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تازههای مطبوعات

••خبرآنالین نوشت  :ثبت نــام نکردن چهره
هایی همچون علی الریجانی ،محمدرضا عارف،
سعید جلیلی ،عزتا ...ضرغامی ،مهرداد بذرپاش
و ...در انتخابات مجلس ،گمانهزنیها درخصوص
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را
کلید زده است.
••عصرخبرنوشت  :این روزها که شورای عالی
جمعیت هالل احمر ایران مشغول انتخاب رئیس
جدید هالل احمر است ،دکتر ناصر عمادی پزشک
بدون مرز صلیب سرخ جهانی برای ریاست هالل
احمر نامزد شده است.عمادی عالوه بر مناطق
محروم کشور در کنار داوطلبان و امــدادگــران
کشورمانمشغولخدمتبودهبلکهبهدلیلفعالیت
های بشردوستانه با لباس هالل در آفریقا موجب
نام گذاری بیمارستانهایی به نام امام رضا(ع) و
امام حسین(ع) با پرچم مقدس ایران در کشورهای
مسیحی نشین بروندی و کنیا شد.
••اع ــت ــم ــادآن ــای ــن نـــوشـــت :شــهــیــنــدخــت
مــوالوردی ،عضو شــورای عالی سیاست گذاری
اصالحطلبان ،در خصوص لیست اصالحطلبان
برای انتخابات مجلس یازدهم و سر لیستی خود
گفت :اصالحطلبان باید به جمعبندی برسند
که آیا لیستی ارائــه خواهند داد یا خیر؟ هنوز در
خصوص ارائه لیست یا ارائه ندادن آن به جمعبندی
نرسیدیم .امکان دارد اصالحطلبان لیستی ارائه
ندهند.
••نامهنیوزنوشت:ناصرایمانیتحلیلگرسیاسی
اصولگرا گفت  :آقای الریجانی کار بسیار درستی
انجام داد و با ثبت نام نکردنش در انتخابات ،از
خود یک نامزد بالقوه و قابل قبول برای ریاست
جمهوری آینده نشان داد اما وضعیت آقای جلیلی
متفاوت اســت .اگــر آقــای جلیلی نیمنگاهی به
ریاستجمهوری دارد ،بهتر بود از جایگاه ریاست
مجلس بــرای انتخابات ریاست جمهوری ثبت
نام میکرد.درباره آقای عارف هم میتوان گفت
که او اصال مــورد حمایت و رضایت هیچ گروهی
نیست؛ نه اصالحطلبان از او دل خوشی دارند و نه
اصولگرایان.
••صدانیوز نوشت  :بهنام بابازاده خبرنگار حوزه
موسیقی در صفحه توئیتر خود مدعی شد :پخش
آثار محسن چاوشی در رادیو (وظاهرا تلویزیون)
از هفته گذشته ممنوع شده است .این ممنوعیت
به گفته برخی منابع به رادیوهای شهرستانی هم
رسما ابالغ شده .این در حالی است که آلبوم بینام
چاوشی 26آذر به طور رسمی منتشر خواهدشد.

در اظهارنظری گستاخانه و ضد مردم ایران

ربعپهلوی:مردمایرانقدردانتحریمهایآمریکاهستند!

در اظهارنظری گستاخانه و ضد مردم ایران،
فــرزنــد شــاه مخلوع گفته کــه مــردم ایــران
«قـــدردان» تحریم ها هستند! رضاپهلوی
این مطلب را در گفت و گو با نشریه نیوزویک
مطرح کرده که هفته گذشته نیز در نامه به
شورایامنیتسازمانمللکهمرجعاقدامات
نظامی علیه کشورهاست ،خواستار «اقدام
فوری» علیه ایران شده بود.این موضع ربع
پهلوی بازتاب گسترده ای نیز بین کاربران
فضای مجازی داشته و کاربری در همین
زمینه در توئیتر نوشت:کسانی که امــروز
می گویند «مردم ایران تحریم های ترامپ را
درک می کنند»  ،فردا خواهند گفت «مردم
ایران بمباران های هوایی ترامپ را هم درک
خواهند کرد» .به گــزارش شبکه سعودی
اینترنشنال وی در گفت و گو با نیوزویک
گفتهاست«:تحریمهابهکاهشومحدودیت
منابع در اختیار این رژیم برای انجام چنین
رفتارهایی منجر می شود ،مردم ایــران آن
را درک میکنند و قدردانش هستند».این
نخستین بار نیست که فرزند شاه مخلوع از
فشار بر مردم ایــران حمایت می کند .او در
فروردین  96نیز پس از اعمال زنجیره ای
از تحریم ها علیه کشورمان توسط آمریکا در
توئیتی نوشت که تحریم ها به مــردم ایران
«کمک» می کند« :تحریم های هوشمند با
هدف قراردادن متجاوزان و ناقضان حقوق
بشر در ایران ،به مردم ایران کمک می کند».
این درحالی است که همین دیروز «یونهاپ»
خبرگزاری رسمی کره جنوبی با اشــاره به
لغو معافیت های تحریمی این کشور در بهار
امسال از سوی آمریکا نوشت« :از آن موقع،
کره جنوبی در زمینه فروش دارو ،تجهیزات
دارویــی و دیگر محصوالت بشردوستانه به
ایرانبامشکالتیمواجهشدهاست».

