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تکذیب خبر سازی رسانه های معاند
درباره زندانیان زن در قرچک

...

جدیدتریناقداماتاروپاییبرایحفظبرجام

ویژه های خراسان

ترامپ دستور بازگشت تحریم ها را داد

مجوز ویژه کابینه برای مدیریت سوخت
نیروگاه اتمی بوشهر
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به
رئیس سازمان انرژی اتمی ،شرکت مادر تخصصی تولید و
توسعه انرژی اتمی مجاز است هر سال تا  4درصد درآمد
حاصل از فروش برق تاسیسات هسته ای کشور را به حساب
اندوخته احتیاطی منظور کند تا این مبلغ ،برای اقداماتی
چون مقابله با حوادث اضطراری ،مدیریت سوخت مصرف
شده و مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت نیروگاه های
اتمی کشور استفاده شود.

دستور رسمی دولت درباره تغییر نام
مدارس خیریه
طبق بخشنامه جدید دولــت به ابطحی وزیــر آمــوزش و
پرورش ،با اشاره به ماده  63قانون برنامه ششم توسعه،
تاکید شده پروژه هایی که حداقل  30درصد آن ها از منابع
اهدایی توسط خیران مدرسه ساز تامین و پرداخت شده و
به بهره برداری می رسند ،می توانند توسط این خیران نام
گذاری شوند و تغییر نام آن ها بدون درخواست این افراد
یا وارثان شان امکان پذیر نیست مگر آن که مدرسه دارای
هویت ملی ،دینی و فرهنگی ویــژه باشد که با تشخیص
وزارت آموزش و پرورش ،از این دستور مستثنا شود.

چهره ها و گفته ها

عــزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق رسانه ّ
ملی با
اشــاره به تأکید رهبر انقالب مبنی بر محدود شدن
سفرهای خارجی نوشت :آقایان زیــادی هستند که
با پــول بیتالمال و حق مأموریت اضافی به بهانه
تبلیغ ،ماموریت اداری ،بازرسی و
تهیه گ ــزارش ،شرکت در مراسم
تشریفاتی یا صرف ًا یک سخنرانی
مثل مارکوپولو! همیشه در
سفرند /.فارس
حجتاالسالمسیدمحمد ابــطــحــی عــضــو مجمع
روحانیون مبارز خطاب به روحانی نوشت :دولت ُگنگ
و الل که نمیتواند فضاهای روانی
را بشکند .خیلی از وزیران سوپر
محافظه کار شما ،عامل به وجود
آمــدن این فضای به قول شما
روانی هستند/ .تسنیم
حــســیــن نـــورانـــی نـــژاد سخنگوی حزب اتحاد
ملت گفت :احزاب از مهم ترین بخش هایی هستند که
می توانند به عنوان واسط جامعه و
شهروندان با حکومت و قدرت
عمل کنند ،آن ها می توانند با
درخــواســت تجمع بــرای بیان
اعتراضیاحمایتبهحکومت
کمک کنند/.ایسنا
حسین قربانزاده عضو شــورای مرکزی جمعیت
پیشرفت و عدالت تصریح کرد :بیشک بازنگری و
تغییر نگرش موضوعی است که به نفع بدنه اصولگرایی
خواهد بود و گفتمان نواصولگرایی
میتواند در کلیت به نفع مــردم و
کشور باشد و مسیرهای پیش
روی اصولگرایان
را روشــن کند/ .
تسنیم

میزان-حجتاالسالمسینکاییدادستانعمومیوانقالبشهرستانقرچکدرواکنشبهخبریکهدررسانههایمعاندمبنیبرضربوشتمزنانباعنواندرویشدر
زندانقرچکمنتشرشده،آنراکذبدانستوبیانکرد:بسیاریازهمینخانوادهها درروزعیدفطربازندانیانمالقاتداشتند.دادستانعمومیوانقالبشهرستان
قرچکاینخبرراجوسازیرسانههایبیگانهدانستوگفت:درروزعیدفطرتعدادیازهمینخانواد ههابازندانیانخودمالقاتکردند.

