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َال ّل ُه َّم ال ت َْس َت ْد ِرجنی با ِ
حسان َو ال ُتؤَ ِّد ْبنی با ْل َبال ِء.
ال
ِ
خدایا! با غرق کردن من در ناز و نعمت ،مرا به پرتگاه عذاب خویش َمکشان و با بالیا ادبم مکن .
(بحار األنوار ،جلد  ،75صفحه  ،127حدیث )9
مشهد اذان ظهر  12:36غروب آ فتاب 19:20

تازههای مطبوعات
••شرق-فالحت پیشه درباره فهرست دوتابعیتی
های منتشرشده از سوی کریمی قدوسی تأکید
کــرد زمانی که رئیس کمیسیون امنیت ملی
بودم از مسئوالن مربوط خواستم که درباره این
فهرست اعالم موضع کنند .به گفته او ،در پی
ایــن درخــواســت ،اطالعات سپاه در قالب یک
نامه اعالم کرد که این فهرست را اطالعات سپاه
تحویل نداده است و مسئولیت آن را نمیپذیرد.
••کیهان -این روزنامه در یادداشت کوتاهی
دربـــاره مــاجــرای محکومیت حسن عباسی با
شکایت وزارت اطالعات نوشت :شایسته بود
وزارت اطالعات با این ماجرا با سعه صدر بیشتری
روبه رو می شد و مثال به تذکر شفاهی بسنده
میکرد چرا که آقای عباسی یکی از چهرههای
درون نظام است که سابقهای طوالنی و پیوسته
در دفاع از انقالب اسالمی دارد.

انعکاس
••خبرآنالین نوشت :سعید رازانی دادستان
خرمآباد با اشاره به دستگیری شهردار خرمآباد
گــفــت :وی بــه اتــهــام ســوء اســتــفــاده از امــوال
شــهــرداری و تصرف غیرقانونی در ایــن امــوال
بازداشت شده و پرونده اش در دادسرای عمومی
و انقالب خرم آباد در حال بررسی است.
••صــراط نیوز نوشت :به نظر نمیرسد نگاه
کارگزاران برای جایگزینی خاتمی ،به افرادی
چون موسوی الری ،عارف ،عبدا ...نوری و ...
باشد .شاید تنها این جهانگیری است که بیشتر
معیارهای مدنظر کارگزاران را دارد.
•• جام نیوز نوشت  :علی علیزاده ،در توئیتی
درباره خبرنگار سابق بی بی سی نوشت« :یادتان
هست مهر ۹۷از پناه فرهاد بهمن پرسیدم آیا
ایــران اینترنشنال کــار می کند یا نــه؟ یادتان
هست گفت دروغ می گویم؟ ومجبور شدم ایمیل
استخدام و حقو ق سالی  1.4میلیارد تومانش
را منتشر کنم؟ حاال ۱۰مــاه بعد خودش رسما
میگوید کارمند سعودی هاست».
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فرمول آزادی «گریس1

سوپر تانکر حامل نفت ایران به سمت مقصد
خود به راه افتاد،چرا انگلیس مجبور
به عقب نشینی شد؟

ادی ــب -حکم آزادی نفتکش «گــریــس »1
توسط دادگــاه جبل الطارق صادر شد و این
کشتی به سمت دریای مدیترانه حرکت کرد.
در این ماجرا ،انگلیس بازنده اصلی بود که
هم به دستور آمریکا ایــن کشتی را توقیف
کرد و هم حاال نفتکش گــران قیمت اش در
توقیف ایــران باقی مانده اســت .آمریکا هم
بازنده دیگر موضوع بود که از دادگــاه جبل
الــطــارق درخــواســت کــرد کــه حکم توقیف
نفتکش را تمدید کند ،امــا ایــن درخواست
کاخ سفید اجابت نشد .جان بولتون مشاور
امنیت ملی ترامپ هفته گذشته به محض
اطــاع از احتمال آزادی نفتکش ،به لندن
رفت تا جلوی آزادی این کشتی گرفته شود.
یک مقام رسمی جبل الطارق به یورونیوز
گفته که واشنگتن میخواهد نفتکش ایرانی
«گریس  »۱به نفع آمریکا توقیف شود.آمریکا
که خود را بازنده آزادی نفتکش می داند،
 25خدمه این نفتکش را که عمدت ًا هندی
هستند ،تهدید کــرده در صــورت حرکت به

اذانمغرب 20:11

نیمه شب 00:23

▪تغییر پرچم و نام ابرنفتکش

»