واکنش دبیرخانه شورای
عالی امنیت ملی به
اظهارات برایان هوک

سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت
مــلــی در واکــنــش بــه اظـــهـــارات بــرایــان
هوک مسئول پرونده ایران در کاخ سفید  که
گفته ب ــود« ،قــصــد مــا ب ــرای تحریم ایــران
جلوگیری از تهدید امنیت ملی آمریکا بوده
است ،گفت :امنیت ملی آمریکا را رهبران
نابخرد آن تهدید می کنند که با گرفتن
تصمیم های یک جانبه ،غیر قانونی وتنش
آفرین همه جهان را به هماوردی با خود وادار
کرده اند .به گزارش فارس ،کیوان خسروی
افــزود :فــرار از اجــرای تعهدات قانونی از
سوی آمریکا و استفاده ابــزاری از تحریم و
تروریسم اقتصادی که هدفی به غیر از فشار
بر معیشت ،سالمت و پیشرفت مردم ایران را
دنبالنمیکندتوجیهیابلهانهبرایجنایت
علیه مردمی است که با همه بدعهدی ها پای
تعهدات خود ایستادند.خسروی همچنین
در واکنش به این جمله برایان هوک درباره
مبادله اخیر دو زندانی بین ایران و آمریکا
که گفته  ،امیدوار است این اقدام «مقدمه
گفتوگوهای بیشتر با ایران » باشد ،تاکید
کرد :تبادل زندانیان که بدون هیچ گونه
مذاکره ای و بر اساس پیگیری رویکردی
انسانی از ســوی ایــران انجام شد ابتدای
هیچ مسیر جدیدی نیست بلکه پایانی است
بر شرایط مشقت بار افراد بی گناهی که با
راهزنی بین المللی از سوی آمریکا برای باج
گیری به اسارت در آمده اند.
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▪مرگ 15بیمارپروانهایازاردیبهشتتا
آبانبهدلیلتحریمها

اوایــل آبــان ،مدیر خانه بیماران پروانه ای
ایران ( )EBگفته بود که «بعد از شدت یافتن
تحریم ها با شرکت «مولن لی که» سوئد
که تولیدکننده پانسمان ها برای بیماران
 EBاســت ارتباط برقرار کردیم و تقاضای
پانسمان کــردیــم آن هــا پاسخ دادنـــد که
به دلیل تحریم ها امکان فــروش ایــن نوع
پانسمان به ایران را ندارند ».وی گفته بود:
درحالی که «از بــدو تاسیس خانه   EBتا
سال  ۹۵حدود  ۵۲بیمار فوت کردند اما از
اردیبهشت امسال تا امروز به دلیل این که
برای این بیماران پانسمان مورد نیازشان
تأمین نشده است ۱۵ ،نفر فوت کرده اند
که با تایید نظام پزشکی و پزشکان معالج
مشخص شد ،این فوت ها ناشی از عفونت
ها بوده است» .در واکنش به مرگ این تعداد
بیمار پروانه ای حتی « فرهان حق» معاون
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته
بود« :تحت فرمان موقت ماه اکتبر ۲۰۱۸
دادگــاه بین المللی دادگستری ،آمریکا
موظف است موانع ناشی از مقررات هشتم
مــاه مه درب ــاره ص ــادرات دارو و تجهیزات
پزشکی را به ایران برطرف کند اما اکنون
شاهد آن هستیم که  ۱۵کــودک مبتال به
بیماری پروانهای به دلیل رنجهای ناشی از
توقف ارسال وسایل پانسمان زخمهایشان
از سوی شرکت سوئدی متاثر از تحریمهای
آمریکا ،جان خود را از دست داده اند ».ماه
گذشته همچنین سازمان دیدهبان حقوق
بشر در گزارش تفصیلی خود دربــاره تاثیر
تحریمهای آمریکا روی سالمت ایرانیان
تاکید کرد که تحریمها روی سالمت مردم
ایران اثر منفی داشته است و اگر وضعیت

