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تازههای مطبوعات
••تیتر برخی رسانه ها دربــاره اختالف نظر
روحانی و جهانگیری در دولت
سازندگی :مباحثه کارشناسی ،نه اختالف
سیاسی/اعتماد :وحدت واجب تر از نان شب/
ایران :به اتفاق جهان می توان گرفت /آرمان:
بزرگان جهانگیری را برگرداندند/صبح نو :قهر
و آشتی های دنباله دار در دولت.
••آرمــان -این روزنامه در گزارشی با انتقاد از
فعالیت های کامبیز مهدی زاده دامــاد رئیس
جمهور نوشت :تأکید نسل جدید وابستگان به
قدرت بر جوان گرایی از آن لحاظ حائز اهمیت
است که اکثریت آنها نه به دلیل جوان بودن بلکه
به دلیل نزدیکی به سیاستمداران توانستهاند
وارد حوزههای مدیریتی کشور شوند و به انجام
کار بپردازند .جوان گرایی خوب است اما زمانی
که بتوان بر اساس شایستهساالری جوانان الیق
را انتخاب و از آنها در عرصههای کالن استفاده
کرد.
••اعتماد -عباس عبدی در یادداشتی با اشاره به
این که ترامپ حداقل تاکنون ایده روشنی برای
هیچ مذاکرهای عرضه نکرده است ،تأکید کرد:
برای عبور از این وضعیت یک راه وجود دارد؛ ابتدا
پذیرش چارچوب کلی برجام....اگر کلیت این
چارچوب پذیرفته شود ،میتوان درباره برخی
اعداد و ارقام آن توافقهای جدید داشت به نحوی
که امتیازی برای طرف آمریکایی محسوب شود و
در مقابل نیز امتیازی به ایران تعلق گیرد.
••شرق -این روزنامه در گزارشی به مناسبت
ســالــروز روی کــار آم ــدن دول ــت احــمــدی نــژاد
نوشت :اکنون که  ۱۴سال از انتخابات سال
 ۸۴میگذرد ،احمد ینژاد چهره جدیدی به
خود گرفته است و سعی میکند حاال که دیگر در
قدرت نیست با اپوزیسیوننمایی ،خود را فردی
تحولخواه معرفی کند ،درصورتیکه سابقه او
نشان میدهد هیچ اصالحاتی از مسیر افکار
بیثبات احمدینژاد نمیگذرد.

انعکاس
••رویداد  ۲۴نوشت :بعد از انتخابات ریاست
کمیسیون امنیت ملی ،برخی رسانهها انتقادات
تندی را علیه علی الریجانی مطرح کردند و معتقد
بودندریاستذوالنوری،نتیجهلجاجتالریجانی
با فراکسیون امید است .این مسئله با توجه به
حضور کاظم جاللی و ولی ا ...نانواکناری و ...
که از نمایندگان نزدیک به الریجانی محسوب
میشوند ،شائبه ائتالف را تقویت میکرد .با این
حال به نظر میرسد زیر پوست انتخاب ذوالنوری
به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی ،هدف
بزرگ تری پیگیری میشود و قرار است به طور
همزمان ،هم دولت تضعیف شود و هم با افزایش
نقشآفرینی نمایندگان قم در مجلس رقابتی
زیرپوستی بــرای حــذف الریجانی از مجلس
یازدهم شکل بگیرد.
••جام نیوز نوشت :همزمان با مسابقات فوتسال
قهرمانی زیر  20سال آسیا در شهر تبریز و صعود
تیم ملی افغانستان به مراحل باالتر و حضور این
تیم در شهر تبریز ،جریان های معاند جمهوری
اسالمی ایران با راه اندازی شیطنت رسانه ای
در فضای مجازی ،ضمن تخریب مــردم شریف
تبریز ،آنان را متهم به نژاد پرستی کردند .این
تبلیغات منفی در حالی است که معاون استاندار
آذربایجان شرقی اعالم کرد :جوسازی رسانه
ای ضد انقالب در آستانه بازی ها نتیجه برعکس
داده ،مردم مهمان نواز تبریز با آغوشی باز از اتباع
افغانی در شهر خود استقبال کردند و تصاویر
آن در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده
منتشر شد.
••خبرآنالین نوشت :مدیرکل روابط عمومی
وزارت نفت دربــاره اظهارات زاکانی گفت :از
یک سو میگویند زنگنه خسته است و از طرف
دیگر طوری صحبت میکنند که فرد ابرقدرتی
است و میتواند جلوی همه قراردادهای خاص را
بگیرد که این موضوع تناقض دارد .کشور حساب
و کتاب و مراجع باالدست دارد .اگر زنگنه بتواند
جلوی همه قــراردادهــا را بگیرد ،یعنی کشور
چارچوب ندارد .آقای زاکانی اگر میتوانستند،
لغو قــرارداد برانکو با پرسپولیس را هم در زمره
اتفاقات وزارت نفت قرار میدادند! ضمن این که
آقای زاکانی کسی است که باید درباره قرارداد
کرسنت پاسخ دهد.
••الفنوشت:احمدتوکلیعضومجمع تشخیص
در واکــنــش بــه اظهارنظر اخیر رئیسجمهور
درباره لزوم تصویب هرچه سریع تر پالرمو و CFT
گفت :اولین بار نیست که آقای روحانی به دور
از واقعیات ،فرافکنی میکند .ایشان پذیرش
برجام را ح ّ
الل همه مشکالت کشور و رافع همه
تحریمهای آمریکایی و اروپایی میخواند و هشدار
دهندگان را جنگ طلب معرفی می کرد .گذر
زمان روشن کرد که حق با انقالبیون بود.
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تحریمظریفولجبازی بچهگانهبا«تیرآرش

