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تازههای مطبوعات
بازتاب کاهش قیمت دالر در مطبوعات
دنیای اقتصاد :مالقات دالری نیما با فردوسی/
جوان :دالر و سکه با خودرو در سراشیبی /شرق:
سیاست انقباضی برای کنترل نرخ ارز؟ /ایران:
ردیابی ارزهایی که به مقصد نرسید؛ شناسایی
سوداگران ارزی /وطن امــروز :دالر در کانال
 /11کیهان :سقوط دالر به کانال  11هزار
تومان ،سقوط سکه به زیر  4میلیون /روزنامه
هــای آفتاب ،اعتماد و صبح نو ایــن خبر را در
صفحه نخست خود پوشش ندادند.
••شــرق – محمود علیزاده درب ــاره عــزل خود
توسط محمدعلی نجفی به این روزنامه گفت:
آقای نجفی از من خواستند کنارهگیری کنم اما
من قبول نکردم و دلیلم را هم به ایشان توضیح
دادم و شخصا از آقای نجفی خواستم که من را
عزل کنند .اگر نجفی دوست داشت میتواند
دلیلش را توضیح دهد اما این توافق بین ما بود
و من به آقای نجفی قول دادهام صحبتی نکنم.
••فرهیختگان – ایــن روزنــامــه در گزارشی
بــا عــنــوان «اعــــداد شگفت انگیز در اقتصاد
موسیقی» نوشت :برخی تهیهکننده های خاص
از کنسر تهای فقط یک خواننده درآمــد پنج
میلیاردی در سال دارند.
••جوان  -حزب کارگزاران سازندگی از آغاز
دولت روحانی توسط اصالحطلبان متهم به در
اختیار گرفتن بیشترین سهم از دولت شده است.
حال به نظر میرسد برای در اختیار گرفتن پست
دیگری از میان هیئت دولت ،برای وزارت آموزش
و پرورش نقشه کشید هاند .این بار برای آن که
موجه جلوه کنند ،یک زن را معرفی کرد هاند و
با شعار «وزیر زن» جلو آمدهاند .فائزه هاشمی،
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،فاطمه
سعیدی نماینده تهران را گزینهای قابل قبول
دانسته است.
••شرق  -فیفا میتواند فوتبال ایران را تعلیق
کند؛ در بند  4قوانین مرتبط بــا تعلیق یک
فدراسیون که فیفا بهصورت آییننامه آورده،
اشاره شده است که «تبعیض جنسیتی» شامل
تعلیق میشود .اگرچه گفته نشده که تبعیض
جنسیتی مربوط به تماشاگران میشود یا خیر
ولی قانون میگوید وقتی تماشاگران شامل
محرومیت مـیشــونــد ،پــس جزئی از فوتبال
محسوب و شامل دیگر قوانینش هم میشوند.

