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تازههای مطبوعات
••آفتاب یزد -به نظر می آید که دراوج حمله و فشار به
حسن روحانی در شرایط کنونی اقتصادی و بین المللی و
مسائل و چالش هایی که در به وجود آمدن برخی از آن ها
خود وی دخالتی نداشته است ،او اکنون باید شاهد شنیدن
شایعه بیماری سخت و صعب العالج خود نیز باشد.بیماری
سختی که خودش هم از آن خبرندارد ! ظاهرا جریان راست
مخالف روحانی برای به استعفا کشاندن رئیس جمهور و
پایان کار زودتر از موعد او ،بدش نمیآید تا با مطرح کردن
شایعاتی ازاین دست در کنار کارشکنی های اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی جو روانی و فکری مردم علیه روحانی
را بسیج کند.
••فرهیختگان -این روزنامه در یادداشتی با توصیه به
تشکل های دانشجویی نوشت :آنطور که وقایع این سالها
و نیز بررسیهای کارشناسی نشان میدهد همگن کردن
وزن  FATFو برجام و این همانی تصویب آن در مجلس و
مشابهتسازیهای موسوم به تصویب  20دقیقهای ،راه
مناسبی برای ادامه مسیر نیست.
••کیهان -برخی از تحلیلگران مسائل بینالملل معتقدند
ترامپ با نمایش پر سر و صدای مذاکره با کره شمالی در
صدد پاسخ دادن به انتقادهای جهانی درباره خروج یک
طرفهاش از برجام است تا خود را سیاستمداری مسلط و
مذاکره کنندهای قوی نشان دهد .عبور از هیجانات نمایش
نشست دیروز و گذشت زمان ،میزان موفقیت واقعی این
توافق را نشان خواهد داد.
••ایــران -این روزنامه در یادداشتی به قلم بنیان گذار
فــوروم ایــران و اروپــا نوشت :تأسیس یک اوفــک اتحادیه
اروپا و به موجب آن افزایش توانایی و مهارتهای تطبیق و
پیروی و فراهم آوردن مراقبتهای قانونی برای بانکهای
دروازهای دشوار خواهد بود .در عین حال ،چنین بنگاهی
تأثیر مثبتی بر توانایی کسب و کارها و بانکهای اروپایی
برای جستوجوی فرصتها در ایران نیز خواهد داشت.
اروپــا الزم اســت به صــورت فعاالنه چنین راه حلهای
جسورانهای را مورد بررسی و مطالعه قراردهد تا اطمینانی
را که بانکهای محتاط آن ها برای کار کردن با ایران الزم
دارند ،به آنان بدهد.
••فرهیختگان -دکتر سید محمود رضا آقامیری از جمله
دانشمندان برجسته هستهای است که در سالهای اخیر
مشغلههای کــاری فــراوان و پــارهای مالحظات امنیتی
باعث شده کمتر رسانهای توفیق گپ و گفت با او را داشته
باشد .آقامیری در گفت و گو با این روزنامه معتقد است اگر
بخواهیم در یک حجم محدود به غنیسازی  20درصد
بپردازیم ،با همین تعداد سانتریفیوژ فعال هم میتوانیم
ظرف چند هفته به آنجا برسیم.
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در پی برخی دیدارهای اخیر الریجانی مطرح می شود

ناصری :اگر جهانگیری برای انتخابات 1400
وارد شود اصالح طلبان از او حمایت خواهند کرد

زمزمه های بازگشت الریجانی به جریان اصولگرایی

علی الریجانی رئیس  10ساله مجلس شورای اسالمی که برخی
او را یکی از گزینه های محتمل برای انتخابات ریاست جمهوری
آینده می دانند ،از سوی اصولگرایان و اصالح طلبان همواره تحت
فشار بوده است .مواضع او نیز در طول این سال ها به نحوی بوده که
گاهی جانب اصولگرایان ایستاده و گاهی در سمت اصالح طلبان
یا اعتدال گرایان  .با این حال انتخابات اخیر هیئت رئیسه مجلس
را برخی از تحلیلگران هشدارهای فراکسیون های مجلس به او
برای اداره پارلمان و همچنین انتخابات آتی ریاست جمهوری تعبیر
کردند .هشدارهایی که به نظر می رسد در رفتارهای روزهای اخیر
این سیاستمدار کار کشته بی تأثیر نبوده است.
▪وقتی اصولگرایان به نفع الریجانی کناره گیری می کنند

