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رتبه  4نشریات کشوری
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مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
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صندوقپستی:
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تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
051
پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امام رضا(ع) می فرمایند:
یه َلم َی ُ
ین َ ،ف َمن َلم َی ُ
شکر وا ِل َد ِ
إن اَ ...أم َر ُّ
شک ِر ا. ...
بالشک ِر َل ُه و ِللوا ِل َد ِ
َّ
خداوند به سپاس گزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاس گزاری نکند،
پروردگار را سپاس نگفته است.
(خصال شیخ صدوق؛ ص )156
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تازههای مطبوعات
••آرمان -برخالف گذشته که رابطه مردم و روشنفکران
در یک فضای نخبهگرایانه دموکراتیک مبتنی بر تعقل و
اندیشه قرار داشت امروز رابطه مردم با سلبریتیها به یک
رابطه پوپولیستی مبتنی بر عواطف و احساسات تقلیل پیدا
کرده است .این در حالی است که اغلب سلبریتیها دارای
زندگی مرفه و ثرو تهای هنگفتی هستند اما در فضای
مجازی خود را در نقش اپوزیسیون وضع موجود و مدافع
اقشار پایین جامعه نشان میدهند .رویکردی که بیشتر به
یک پارادوکس اجتماعی شبیه است.
••آفــتــاب یــزد -قاسم مــیــرزایــی نکو عضو فراکسیون
امیدمجلس در گفت و گو با این روزنامه درباره البی برخی
از مدیران با نمایندهها و تالش برای افزودن استثنای روسا
به طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
گفت« :بــرخــی بــا دادن وعــده بــه نمایند ههای مجلس
نمیتوانند نمایندهها را مجبور به افزودن استثنا کنند .به
همین دلیل اجازه نمیدهیم که پیشنهادهای الحاقی که
هر کدام یک هدفی را دنبال میکند به طرح اضافه شود».
••کیهان -در روزهــای اخیر یک هیئت آمریکایی برای
اجرایی شدن تحریمهای ایران به آنکارا رفته است .ریاست
این هیئت آمریکایی با فردی به نام «مارشال بیلینگسلیا»
معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور (مبارزه با) تأمین
مالی تروریسم و جرایم مالی است.وی از نهم تیرماه (30
ژوئن) برای یک سال (تا  30ژوئن  )2019به عنوان رئیس
 FATFانتخاب شده است .سفرهای مارشال بیلینگسلیا در
شرایطی که ریاست  FATFرا نیز بر عهده دارد ،نشاندهنده
پیوند عمیق  FATFبا وزارت خزانهداری آمریکاست .شاید
همین مسئله کافی باشد تا درباره برنامه اقدام ارائه شده از
سوی  FATFبه ایران ،تردید داشته باشیم.
••اعتماد  -محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران با بیان این
که قرار نیست اصالحطلبان غرق شوند،افزود :اصالحطلبان
حامی دولت بودهاند و این حمایت ناشی از اندیشهای بوده که
مسئولیتبار است و نیاز به پاسخ گویی دارد.
••ایران -زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب در تحلیل
سخنان اخیر رئیس جمهور نوشت :روحانی در سخنان
خود نشان داد که سیاست خارجی ایران درک و توانایی
این را دارد که بتواند از شکافهای موجود در عرصه روابط
بینالملل بهره بگیرد .چنان که او در سخنان خود تأکید کرد
باید با وجود همه دشواریهای پدید آمده در دوره ترامپ از
فرصتهای پدید آمده به واسطه او در کاخ سفید هم بهره
بگیریم.اینیعنیایرانمیتواندباادامهسیاستهایمعقول
و معتدل خود وگسترش ارتباط با اروپا کار را برای آمریکا،
نتانیاهو و سعودیها برای منزوی کردن ایران دشوارتر کند.

...