انعکاس
••تــابــنــاک نــوشــت :یــکــی از نــکــات حاشیه
جلسه روزگــذشــتــه هیئت دولــت  ،خــروج سه
بــاره عبدالعلی علیعسکری رئیس سازمان
صداوسیما از جلسه دولت بود که هر سه بار نیز با
تلفن همراه خود تماس گرفت .علیعسکری بعد
از این تماسها ،چهرهای درهم کشیده داشت.
••آفتاب نیوز نوشت :سخنگوی ترزا میاعالم
کرد که نخستوزیر انگلیس قرار است با رئیس
دولت محلی جبلالطارق بر سر کشتی حامل
نفت ایران گفتوگویی داشته باشد.
••الف گزارش داد :گاردین در گزارشی با پرده
برداری از ارتباط «حلقه نزدیک» دونالد ترامپ با
گروهک تروریستی منافقین ،نوشت :در نشستی
که این گــروه اوایــل هفته برگزار کــرد« ،رودی
جولیانی» وکیل شخصی تــرامــپ نیز حضور
داشت.جولیانی از گروهک تروریست منافقین
به عنوان «دولت در تبعید» یاد و پیشنهاد کرد بعد
از تغییر رژیم در ایران ،این گروه جایگزین دولت
کنونی ایران شود.
••الف نوشت :همراهی نکردن تیم حفاظت
ظریف در سفر به نیویورک به این دلیل است که
درخواست روادید از سوی وزارت خارجه برای
محافظان وزیر خارجه کشورمان صورت نگرفته
است.درحالی که محافظان ظریف در سفر بعدی
به ونزوئال و کاراکاس وی را همراهی خواهند
کرد و امنیت هیئت مهمان در سفر به نیویورک
برای شرکت در نشست های سازمان ملل نیز
توسط میزبان تامین میشود.
•• رجا نیوز نوشت  :حجت االســام رستمی
معاون نهاد نمایندگی در دانشگا هها گفت:
ماجرای هجمه به «سهیال صادقی» را پیگیری
میکنیم.سهیال صــادقــی یکی از اســتــادان
دانشگاه تهران است که در دیدار با رهبر معظم
انقالب انتقادهایی را به مسائل مختلف این
دانشگاه مطرح کرد و مورد هجمه برخی ها قرار
گرفت .
••اعتدال نیوزنوشت  :حمیدرضا کر موند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب لرستان از
شستن خودرو با آب شرب در استان انتقاد کرد
و گفت :هزینه این کار معادل  ۸۰۰هزار تومان
است  .برای شستن هر خودرو با آب شرب به طور
میانگین حدود  ۵۰۰تا  ۶۰۰لیتر آب مصرف
میشود که اگر اینها را در داخل یک بطری آب
 1.5لیتری بریزیم ،میشود  ۴۰۰بطری .
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قانون جنگلدرنیویورک

کاخسفید تردددیپلماتهایایرانیوخانوادههایآنها
راهم درآمریکامحدودکرد
تحریمدیپلماسی
توسط آمریکا
محدوده ای که دیپلمات
های ایرانی و خانواده
هایشان اجازه تردد دارند
شامل شش خیابان
مجاور مقر سازمان
ملل است

به نظر می رسد ضربه ای که محمدجواد ظریف
در سفر قبلی اش به فضای ضدایرانی رسانه
های آمریکا زد و تفکیک تیم «ب» را ایجاد کرد،
موثر بوده که دولت آمریکا نه تنها او بلکه دیگر
دیپلمات های ایرانی و حتی خانواده های آن
ها را به شدت مورد محدودیت قرار داده است.
در حالی که آمریکا مطابق دو سند «موافقت
نامه سازمان ملل و آمریکا مصوب 1947
و کنوانسیون مصونیتهای ســازمــان ملل
مصوب  »1946مکلف به تأمین آزادی تردد
دیپلمات های مختلف است ،دولت این کشور
از ترس رایزنیهای دیپلمات های ایرانی و
حضور در مجامع مختلف آمریکا ،اجازه تردد
آزادانــه به وزیر خارجه ایران و دیپلمات های
مقیم کشورمان در نیویورک را نمی دهد.
ظریف دو روز پیش در حالی که برای شرکت
در «نشست ساالنه شورای اقتصادی سازمان
ملل» به آمریکا رفته بود ،اعالم کرد به دلیل
محدودیت های اعمال شده از سوی وزارت
خارجه آمریکا تنها حق تردد به سه ساختمان

دفتر سازمان ملل ،دفتر نمایندگی ایران در
این سازمان و اقامتگاه سفیر ایــران را دارد.
برایان هوک مسئول میز ایران در کاخ سفید
اعــام کــرده با پلیس دیپلماتیک همکاری
میکنیم کــه محدودیت هــای تــردد ظریف
رعایت شود! سخنگوی دبیرکل سازمان ملل
متحد از محدودیت های غیرقانونی آمریکا
بر دیپلمات هــای ایــران ابــراز نگرانی کرده
است .این اقدام انفعالی مایک پمپئو پس از آن
انجام می شود که ظریف در سفر اردیبهشت
ماه گذشته به نیویورک که برای یک نشست
بین المللی انجام شده بود ،در یک سناریوی
رســانــه ای موفق علیه برخی مقامات کاخ
سفید ،جان بولتون و مایک پمپئو هجمه رسانه
ای سنگینی را ایجاد کرد .ظریف در آن سفر
اصطالح «تیم ب» را در توصیف همگرایی جان
بولتون ،بنیامین نتانیاهو ،بنسلمان و بن زاید
در رسانه های پرمخاطب آمریکایی به کار برد و
توضیح داد که این افراد به دنبال افراطی گری
در جهان هستند.

