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تازههای مطبوعات
••شــرق – ایــن روزنــامــه بــه مناسبت ســالــروز
تــرور شهید الجــوردی نوشت :زهر هالسادات
الج ــوردی می گوید که تــرور پــدرش به خاطر
جزوهای است که از انفجار دفتر نخستوزیری
در دست داشــت .پیشتر ناطقنوری هم گفته
بــود« :الجـــوردی ی ـکجــزوهای بــرای من آورد
که در آن ماجرای پرونده نخستوزیری را به
صورت ریز بررسی کرده و قائل بود که بسیاری
در فراریدادن کشمیری تسامح ورزیدند یا این
که اصال عامل حادثه بودند».
••دنیای اقتصاد  -قیمت ارز از  ۲۱اردیبهشت
تا اواخر مرداد حدود  ۲۵درصد ارزش خود را از
دست داد و از  ۱۵هزار و  ۶۰۰تومان به  11هزار
و  ۶۵۰تومان عقبنشینی کرد .فعاالن اعتقاد
دارند این افت در ادامه سال نیز میتواند ادامه
یابد و استدالل میکنند تقاضای خاصی در بازار
وجود ندارد که زمینهساز تحریک قیمتها شود.
••ایران  -سخنگوی قو ه قضاییه خبر منتشر شده
در فضای مجازی مبنی بر استعفای محمدجواد
الریجانی ،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را
تکذیب کرد .اسماعیلی گفت :این خبر نیز مانند
بسیاری از اخباری که این روزها در فضای مجازی
منتشر میشود ،صحت ندارد و دروغ است.
••کیهان  -ســعــدا ...زارع ــی در ایــن روزنــامــه
نوشت :تغییر سیاستها در یمن قطعی به نظر
میرسد .مذاکرات چند روز پیش هیئتهای
دیپلماتیک اروپایی با نماینده انصارا ...در تهران
پس از آن بود که هیئت یمنی به طور رسمی و
اعالمی با عالیترین مقام جمهوری اسالمی
مالقات کرده بود و در آن دیدار خطوط اصلی و
اولویتدار شامل اخراج متجاوزان خارجی از
یمن و مقابله با تجزیه جنوب مورد تأکید طرف ها
قرار گرفته بود.