مداح مراسم نماز عید فطر تهران بار دیگر صف اول نشینان را خطاب قرار داد:

نکند «نرده» میان تو و مردم باشد
مداحی مراسم نماز عید فطر امسال با واکنش های گوناگونی
روبه رو شد .میثم مطیعی امسال هم مانند سال گذشته در
اشعاری که تلفیقی از اشعار دینی ،اخالقی و سیاسی بود،
به برخی از مسائل روز اشاره کرد و بار دیگر صف اول نشینان
را خطاب قرار داد .مطیعی در اشعاری که خواند خطاب به
مسئوالن حاضر در این مراسم گفت« :ای نشسته صف اول!
صف ایثار آن جاست /آن سوی «نرده»...ببین ...لذت دیدار آن
پس این
جاست .نکند «نرده» میان تو و مردم باشد /درد دلها ِ
فاصلهها گم باشد ».مطیعی در این اشعار به صورت تلویحی
انتقادات خود را فراتر از قوه مجریه نیز برد و خواند« :وای اگر
توصیه و نامه پذیرد قاضی/داد و بیداد اگر رشوه بگیرد قاضی».
مطیعی همچنین به ضــرورت نقد پذیری در میان مسئوالن
هم اشاره ای کرد و گفت« :گر به یک نقد رود صبر و قرارت از
دست/صف اول منشین ،بین جماعت جا هست ».در ادامه او
این مضمون را به صراحت در اشعارش آورد« :صف اول ،صف
خدمت،صفمردمداری/یکنفرنیستمخاطب،همههستند
آری ».مداح مراسم نماز عید سعید فطر در ادامه به گالیه های
مردم از وضعیت معیشتی کشور هم اشاره کرد و گفت« :گوش
ِ
را/شکو ه کارگران و کامیونداران را.
کن قص ه پرغص ه بیکاران
چه شده ارز؟ که ماتاند همه تاجرها/نرخ مسکن چه شد؟ آه
از دل مستأجرها .کاش آرام کنیم این نگرانیها را /سعی ما
سد کند این موج گرانیها را .معدن رنج ،دل کارگران است
هنوز /چشم مردم به عدالت ،نگران است هنوز ».بخش دیگری
از مداحی مراسم به موضوع برجام و بدعهدی آمریکا اختصاص
«شر تو از سرمان کم شده
پیدا کرده بود .او در این ابیات گفتّ :
حمد ًا هلل /دشمنیهات مس ّلم شده حمد ًا هلل .دولت ما شده
هشیارتر ،انشاءا/...مجلس ما شده بیدارتر ،انشاءا . ...دل
به لبخند که بستیم؟ خدایا! تو ببخش /پای عهد که نشستیم؟
خدایا! تو ببخش . ...گفته بودند که امضای فالن تضمین
است/نه فالن ماند و نه امضاش ،حقیقت این است ».مطیعی
به برجام اروپایی هم کنایه ای زد و گفت« :بوی فاسد شدنش نیز
بلند است بلندُ /ادکلنهای اروپایی اگر بگذارندُ .ادکلنهای
اروپایی بیخاصیتی/که ندارند به جز گیج شدن منفعتی».
▪واکنش ها به اشعار خوانده شده در نماز عید

عزت ا ...ضرغامی رئیس اسبق رسانه ملی در صفحه استوری

اینستاگرام خود با انتشار تصویری از دو جانباز در نماز عید
سعید فطر بیتی از اشعار خوانده شده توسط مطیعی را باز
نشر کرد« :ای نشسته صف اول! صف ایثار آن جاست/آن
سوی نرده ببین ،لذت دیدار آن جاست» .محسن مهدیان از
فعاالن رسانه ای نیز در یادداشتی با تمجید از اشعار خوانده
شده در نماز عید فطر نوشت« :شعر امسال مطیعی نسبت به
سال گذشته ،به جهات مختلف تفاوت داشت .همین تفاوت
باعث شد دلنشین تر باشد و با استقبال بیشتری از سوی مردم
همراه شود .تفاوت اول مرتبط با دوره تاریخی شعرخوانی
است .سال گذشته تازه از حال و هوای انتخابات بیرون آمده
بودیم و برخی حرف ها و نقدها در شعر ،انتخاباتی برداشت
می شد...دوم این که عوارض برجام ،خودش را نشان نداده
بود و نقدها جناحی و غیرخیرخواهانه تحلیل می شد ...نقدها
منحصر به دولت نبود و به معنای واقعی کلمه همه "صف اول"
خطاب بودند (مثال" ):یک نفر نیست مخاطب ،همه هستند
آری "...یا "وای اگر توصیه و نامه پذیرد قاضی ." ...دوم این که
نقدهاهرچند صریح بود ،اما تیز و آزار دهنده نبود.».. .
▪ا نتقاد برخی از پایگاه های همسو با دولت و اصالح طلب
از اشعار خوانده شده