رئیسجمهور آمریکا که بارها مدعی
آمادگی برای مذاکره با ایران شده،
شب گذشته با امضای یک فرمان
اجرایی تحریمهای تــازهای را علیه
ایــران تحمیل کرد ،ترامپ در عین
حال در خالل امضای همین تحریم
هــا هــم مــدعــی شــد کــه میخواهد
با ایــران به توافق برسد! براساس
گــزارش رسانه هــا ،آن چه در بین
تحریم شــدگــان جدید کــاخ سفید
بــه چشم مــی خ ــورد ایــن اســت که
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به
ضرب شست های اخیر ایران دست
به تحریم نهاد رهبری در ایــران و
فرماندهاننیرویزمینیوهوافضای
سپاهپاسدارانزدهاست.حتیاعالم
شده ظریف وزیر امور خارجه نیز در

روزهای آینده به فهرست تحریم ها
اضافه می شــود! ترامپ که دیشب
در دفتر کارش در جمع خبرنگاران
صحبت میکرد ،به صراحت اعالم
کرد که این تحریمها را در واکنش
به سرنگونی پهپاد آمریکایی اعمال
کـــرده اســـت .او ایــن تحریمها را
«شدید» توصیف کــرد ،امــا توضیح
نداد که به طور مشخص این تحریم
ها به جز بار روانی چه آثاری دارند و
مث ً
المیخواهندکدامبخشازاموال
رهبری یا مسئوالن سپاه در خارج
از کشور را بلوکه کنند! ترامپ در
بخشی از صحبتهایش درباره این
که آیا به دنبال مذاکره با ایران است،
گفت« :دوست داریم مذاکره کنیم،
اگــر آنهــا بخواهند .اگــر نخواهند

گزارش ها از احتمال بررسی
مجدد پرونده سعید طوسی

▪بلومبرگ :سیاست تحریم
آمریکا علیه ایران به آخر خط
رسیده است

بااینحالنشریهآمریکاییبلومبرگ
درگزارشیبااشارهبهاینکهسیاست
تحریم آمریکا علیه ایران به آخر خط
رسیده ،نوشت :چیز زیــادی نمانده
کهآمریکاهدفقراردهدچونبیشتر
اقتصاد ایران زیر بار تحریمهای مالی
قرار گرفته اســت .نشریه واشنگتن

پست هم در گزارشی به قلم مکس
بوت ،به رفتارهای ترامپ اشاره کرد
و نوشت که او مانند یک ببر می غرد
اما اغلب مانند یک گربه وحشت زده
عملمیکند!
این گزارش با اشاره به این که ترامپ
استاد تهدیدات پوشالی و تعهدات
نقض شــده اســـت ،افــــزود :ترامپ
یک ببر توئیتری است که نمیتوان
تهدیداتشراجدیگرفت.