انعکاس
••تابناک نوشت:اردوگاه شهید باهنر تهران
که متعلق به آموزش و پرورش است بابت دریافت
تسهیالتی به وثیقه گذاشته شده است؛ وثیقهای
برای دریافت تسهیالت  ۴هزار میلیارد تومانی
که قرار است به جای آن ۵۶۰۰ ،میلیارد تومان
در قالب خرید و فــروش صــوری به شرکتی به
نام«شهریور سوم» بازگردانده شود! اتفاقی که
در سال  ۱۳۹۵نهایی شده و پول به وزارتخانه و
اردوگاه به شرکت مذکور رسیده است.
••فــردا نیوز نوشت :عباسعلی کدخدایی،
سخنگوی شــورای نگهبان در صفحه شخصی
خود درتوئیتر دربــاره ماجرای چند روز اخیر
بین دو فقیه شورای نگهبان نوشت :در قضایای
چند روز اخیردیگرانی نیز با چشمان بسته چاره
کار را در انتشار مذاکرات شورا دیدند؛ غافل
از این که این مذاکرات چند سالی است هم به
صورت کاغذی و هم در پایگاه پژوهشکده منتشر
مـیشــود .اگــر برخی نمیبینند شاید عینک
دیگری الزم است!
••جمهوریت نوشت  :عبدا ...شهبازی ،تاریخ
پــژوه در متنی مدعی شــده «بــرخــی شایعات
حاکی است که مسئول پرونده دستگیرشدگان
متهم به ترور دانشمندان هستهای ،که مستند
جنجالی «کلوپ ترور» را بر اساس اقاریر اجباری
دستگیرشدگان (مازیار ابراهیمی و دیگران)
ساخت و پخش کرد ،به اسرائیل گریخته است».
••تابناک نوشت « :لــطـفا ...فــروزنــده» عضو
جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی درباره راهکار
و نحوه ورود اصولگرایان به انتخابات مجلس
اظهار کرد :از موارد مهمی که دوستان اصولگرا
باید به آن توجه داشته باشند شناسایی نیروهای
جوان و آیند هدار برای انتخابات است چرا که
مــردم از حضور افــراد تکراری در لیستهای
انتخاباتی خسته شدند و تمایلی برای رای دادن
به آن ها ندارند.بدون شک با توجه به عملکرد
نمایندگان در مجلس فعلی به نظر میرسد در
دوره بعد تغییرات جدی در بدنه و ساختار مجلس
صورت گیرد.
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ظریف :مذاکرات با ماکرون سازنده بود
ادیب -وزیر خارجه کشورمان پس از دیــدار با
رئیس جمهور فرانسه در پاریس ،مذاکراتش با او
را «سازنده» دانست و درعین حال گفت« :البته
بستگیبهاینداردکهاتحادیهاروپاچگونهبتواند
تعهداتی را که در قالب برجام و پس از خروج
آمریکا داده است ،انجام دهد ».این اظهارنظر
ظریف و محدود کردن مذاکرات به برجام نشان
میدهدکهبرخیشنیدههادربارهخواستههای
فرابرجامی فرانسه احتما ًال صحت داشته است.
خواستههاییکهباتوجهبهکمکاریحداقلیک
سالاروپاییهازیادهخواهانهاست .محمدجواد
ظریف دیروز هدف گفت و گوهایش با ماکرون را
بررسیپیشنهادفرانسهدربارهنحوهاجرایبرجام
توصیفکردوگفت«:فرانسهدربارهگامهاییکه
نیاز است طرف ها بردارند پیشنهادی را به ایران
ارائه کرد و ما نیز در این زمینه پیشنهادی را ارائه
کردیم برای این که برجام به صورت کامل اجرا
شــود ».رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان،
موضعاصولیایرانرابهاینشکلتوضیحداد«:ما
برجامراغیرقابلمذاکرهمجددمیدانیمامابرای
اجرایبرجامهمانطورکههمیشهدرکمیسیون
مشترک گفتوگو میکردیم ،همچنان آمادگی
داریم "در سطوح مختلف" گفت و گو کنیم ».به
گــزارش فــارس ،رئیس دستگاه دیپلماسی در
پاسخ به سوالی دربــاره منوط شدن کمکهای
مالی فرانسه به آغاز گفت و گوهای منطقهای و
توقف کاهش تعهدات از سوی ایران تاکید کرد:

▪کمک مالی در ازای مــذاکــرات موشکی،
هستهایومنطقهای!

در روزنامه ایــران هم روز پنج شنبه جزئیاتی از
بسته ادعایی فرانسه منتشر شده است .بنا بر

خبر مرتبط
روحانی :ما آماده مذاکره و رفع سوءتفاهم هستیم
رئیس جمهور روز پنج شنبه خطاب به آمریکاییها گفت :اگر میخواهید در منطقه ثبات و امنیت
برقرار باشد و به قول خودتان کمتر در این منطقه پول خرج کنید ،راه دیگری دارد و آن راه منطق،
ادب ،کرامت مردم و تواضع در برابر انقالب و مردم ایران است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،دکتر روحانی اضافه کرد :بیایید تحریمها را بردارید و به راه و اراده ملت ایران
احترام بگذارید در این صورت راه فرق میکند .رئیس جمهور با بیان این که ما آماده مذاکره و رفع
سوء تفاهم هستیم ،افزود :دست از تجاوز و فشار و تحریم بردارید و دوستان خود را تشویق نکنید که
با ایران ارتباط نداشته باشند،منطقه امن به نفع همه است .آبراههای بینالمللی از تنگه هرمز گرفته
تا جبلالطارق و اقیانوس هند باید برای همه امن باشد ،زیرا شرایط اقتصاد دنیا این را میخواهد.

