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چهره ها و گفته ها

رقابتایدههایحکمرانی
پــرویــز امینی تحلیل گــر سیاسی تأکید کــرد:
صورتبندیهای گذشته و بهویژه جناحبندی
اصولگرا ــ اصالحطلب برای انتخابات  ۹۸اساس ًا
بالموضوع است و در این
انتخابات باید رقابتها
بـــــر ســـــر ایـــــدههـــــای
حکمرانیشکلبگیرد.
/تسنیم

دولتهوشمند
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات تصریح
کرد :در نظام هایی که تصدی دولت زیاد است
عشق مدیران این است که مردم پشت در اتاق
هایشان صف بکشند .طبیعی است در چنین
شــرایــطــی در بــرابــر
تــــحــــول ،تــغــیــیــر،
دولت الکترونیکی
و دولــت هوشمند
مقاومت می کنند.
/ایلنا

نسخه بدیل شورای اصالح طلبان
محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاست
گــذاری اصالح طلبان گفت :کسی نمی گوید
شــورای عالی اصــاح طلبان ایــدهآل است اما
فعال تا انتخابات مجلس ساختار مناسبی است،
باید نواقص آن را رفع کرد
و دوســتــان اگ ــر نسخه
بــدیــلــی دارنــــد ،ارائـــه
دهند/ .ایرنا

اولویتهایهمهپرسی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ارزیابیهایخواندنیدربارهدیدارهیئتیمنیبا رهبرانقالب

گزارش خبری

کاربرانتوئیتربامقایسهنپذیرفتنپیامترامپازسویرهبرانقالبونیزماجرایخنجرهمراهمحمدعبدالسالمبهبیانتحلیلهایخوددربارهایندیدارپرداختند
دیدار اخیر هیئت جنبش انصارا...
با رهبر معظم انقالب مــورد توجه
رسانه های بین المللی و همچنین
کاربران شبکه های اجتماعی قرار
گرفت .عبدالقادر فایز مدیر دفتر
شبکه الجزیره در تهران در توئیت
های خود درباره این دیدار نوشت که
زمان این دیدار درست پس از سقوط
نظامیوامنیتیعدنازدستان«عبد
ربه منصور هادی» صورت میگیرد.
همچنیناز ُبعدسیاسینیزایندیدار
پسازچرخشاماراتدریمنبهسوی
ایرانوصحبتهایعربستانسعودی
دربـــاره ض ــرورت توقف جنگ یمن
صــورت میگیرد .مدیر دفتر شبکه
الجزیرهدرتهرانتاکیدکردکهممکن
استایندیداررادرواقعاینگونهنام
گذاری کرد که انصارا ...به بخشی از
محور مقاومت تبدیل شده که ایران
رهبریآنرادرمنطقهدراختیاردارد
و با توجه به واقعیتها ،انصارا ...به
عنوانیکجنبشوهمپیماننزدیک
ایران،بخشاصلیازآیندهیمنجدید
خواهدبودواینموضوعبرایایرانبه
خصوص در زمینه ژئوپلیتیک بسیار
مهم اســت .وی به شکل ایــن دیــدار
نیز اشــاره کرد و نوشت :بسیار نادر
است که به شخصی در دیدار با رهبر
ایــران اجــازه داده شــود که ســاح با
خود حمل کند حتی اگر صرفا یک
خنجر باشد که بخشی از فرهنگ و

علوی فاطمی است که قیام
سید
ِ
آن ّ
بالسیف کرده باشد .اما سیدحسن
ّ
گفتهبود:بهجایبیروتبایدبهتهران
میرفتی! دســت بیعت من هم در
سیدیدیگراست».
دست ّ
▪معنایحضورهیئتیمنیبا َجنبیه

پست خبرنگار یمنی درباره دیدار برخی چهره های یمنی طرفدار امارات و تفاوت آن با دیدار
هیئت انصارا ...با رهبر انقالب

لباس یمنیهاست .بــرآورد من این
استکهایناستثناقائلشدنمعانی
زیادیدارد.
▪بیعت با امام

سیدکمیل باقرزاده فعال رسانه ای
حــوزه جهان اســام هم با اشــاره به
بخشیازاظهارات سخنگویجنبش

انصارا ...که خطاب به رهبر معظم
انقالب گفته بود« :ما والیت شما را
امتدادخطپیامبراسالم(ص)ووالیت
امیرالمؤمنین(ع)میدانیم»،نوشت:
میگفت فرستاده سید عبدالملک
الحوثی رفته بــود نــزد سیدحسن
نصرا ...تا با او به عنوان «امام» بیعت
کند؛ چون زیدیها معتقدند امام،

