکش ها به ایران
بود ،ثابت میکند که تیم ب با کشاندن ترامپ به
ورطه یک جنگ فاصله کمی داشت».
▪شــروط جدید ترامپ بــرای ایــران همراه با
کوبیدن بولتون

همچنین رئیس جمهور آمریکا که پیشتر از مذاکره
بدون قید و شرط با ایران سخن گفته بود ،با بیان
اینکه بولتون فــردی جنگطلب است باز هم از
مذاکرهبدونپیششرطباایرانسخنگفت.ایندر
حالیاستکهاوخوددراینمصاحبهموضوعگفت
وگورادایمیکردنمحدودیتهایهستهایایران
و برنامه دفاعی و موشکی ایران دانست! ترامپ در
گفت و گو با شبکه ان بی سی با این ادعا که ایرانی
ها برای مذاکره می آیند ،گفت« :معامله من هم در
زمینه هستهای است .آنها نباید سالح هستهای
داشته باشند .این ربطی به تنگه هرمز نــدارد .به
گزارش تسنیم ترامپ درباره این که پیشنهاد وی
برای معامله با ایران چیست مدعی شد :در معامله
پیشنهادیدنبالمنعموشکهایبالستیکایران
هستم که در برجام به آن پرداخته نشده است.
همچنین سایتهایی وجود دارد که مهم است اما
اجازهبازرسیازآنهاتوسطایراندادهنشدهاست.
ضمن این که مدت زمان پیش بینی شده در توافق
هستهایکوتاهبودهوخیلیزودپایانپیدامیکرد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا گروهی
از مشاوران او میخواهند وی را وارد جنگ کنند؟
«جــان بولتون» را یک جنگطلب توصیف کرد.
رئیسجمهورآمریکاگفت:مندوگروهآدمدارم.آره،
جانبولتونقطعایکشاهین(لقبجنگطلبها)
است.اگربااوبود،درآنواحدباکلدنیامیجنگید.
خوب؟امامهمنیست،چونمندوطرفرادارم.