خبر

فرمانده نیروی زمینی سپاه
خبر داد:

رزمایش سپاه برای
پاک سازی منطقه مرزی
از تروریست ها

رزمایش بزرگ غدیر توسط قرارگاه حمزه
سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه با رمز
یا علی بن ابیطالب(ع) در ارتفاعات مرزی
منطقه بــوراالن ماکو در استان آذربایجان
غربی اجرا شد .به گزارش تسنیم ،ارتقای
آمادگیهایرزمندگانوپاسدارانمرزهای
میهن اســامــی ،انــهــدام بقایای مقرهای
گروهک های تروریستی ضد انقالب مورد
حمایتاستکبارجهانیوپاکسازیمناطق
شمال غرب کشور از وجود اشــرار مسلح از
اهــداف برگزاری این رزمایش بود .سردار
محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه
در حاشیه این رزمایش گفت :این رزمایش،
رزمایشیواقعیاست،چراکهزمین،دشمن
و نیروی رزمنده آن واقعی هستند .وی در
تشریحواقعیبودناینرزمایشگفت:ساالنه
رزمایشهای متعددی با اهداف آموزشی و
تاکتیکی توسط نیروی زمینی سپاه برگزار
میشود.رزمایشغدیرعالوهبراینکهبااین
هدفبرگزارشد،پاکسازیمناطقمرزیاز
وجوداحتمالیتروریستهایضدانقالبرا
هم دردستورکارداشت.

گزارشاینروزنامه،فرانسهبهتهرانکمکهای
مالی خواهد داشت اما این کمک ها مشروط به
بازگشتن ایــران به نقطه اول کاهش تعهدات،
اجابتدرخواستگفتوگوبرسرمسائلموشکی
و منطقه ای و همچنین بند غروب برجام است.
منظور از بند غروب ،محدودیت زمانی تعهدات
هستهایایراناستکهدرسالهایآیندهبهپایان
میرسد.مشخصاستکهایراناینپیشنهادها
را نمی پذیرد .در آمریکا نیز مقامات دولتی هیچ
همراهی با این مذاکرات نکرده اند .چند هفته
پیش ترامپ در توئیت تندی تصریح کرده بود:

اذانصبحفردا 5:01

طلوعآفتابفردا 6:31

اخبار

از امروز اجالس گروه 7در پاریس آغاز می شود ،ترامپ قرار است به پاریس برود ،این درحالی است که روز گذشته ماکرون مذاکرات طوالنی
باظریفپشتدرهایبستهداشتهاست
«بحثیکهماداریمبحثکمکنیست.کشورهای
اروپایی تعهداتی را در قالب برجام دارند که باید
انجام دهند ».وی همچنین درباره بحث امنیت
خلیجفارسوآزادیکشتیرانیافزود«:نمیشود
کهآیندهبراییککشورغیرقابلاطمینانباشد
و یک کشور به صورت غیرقابل پیش بینی عمل
کندوتوقعداشتهباشدکهدیگراناینگونهعمل
نکنند».همچنینوزیرخارجهکشورماندرگفت
و گو با خبرگزاری فرانسه گفت  :پیشنهادهای
ماکرون دربــاره برجام در مسیر صحیحی پیش
میرود.ظریفبهنمایندگیازرئیسجمهوربرای
دیدار با ماکرون به فرانسه رفته است .از محتوای
مذاکرات ظریف خبر چندانی منتشر نشده اما
به ادعای شبکه های خارجی ،یکی از پایه های
بستهپیشنهادیماکرون،موافقتآمریکابافروش
حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز برای ایران
است.سایترادیوفرانسهنوشتهاستکهفرانسه
پیشنهادسبکترشدنتحریمهایایرانرادادهو
ازراهحلهاییبرایآنچهآنرا«کمکبهمعیشت
ایرانیان» نامیده ،خبر داده است .به ادعای این
وب سایت احتما ًال بخشی از گفت و گوی ظریف
وماکرونبهاینستکساختصاصیافتهاست.
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فرانسه حق ندارد به نمایندگی از آمریکا با ایران
مذاکرهکند.اینموضعگیریترامپبعدازآنبود
که گفته می شد ماکرون از روحانی برای حضور
در اجالس جی  7دعوت کرده است.مذاکرات
وزیر خارجه کشورمان یک روز قبل از گشایش
اجــاس«گــروه »7صــورت گرفت .اجالسی که
مسئله ایران یکی از موضوعات اصلی آن است و
ترامپامروزبرایشرکتدرآنبهپاریسمیرود.
در آستانه این گفت و گوها یک مقام فرانسوی از
کشورهایانگلیسوآلمانخواستکهدرموضوع
ایرانمتحدباشند.

