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هیچ غایبی نزدیک تر از مرگ نیست.
(بحار األنوار :ج ،۷۱ص ،۲۶۳ح)۲

مشهد اذان ظهر  12:34غروب آ فتاب 19:10

تازههای مطبوعات
••شرق-کشورهایآمریکا،آلمان،اتریش،استرالیا،
انگلیس،فرانسه،کاناداوهندبهایمیلروزنامهشرق
دربارهدستمزدمقاماتشانجوابدادند.بیشترین
حقوقرادونالدترامپبادستمزدساالنه ۳۹۵هزار
دالرمیگیردوکمترینحقوقرارئیسجمهورچین
با دستمزد سالیانه  22هزار دالر دریافت میکند.
البتهکشورهایچین،روسیهوترکیهباوجودارتباط
نزدیکشان با ایران ،به ایمیل «شرق» پاسخ ندادند.
ایمیلمشابهیهمبرایسازمانبرنامهوبودجهایران
فرستادهشدکههیچپاسخیازآنهادریافتنشد.
••ایران – علیربیعیدراینروزنامهخطاببهمردم
نوشت :ای همه آن ها که پای صندوق رأی رفتید؛
درستانتخابکردید.اگردولتاعتدالامروزنبود
همهاروپاوآسیایجنوبشرقیوحتیچینوروسیه
هم متحد آمریکا بودند .برای انــزوای بیشتر ایران
کافی بود اظهارات برخی مسئوالن قبل را بیشتر
تکرار میکردند .در دوره قبل با وجود تحریمهای
بینالمللیوقطعنامههایمتعددشورایامنیت،در
جهانتبدیلبهیکجزیرهشدهبودیم.
••کیهان-مابایکتناقضراهبردیروبهروهستیم.
دولتازیکسودرقبالهشدارکارشناسانداخلی
مبنی بر لزوم توقف متقابل تعهدات برجامی ،اصرار
دارد بگوید که از برجام کوتاه نمیآید اما همزمان در
خارج،مذاکراتیرامیپذیردکهابتدابهساکن،بردور
زدن برجام از سوی غرب تأکید دارد و این از عجایب
است که غرب از ایران انتظار دارد به همه تعهدات
برجامیاش پایبند باشد اما در عین حال از غرب
انتظارینداشتهباشد؛مگراینکهامتیازاتدیگری
راهمفراترازبرجامواگذارکند!
••اعتماد  -رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر در
توگوبااینروزنامهاظهارکرد:پيگيرپولكثيف
گف 
درعرصههنرهستيماماهنوزسرنخینداريم.
••جهان صنعت  -مدتی است شکر در بازار توزیع
نمیشودوعلتآن،کمبوداینمحصولنیستبلکه
عدهای دالل به احتکار این کاال روی آوردهاند تا در
آستانه ماه محرم و زمان افزایش تقاضا برای خرید
شکر،دربازارتنشایجادکنندوبالفاصلهپسازآغاز
ماهمحرماینمحصولراباقیمتهایبسیارباالتراز
آنچهتاکنونوجودداشت،بهفروشبرسانند.