بازتاب محدودیت تردد دیپلمات های ایران
اعمال محدودیت برای دیپلمات های ایرانی
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشته
است .برخی آن را ناقض شعارهای انتخاباتی
دکترروحانیوعدهایآنراناشیازاثرگذاری
دیپلماسی ایران دانسته اند .ابوالفتح درباره
این محدودیت ها نوشت« :پمپئو از آمادگی
برایمصاحبهباتلویزیونایرانسخنمیگوید
اما حتی خبرنگار صداوسیما در نیویورک هم
با محدودیت تــردد همچون اعضای هیئت
دیپلماتیکایرانمواجهشده،بقیهایرانیهاهم

کهبهدلیلممنوعیتسفر،اجازهورودبهخاک
آمریکا را ندارند .پمپئو با چه کسی می خواهد
مصاحبهکند؟»یککاربرایرانیهمدراینباره
نوشت« :فیلم مصاحبه های ظریف در آمریکا
رو ببینید و به این کشور حق بدید که عصبانی
باشهوبرایترددظریفمحدودیتوضعکنه!»
کاربردیگریهمباانتشارفیلمگفتوگویاخیر
ظریفبازینببداویدرآمریکانوشت«:بهخاطر
اینمصاحبهآمریکابایدحقسخنگفتنبهزبان
انگلیسیروهمازظریفبگیره!»
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دستاویزترامپوپمپئوبرای«خبر»کردنآرزوها!

موسوی :پاسخ ظریف ،تعلیق به محال بود
در فــضــای حــرفــه ای خــبــرنــگــاری ،عبارت
مشهوری وجــود دارد که می گوید« :فالنی
آرزوهای خود را خبر می کند» به این معنا که از
فضای خبری متشابه سوء استفاده و برداشت
های خاص خود را در قالب «خبری قطعی»
به دیگران القا می کند .البته اگــر شما هم
مانند دولت ترامپ در داخل آمریکا با سواالت
بسیاری دربــاره سیاست های خارجی خود
روبه رو باشید ،شاید به انتحارهایی از این سنخ
و فضاسازی هایی از این دست اقدام کنید تا
کمی از فشار افکار عمومی رهایی یابید!
تــرامــپ در حــالــی توئیت ب ــازی روزانـــه اش
دربـــاره ای ــران را در شامگاه ســه شنبه آغــاز
کــرد کــه بــا ادعـــای پیشرفت پــرونــده گفت
و گو با ایــران تأکید کــرد« :ایــران نمی تواند
موشک بالستیک آزمایش کند ».به فاصله
کوتاهی پمپئو نیز ادعــا کــرد ایـــران آمــاده
اســت بــر ســر مسائل دفــاعــی خــود مــذاکــره
کند! بهانه هــر دوی ایــن موضع گیری ها
هــم روایـــت خــبــرگــزاری آسوشیتدپرس از
مصاحبهمحمدجوادظریفباشبکهانبیسی
بود.مصاحبهایکهظریفتنهادرآنگفتهبود:
«اگر آمریکا میخواهد درباره موشک صحبت
کند ابتدا باید فروش سالح را به دولتهای
منطقهکهشاملموشکمیشودمتوقفکند».
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور
خارجه ایران با اشاره به این که موضع ایران
و محمدجواد ظریف دربــاره توانمند یهای
موشکی کشور مشخص اســت ،تأکید کرد:
«پاسخ آقــای ظریف به مجری بی بی سی،
دقیق ،هوشمندانه و به قول اهل فن «تعلیق به
محال» بود .هم توپ را در زمین آمریکا انداخت
و هم به جای موضع تدافعی ،موضوع فروش
تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه
را به چالش کشید ».نمایندگی
ایــران در سازمان ملل متحد هم
دربــاره برداشت هــای اشتباه
از این مصاحبه در بیانیه ای