انعکاس
•• عصرایران نوشت :یک منبع آگاه نزدیک به نوبخت ،
درباره خبر دستگیری فرزند رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت  :این خبر از اساس دروغ و کذب است و چنین اتفاقی
نیفتاده است.وی خاطرنشان کرد :این خبرسازیها در
جهت تخریب دولت و اعضای کابینه است و به هیچ عنوان
صحت ندارد.
••مشرق نیوز نوشت :صحبتهای رئیسجمهور درباره
تنگه های دیگر به جز تنگه هرمز موجی از سؤاالت را در
پی داشته است مبنی بر این که ایران غیر از «تنگه هرمز»،
کدامین تنگه دیگر را در اختیار دارد؟ البته یک برآورد
میتواند این باشد که منظور آقای روحانی از تنگههای
دیگر ابزارهایی غیر از بستن تنگه هرمز است که در اختیار
ایران قرار دارد و به وسیله آن ها میتوان آمریکا را به راحتی
به زانو درآورد .اما «دهانه اروند» در نقطه تالقی این رودخانه
با خلیج فــارس ،دومین تنگه یا آبراههای است که تص ّو ر
انسداد آن خواب را از چشم جهان سلطه خواهد ربود.از
اهمیت دهانه اروند و مسیر آن در بحث صادرات نفت همین
بس که مقادیر معتنابهی از نفت و انرژی از این تنگه عبور
میکند و وارد خلیج فارس میشود.
••رویــداد  24نوشت  :اگر در دولت احمدینژاد تغییر
استانداران بعضی استانها به عدد هشت رسید ،روحانی
نیز رکوردشکنی خاص خود را داشت و بیشتر استانداران
را درمیانه راه تغییر داد .بیست استان یک بار شاهد تغییر
استاندار بودند.
••جهان نیوز نوشت :اوال ترامپ غلط می کند که رئیس
جمهور ایران را تهدید کند .روحانی جدای از افکار و سلیقه
سیاسی اش اینک در جایگاه رئیس جمهور ایــران و نظام
جمهوریاسالمیقرارداردوتوهینبهویدرعرصهبینالملل
آن هم از طرف فرد هرزه ای همانند ترامپ؛ به منزله توهین و
تهدیدکلکشورمحسوبمیشود.دوماینکهمعلوممیشود
که اظهارات مقتدرانه روحانی – در حوزه سیاست خارجه -تا
چه حد می تواند موثر و سبب کنش در عرصه بینالملل شود.
ترامپ در واقع در برابر اظهارات اخیر روحانی تنها همانند
همه توئیت های تهدید آمیز گذشته اش فقط گنده گویی
کرده است .سوم؛ یک سوال اساسی این است که چه کسانی
اینک باید پاسخ تهدید آمیز ترامپ به رئیس جمهور کشورمان
را بدهند؟ از وظیفه رسمی و ذاتی وزارت خارجه که بگذریم؟
این مقامات و وزیران دولت هستند که اینک باید در صحنه
عمل و گفتار پاسخ ترامپ را بدهند.
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روابطعمومی:
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خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
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پس از حضور جولیانی در نشست منافقین،پمپئو در جمع تعدادی از ایرانیان کالیفرنیا لفاظی کرد

شرط بندی روی اسب های مرده

«تخطئه و بدنام کردن رهبران ایــران» تهیه
شده است ».در همین زمینه مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا در سخنانی با طرح ادعاهایی
مذبوحانه علیه مقامات کشورمان و تکرار
ادعای گروهک تروریستی منافقین تأکید
کرد :همین ماه اخیر یک دیپلمات ایرانی به
اقدام برای بمبگذاری در وین متهم شد.

پمپئو در ادامــه اظــهــارات ضدایرانی اش با
توهین به رئیس جمهور و وزیــر امــور خارجه
کشورمان گفت :برخی میگویند اعمال
فشارها به ضرر میانهروی در ایران میشود،
اما میانهروی در رژیم ایران وجود ندارد ،وزیر
خارجه ظریف و رئیس جمهوری روحانی ،مثل
گرگی در لباس میش هستند .این به اصطالح
میانهروها همان انقالبیهای ضدآمریکایی
و ضد غرب هستند .وزیــر خارجه آمریکا در
بخشدیگریازسخنرانیخود،برخیمقامات
کشورمان را نیز همچون گذشته به فساد
مالی متهم کرد اما بدون ارائه کوچک ترین
مدرکی ،تنها به تکرار ادعاهای بیاساس و
اثبا تنشد های پرداخت که طی سال های
اخیر بارها و بارها از زبان منافقین و ضدانقالب
شنیده شدهاند .چندین مقام آمریکایی نیز روز
شنبه در مصاحبه با رویترز اذعان کرده بودند
اطالعاتی که کــاخ سفید به تازگی دربــاره
ایران منتشر میکند ،مانند این ادعا که پول
حاصل از برجام در داخل کشور هزینه نشده
است ،بعضا «ناقص»« ،اغرا قآمیز» یا کامال
«تحریفشده» هستند تا تصویر سیاهرنگی از
مقامات ایران ترسیم کنند.
▪حمایت از عامل جنایت خیابان پاسداران