فراخبر
بسته وقیحانه و تحقیر آمیز فرانسوی
از بسته پیشنهادی فرانسه به ایران ،جزئیات دقیقی منتشر نشده و تا این لحظه باید به روایت روزنامه
ایران که روزنامه رسمی دولت است و نیز سایت رادیو فرانسه اکتفا کرد؛ روایت هایی مبنی بر این که
فرانسه در ازای یک «کمک مالی به ایران» که ابعاد آن هم مشخص نیست ،درخواست گفت و گو در سه
فاز هسته ای ،منطقه ای و موشکی را مطرح کرده است .سایت رادیوفرانسه هم جزئیاتی را منتشر کرده
که تحقیرآمیزتر است چرا که از راه حل هایی برای آن چه آن را «کمک به معیشت ایرانیان» نامیده ،خبر
داده است .اگر بنا را بر صحت این روایت ها از بسته پیشنهادی فرانسه بگذاریم ،باید به معنای دقیق
کلمه آن را یک بسته «وقیحانه» و «تحقیرآمیز» بدانیم .آن هم از سوی فرانسوی ها که نه تنها تعهدات
خود در یک سال گذشته را به طور کامل انجام نداده اند بلکه در برابر اقدامات خسارت بار آمریکا هیچ
کاری نکرده و حتی عم ً
ال به بهانه فشار آمریکا به ایران ،خواهان بازکردن چند پرونده دیگر علیه ایران
هم هستند!هر چند وزیرخارجهکشورماندرگفتوگوباخبرگزاریفرانسهگفته استپیشنهادهای
ماکروندربارهبرجامدرمسیرصحیحیپیشمیرود ،باید دید آیا مذاکرات مدنظر ظریف همان گفت
و گو هایی است که جزئیات آن در رسانه های خارجی منتشر شده یا خیر ؟

ماجرای وعده واهی ترامپ به
یکی از سران کشورهای اروپایی
رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با یکی از سران
کشورهایاروپاییدرحاشیهمجمععمومیسازمان
ملل در سال گذشته گفت :در این دیدار این مقام
اروپایی به نقل از رئیس جمهور آمریکا می گفت
که اگر اروپاییها با ترامپ همراهی کنند و با ایران
همکاری نداشته باشند ،سه ماه دیگر ،نظامی به نام
جمهوریاسالمیایراندرمنطقهنخواهدبود.رئیس
جمهورتأکیدکرد:بهآنمقاماروپاییگفتمآقاییکه
این ادعا را کرده خودش خواهد رفت و حزبش هم
از قدرت ساقط خواهد شد ،اما جمهوری اسالمی
برای صدها سال دیگر مستحکمتر خواهد ماند .به
گزارش ایرنا ،دکتر حسن روحانی در مراسم گرامی
داشت روزصنعتدفاعیافزود :توطئهگراندرسال
 96موفقشدندازطریقعواملخوددرداخلکشور
اغتشاشاتیرابهراهبیندازند.آنهاتصورمیکردند
کهتوانستهانداغتشاشچندماههایرادرایرانکلید
بزننداماباتدبیرمسئوالنواقداماتبهموقعنیروهای
امنیتی ،انتظامی و مسئوالن نظام این شلوغیها
ظرف چند روز برچیده شد و این موفقیت جمهوری
اسالمیایراندربرابرتوطئهگرانبود.

خطیبجمعهتهران:تاثیرسریالهای
مذهبیازمداحیبیشتراست

محمداکبری -خطیب جمعه تهران با اشــاره به
اهمیت تبیین والیت گفت :رسانه ها و صداوسیما
فیلمهایی از افــراد و ماجراهایی نظیر مسلم بن
عقیل را بسازند و نشان دهند .اگر این فیلمها و
سریالهای مرتبط با اهل بیت (ع) ساخته شود
اثرشازمداحیها،کفزدنهاوسین هزدنهابیشتر
است  .به گزارش خراسان ،آیت ا...امامی کاشانی
در خطبه های نماز جمعه با بیان این که ایام عاشورا
نزدیک اســت اظهارکرد :صــدا و سیما که خیلی
دستش در گروه فیلم و هنر باز است وقایع عاشورا را
بهشکلفیلمدربیاورد.خطیبجمعهتهرانبااشاره
بهتوانمندیایراندرساختسیستمپدافندیگفت:
پدافند «باور» را دیدید .این اسم برای آن است که
بدانیمکهدربرابردشمناستقامتمیکنیم.