در عین حال برخی از پایگاه های همسو با دولت و اصالح
طلب مانند انتخاب نیز اشعار خوانده شده توسط مطیعی را
علیه دولت خواندند و از آن انتقاد کردند .پایگاه خبرآنالین
نیز با اشاره به نظرات کاربران سایتش درباره اشعار خوانده
شده در مراسم نماز عید فطر نوشت :کاربران خبرآنالین شعر
مطیعی را از دو منظر بررسی کردند .برخی این نقدها را درد
دل مردم دانستند و معتقد بودند دولت باید آستانه تحملش را
در برابر انتقاد باال ببرد تا بتواند امور را به نحو احسن مدیریت
کند .برخی هم معتقدند اصال این اشعار مخاطب خاصی
ندارد و کلیه مسئوالن و صف اولی ها را نشانه گرفته است.
خبرآنالین افزود :دسته دیگری بودند که با حرف های مطیعی
موافق بودند اما نقدشان به سیاسی کاری درباره بیان حرف
درست بود .آن ها معتقد بودند وقتی یک حرف درست از فردی
با گرایش های سیاسی و از روی سیاسی کاری بیان می شود،
دیگر نمی توان آن را یک نقد دلسوزانه دانست و در جهت
منافع ملت تعریف کرد.

در جدیدترین اقدامات کشورهای اروپایی برای
بقای برجام و استفاده قاره سبز از مزایای آن،
دولت آلمان دفتری ویژه برای ارائه مشاوره به
شرکتهایی که نگران معامالت تجاری خود
با ایــران به دلیل تحریمهای آمریکا هستند،
راهان ــدازی کــرده و اتحادیه اروپــا نیز همچنان
موضوع تأسیس دفتر نمایندگی در تهران را
دنبال می کند .رسانههای آلمانی روز جمعه
گزارش دادهانــد وزارت دارایــی این کشور یک
«مرکز تماس ایــران» ایجاد کرده که شرکتها
میتوانند سواالت خود درباره تجارت با ایران را
از طریق ایمیل بپرسند .به گزارش فارس ،وزارت
دارایــی آلمان همچنین تأکید کرده که برلین
کماکان به کاهش تحریمهای ایران به عنوان
یکی از تعهدات این کشور در توافق هستهای
با ایران متعهد است .از سوی دیگر رسانه های
غربی خبر داده اند که برخی نمایندگان پارلمان
اروپــا برای حفظ برجام ،پیشنهاد ایجاد دفتر
رسمی این اتحادیه را در تهران دادهاند .به نوشته
وبــگــاه شبکه خبری
یـــورونـــیـــوز ،ارنــســت
نماینده پارلمان اروپا
این موضوع را مطرح و
تأکید کرده که تاسیس
دفتر رسمی اتحادیه
اروپـــا در تــهــران ایــده
خوبی است .اشاره این
نماینده به دفتری است که اروپا چند سال است
می خواهد در ایران تأسیس کند ،اما هنوز موانع
اجــرایــی آن بــرطــرف نشده اســت .هــم اکنون
سفارت هلند در تهران وظایف دفتر نمایندگی
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
▪وزیر خارجه آلمان :اگر آمریکا ارزش های ما
را زیر سوال می برد ،باید خود را قدرتمندانه تر
نشان دهیم

همزمان وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد که
اروپایی ها باید از توافق هستهای با ایران دفاع
کنند تا از یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه
با عواقب فاجعه بار برای امنیت اروپا جلوگیری
کنند.
هایکو ماس همچنین تصریح کرد« :جایی که
دولت آمریکا ارزش ها و منافع ما را به صورت
تهاجمی زیر سوال می برد ،ما باید قدرتمندانه تر
خود را نشان دهیم ».این اظهارات در حالی است