پمپئو در ادامــه این سخنرانی ،در اقدامی
قابل تامل محمد ثالث (عامل جنایت خیابان
گلستان هفتم تهران) را نیز با تکیه بر ادعای
خــودش ،بیگناه (!) خواند و از اعــدام این
فرد که با اتوبوس ماموران نیروی انتظامی را
زیر گرفته و از اقدام خود ابراز رضایت کرده

برگرفته از کتاب «من و فرح پهلوی»،نوشته اسکندر دلدم

حزب جمهوریخواه پر کرده بودند.
▪اعتراض به سخنرانی ضد ایرانی پمپئو

همچنین در میانه سخنرانی مایک پمپئو
وزیر امور خارجه آمریکا یکی از حاضران که
با صدای بلند علیه سیاست دولت ترامپ در
جدا سازی کودکان مهاجر از والدین شان
شعار می داد توسط نیروهای امنیتی،به
زور از محل سخنرانی پمپئو که به علت این
اعتراض چند دقیقه با اخالل روبه رو شد ،به
بیرون از سالن برده شد.

▪توهین بی شرمانه پمپئو به روحــانــی و
ظریف

بود ،انتقاد کرد .وی همچنین بدون اشاره
به اقــدام غیرانسانی اخیر دولت آمریکا در
جدا کردن کودکان مهاجر از والدین شان
و صدها مــورد رفتار ضدبشری ایــن کشور
در سراسر جهان که به تازگی با انتقادهای
فراگیر مواجه شده است ،ایــران را به نقض
حقوق بشر متهم کرد .پمپئو بدون اشاره به
حضور نمایندگان اقلیت های مذهبی در
مجلس شورای اسالمی ادعا کرد :ما شاهد
سرکوب آزادیهای مذهبی در ایران هستیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین در
زمینه جنگ نرم واشنگتن علیه کشورمان،
گفت :دولت آمریکا یک کانال فارسی زبان با
پخش  24ساعت در هفت روز هفته با فرمت
تلویزیونی ،رادیویی ،دیجیتال و رسانه های
اجتماعی راه اندازی خواهد کرد.پیش از این،
المانیتور در گزارشی از افزایش فشار کنگره
آمریکا بر «رادیو فردا» و «صدای آمریکا» برای
مقابله بیشتر با ایران خبر داده بود .رویترز
نیز در گزارش افشاگرانه دو روز پیش خود با
اشاره به این که وزیر خارجه آمریکا و همچنین
حسا بهای وزارت خارجه ایــن کشور در
شبکههای اجتماعی در ماههای اخیر مطالب
متعددیعلیهجمهوریاسالمیایرانمنتشر
کردهاند ،به نقل از مقامهای کنونی و سابق
آمریکایی نوشته بود بخشی از این اطالعات
«ناقص یا تحریفشده» هستند .وی گفت:
«تعهد داریم بیشترین فشار را علیه ایران برای

تولید پول و انتقال آن اعمال کنیم .هسته این
کارزار را اعمال مجدد تحریمها علیه بخش
انرژی و بانکی ایران تشکیل میدهد .تمرکز
ما روی کشورهایی است که نفت ایــران را
وارد میکنند تا واردات نفت را تا آن جا که
میتوانیم به صفر نزدیک کنیم ».پمپئو اضافه
کرد« :ما از همه کشورها میخواهیم به کارزار
فشار بپیوندند».پمپئو پس از بیان توهین ها و
ادعاهایی علیه کشورمان ،در بخش دیگری از
سخنرانی خود در اجرای تاکتیک «چماق و
هویج» از اشتیاق دولت آمریکا برای مذاکره با
ایران نیز سخن گفت و از آمادگی ترامپ برای
مذاکره با مقامات ایران در صورت تغییر رفتار
تهران خبر داد! وی تأکید کرد :امیدوارم
ایران مسیر خود را تغییر دهد همانطور که
رئیسجمهور ترامپ گفته اســت ،ما مایل
هستیم در اینباره با ایران گفتوگو کنیم،
البته اگر پیشرفتهای محسوسی را در رفتار
ایران مشاهده کنیم.
▪خبرنگار المانیتور :تنها  15تا  20درصد
حضار مراسم ایرانی تبار بودند

با این حال پس از اتمام سخنرانی پمپئو در
کالیفرنیا« ،لورا روزان» خبرنگار المانیتور در
توئیتی نوشت :ایرانی-آمریکاییهایی که در
سخنرانی پمپئو شرکت کردهاند ،میگویند
تنها  15تا  20درصد حضار ایرانیتبار بودند
و بیشتر صندلیها را اعضای آمریکاییاالصل