انعکاس
•• ورزش سه نوشت  :در پی برخی شایعات مبنی
براحتمالخروججوادخیابانیازکشور،اوباانتشار
متنیتصریحکرد:باسالمبهملتبزرگوفهیمایران
که راستگویی و راست پنداری را از بزرگان سرزمین
وآیینشانآموختهاند.بندهجوادخیابانیفرزنداین
سرزمین هستم و تا آخرین نفس و آخرین کالم فقط
برای سرزمین خود و سازمان خودم تالش خواهم
کردوافتخارمنایناستکهدرکشورموبرایشادی
هموطنانمکارکردهاموخواهمکرد.
••عصرایران مدعی شد  :روزنامه قانون که حدود
شــش مــاه پیش بــه دلیل تیتر جنجالی «مهمان
ناخوانده» توقیف شده بود ،رفع توقیف شد.ساغر
پاکسرشت ،قائممقام مدیرمسئول روزنامه قانون
از رفع توقیف این روزنامه بعد از شش ماه خبر داده
است.اسفند۹۷همزمان با سفر بشاراسد به تهران
روزنامه قانون با تیتر «مهمان ناخوانده» منتشر شد،
کهاینتیترباعثتوقیفایننشریه شدهبود.
••بولتن نیوز گزارش داد :یک منبع موثق گزارش
داد که هفت نفر از اعضای کمیته خــارج کشور
گروهک تروریستی و تجزیه طلب حزب دموکرات
کردستان که قصد حمله به خودروهای حامل وزیر
خارجهوهیئتهمراهویراداشتند،توسطنیروهای
پلیس اسلو ،بازداشت شدند.تا این لحظه  15نفر
همچنان در بازداشت به سر می برند که از این تعداد
سه نفر عضو کمیته خارج کشور حزب دموکرات و
چهارنفرنیزعضوگروهتروریستیکوملههستند.
••عـــصـــرایـــران نـــوشـــت « :مـــایـــک ایـــوانـــس»
روزنامه نگار آمریکایی طرفدار اسرائیل با نگارش
مطلبی در «جروزالم پست» اسرائیل ،خاطرهای
از مصاحبه خود با احمدینژاد (در نیویورک) در
دوران ریاست جمهوری او نقل کرده و نوشته است:
«احمدی نژاد به من گفت در جریان سخنرانی در
سازمان ملل ،نوری به مدت 28دقیقه او را در حصار
خود گرفته بود و هیچ یک از حاضران در سالن حتی
پلکنمیزدند».
••جهاننیوزنوشت:فاطمهصالحیدخترفرمانده
سابق کل ارتش و خواهرزاده وزیر کار گفت :این
روزها رسانههای معاندخبرهای کذبی را علیه من
منتشر میکنند که الزماست اعــام کنم از سال
 95دربیمهحکمتمشغولکارشدم وهماکنوندر
شرکتفقطبهعنوانمعاونتوسعهمدیریتومنابع
مشغول هستمشخصیت حقوقی بنده در ارتباط با
هیچ کدام از نفرات سرشناس اطرافم نیست و هر
روزسعیبرتوفیقاتبیشترداشتهام.برخیسایتها
و کانالهای تلگرامی ادعــا کــرده بودند که دختر
فرماندهسابقارتشبهدلیلمسائلمالیبازداشت
شدهاست.
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سفر ظریف به  9کشور عمدت ًا متحد آمریکا ،تحریم او را بی اعتبار کرده است

سفرهای ظریف علیه تروریسم تحریمی
کویت و قطر ،سه کشور اروپایی فنالند،
سوئد ،نروژ ،یک سفر پیش بینی نشده
بــه فرانسه و حــاال ســه کشور شرقی
چین ،ژاپــن و مالزی .ایــن  9کشور،
کشورهای مقصدی هستند که وزیر
خارجهکشورمانراطیکمترازیکماه
گذشته میزبانی کرده اند یا می کنند.
یک ماه اخیر از آن جهت اهمیت دارد
که از نهم مرداد وزیر خارجه کشورمان،
تحتتحریمآمریکاقرارگرفتهاست،اما
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران برنامه
سفر به کشورهای متحد آمریکا مانند
فرانسه و ژاپن را در دستور کار داشته
است .سفرهایی که پیام خاصی برای
آمریکایی ها دارد.
سفر اعالم نشده ظریف به پاریس در
حالی بــود که بنا بر گــزارش روزنامه
ایــران این سفر در جریان سفر ظریف
بــه اسکاندیناوی قطعی شــد و تنها
سه روز فرصت بــرای دریافت روادیــد
هیئت دیپلماتیک و خبرنگاران همراه
برای سفر به فرانسه باقی مانده بود.
این روزنامه در ادامه نوشته که «سفر
بــه فرانسه تنها بــا در دســت داشتن
روادیــــد شینگن امــکــان پــذیــر است
و این کشور دیگر روادیــد ملی صادر
نمیکند .همکاری بی سابقه از سوی
کشور میزبان تا جایی بود که هیئت
دیپلماتیک ایرانی در فرودگاه ویژه و
خصوصی پاریس و بدون انجام هیچ
کنترلی از ســوی مسئوالن امنیتی
کشور میزبان وارد پاریس شد».
وزی ــر خــارجــه کــشــورمــان در سفر به
پــاریــس بــا یـــورو نــیــوز ،خــبــرگــزاری
فرانسه و فرانس  ۲۴گفت وگو کرد.