یکی از کودکان مبتال به بیماری پروانه ای

انعکاس
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تغییر نکند سالمت میلیونها ایرانی در
معرض تهدید قرار میگیرد.
▪تحریم ها مانع رسیدن کمک  3میلیون
یوروییبهسیلزدگان

این تمام ماجرا نیست؛ شهریور گذشته نیز
سازمان هالل احمر از کمک سه میلیون
یــورویــی کشورها و فدراسیون جهانی به
آسیب دیدگان ناشی از سیل بهار امسال
خبردادوالبتهاعالمکرد:تحریمهایآمریکا
مانع از رسیدن کمکهای بشردوستانه
به سیل زدگــان کشور شد .دو روز پیش نیز
ن کنفرانس
هیئت آمریکایی در سی و سومی 
بین المللی صلیب ســرخ و هــال احمر،
مانع تصویب بند پیشنهادی ایــران راجع
به آثــار منفی تحریمها بر ارائــه کمکهای
بشردوستانه به انسانهای متاثر از بالیای
یشد.اینمواردتنهابخشیازاتفاقات
طبیع 
مربوط به اثرتحریم ها روی سالمت و زندگی
ایرانیاندرماههایاخیراست؛فارغازاینکه
تحریم های آمریکا در سال 97باعث کاهش
ارزش ریال و  3برابر شدن قیمت ها در بازار
شدوزندگیمردمایرانرابهشدتتحتفشار
معیشتیواقتصادیقرارداد.بااینحالرضا

پهلوی که پدرش پیش از فرار از ایران در 26
دی  57براساس برخی گزارش ها حداقل
 100میلیارد دالر از اموال ایران را از کشور
خارجکردهبودواکنونخانوادهاشبااینپول
در نقاط مختلف جهان خوش می گذرانند،
معتقد است که مردم ایــران باید «قــدردان»
تحریمهاباشند!
این موضع گستاخانه ربع پهلوی در فضای
مجازی نیز واکنش هایی در پی داشت که
برخیازآنهارامیخوانید:
* کسانی که امروز می گویند «مردم ایران
تحریم های ترامپ را درک می کنند»  ،فردا
خواهند گفت «مــردم ایــران بمباران های
هوایی ترامپ را هم درک خواهند کــرد» و
همین طور « ،رژه چکمه پوشان ترامپ بر
خاکایرانرا».
* کمتر از  ۲۰س ــال قــبــل مهاحسین و
زینبالسویج در کاخ سفید ،با به کارگیری
جمالت و منطق امروز رضا پهلوی از حمله
نظامی آمریکا به عراق تشکر کردند .آقای
پهلوی ،آیا کودکان مبتال به بیماری صرع،
ســرطــان ،ضعف عضالنی و پــروان ـهای هم
تحریمهای ترامپ را درک میکنند؟ پدر و
مادرشانچطور؟!
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رایزنی های ظریف در «فروم دوحه»
ماهاتیرمحمد:تحریمهایآمریکاعلیهایراننقض
آشکارمنشورسازمانمللاست