واشنگتنپست:ترامپدربارهایراندروغمیگوید
یک روزنامه آمریکایی ضمن تأکید بر این که
رئیسجمهورآمریکایکدروغگویقهاراست،
نوشت  :استدالل وی درباره صرف نظر از اقدام
نظامی علیه ایــران به دالیل انسان دوستانه
یک دروغ فاحش بود .اشاره گزارش واشنگتن
پست به ادعای ترامپ است که گفته بود آمریکا
قصد داشته سه سایت در ایران را هدف قرار
دهد اما به دلیل کشته شدن احتمالی 150
نفر در پی این حمله ،آن را  10دقیقه قبل از
انجام ،متوقف کرده است! این در حالی است
که ناظران سیاسی و تحلیل گران رسانه های
مختلفدرستمانندهمینگزارشواشنگتن
پست معتقدند انفعال آمریکا در برابر هدف
قــرار گرفتن پهپادش تنها به دلیل تــرس از
واکنش بعدی ایــران بــوده و عوامل انسان
دوستانه نقشی در این سکوت ندارد .روزنامه
واشنگتن پست همچنین نوشت« :گزینهای
که در وهله اول ترامپ با آن موافقت کرد،

اقــدام نظامی علیه ایــران هنگام شب بود تا
میزان تلفات کاهش یابد اما در نهایت آن طور
که نیویورکتایمز گــزارش داد ،ترامپ 10
دقیقه قبل از موعد حمله به ایران از تصمیم
خود منصرف نشد بلکه دو ساعت قبل از این
تصمیممنصرفشد!»گزارشواشنگتنپست
حتی از ترامپ انتقاد کرده که او یا باید به اقدام
ایران پاسخ دهد یا حداقل دهان خود را ببندد
و کمتر توئیت بزند! در همین باره مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت« :رسانه ها باید
روایتآمریکاازحادثهپهپادرابپذیرندنهروایت
ایران را» این اظهارنظر به آن دلیل است که
حتی رسانه های آمریکایی هم باور نمی کنند
پهپاد متجاوز آمریکایی در حریم بین المللی
هدف قرار گرفته باشد .دو روز پیش روزنامه
انگلیسی گاردین به نقل از یک مقام بلند پایه
دولت آمریکا اذعان کرد که پهپاد آمریکایی
وارد حریم هوایی ایران شده بود.
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گزارش

»

هــم مشکلی نیست .ام ــا دوســت
داریم این اتفاق بیفتد و رک بگویم،
شاید هم به زودی این اتفاق بیفتد».
براساس گزارش بی.بی.سی ،بعد
از سخنان ترامپ ،استیو منوچین،
وزیــر دارایــی آمریکا هم اعــام کرد
کــه نــام چند فــرمــانــده ارشــد سپاه
پــاســداران در فهرست تحریمهای
جدید گنجانده شده است .به گفته
او محمد پاکپور فرمانده نیروی
زمینی سپاه پاسداران و امیر علی
حاجیزاده،فرماندههوافضایسپاه
و پنج فرمانده نیروی دریایی سپاه
جزوتحریمشدگانهستند.منوچین
همچنین گفت که نام محمدجواد
ظــریــف هــم تــا چــنــد روز دیــگــر در
فهرست تحریمها قرار میگیرد.
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خبر مرتبط
ظریف :سامانه منهدم کننده پهپاد آمریکایی ،ایرانی است
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دادستان کل کشور اظهار نظر دربــاره رسیدگی
مجدد به پرونده سعید طوسی را تکذیب کرد .روز
گذشته محمود صادقی در گفتوگو با «برنا» بیان
کرده که دادستان کل کشور اعالم کرده در این
پرونده اعمال نفوذ صــورت گرفته و رای تجدید
نظر خالف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار
است این پرونده مجدد بررسی شود .در عین حال
حجت االسالم منتظری در پاسخ به سوال تسنیم
مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی
مجدد به پرونده سعید طوسی ضمن تکذیب این
مسئله گفت« :منبع خبر آقای صادقی کجاست؟»
سعید طوسی ،خود در گفتوگو با اعتمادآنالین
بــررســی مــجــدد پــرونــده اش را تکذیب ک ــرد .با
توضیحاتدادستانیمحمودصادقیدرتوئیترخود
نوشت« :در بعضی از خبرها از من نقل قول شده که
رئیسقوهقضاییهدستوررسیدگیدادهیادادستانی
این خبر را اعالم کرده ،درحالی که من در مصاحبه
چنیننگفتم».اینخبرمحمودصادقیموجبشد
برخیکانالهایتلگرامیبهنقلازمسئوالنپایگاه
برنا اعالم کنند که فایل صوتی محمود صادقی را
منتشر می کنند.در همین حال انصاف نیوز به نقل
از یکی از شاکیان پرونده سعید طوسی مدعی شد
اینپروندهدرمرحلهاعادهدادرسیخالفبینشرع
شناختهشده استکهدرصورتصحتاینادعااین
پروندهمجدد رسیدگیمیشود  .