رئیس اسبق سازمان صداوسیما در این دوره از انتخابات بار دیگر
با محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید(اصالح طلبان مجلس)
و همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس(اصولگرایان مجلس) رقابت کرد .در این انتخابات
عارف  114رأی ،الریجانی  101رأی و حاجی بابایی  54رأی
را از آن خود کرد که انتخابات هیئت رئیسه به دور دوم کشیده
شد .در این مرحله حاجی بابایی با انصراف خود ،کرسی ریاست
مجلس را برای سال یازدهم به الریجانی تقدیم کرد .این اقدام که
با واکنش منفی اصالح طلبان روبه رو شده بود ،باعث شد برخی
اعضای فراکسیون والیی ،خواستار نزدیکی بیشتر الریجانی به
اصولگرایان شوند .محمد علی پورمختار از اعضای این فراکسیون
ضمن ابراز امیدواری از برگشت روحیه اصولگرایی به الریجانی در
این دوره گفت :به رغم نقدهای جدی که به رفتار آقای الریجانی
بوده و هست ،در یک مقطع حساس ارجاع به اصل اتفاق میافتد و
انشاءا ...وجهه و روحیه اصولگرایی آقای الریجانی هم در این دوره
برگردد و ایشان هم باید مطمئن باشد که در این جریان میتواند
موفقتر عمل کند.



▪پالس های دوطرفه اصولگرایان و الریجانی

اما پس از گذشت چند روز از این ماجرا ،زمزمه هایی از نزدیکی
بیشتر الریجانی به جریان اصولگرایی شنیده می شود .خبرگزاری
آنا در خبری اعالم کرد که در برنامه افطاری که الریجانی میزبان
آن بوده است او با محمد باقر قالیباف و محسن رضایی مالقات
کرده است .براساس این گــزارش در این مراسم افطاری که در
مجتمع سرچشمه تهران برگزار شده بود برخی دیگر از چهره های
مطرح نیز حضور داشته اند .جزئیات بیشتری از این برنامه و گفت و
گوهایصورتگرفتهمیانشخصیتهامخابرهنشدهاستامااصل
دعوت از قالیباف و رضایی در این مراسم می تواند نشان دهنده
تمایل الریجانی به نزدیکی دوباره به جریان اصولگرایی باشد .از
سوی دیگر نیز عصر سه شنبه الریجانی میزبان اعضای شورای
مرکزی حزب مؤتلفه بود .الریجانی در این دیدار از سوابق و فعالیت
های مرحوم عسگراوالدی تجلیل و به اعضای شورای مرکزی این
حزب ریشه دار اصولگرا درباره ضرورت وفاق توصیه هایی کرد.
با این حال باید در آینده دید آیا اقدامات اخیر الریجانی یک اقدام
تاکتیکی است یا تغییر راهبردی در مشی سیاستمدار  61ساله
آملی رخ داده است؟

...