تصریح کرد« :موشکهای ایران به هیچ وجه
با هیچ کسی و هیچ کشوری در هیچ زمانی
مذاکره شدنی نیستند ».در ایران هم واعظی
رئیس دفتر رئیسجمهور در واکنش به ادعای
آمادگی ایــران برای مذاکره موشکی گفت:
«بنیه دفاعی ما خط قرمز ماست ».واعظی در
عین حال تأکید کرد «اگر آمریکایی ها تحریم
های اعمال شده را بردارند ،فرصت گفت و گو
درباره مسئله هسته ای ،وجود دارد».
▪روایت رضا نصری از هدف ظریف

رضا نصری تحلیل گر مسائل سیاسی درباره
هدف ظریف از این طرح بحث ،تأکید کرد:
«باید برنامه موشکی ایران را در بستر حقایق
منطقهبنشانیم،مشروعیتومنطقآنرابرای
افکار عمومی جهان احراز کنیم ،نامربوطی
و تباهی تقاضای «خلع سالح» ایران را نشان
دهیموفضاییایجادکنیمکهدرآنسنگبنای
سیاست خارجه آمریکا و خطوط قرمز اسرائیل
زیــر ســوال بـــرود ».ظریف وزیــر امورخارجه
کشورمان هم خود با انتشار تصاویری از آثار
جنگ تحمیلی در شهر خرمشهر و همچنین
بمباران یمن و غزه در صفحه توئیترش نوشت:
«مــا هیچ راه دیگری جز ایــن که تسلیحات
دفاعی خود را بسازیم ،نداشتیم .اکنون آن
ها هستند که اعتراض میکنند .آمریکا به
جای دامــن زدن به این موضوع باید فروش
سالح به افراد مشابه صدام را متوقف کند».
ادعــای دروغ پمپئو و ترامپ
همان طور که انتظار می
رفت بالفاصله دستمایه
تمسخر آن ها در فضای
شبکههای اجتــماعــی به
ویژه توئیتر شد.

ظریف :با تروریست ها مذاکره نمی کنیم

وزیر خارجه کشورمان در نشست توسعه پایدار سازمان ملل با بیان این که مردم ما در برابر
وحشیانهترین تروریسم اقتصادی قرار گرفتهاند که به صورت عامدانه ،غیرنظامیان را هدف قرار
میدهد ،تصریح کرد :ترجمه تروریسم از نظر حقوقی این است که با اقداماتی زورمدارانه تالش
کنیدسیاستهاییککشورراعوضکنیدیاباهمینمنظورمردمراتحتفشاربگذاریداینکاری
است که آمریکا و وزیر خارجه اش رسما گفته اند انجام می دهیم این سیاست تروریسم است پس
ما با تروریست ها مذاکره نمیکنیم .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمد جواد ظریف در این
نشست افزود :ما  ۱۵۰۰مایل مرز ساحلی داریم تنش ها در خلیج فارس زیاد شده و نمی دانیم
بقیه آن جا چه کار می کنند جایی که آن ها نباید باشند.

برخی اظهارنظرها از بروز اختالف در شورای عالی سیاست گذاری خبر می دهد

گــروه سیاسی -درحــالــی کــه فعالیت های
انتخاباتی اصالح طلبان در قالب شورای عالی
سیاست گــذاری در سراسر کشور آغــاز شده
است ،زمزمه های اختالفات در این جریان بیش
از پیش به گوش می رسد .دراظهار نظری صریح
مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور
در دولت اصالحات اذعان کرده که در هیچ دوره
ای به اندازه امسال میان اصالح طلبان درباره
انتخابات اختالف نظر نبوده است .محمدرضا
عــارف رئیس شــورای سیاست گــذاری اصالح
طلبانهمروزگذشتهدرسخنانیازهمهاصالح
طلبان در سراسر کشور خواست اجازه ندهند
برخیمباحثواظهارنظرهاوحدتوهمبستگی
درون خانواده اصالحات را تحت الشعاع قرار
دهداماماجراوریشهایناختالفاتچیستوچه
گروههاییبایکدیگراختالفدارند؟
▪اختالفدرسیاستهایانتخاباتی