که ترزا ِمی نخستوزیر انگلیس ضمن تقدیر از
حرکت اخیر رئیسجمهور آمریکا در قبال کره
شمالی ،گفت که آمریکا و انگلیس میتوانند
اختالف نظر خــود بر سر تعرفههای گمرکی
جدید و برجام را از طریق گفتوگو حل کنند.
▪بیانیه کاخ سفید :ترامپ دستور آغاز
بازگشت تحریم ها علیه ایران را داد

در بیانیه ای که کاخ سفید روز جمعه منتشر کرد،
تأکید شده که «رئیسجمهور آمریکا به دولتش
دســتــور داده بــه سرعت فرایند بــازگــردانــدن
تحریمها علیه ایران آغاز شود ».به ادعای این
بیانیه «ترامپ به مشارکت ایــاالت متحده در
توافق ایران پایان داد زیرا کمکی به محافظت
از منافع آمریکا در زمینه امنیت ملی نمیکند».
خود ترامپ هم در یک موضع گیری ضدبرجامی
دیگر گفت :ایران به دنبال نجات برجام است
اما آن ها به زودی برای انجام یک توافق جدید
باز خواهند گشت .وی خطاب به حاضران در
نشست خبری اش مدعی
تغییر رفتار ایــران شد و
گفت :به ایران نگاه کنید،
آن ها دیگر درباره سیطره
بــر خــاورمــیــانــه صحبت
نمی کنند .من از توافق
احمقانه اوباما با آن ها،
خــارج شــدم .ایــران دیگر
به مدیترانه نگاه ندارد و برای رسیدن به مدیترانه
باید مسافت طوالنی را طی کنند.
▪سردار دهقان :ادعای ترامپ ناشی از
نشناختن ایران است

در همین حــال ،ســردار دهقان مشاور نظامی
فــرمــانــدهــی کــل ق ــوا در پــاســخ بــه اظــهــارات
رئــیـسجــمــهــور آمــریــکــا مبنی بــر اثــرگــذاری
سیاستهای واشنگتن بر رفتارهای منطقهای
ایــران گفت :ایــن که ترامپ مدعی میشود و
میگوید فشارها و عملکرد ایاالت متحده منجر
به تغییر رفتار منطقهای ایــران شــده ،ادعایی
نادرست و مبتنی بر عــدم شناخت درســت از
نظام جمهوری اسالمی است .وزیر سابق دفاع
افزود :توان موشکی در دوران مذاکرات برجام
هم در دستورکار قرار نداشت و هیچ گاه هم در
دستورکار قرار نخواهد داشت که براساس آن،
ایران بخواهد با طرف مقابل مذاکر ه کند.

آخرینجزئیاتازوضعیتسربازربودهشدههنگمرزیمیرجاوه
پس از گذشت حــدود یک ســال و دو مــاه از انتشار اخبار
ضدونقیضدربارهوضعیتسعیدبراتی،گروهکتروریستی
جیشالظلمباانتشارکلیپوتصاویریدرفضایمجازیازاین
سربازربودهشده،اززندهوسالمبودنویخبرداد.بهگزارش
میزان،حوالیغروبچهارشنبه ۶اردیبهشت،۹۶درنتیجه

حمله اشرار مسلح عضو گروهک تروریستی جیشالظلم به
نیروهای مرزبانی پاسگاه میل  ۱۰۰هنگ مرزی میرجاوه
استانسیستانوبلوچستان ۱۰،مرزبانایرانیشهیدشدند
و همچنین «سعید براتی» سرباز ایرانی اهل استان خراسان
شمالی ،توسط تروریستها ربوده شد .اما روز پنج شنبه پس

از گذشت حدود یک سال و دو ماه از انتشار اخبار ضدونقیض
دربارهوضعیتسعیدبراتی،گروهکتروریستیجیشالظلم
در فضای مجازی با انتشار کلیپ و تصاویری از این سرباز
ربودهشده ،اززندهوسالمبودنویخبرداد.همچنینعالوه
براینکلیپ،تصاویردیگرینیزازاینسربازوظیفهاهلاستان