مجلس

مشاور رئیس دولت اصالحات درخصوص انتخابات 1400گفت :خاتمی تابع خرد جمعی است
اما در عین حال تصریح کرد که اگر جهانگیری وارد میدان انتخابات شود اصالح طلبان بی شک
از او حمایت خواهند کرد .به گزارش ایلنا ،عبدا ...ناصری مشاور عالی رئیس دولت اصالحات
وعضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با اشاره به اظهارات منتسب به سیدمحمد
خاتمی مبنی بر این که عارف اصالح طلب تر از روحانی نیست ،اظهار کرد :آقای خاتمی درباره
انتخاب نامزد برای انتخابات تابع خرد جمعی هستند و هیچ گاه نظر فردی خود را اعالم نکرده
است .وی افزود:برای انتخابات سال  1400شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به هر
نتیجه ای که برسد شخص خاتمی نیز از آن حمایت خواهد کرد  ،اصالح طلبان همان طور که
در سال  92نامزد تشکیالتی خود را بنا بر مسائل و مصلحت جریان اصالحات کنار گذاشتند و
از آقای روحانی و گفتمان اصالح طلبانه وی حمایت کردند حتما بنا بر شرایط و مقتضیات زمان
تصمیم میگیرند چرا که عزمشان را جزم کرده اند تا در انتخابات 1400پیروز شوند .ناصری
تصریح کرد :شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان و احزاب اصالح طلب در شرایط کنونی
هیچ گزینه ای را برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در نظر نگرفته اند .مشاور عالی رئیس
دولت اصالحات با اشاره به اظهار نظر برخی از چهره های اصالح طلب مبنی بر این که عارف
رای خودش را نیز کم میکند چه برسد به اصالح طلبان بیان کرد :عارف در سال  92قرار بود که
تنها نامزد اصالح طلبان باشد اما بنا بر رای گیری و یک خرد جمعی کنار رفت از این رو اتفاقات
زیادی ممکن است رخ دهد اما نمیتوان هم اکنون با قاطعیت درباره آن ها نظر داد و جهانگیری
نیز چهره شاخص اصالح طلبان است و اگر برای انتخابات ریاست جمهوری 1400وارد میدان
شود بی شک همه اصالح طلبان از وی حمایت خواهند کرد.
▪عارف هیچ گاه به دنبال سهم خواهی فردی نبوده است

وی با اشــاره به اظهار نظر برخی از چهره های اصــاح طلب
مبنی بر این که عارف جریان اصالحات را دستاویزی برای
سهم خــواهــی هــای خــود کــرده اســت ،خاطر نشان
کرد :محمدرضا عارف چهره شناخته شده جریان
اصــاحــات اســت و همیشه تابع نظر جمعی
اصالح طلبان عمل کرده و هیچ گاه به دنبال
سهم خواهی های فردی نبوده است.

...

وزارت خارجه



...
آمریکا

زاهدی« :فریدون» با فشار در مقطع دکترا پذیرفته شد

آمادگی ایران برای کمک به دولت فرانسه

اسنادتازهازپرداخت ۴۰هزاردالریمنافقینبهبولتون

تسنیم – رئیس فعلی کمیسیون آموزش مجلس در تشریح وضعیت
پرونده تحصیلی برادر رئیسجمهور گفت :در نحوه ورود وی به دانشگاه
تخلفاتی محرز است .حتم ًا در ورود برادر رئیسجمهور اعمال فشار از
باال به دانشگاه و از دانشگاه به گروه بوده است .زاهدی افزود :این اعمال
فشارها بعد در روندی که طی شده اشکاالتی را بهوجود آورده که عرف
دانشگاه نیست .زاهدی با بیان این که جمعبندی نهایی حداکثر ظرف
یک ماه آینده انجام میشود،تاکید کرد :نحوه ورود آقای فریدون به دوره
دکترا محل اختالف است.

مهر -قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اخبار منتشر
شده درباره حادثه گروگان گیری در پاریس و ادعای مطرح شده مبنی
بر درخواست شخص گروگان گیر برای تماس با سفارت ایران گفت:
با توجه به اهمیت جان انسان ها و ابعاد انسان دوستانه موضوع و در
صورت تشخیص و درخواست دولت و پلیس فرانسه  ،سفارت ایران در
پاریس آماده کمک و همکاری با دولت فرانسه است.گفتنی است سه
شنبه گذشته مردی دریکی از مغازههای شهر پاریس دو نفر را به گروگان
گرفته و خواستار تماس با سفارت ایران شده بود.

فارس  -بررسی اظهارنامه مالی که «دفتر امور اخالقی دولت ایاالت
متحده آمریکا» آن را در ژانویه 2018برای «جان بولتون» تهیه کرده است
نشان میدهد وی برای شرکت در نشست گروهک تروریستی منافقین
که سال قبل در پاریس برگزار شده 40 ،هزار دالر به عنوان «کارمزد
سخنرانی»دریافتکردهاست.درآنسند،تاریخسخنرانی«جانبولتون»،
 1جوالی  2017اعالم شده و در ستون «شرح رویــداد»« ،مراسمهای
اروپایی مربوط به ایــران» قید شده است.بولتون در میتینگ گروهک
تروریستی منافقین که در پاریس برگزار شد ،سخنرانی کرده است.