ازمیانخبرها

اقتدارآیتا...خامنهایوتحقیر
اعراببهروایتمجریمطرح
الجزیره
میزگردهایشبکهالجزیرهوالبتهتنشهایاخیر
آمریکاوایرانیکباردیگربستریشدبرایتحقیر
حکام خودفروخته عربی و تمجید از اقتدار ایران
در برابر آمریکا .در خالل برنامه این شبکه وقتی
کارشناس برنامه نحوه برخورد رهبر انقالب با
مسئلهمیانجیگریژاپنازطرفآمریکاراتمجید
می کرد ،فیصل قاسم از مطرح ترین تحلیل گران
عربی و یکی از مجریان ارشد الجزیره با اشاره به
اقتدارایرانگفت:یکحاکمعربیرانشانبدهید
کهجرئتداشتهباشدمثلآیتا...خامنهایپیامی
را که از طرف رئیس جمهور آمریکا آمده  ،رد کند!
کارشناسبرنامههمدرتأییدسخنانقاسمبابیان
اینکهپیامشینزوآبهبهتهرانپنجمینپیامآمریکا
به ایران بود ،افزود :این در حالی است که ترامپ
میگویدمنبایکتلفنصدهامیلیارددالرازحکام
عربیمیگیرم،بایکتلفن!

وزیر دفاع :جاسوس اعدام شده
بازنشستهبود
ایلنا -وزیر دفاع دربــاره اعــدام یکی از نیروهای
قراردادی این وزارتخانه به اتهام جاسوسی گفت:
این فرد سال  89از وزارت دفاع جدا شده بود .در
دوره بازنشستگی به سراغ وی آمده و متاسفانه
اینفردراواداربهخیانتکردهبودند.امیرسرتیپ
حاتمی با تاکید بر این که البته این اتفاق در داخل
وزارتدفاعرخندادهاست  ،افزود:ایناتفاقبااین
که بیرون از دستگاه در حال انجام بود ،پس از دو
سال روشن شد و این اقدام نشان میدهد که سپر
امنیتی بسیار خوبی وجود دارد و حتی الیههای
بیرونرامراقبتمیکند   .

مجلس

اولویت رسیدگی به اموال
نامشروع مسئوالن مشخص شد
نمایندگان ملت تصویب کردند مسئوالنی که
اموال نامشروع بیشتری به دست آورده اند ،در
اولویت رسیدگی و برگرداندن این اموال هستند.
این تصمیم صحن علنی روز گذشته در خالل
بررسی طرح  12ماده ای"اعاده اموال نامشروع
مسئوالن" در بهارستان صــورت گرفت که به
گزارش خراسان با  141رأی موافق در مقابل
21رأی مخالف مــاده  3این طرح تصویب شد
و به موجب آن دادستان می تواند اعاده اموال
نامشروع مسئوالن را با اولویت پرونده افرادی
که دارای امــوال نامشروع بیشتری هستند از
دادگـــاه موضوع ایــن قانون درخــواســت کند.
بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع مسئوالن"
در امتداد فرایند اجرای قانون مشابه "رسیدگی
به اموال مسئوالن" در دستور کار مجلس بوده و
قرار است پس از رفع ابهام مواد  4تا  12این طرح
کار رسیدگی به آن در صحن مجلس در هفته
جاری پایان یابد.