چندی پیش سعید حجاریان از چهره های
برجسته اصالحات با طرح پیشنهاد «مشارکت
مشروط»درانتخابات،تصریحکردکهبایدشروط

خودبرایحضوردرانتخاباتراصریحاعالمکنیم
و در صورت تحقق آن ها در انتخابات مشارکت
داشته باشیم .در واکنش به این پیشنهاد برخی
دیگرازچهرههایمطرحاصالحاتمانندنبوی،
تاجیک و زیباکالم از ضرورت مشارکت گسترده
درانتخاباتوحضوردرپایصندوقرأیبهعنوان
تنهامسیراصالحطلبانبهنوعیپاسخحجاریان
را دادند .بر این اساس می توان «سیاست حضور
مشروط یا غیرمشروط در انتخابات» را به عنوان
یکی از محورهای مورد اختالف اصالح طلبان
معرفیکرد.
▪اختالفاحزابباشخصیتها

پس از انتخابات  94و  96که شــورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان ضمن ائتالف با
اعتدالگرایان ،فهرست های انتخابات را بست،
برخی چهره های حزبی این جریان دور تازه
انتقاد از شورا را آغاز کردند .انتقاد اصلی این
افراد به یکسان بودن آرای نمایندگان احزاب
بزرگ با شخصیت های حقیقی شورای عالی
سیاست گذاری بود .بر همین اساس ،احزابی

مانند مردم ساالری ،اعتماد ملی ،کارگزاران و
 ...ایده «پارلمان اصالحات» را مطرح و دنبال
کردند .بررسی این ایده در دستورکار جلسات
شورای هماهنگی جبهه اصالحات (با شورای
عالیسیاستگذاریاشتباهنشود)قرارگرفت.
با این حال شورای هماهنگی جبهه اصالحات
که متشکل از نمایندگان احزاب اصالح است،
نتوانست به جمع بندی دربــاره پارلمان برسد
و با توجه به آن که فاصله زیــادی تا انتخابات
یازدهمین دوره مجلس باقی نمانده ،بررسی
این ایــده فعال متوقف و بنا شد سازوکار سال
های قبل انتخابات در این جریان دنبال شود
اما ظاهرا برخی احزاب این روزها سعی دارند
با طرح مجدد موضوع «پارلمان اصالحات» از
آن به عنوان یک اهرم فشار برای امتیازگیری در
شورای عالی سیاست گذاری استفاده کنند.
درهمینزمینهاحمدحکیمیپوردبیرکلحزب
اراده ملت گفته که قرار است تا پایان تیر احزاب
پیشنهادها و اصالحات خــود در زمینه طرح
پارلمان اصالحات را مطرح کنند تا در شورای
هماهنگیجبههاصالحاتمجددبررسیشود.
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اخبار

دادستان انتظامی قضات :قضات
فاسد سریع اخراج می شوند

دادســتــان انتظامی قضات از برنامه دستگاه
قضایی برای برخورد سریع با «قضات فاسد» و
تعلیق ،محاکمه ،اخراج و معرفی آن ها خبر داد.
انتشار نام قضات متخلف از شهریور سال گذشته
و در دوره آیت ا ...آملی الریجانی آغاز شد و حضور
آیت ا ...رئیسی نیز این فرایند را تسریع کرد به
نحوی که محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا
اوایل تیر ماه ،در آستانه هفته قوه قضاییه امسال،
انفصال از خدمت « 60قاضی متخلف» را طی
تنهایک ماه و نیم اخیر اعالم کرد.
در همین باره حجتاالسالم محمد موحدی آزاد
دادستان انتظامی قضات نیز دیروز به اهتمام
رئیس قوه قضاییه به اجرای حکم قضات متخلف
اشــاره کرد و گفت :مراحل تنفیذ رای دادگــاه
[قضات متخلف] توسط رئیس قوه سریع انجام
میشود تا افرادی که شایستگی ماندن در قوه را
ندارند ،زودتر از تشکیالت جدا شوند.
به گزارش تسنیم ،وی با بیان این که فساد بسیار
کم است و آسیبشناسی ما رقمی کمتر از یک
درصد را نشان میدهد ،افــزود :اما همان یک
درصد هم به خاطر قداست دستگاه قضایی برای
ما قابل تحمل نیست و مــردم هم نمیپذیرند؛
به همین علت وقتی برخورد میشود ما سعی
میکنیم اعالم کنیم که تا جای ممکن مردم از
آن مطلع باشند و اطمینان یابند که نظام با فساد
مقابله میکند.