...
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تمسخرتحریمنایک،انتقادازرفتارمنافقانهرژیم
صهیونیستی و تبریک برخی کاربران سعودی
می گویند فوتبال را نباید سیاسی کرد؛ اما با اتفاقاتی مثل
تحریم های شرکت نایک و کارشکنی هایی که در برگزاری
بازیهایتدارکاتیقبلازجامجهانیرخدادهچهبایدکرد؟
هر چه بود اما یوزهای جنگنده آریایی هم بر کمبود امکانات
پیروز شدند ،هم بر تحریم ها و برخالف آبروریزی عربستان،
برایقارهکهنآبروداریکردند.بهمحضآنکهحماسهجمعه
شبسنپترزبورگبهپایانرسید،کاربرانفضایمجازیبه
اقدامضدایرانیشرکتنایکپرداختند.اینشرکتپیشاز
آغاز رقابت های جام جهانی ،به بهانه تحریم های یک جانبه
آمریکاعلیهایراناعالمکردکهبهبازیکنانایرانیاجازهنمی
دهد از محصوالتش استفاده کنند .به گزارش خبرآنالین،
کاربران ایرانی در فضای مجازی ضمن کری خواندن برای
نایک ،پوستری را دست به دست کردند که در آن خطاب
به شرکت نایک نوشته شده بود« :ما انجامش دادیم،حتی
بدونتو!»
دومین اتفاقی که در فضای مجازی رخ داد ،انتقاد فعاالن
فــضــای مــجــازی از سیاست دوگــانــه و حیله گــری رژیــم
صهیونیستیدرجریانبرگزاریدیدارتیمهایملیفوتبال
ایران و مراکش بود .اشاره کاربران به توئیتی بود که حساب
کاربری وزارت خارجه رژیــم صهیونیستی به زبــان عربی
منتشر و در آن ابراز امیدواری کرده بود که تیم ملی مراکش
پیروزمیدانباشد.ایندرحالیاستکهحسابکاربریزبان
فارسیاینوزارتخانههمدرتوئیتدیگری،ازپیروزیتیمملی
فوتبال ایران حمایت کرده بود .برخی کاربران نیز این اقدام
منافقانه و اختالف افکنانه رژیم صهیونیستی را با این جمله
رهبر انقالب بازنشر کردند که روز جمعه در دیدار عیدانه با
دشمنمشترک
مسئوالننظامتاکیدکردهبودند...«:همیشه
ِ
ایجاداتحادمیکند[،اما]دراینجابهعکسعملکردهاست؛
این دشمن مایه اختالف ،مایه نفاق ،مایه وجود رگههای
خیانتدربعضیازمسئوالنکشورهایاسالمیشدهاست.
وقتیاینازبینبرود،کشورهامیتوانندبههمنزدیکبشوند
ومیتواننداتحادواتفاقخودشانراحفظکنند.»...
امانکتهجالبتوجهفضایمجازیپیامهایتبریکتعدادی
ازکاربرانسعودیبهایرانیانبودکهبعدازباختعربستانبه
روسیه،برایتمسخرتیمملیکشورشان،بهایرانیهاتبریک
گفتند .آن ها بالفاصله بعد از بازی افتتاحیه جام جهانی،
هشتگ «المغرب_ ایــران» را راه انداختند که این هشتگ
بعد از برد ایران به شکل گسترده تری داغ شد .عربستانی ها
در توئیت هایی از موفقیت ایران به عنوان نماینده آسیا ابراز
خوشحالیکردندوآنرابهایرانیانتبریکگفتند.
خراسان شمالی منتشرشده و در بیانیه گروهک تروریستی
جیش الظلم ،وضعیت سعید براتی سالم اعالمشده است.
پیشتر «شهریار حیدری» مدیرکل امور مرزی وزارت کشور
گفته بود «براساس اخباری که در دست داریم ،سعید براتی
زنده است و ان شاءا ...وی را به کشور باز میگردانیم .البته
اینموضوعبستگیبهرفتارآنگروهتروریستینیزداردکهبا
چنینافرادی،چطوررفتارمیکنند».
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