سیدرضا قزوینی غرابی روزنامه نگار
عراقی هم در توئیت خود به موضوع
هــمــراه داشــتــن خنجر سخنگوی
جنبش انصارا ...اشاره کرد و نوشت
کهدانشجویانیمنیمقیمایراناغلب
باخنجراجازهورودبهدانشگاهندارند
امــا ایــن که بر خــاف پروتکل های
سخت امنیتی ،سخنگوی انصارا...
«جنبیه»(خنجریمنی)
اجازهیافتبا َ
در کنار رهبر انقالب بنشیند پیامی
از آیت ا ...خامنه ای بود:یمنی ها از
ما هستند و ما به آن ها اعتماد کامل
داریم .محمد الصفی خبرنگار یمنی
همباانتشارپستیدرصفحهتوئیترش
با مقایسه تصاویر برخی از چهره های
یمنی در دیــدار محمد بن زایــد آل
نهیان ولیعهد امارات که خنجرشان
را همراه نداشتند و تصویر حضور
محمد عبدالسالم با خنجر در حضور
رهبر انقالب ،مفهوم این دو را تفاوت
«سرسپردگی و مزدوری» و «احترام
متقابلوافتخاربههویت»دانست.
در ادامه مطلب برخی از توئیت های
دیگر دربــاره ایــن دیــدار را مالحظه

میکنید:
* وفا الکبسی فعال رسانه ای یمنی:
دی ــدار آزادگـــان ب ــزرگ ،دشمنان
و بندگان احمق آن ها را به خشم
آورده اســت .از این خشم بمیرید.
حق داریم به این دیدار تاریخی میان
امــام سید علی خامنه ای و رئیس
هیئت یمنی افتخار کنیم.
* صالح ابــوعــزه وکیل فلسطینی
و پــژوهــشــگــر قــانــونــی وســیــاســی
فلسطینی(با اشاره به پیام ترامپ به
ایران توسط نخست وزیر ژاپن) :این
ایران است که امروز تعیین می کند
نامه چه کسی را بپذیرد و نامه چه
کسی را رد کند .امام خامنه ای نامه
سید عبدالملک الحوثی را می پذیرد
و نامه رئیس جمهوری بزرگ ترین
کشور جهان را نمی پذیرد.
* حسین نجران تحلیل گر سیاسی:
بن زاید از این دیدار دیوانه خواهد
شــد .هیئت گــارد ساحلی امــارات
فقط با همتای ایرانی خود دیدار می
کند ،نه بیشتر اما رئیس هیئت ما با
سید علی خامنه ای رهبر انقالب
اسالمی ایران دیدار می کند.
* محمد قاضی از فعاالن سیاسی و
رسانه ای یمن :امروز رئیس هیئت
ما با بزرگ ترین شخصیت منطقه
دیــدار کــرد ،همان شخصیتی که
امثال ترامپ و پمپئو آرزوی دیدارش
را دارند.

با اشاره به استقبال سرد کشورها از طرح تشکیل ائتالف دریایی در خلیج فارس

فارینپالیسی:آمریکادرعرصهبینالمللیتنهاشدهاست
استقبالنکردنکشورهایمختلفازایدهآمریکا
برای ایجاد یک ائتالف دریایی در خلیج فارس
باعثشدهاستکهرسانههایبینالمللیازآنبه
عنوانتواناییایرانبرایانزوایآمریکا یادکنند.
براساسگزارشایلنا،پایگاهخبریفارینپالیسی
در گزارشی ضمن تاکید بر پاسخ سرد کشورها
بــرای پیوستن به ائتالف دریایی خلیج فارس
تأکید کرد که آمریکا در عرصه بینالمللی تنها
شده است و کشورها در بسیاری از موارد آمریکا
را نادیده می گیرند .این گزارش تصریح کرد :در
واقع کشورهای دیگر جهان به راه خود میروند،
زیرا آشکار شده است که دولت ترامپ تنها منافع
خود را در نظر میگیرد و هیچ عالقهای به در
نظر گرفتن منافع دیگر کشورها ندارد .نشریه
ایندیپندنتهمدرتحلیلیباتأکیدبراینکهایران
توانسته است تا حد زیــادی آمریکا را در عرصه
بینالمللیمنزوی کند،افزود:اماایاالتمتحده
به دنبال آن است تا بتواند هر طور که شده از

این انزوا خارج شود .این نشریه همچنین پاسخ
مثبتانگلیسبرایپیوستنبهائتالفدریاییرا
نشانه ای از این موضوع دانسته است .با این حال
ایندیپندنت با تأکید بر مخالفت فرانسه ،آلمان
و همچنین آمادگی نداشتن کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس در خصوص این
ائتالف،تأکیدکردکههنوزاستقبالیازاینطرح
نشدهاست.
▪روحــانــی :صهیونیستها اگــر میتوانند
امنیتخودراحفظکنند!