تکذیب حضور دایمی
خبرنگار بی بی سی در ایران
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▪میدان ندادن اصالحات به جوانان

از سوی دیگر یک عضو شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان در گفت و گو با خراسان
جزئیات تازه ای از یک اختالف میان اصالح
طلبان در آستانه انتخابات را روایــت کرد.
این چهره اصــاح طلب که مایل بود نامش
ذکر نشود ،با تأکید بر این که افــراد مسن تر
در جریان اصالحات اجــازه فعالیت و ظهور
و بروز جوانان و نسل جدید را نداده اند این
مسئله را باعث بی انگیزگی جوانان برای
فعالیت انتخاباتی دانست .این عضو شورای
عالی اصــاح طلبان تصریح کرد که در این
شــورا هماهنگی وجــود نــدارد و شــورا فاقد
ظرفیت پذیرش ایــده هــای جدید و نو است
و در بسیاری از مــوارد ایــده های جدید پس
زده شده و سرکوب می شود .او همچنین با
انتقاد از عملکرد برخی احــزاب در مدیریت
شهریتهران،اینفعالیتهاراموجبناامیدی
کنشگران جوان اصالح طلب دانست.وی در
نهایت تأکید کرد که تا جریان اصالحات گرفتار
مردان مسن باشد وضعیت همین است.

مدیر روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت
ارشــاد ،خبر توافق بیبیسی و ایــران دربــاره
ادامــه کار خبرنگار این شبکه در کشورمان را
تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران  ،محسن حدادی
 ،درباره انتشار خبری در فضای مجازی مبنی
بر توافق بیبیسی و مسئوالن کشورمان برای
ادامــه کار خبرنگار این شبکه در ایــران گفت:
چنین موضوعی صحت نــدارد؛ خبرنگار آ نها
همانند دیگر خبرنگارانی که به کشور ما میآیند و
گزارش تهیه میکنند ،به مدت چند روز در ایران
بود اما این که در ایران مستقر شود و کار کند،
صحت ندارد و حدود  10روز پیش از کشور خارج
شد.بر اساس این گــزارش ،روزنامه آمریکایی
هافینگتنپست مدعی شــده  ،بیبیسی با
درخواست ایران برای پخش نشدن گزارشهای
داخلی در شبکه خود در ازای اعزام یک خبرنگار
به تهران موافقت کرده است.

آمانو به دلیل بیماری
استعفا می کند
مدیر کل  72ساله آژانــس بین المللی انرژی
اتمی به دلیل «ابتال به یک بیماری نامشخص»
قصد دار د زودتر از موعد از سمت خود استعفا
کند .اگر چه بسیاری معتقدند سیاست ها و
اقدامات آژانــس بیشتر از آن که تابع شخص
باشد ،از ساختار ایــن نهاد ناشی می شود،
اما نبود آمانو این ســوال را ایجاد می کند که
جانشین وی چه رویــکــردی در قبال پرونده
هسته ای ایــران خواهد داشــت .آمانو تا آذر
 1400به عنوان مدیر کل آژانس بین المللی
انرژی اتمی انتخاب شده بود اما بنا بر گزارش
بلومبرگ او اسفند امــســال ایــن سمت را با
استعفایی زودهنگام ترک خواهد کرد تا شورای
حکام آژانس جانشین وی را تعیین کند.