وزیرخارجهکشورمانروزگذشتهواردقطرشدتادرنشستمنطقهایو
بینالمللیکهدرپایتختاینکشورباعنوان«فرومدوحه»برگزارمیشود
شرکتکند .بهجزمحمدجوادظریف،وزیرانخارجهترکیه،اسلواکی،
لهستان ،لبنان ،بوسنی و هرزگوین ،زلمای خلیلزاد نماینده ویژه
آمریکا در صلح افغانستان؛ ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ ،استیون
منوچن وزیر خزانه داری آمریکا و  ...از جمله حاضران در این نشست
دوروزههستند.
درحاشیهایننشستوزیرانخارجهجمهوریاسالمیایرانولهستان با
یکدیگردیداروگفتوگوکردند.درایندیداردوطرفآخرینموضوعات
موردعالقهدوکشوردرحوزهمسائلدوجانبه،منطقهوموضوعاتمهم
فیمابینراموردگفتوگووتبادلنظرقراردادند.براساساینگزارش
فالحالفیاضمشاورامنیتملیعراقنیزبامحمدجوادظریفدرحاشیه
ایننشستدیداروگفتوگوکرد.درایندیدار،آخرینتحوالتداخلی
عراق مورد تبادل نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه کشورمان که روز
گذشته به منظور شرکت در «فروم دوحه» به قطر سفر کرده ،قرار است
ضمن سخنرانی در «فروم دوحه» دیدار و گفت وگوهایی نیز در حاشیه
ایننشستبابرخیهمتایانخودداشتهباشد.
▪مالزی :تحریمهای آمریکا علیه ایــران نقض آشکار منشور
سازمان ملل است

درهمینحالنخستوزیرمالزیباانتقادازتحریمهاییکجانبهآمریکا
تاکید کرد که از تحریمهای این کشور علیه ایران حمایت نمیکند .به
گزارش ایسنا  ،ماهاتیر محمد این سخنان را درکنفرانس «فروم دوحه»
بیان کرد و افزود :تحریمهای آمریکا علیه ایران منشور سازمان ملل و
حقوقبینالمللرانقضمیکند.

عکس مربوط به نشست سال گذشته «دوحه»

••شرق  -تالش کارگزاران سازندگی در آستانه
انتخابات بر این درک سیاسی استوار است که
باید آرای مردمی که هنوز صندوق رأی را بهترین
گزینهمیدانندنشانهگرفت.بهباورآنهاشکست
ت کم این موهبت را دارد که آن
در این راهبرد دس 
ها از گردونه قدرت حذف نخواهند شد .همین
رویکرد از نقاط اختالفبرانگیز این جریان با
دیگر جریانهای اصالحطلب است .رویکردی
که واقعگرایانه است اما هر چیز واقعی الزاما بر
حقیقتیداللتندارد.
••جــوان  -روزنــامــه جــوان در سرمقاله خود در
مطلبیباعنوان«چراییکشتههایاخیررابهمردم
بگویید» به قلم مدیرمسئول این روزنامه این گونه
آورده است :الزم است مراکز رسمی حاکمیت به
اینموضوعواردشوندوباملتسخنبگویندوگرنه
روایتهایتوأمباحقدوکینهتاریخراطوردیگری
روایت خواهد کرد .هیچ بعید نیست نسلهای
آینده بخوانند که «افرادی از ملت برای اعتراض
به قیمت بنزین به خیابانها آمدند و قوه قهریه
حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل
همه را به رگبار بست و نابود کرد».سکوت اکنون
دستگاههایرسمیحاکمیتدربارهاینموضوع
همانقدربهمظلومیتنظامنوپایمامیافزایدکه
دشمنیهایخباثتآلودوبدوناخالقمیافزاید.
••ایران  -علی ربیعی در این روزنامه نوشت:این
روزهــا ضــرورت اقناع افکار عمومی را بهکرات
میشنویم.اینکهبایدجامعهبرایافزایشقیمت
بنزین اقناع میشد .من هم معتقدم که ما اقناع
نکردیم اما موضوع اقناع مد نظر من اقناع جامعه
درباره تحریم است.امروز من معتقدم ما اشتباه
کردیم ،باید مسئله تحریم را برای مردم بهطور
شفافتبیینمیکردیم،امابهدلیلسوءاستفاده
نکردن دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای
مردم نداشتیم و نتیجه این که مخالفان دولت آن
را دستمایه اتهامات ناروا علیه دولت قرار دادند.
مخالفان دولت از تحریمها خشنودند که دولت
تحتفشارقرارمیگیرد.
••کیهان  -درحالیکهآمریکابهصراحتازایجاد
آشوبدرایرانحمایتکردوآقایروحانینیزخبر
ازنقشآفرینیبیگانگاندراینماجراداد،مذاکره
نیابتیباآمریکادرژاپن،خالفقواعدعقلیاست.
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