ازمیانخبرها
معاونحقوقیروحانیخبرداد

تشکیل کارگروه مشترک
دولت و شورای نگهبان

مــعــاون حقوقی رئیسجمهوری با
اشــاره به تشکیل کــارگــروه مشترک
با شــورای نگهبان اظــهــارکــرد :قرار
اســت در چارچوب تعامل با شــورای
نگهبان اقدامات خوبی انجام شود.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،لعیا جنیدی در
جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی
دستگاه های اجرایی کشور با بیان این
مطلب افزود :یکی از خواسته های ما
از شورای نگهبان این است که هنگام
استعالم در بخش مغایرت بــا شرع
در قوانین ،فقهای شــورای نگهبان
از نــظــرات معاونت حقوقی ریاست
جمهوری نیز استعالم کنند .بر اساس
این گزارش ،جنیدی همچنین با اشاره
به این که در دولت دوازدهم در مقایسه
با دولت یازدهم میزان ایرادهای هیئت
تطبیق به مصوبات دولت سیر نزولی
داشته است،گفت :پیش از این ١٠
درصد از مصوبات مورد ایراد بود اکنون
 ۵٠درصد کاهش یافته است و به کمتر
از  5درصــد از مصوبات دولــت ایــراد
گرفته می شود.

روایتفرانسهازدیدار
ماکرونوترامپدربارهایران
کاخالیزهفرانسهاعالمکردکه«امانوئل
مــاکــرون» رئیس جمهور فرانسه روز
گذشته در حاشیه نشست گروه هفت با
«دونالد ترامپ» درباره ایران گفتوگو
کرده است .بیانیه فرانسه تأکید کرده
که بین دو رئیس جمهور دربــاره ایران
«اختالفاتی وجود داشته اســت ».این
بیانیه در حالی است که ماکرون پس از
دیدارباترامپاظهارکردکهویوترامپ
درخصوص هدفی مشترک در قبال
ایرانیعنی«دستنیافتنتهرانبهسالح
اتمی»توافقدارند.دیداررئیسجمهور
فرانسه با رئیسجمهور آمریکا یک روز
پس از دیدار ماکرون با وزیر امور خارجه
جمهوری اســامــی ای ــران در پاریس
انجام مـیشــود .محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه کشورمان مباحثات خود با
رئیسجمهور فرانسه را خوب و سازنده
توصیفکردهبود.

گفت و گــوی وزیــر خارجه جمهوری
اسالمی با رسانه های غربی ،یکی از
ترسناک ترین اتفاقات ممکن برای
هیئت حاکمه آمریکایی اســت .این
دقیق ًا همان چیزی است آمریکایی ها
که مجبور شدند حتی پیش از تحریم
ظریف ،تردد او را در نیویورک محدود
کنند تا در سفر اخیرش به آمریکا با
رسانه های کمتری گفت و گو کند.
توئیت وزیر خارجه کشورمان پس از
تور اروپایی اش و دیدار با رئیس جمهور
فرانسه به خوبی نشان دهنده اشاره
او به شکست راهبرد تحریمی آمریکا
بود .ظریف در توئیتر خود نوشت« :با
وجــود تالش های آمریکا بــرای نابود
کــردن دیپلماسی ،با رئیس جمهور
فرانسه امانوئل مکرون و وزیــر امور
خارجه فرانسه ژان ایو لودریان دیدار
کردم .با یورو نیوز ،خبرگزاری فرانسه
وفرانس 24مصاحبهکردم.چندجانبه
گرایی باید حفظ شود .پس از یک روز
اقامت در تهران ،مقصدهای بعدی
بیژینگ ،توکیو و کواالالمپور ».ظریف

امــروز تهران را به مقصد شــرق آسیا
ترک خواهد کــرد .الوقت دربــاره تور
شرقی ظریف که از امروز آغاز می شود
نوشته است« :سخنان ظریف قبل از
سفر به پاریس دربــاره سفر او به شرق
آسیا متعاقب پایان سفر اروپایی خود،
نشاندادکهایرانتمامیتخممرغهای
خود را در سبد اروپا قرار نداده و کانون
اصلی تمرکز ایران نه اروپا و غرب بلکه
قدرتهای شرقی است».
▪ســیــد عــبــاس مــوســوی :کشتی
دیپلماسی تحریمنشدنی است