سمت مقصدی که ایــران تعیین می کند ،با
تحریم روادید آمریکا مواجه خواهند شد .حال
که این کشتی به سمت مدیترانه حرکت کرده
باید دید آمریکا این تهدید خود را عملی می
کند یا خیر.دراین باره تارنمای خبری یو اس
اس تودی گــزارش داد« :تالش آمریکا برای
ادامه توقیف این نفتکش عظیم نشان دهنده
شکستی دیگر برای آمریکاست ».همچنین
«عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیل گر
مشهور جهان عرب آزادی نفتکش «گریس »۱
را یک پیروزی بزرگ برای ایران و شکست برای
آمریکا دانست و نوشت« :رهبران ایران این

غروبآفتاب 19:52

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

بحران را با قدرت و صالبت و زیرکی مدیریت
کردند .آمریکا تالش کرد جلوی آزادی این
کشتی را بگیرد و به همین منظور درخواست
رسمی برای توقف آن را داد اما این درخواست
با تحقیر و بی توجهی نزدیک ترین هم پیمانش
روبــه رو شــد ».وی با بیان ایــن که مسئوالن
انگلیس به دلیل تبعیت از دستور آمریکا و
توقیف این نفتکش و همچنین جدی نگرفتن
تهدیدهای ایران دچار اشتباه شده اند ،افزود:
«اما آن ها بعدا با رد درخواست جان بولتون
برای آزادی سریع نفتکش ،درصدد اصالح
اشتباه خود برآمده اند».

واکنشرسانههایبینالمللیبهحکمآزادیکشتیایران

روزنامهنیویورکتایمز       این اقدام عقبنشینی انگلیس از تشدید تنش میان ایران و غرب بود
انگلیس از ترس آبروی خود به این زودی ها به توقیف کشتی های
العربیه
ایرانی دست نمی زد
شبکه بی بی سی                   بیمحلی جبلالطارق به درخواست آمریکا افول آمریکا بود
رفع توقیف گریس  1پیروزی ایران بود
فرانس            24

کشتی «گریس  »1که در زمان توقیف با پرچم
پاناما حرکت میکرد ،اکنون تحت پرچم ایران
درآمده و نام آن به «آدریان دریا» تغییر یافته
است .از آن جا که آزادی این کشتی در حکم
شکستی برای کشورهای غربی محسوب می
شود ،رسانه های غربی با انعکاس گسترده
اظهارات رئیس دادگاه جبل الطارق مدعی
شده اند ایران تعهد داده این کشتی به سوریه
نمی رود .به نظر می رسد اشاره این مقام جبل
الطارق به بیانیه ای باشد که ایران در روزهای
اول توقیف کشتی ارائــه کــرده اســت .در آن
بیانیه اشاره شده بود که «مقصد این کشتی،
کشوری تحت تحریم اروپا نخواهد بود ».به
گزارش فارس ،حمید بعیدینژاد سفیر ایران
در لندن دربــاره این ادعــا به صراحت گفته
است« :بحث هیچ تعهد و ضمانتی نیست .از
همان ابتدا نیز اعالم کرده بودیم که مقصد
این نفتکش سوریه نبوده است .اگر مقصد
نفتکش هم سوریه میبود ،هیچ اقدام خالف
حقوق بینالملل از سوی ایران صورت نگرفته
بود ».در واکنشی مشابه سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید
کــرد« :ای ــران هیچ تعهدی مبنی بر نرفتن
نفتکش گریس ۱به سوریه نداده است زیرا از
ساعات اولیه توقیف نفتکش اعالم کردیم که
مقصد نفتکش سوریه نبوده و تا انتها هم بر سر
همین حرف باقی مانده و تاکید کردیم که اگر
هم مقصد نفتکش سوریه بود بازهم به کسی
ربطی نداشت .ایران از سوریه در همه حوزهها
از جمله نفت و انرژی حمایت می کند».آن چه
در آزادی نفتکش ایرانی نقش محوری داشته،
توقیف نفتکش «استنا ایمپرو» متعلق به
انگلیس است که تیر ماه در تنگه هرمز رخ داد.
این اقدام متقابل و اتفاقی که رویترز در همان
زمان آن را نشانه افول قدرت نیروی دریایی
انگلیس دانست ،می تواند به عنوان یکی از
مهم ترین اهرم های فشار ایران برای آزادی
نفتکش توقیف شده خود اثرگذار بوده باشد.