انعکاس
••اعتماد آنالین نوشت :مطهری نایب رئیس مجلس با
اشــاره به تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام سنگین
برای دانشجویان بازداشت شده در ناآرامیهای دی ماه،
گفت :باید این موضوع را پرسوجو کنم .نباید برای کسانی
که صرفا اعتراض داشتند و شعار دادند ،سختگیری شود
اما افرادی که اموال عمومی را تخریب یا امنیت جامعه را
مخدوش کردند ،قاعدتا باید مجازات شوند .وی افزود :باید
دید که این افراد-دانشجویان -به اموال عمومی آسیب
زدهاند یا ایجاد رعب و وحشت کردهاند یا خیر اما اگر صرفا
تظاهراتی بوده و شعاری دادند به نظر من نباید مجازات
شوند .محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید نیز
گفت :متعجب ام که به رغم قول وزیر علوم شاهد صدور
چنین احکامی هستیم.
••خبرآنالین نوشت  :افزایش روز افزون قیمت خودرو
باعث شد تا جایزه مسابقه پیامکی برنامه فردوسیپور تغییر
کند .وی در برنامه جدیدش که به مناسبت جام جهانی روی
آنتن می رود اعالم کرد که هر شب به قید قرعه به کسانی که
در مسابقه پیامکی شرکت کنند یک دستگاه خودرو 206
اهدا می شود.این اتفاق در حالی افتاد که عادل در برنامه
اش گفت «:از طرف اسپانسر به ما اعالم شده چون ممکن
است قیمت این خودرو حتی به  100میلیون! هم برسد،
هر شب به برندگان مسابقه نظرسنجی ،نفری  30میلیون
تومان اهدا خواهد شد».
••روز نو خبرداد :پتر لیمبورگ ،مدیرکل دویچهوله
"جایزه آزادی بیان" دویچهوله را در «همایش جهانی
رســانــههــا» در بــن الــمــان بــه طــور رســمــی بــه صــادق
زیباکالم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اهدا
کرد. .پیشتر انصاف نیوز مدعی شده بود که زیباکالم
به دلیل مصاحبه با بخش فارسی رادیو دویچه وله به ۱۸
ماه زندان و دوسال محرومیت اجتماعی از سوی دادگاه
انقالب محکوم شده بود که با اعتراض وی ،این حکم به
تجدیدنظر رفته است.
••شفاف نیوز نوشت  :مدیرعامل شرکت راهآهن شهری
تهران و حومه از تال ش مترو بــرای تکمیل طرح مقاوم
سازی ایستگاه متروی قیطریه دربرابر حمله بیوشیمیایی
و اتمی خبر داد و گفت :این ایستگاه در زمان مدیریت 13
ساله محسن هاشمی (رئیس فعلی شورای شهر تهران)
در متروی تهران ،در زمینه رویکرد پدافند غیرعامل به
عنوان پناهگاهی در برابر حمالت اتمی ،مقاو مسازی
شد.به گفته مدیرعامل شرکت را هآهــن شهری تهران
و حومه ،ایستگاه متروی قیطریه ظرفیت محافظت از
حدود هزار و  500نفر را دارد اما محسن هاشمی (رئیس
شورای شهر تهران) میگوید :ظرفیت ایستگاه قیطریه
بیشتر از این حرف هاست و میتواند پنج هــزار نفر را
محافظت کند.
••رجا نیوز نوشت  :اقتصاد کشور این روزهــا با شرایط
بدی دست و پنجه نرم می کند .کمتر روز و هفته ای است
که خبری از افزایش قیمت های سرسام آور در بازار سکه،
خودرو ،ارز یا بازار مسکن مردم را شوکه نکند و با همه این
ها رئیس جمهور ترجیح داده تا درباره این موضوع سخن
نگوید و سکوت کند.مروری کوتاه بر این شاخص ها ،این
پرسش را در میان افکار عمومی پدید آورده است که موضع
رئیس جمهور در این باره چیست؟ آیا روحانی به دلیل بی
عملی پنج ساله در اقتصاد و گره زدن تمامی امور کشور به
برجام از مردم عذرخواهی می کند یا همچنان می خواهد
با سکوت و بی عملی همه بی تدبیری های پنج سال گذشته
را به دولت سابق حواله دهد؟
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خوش خدمتی برای متفقین
به قیمت خالی شدن سفره مردم
برگرفته از کتاب «از سید ضیاء تا بختیار» ،نوشته مسعود بهنود