همزمانسیدعباسموسویسخنگوی
وزارت خــارجــه کــشــورمــان هــم در
یادداشتی در روزنامه شرق درباره این
سفرها نوشت« :کشتی دیپلماسی
تحریمنشدنی است.آمریکا همچنان
بزرگترین تحریمکننده تاریخ است .از
منظرآمریکاییهاتحریمیابهقولدقیق
وزیــر امــور خارجه جمهوری اسالمی
ایــران «تروریسم اقتصادی» مکمل
جنگ و زمینهساز آن است».
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ماجرایوساطتآیتا...هاشمیشاهرودی
برایپایانخانهنشینیاحمدینژاد
مرتضی بختیاری رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی(ره) که
در دولت احمدی نژاد وزیر دادگستری بود ،درخصوص موضوع
خانه نشینی احمدی نژاد در سال ،۹۰در برنامه تلویزیونی دستخط
گفت :ما خیلی تالش کردیم که به جاهای باریکی کشیده نشود.
وی افزود :بیشتر وزیران تصمیم گرفتیم اگر ایشان برنگشت همه
استعفا کنیم .بختیاری با اشاره به حضورش در منزل احمدی نژاد
در آن ایام گفت( :به احمدی نژاد)گفتم آقای دکتر اجازه ندهید
بسیج سرافکنده شود ،بسیج خیلی از شما حمایت کرد .نیروهای
حزباللهی دل شکسته نشوند .در نهایت من سه بار ایشان را به
حضرت زهرا (س) قسم دادم که اص ً
ال هم خودم گریهام گرفته بود و
هم دوستانی که آن جا بودند برخی گریه کردند؛ نشد! وی در ادامه
گفت :دست به دامن آیت ا ...یزدی شدیم آن جا هم باز نشد .وزیر
اسبق دادگستری به ماجرای وساطت آیت ا ...هاشمی شاهرودی
برای حل این موضوع اشاره کرد و گفت :من با دفتر ایشان در قم
هماهنگ کردم و به قم رفتم .ایشان در قم بودند .مفصل در آن جا
صحبت شد و ایشان خیلی قوی گفتند این کار را میکنم و آمدند
و الحمدهلل بعد اعالم کردند آقای رئیس جمهور قرار است سرکار
بیایند.
▪استنکاف آیت ا ...مصباح یزدی از پذیرش مشایی

وزیر دولت دهم همچنین درخصوص حواشی حضور مشایی در
دولــت نیز تأکید کــرد :من گفتم شخصیتهای بزرگی از حوزه
از شما(احمدی نــژاد) حمایت کردند ،ولی االن نسبت به شما
مسئلهدار شدند و اســم بــردم .بختیاری ادامــه داد :ایشان در
جمعبندی فرمودند که من حرفی ندارم ،با آیتا ...مصباح یزدی
هماهنگ کنید یا ایشان به تهران تشریف بیاورند یا آقای مشایی
خدمت آیـتا ...مصباح یزدی بروند و عقاید خود را عرضه کنند.
قرار شد آن عزیزی که مشاور روحانیون بودند به آن جا بروند و این
بررسیها را انجام دهند .دو هفته از این قضیه گذشت البته ایشان
دیگر به دولت نیامد و از مشاوری هم استعفا کرد .من ایشان را
دیدم و گفتم :چطور شد؟ گفت :آیت ا ...مصباح یزدی فرمودند
این صحنهسازی است و قبول نکردند .گفتند این واقعیت ندارد،
اینها اگر بخواهند واقع ًا از آن انحرافات دست بــردارد  -منظور
آقای مشایی بود  -مطالب زیادی است که خودش میداند بنابراین
قبول نکردند.
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گزارش خبری

تغییر مسیر نفتکش ایران
به سمت ترکیه

شبکه بلومبرگ مدعی شد که نفتکش بزرگ
آدریــان دریا که گفته می شد به سمت یونان در
حال حرکت است ،به سمت بندر مرسین ترکیه
تغییر مسیر داده است .به گزارش فارس به نقل از
بلومبرگ ،این نفتکش روزگذشته با سرعت 7.8
نات در حال حرکت به سمت ترکیه بود .مرسین
یکی از شهرهای مهم بندری ترکیه در دریای
مدیترانه است که در سواحل جنوبی این کشور
واقــع شــده اســت .نفتکش آدری ــان دریــا که نام
پیشین آن گریس  1بود ،حدود  45روز به دستور
انگلیس در سواحل جبل الطارق توقیف شده بود
که پس از پیگیریهای کشورمان روز  25مرداد
از توقیف آزاد شد و شب  27مرداد جبل الطارق
را ترک کــرد .بعضی منابع ادعــا کرد هاند بندر
مرسین از عمق کافی بــرای پهلوگیری این
سوپرتانکر بــرخــوردار نیست .در روزهــای آخر
توقیف این نفتکش ابتدا اعالم شد که نفتکش
به سمت مراکش خواهد رفت .در ادامه یونان به
عنوان مقصد بعدی اعالم شد .تهران در واکنش
به احتمال توقیف مجدد این کشتی توسط آمریکا
اعالم کرده است که هرگونه اقدام برای توقیف
دوبــاره این کشتی پیامدهای سنگینی خواهد
داشت.آمریکا ابتدا خدمه این کشتی را به تحریم
تهدید کرد و پس از رفع توقیف این نفتکش به
یونان درباره پذیرش این کشتی هشدار داد .