▪توئیت ترامپ به روحانی

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز یک
پیام توئیتری خشمآلود علیه دکتر روحانی
رئیس جمهور کشورمان منتشر کرد و نوشت:
«هرگز و هیچوقت دوبــاره آمریکا را تهدید
نکن وگرنه از پیامدهایی رنج خواهید برد
که نظیرش را کمتر کسی در تاریخ تجربه
کــرده اســت .ما دیگر کشوری نیستیم که
سخنان دیوانهوار شما از خشونت و مرگ را
تحمل کند .مراقب باش!» با این حال نکته
قابل توجه این بود که این توئیت ترامپ کپی
بــرداری از یکی از توئیت های محمدجواد
ظریف بود ،موضوعی که حتی آسوشتیدپرس
هــم بــه آن اشـــاره کــرد.بــراســاس گــزارش
ایرنا توئیت ترامپ تنها تقلید و کپی برداری
از هشدار گذشته وزیر امور خارجه ایران به
غرب است که گفته بود «هرگز یک ایرانی را
تهدید نکنید».
▪همنوایی رژیم صهیونیستی و عربستان
با ترامپ و پمپئو

نخست وزیـــر رژیـــم صهیونیستی هــم در
سخنانی با حمایت از مواضع تند ترامپ و
پمپئو گفت :میخواهم از دونــالــد ترامپ
رئیس جمهور و مایک پمپئو وزیر امورخارجه
آمریکا به دلیل موضع سختشان علیه ایران
قدردانی کنم .همچنین خالد بن سلمان
بن عبدالعزیز آل سعود ،سفیر سعودی در
واشنگتن نیز صحبت های ترامپ را ستود.

ده ها هزار کاربر ایرانی توئیتر در اقدامی هماهنگ آمریکایی ها را از دخالت در امور ایران برحذر داشتند

#StopMeddlingInIran

محسن رضایی :آمریکا که بیش از  ۵۰هزار نیرو زیر تیغ ایران دارد باید مراقب باشد
مواضع ضدایرانی رئیس جمهور و وزیر امور
خارجه آمریکا ،برخالف آن چه تصور می
کــردنــد ،مــردم و مسئوالن را با یکدیگر در
محکومیت این مداخالت متحد کرد .عالوه
بر چهره ها و مقامات سیاسی کشورمان،
کاربران شبکه های اجتماعی نیز در اقدامی
قــابــل تــحــســیــن110 ،هـــــزار بـــار هشتگ
( #StopMeddlingInIranتــوقــف دخالت
در امور ایران) را توئیت و مداخله کشورهای
غربی در امــور داخلی کشورمان را محکوم
کــردنــد.بــراســاس گـــزارش بــرنــا ،استقبال
کاربران به حدی زیاد بود که در عرض چند
ساعت بیش از 110هزار توئیت با این هشتگ
منتشر شد .همچنین به گزارش ایسنا ،تعداد
زیــادی از کاربران با انتشار عکسهایی از
محمد مــصــدق بــه دخــالــت آمریکاییها و
کودتای سال  1332اشاره کردند و یادآور
شدند که میدانند سیاستهای آمریکاییها
مقابل ایــران تغییری نکرده اســت .یکی از
ایرانیان کرد با این هشتگ نوشت« :روی
تکثر قومی ایران حساب کردهاند .نمی دانند
ُکرد داشتیم به نام غالمعلی بایندر که در برابر
نظامیان متجاوز انگلیس درخلیج فارس
با دســت خالی با یــارانــش آن قــدر مقاومت
کرد تا به شهادت رسید .نمی دانند همین
دیروز ۱۱مرزبان ُکردمان برای دفاع از کیان
ایــران ســرافــراز جــان دادنـــد ».یکی دیگر از
کاربران هم توئیت کرد« :به دولت نقد داریم.
حاکمیت نظام رو خالی از اشکال نمی دونیم
اما خودمون پای درست کردن این مملکت
ایستادیم ».خبرنگار یکی از خبرگزار یها
هم در توئیت خود به حمایت دولت آمریکا از