همزمان رئیس جمهور کشورمان در جلسه
روز گذشته هیئت دولت با بیان این که تمام
شعارهایی کــه در خــصــوص ائــتــاف جدید
در منطقه خلیج فــارس و دریــای عمان داده
میشود ،ظاهری و غیرعملی اســت ،افــزود:
بیتردید هر مقدار از این شعارها هم عملی
شود ،کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.
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عکس تزیینی است

عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون
امید مجلس تأکید کرد :رئیسجمهور بیش از دو
سال دیگر وقت ندارد ،پس اگر میخواهد موضوع
یا موضوعاتی را به همه پرسی بگذارد به اعتقاد من
باید آن را با مردم
در میان بگذارد و
اولویت دارترین
مــــــوضــــــوع را
انتخاب کند/ .
ایلنا
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حجت االســام والمسلمین روحــانــی طرح
ادعاهایی را که رژیم صهیونیستی میخواهد
در امنیت منطقه حضور داشته باشد سخنانی
پوچ توصیف کرد و گفت :پاسخ به این ادعاها
روشــن اســت ،اسرائیلیها اگــر میتوانند

همان جایی که هستند امنیت خود را حفظ
کنند! گر چه آن ها هر جا که حضور داشتند،
ناامنی ،کشتار و تــرور ایجاد کردند و عامل
اصلی تروریسم ،جنگ و کشتار در این منطقه
صهیونیستها و رژیم غاصب اسرائیل است.

گزارشهاازاختاللدرروند
درمانرهبرشیعیاننیجریهدرهند
گزارش های مختلف از وضعیت رهبر شیعیان
نیجریه که برای درمان به هند اعزام شده است،
حاکی از فشارها و سخت گیری های مقامات
امنیتی درخصوص روند درمان است به حدی
که شیخ زکزاکی ابتدا به دلیل برخورد بد از
سوی نیروهای امنیتی ،اجازه انجام اقدامات
درمانی را نداده بود.
حتی برخی منابع خبری از ضرب االجــل دو
ساعته دولت هند به شیخ زکزاکی برای پذیرش
روند درمانی بسیار نامطلوب خبردادند البته
ساعتی بعد گفته شد که درپی اجتماع تعدادی
از مسلمانان مقابل بیمارستان هندی ،دهلی
نو از این خواسته کوتاه آمــده اســت .براساس
گزارش ابنا و باشگاه خبرنگاران ،گفته میشود
که بر خالف انتظار ،تیم پزشکی مد نظر وکالی
رهبر شیعیان نیجریه هنوز موفق به مالقات با او
نشده و تیم دیگری او را معاینه کرده است .دکتر
مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر
اسالمی  -که بانی آزادی موقت شیخ و انتقال
او به بیمارستان «مدانتا»ی هند بوده است  -نیز
دربــاره آخرین تالش های رژیم بوهاری برای
آزار و اذیت این شخصیت برجسته جهان اسالم
هشدار داد .این فشارها به حدی بود که برخی از
رسانه ها از تصمیم شیخ زکزاکی برای بازگشت
به کشورش خبر دادند .با این حال سید جالل
نقوی از شیعیان هند و عضو گــروه ویــژه سفر
دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه به هند این خبر
را تکذیب کرد.
همچنین عصر دیروز منابع خبری مدعی شدند،
پزشکانی که توسط جنبش اسالمی نیجریه برای
درمــان شیخ زکزاکی مشخص شده بودند ،با
او مالقات داشتهاند و پذیرش شیخ به صورت
موقت در بیمارستان صورت گرفته است .شیخ
زکزاکی و همسرش روز سه شنبه برای درمان
وارد دهلینو ،پایتخت هند شدند .مقامات
نیجریه ،دبیرکل جنبش اسالمی این کشور را
پس از چهار سال بازداشت ،آزاد و به هند منتقل
کردند.
همچنین شب گذشته خبر رسید که با مالقات
پزشکان تعیینشده توسط جنبش اسالمی
نیجریه بــا شیخ زکــزاکــی ،مــذاکــرات بــرای
کمترشدن محدودیتهای ایشان در بیمارستان
در حال انجام است.