واکنش های توئیتری
ظریف :آمریکا که در تحقق اهدافش
از طریق تروریسم اقتصادی از جمله با
محروم کردن بیماران سرطانی از دارو
شکست خــورده ،از نظام قضایی سوء
استفاده کرده تا به اموال ما در آبهای
آزاد دستبرد بزند.
ربیعی :این پیروزی بدون هیچ تعهدی
ثمره اقتدار ،دیپلماسی فعال و کوتاه
نیامدن ازحقوق ملت است.
نصری:آزادینفتکش ایرانمیتوانست
 بــا یــک هــزیــنــه حیثیتی حداقلیبرای لندن  -صرف ًا به عنوان «پیروزی
حقوقی ایران علیه بریتانیا» ثبت شود.
ی واشنگتن در لحظه
درخواست بی جا 
آخر یک «نمایش انزوا» و یک «پیروزی
سیاسی علیه آمریکا» به آن اضافه کرد!
محمدسعیداحدیان :اولپیامدادندکه
باید کشتیشان را آزاد کنیم ،بعد از آن
پیشنهاد معاوضه همزمان کشتیها را
مطرحکردندوسپسعراقیهاراواسطه
قرار دادند که اول ایران کشتیِشان را
آزادکندامادرنهایتایناقتدارجمهوری
اسالمی بود که گریس  1را آزاد کرد.
مهدی محمدی فعال اصولگرا :آزادی
نفتکش ایــرانــی در حالی که نفتکش
انگلیسی در توقیف ایران است و تعهدی
هم برای آزادی آن داده نشده ،دقیق ًا به
اینمعناستکهتکاورنیرویدریاییسپاه
بهتر بلد بوده «به زبان دنیا» حرف بزند تا
دیپلماتآمریکادیدهوانگلیسیدانما!
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گزارش خبری

بازگشت شیخ زکزاکی به
نیجریه در پی کارشکنی هند

اتفاقات پیچیده ای در هند رخ داد تا خدمات
درمانی مورد نیاز شیخ زکزاکی به او ارائه نشود
و رهبر جنبش اسالمی نیجریه که برای درمان
به دهلی نو رفته بــود ،به کشورش بــازگــردد.
برخی منابع آگــاه از دخالت دولــت آمریکا در
این اتفاق از طریق سفارت این کشور در دهلی
نو خبر می دهند تا تالش ها بــرای حفظ جان
شیخ زکزاکی به بن بست برسد .زکزاکی روز
گذشته پس از رسیدن به فرودگاه «ابوجاه» توسط
نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
دولت نیجریه اجازه حضور عالقهمندان و حتی
خانواده شیخ را برای استقبال نداد .پیشتر ۱۸۷
پزشک از هفت کشور دربــاره شرایط بحرانی
شیخ زکزاکی هشدار داده و با اشاره به شاخص
های حیاتی و معاینه های بالینی رهبر شیعیان
نیجریه درباره فراگیر شدن مسمومیت سربی
در خون و بافت های بدن شیخ ابراهیم زکزاکی
تاکید کرده بودند که وی باید هرچه زودتر به یک
بیمارستان تخصصی منتقل شود .در پی حکم
دادگاه نیجریه برای انتقال زکزاکی به هند برای
درمان ،بیمارستان «مدانتا» در دهلی نو پذیرفته
بود خدمات درمانی اورژانسی مورد نیاز شیخ
زکزاکی را به او ارائه کند اما پس از رسیدن وی به
بیمارستان ،کادر این بیمارستان در هماهنگی
با دولت هند که گفته می شود با هدایت دولت
آمریکا انجام شده ،از ارائه خدمات پذیرفته شده
خــودداری کردند .شیخ زکزاکی در یک پیام
ویدئویی از بیمارستان مدانتا درباره این موضوع
توضیح داد« :ما تمامی آزمایشها را در نیجریه
انجام دادهایم و بیماری هم کامال شناخته شده
بود و به این نتیجه رسیدند که برای درمان باید
به این جا بیایم اما در این جا در این بیمارستان
به ما گفتند که هیچ چیزی نمیدانند ...ما
این جا آمدیم که گلولهها را خــارج کنیم ،پس
چطور ممکن است که وانمود میکنند بیماری
ناشناخته اســت؟» در پی این اتفاق همچنین
برخی منابع نزدیک به شیخ زکزاکی گفته بودند
که تیم پزشکی مورد اعتماد شیخ پذیرش نشده
و تعدادی پزشک آمریکایی برای درمان او تعیین
شده اند که این مسئله خطر توطئه علیه جان
وی را بر سر زبان ها انداخت .زکزاکی در پیام
ویدئویی خود تصریح کرد که ترجیح میدهد به
کشورش بازگردد و از آن جا در صورت امکان به
کشور دیگری برود که شرایط درمان مهیا باشد.
در همین حال برخی رسانه ها مدعی شده اند که
مالزی ،اندونزی و ترکیه برای پذیرش و درمان
شیخ اعالم آمادگی کرده اند.