آن چه سهیلی (نخست وزیــر  )1320-1321را در
این دوران به صدارت نشاند ،به جز خدمات آشکاری که
از فــردای سوم شهریور به سفارت انگلیس کرد ،روابط
شخصی او با آنتونی ایدن ،وزیر خارجه چرچیل بود .این
روابط را سهیلی از سال های اقامت در لندن ذخیره کرده
بود .نخستین مسئله ای که در دوران صدارت پیش روی
این متخصص مسائل خارجی ظاهر شد ،از قلب مسائل
داخلی مملکت برآمد .مردم در تبریز –زادگاه سهیلی -به
خیابان ها ریخته ،فریاد «ما نان می خواهیم» و «ما گرسنه
ایم» سردادند .اگر این حادثه در جنوب کشور و در حوزه
اقتدار ارتش انگلستان رخ داده بود ،سهیلی و هژیر ،وزیر
بازرگانی اش می توانستند با کمک حامیان خود مشکل
را حل کنند ،ولی در تبریز جز گلوله پاسخی برای مردم
برهنه و گرسنه وجود نداشت .حادثه ای که طرفداران
و ستون پنج آلمان از آن به اندازه کافی استفاده بردند.
شیوع تیفوس و دیگر بیماری های واگیردار ،اضافه بر
فقر و قحطی ،مردم را به ستوه آورده بود .در همین زمان
دولت مشغول تدارک قــرارداد مالی با متفقین بود .این
قرارداد یک مثقال طال را که قبال یکصد ریال ارزش داشت
به دویست و پنجاه و هفت ریال باال برد و ارزش یک لیره
طال را از شصت و هشت ریال به یکصد و پنجاه و پنج ریال
رساند .به این ترتیب ،متفقین می توانستند آرد و برنج و قند
مصرفی مردم گرسنه را به کمترین بها ،از سفره آن ها بیرون
بکشند و به قسمت لجستیک ارتش های خود برسانند.
دولت تعهد کرد که برای انجام این امور هر آن چه متفقین
بخواهند «ریال» در اختیار آن ها قرار دهد و معادلش را –به
نرخ های ثابت -پس از جنگ دریافت دارد .در مقابل این
بخشش ،متفقین تعهد کردند که «اگر اوضاع دنیا و شرایط
جنگی اجازه داد ،مایحتاج مردم ایران را تامین کنند» .پس
 ،دولت سهیلی هم بر حجم اسکناس های در گردش افزود
و از مجلس اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس
دیگر گرفت تا بتواند به تعهدات خود در قرارداد مالی با
انگلستان و شــوروی عمل کند .در حقیقت ملت ایران،
مامور تامین بخشی از مخارج جنگی متفقین شدند .اشغال
ایران تا همین جا بندهای وابستگی مالی وسیاسی بیشتر
را به گردن ملت بسته بود .سهیلی در تحکیم این وابستگی
ها به مردم مژده داد که اصرارهای دولت نتیجه داده و
دولت آمریکا ،ایران را مشمول قانون «وام و اجاره» شناخته
است و قانون وام و اجاره ،مقدمه حضور جدی سرمایه داری
آمریکا در صحنه جهان بود.

روحانی  :جدا شدن از صندوق رای
یعنی جنگ داخلی و تسلیم دشمن شدن

رئیس جمهور با فراخوانی بــرای یکپارچگی رسانه
ای در برابر جنگ روانی دشمن ،رسانه ها و اهل آن را
امانتداران مردم دانست و تاکید کرد :تالطم بازار ،دلیل
اقتصادی ندارد و رسانه ها در خط مقدم شکستن جنگ
روانی دشمن هستند و ما قادریم بر جنگ روانی دشمن
فائق شویم .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست
جمهوری ،دکتر حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در
دیدار صمیمی با جمعی از اصحاب رسانه با بیان اینکه
به هیچ عنوان ناامیدی در کشور را نمیپسندم ،با اشاره
به برخی اظهارنظرها دربــاره اینکه اظهار میکنند،
پای صندوق رای رفتیم و نتیجهای ندیدیم ،افزود :هم
صندوق انتخابات ســال  92و هم صندوق ســال 96
دستاوردهای بسیار روشنی دارد که نمونه آن ،آمار اخیر
بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی است که براساس
آن در سال  4.4 ،96دهم رشد اقتصادی داشتیم .ما از
رشد منفی در کشور به رشد مثبت اقتصادی رسیدهایم و
چرا باید از صندوق رای ناامید باشیم.صندوق رأی تنها
راهحل مشکالت پیش روی ماست و جدا شدن از صندوق
یعنی جنگ داخلی و تسلیم شدن در برابر دشمن .شاید

حل بعضی از مشکالت سخت باشد ،اما برای حل همین
مشکالت نیز راهی جز رجوع به صندوق آرا نداریم.دکتر
روحانی با اشاره به برجام اظهار کرد :ما نگذاشتیم که
جنگ بر ما تحمیل شود و سر در برابر دشمن نیز فرود
نیاوردیم .دکتر روحانی با بیان اینکه امروز بار سنگینی
بر عهده شما اصحاب رسانه قــرار دارد ،افــزود :امروز
مشکل اصلی ما ،مشکل اقتصادی ،فرهنگی یا امنیتی
نیست ،بلکه مشکل اصلی امروز ما جنگ روانی است.
بزرگترین غم برای یک ملت زمانی است که رسانههای
بیگانه مرجع او باشند .در کمتر جایی دیدهام که یک ملت
اینگونه به رسانههای بیرونی اعتنا کنند ،این وضعیت
باید اصالح شود و رسانههای داخلی مرجع اطالعرسانی
به مردم باشند .رئیس جمهور با اشاره به نوسانات در بازار
ارز ،خودرو و سکه در ایام اخیر ،گفت:آمار مستند گواه آن
است که تولید خودرو ،سکه و تامین منابع ارزی کشور
نسبت به پارسال حتی از رشد برخوردار بوده و نوسانات
و تالطمهایی که این روزهــا در بــازار شاهد آن هستیم
بیش از آ نکه ریشه در واقعیت داشته باشد ،ناشی از
جنگ روانی است.

اشتراکات مقتدی صدر با ایران به روایت سعد ا ...زارعی
سعد ا ...زارعی کارشناس ارشد مسائل منطقه در تحلیل
نتایج انتخابات پارلمانی عراق" ،درون گفتمانی بودن
انتخابات عراق و این را که رقابت ها عمدت ًا در درون شیعه
بوده" یادآور شد و گفت :کام ً
ال طبیعی است چرا که وقتی
بحث بر سر رقابت درون یک قوم است و قرار باشد کسی از
کسی به اصطالح امروز «امتیاز» بگیرد ،به نقاط اختالفی
وارد می شود و آنجا را مورد فشار قرار می دهد .در عین
حال صدر در موضوعاتی مانند مقابله با نفوذ آمریکا،

احترام به مرجعیت و مسائل منطقه ای مانند حمله به
شیعیان یمن نسبت به دیگر گروه های عراقی به ایران
نزدیک تر است؛ تا جایی که در بحث این که آمریکایی ها
در عراق حضور نداشته باشند مقتدی صدر نزدیک ترین
گروه به ایران است .در بعضی موضوعات هم دیگران به
مانزدیکترهستند؛مثالدرزمینهتشکیلدولتدرعراق
و این که دولت مستقر مسئله نداشته باشد و در فضای آرام
بتواند کار کند.
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