منافقین اشــاره کرد و نوشت« :وقتی نیکی
هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل یکی از
توئیتهایگروهکتروریستیمنافقینراری
توئیت می کند! آن وقت دولت ترامپ افاضه
می کند به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم!
دم خروس هایتان را باور کنیم یا کردارتان
را؟!» عــمــاد بــهــاور در حمایت از هشتگ
 #StopMeddlingInIranازابـــــراهـــــیـــــم
یزدی نقل قول کرد« :در کولهبار سربازان
آمریکایی دمــوکــراســی یافت نمیشود».
یکی از کاربران بلوچستان نیز در حمایت از
تمامیت ارضی و سیاسی ایران توئیت کرد:
«ما سیستان وبلوچستانی ها شاید محروم
باشیم اما وطن فروش نیستیم ».به گزارش
ایرنا ،ژورنــال ایرانیان کانادا نیز در واکنش
به اظــهــارات مقامات آمریکایی با هشتگ
 #StopMeddlingInIranنوشت« :ترامپ
و پمپئو می گویند از مردم ایران حمایت می
کنند ،اما آن ها چندین سیاست اجرا کرده اند
که تاثیر منفی بر زندگی همه ایرانیان داشته
است .ایرانی های سراسر جهان صدایشان را
با هشتگ «دخالت در ایران را متوقف کنید»
علیه سیاست ضدایرانی ترامپ بلند کنند».
کسانی که از این هشتگ حمایت کردند ،آن
قدر در تفکرات سیاسی متضاد یکدیگر بودند
که یکی از کاربران در این باره نوشت« :امشب
با هشتگ  StopMeddlingInIran#مرز
بین دلخوری با دشمنی ،بین بلوغ سیاسی
با حماقت و لجاجت ،بین شرافت و اصالت
با مزدوری شفاف شد! بسیاری از کاربران به
رغم همه دلخوریها و غُ صه ها ،به موقع پشت
وطن ایستادند .درود به شرافتشان»

▪علیزاده :تهدید ترامپ رسم ًا توخالی
است!

علی علیزاده تحلیل گر مسائل سیاسی مقیم
لندن هم در واکنش به سخنان ترامپ نوشت:
تهدید ترامپ رسما توخالی است .دقیقا یک
ســال پیش هم می گفت آتــش وخشمی بر
سر کره می ریزد که جهان قبال تجربه نکرده
است .اما رهبر کره نترسید و متقابال تهدید
کرد.درنهایتترامپعقبرفت،بلوفشرسوا
شد وبا دیدار نمایشی اش قبل خلع سالح،
به کره مشروعیت داد و از انزوا درش آورد.
نوبت غرش ایران است.در واکنش به توئیت
ترامپ ،مقامات کشورمان نیز واکنش نشان
دادند .محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در توئیتر نوشت :آقای ترامپ
به آقای روحانی گفته است مراقب باش .شما
که بیش از  50هزار نیرو زیر تیغ ایران دارید
و این گونه دیوانه وار تهدید می کنید ،باید
مراقب باشید.

▪سناتور آمریکایی :آقــای ترامپ! جنگ لفظی علیه
ایران ،شما را از شر پرونده دخالت روسیه نجات نمیدهد

«ژاکوئین کاسترو» نماینده عضو کمیته سیاست خارجی
و اطالعات مجلس نمایندگان هم ضمن بازنشر توئیت

که ایران را محاصره کرده اید؟ شما فقط ده ها هدف جذاب را برای ما ساخته اید!

▪خبرنگاربلومبرگ:تهدیداتترامپمصرفداخلیدارد

«ساحل کاپور» خبرنگار سیاستداخلی «بلومبرگ» به
تهدیداخیر«ترامپ»علیهایراناشارهکردوآنرانمونهایاز
ادعاهاییخواندکهمصرفداخلیدارند«.کاپور»درتوئیتر
خود با اشاره به سابقه اظهارنظرهای ترامپ درباره تهدید
روسای جمهور آمریکا به جنگ با ایران نوشت« :ترامپ

...
اخبار

ایرنا -خط تولید موشک
هــــوا بـــه هـــــوای فــکــور
روزگذشته با حضور وزیر
دف ــاع افتتاح شــد .امیر
سرتیپ حاتمی در این
مــراســم گــفــت :بــا وجــود
تحریمها،پسازاتمامطراحی،ساختوآزمونشلیکموفق
موشک فکور در سال  ،96اینک خط تولید آن با استفاده از
توانایی ها و ظرفیت های بومی راه اندازی شد.وزیر دفاع
اضافه کرد :این موشک قابل تعمیم به هواپیماهای شکاری
جمهوری اسالمی است .فکور ،یک موشک هوا به هوای
راداری میانبرد است که بر اساس آخرین فناوری های روز
دنیا طراحی و ساخته شده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان نیز اظهارات پمپئو را «مزورانه»
و «سخیف» خواند و گفت :این سخنرانی ِ
«ابــزاری و تبلیغاتی» ،نشانه «درماندگی»
و «انـــزوای» آمریکاست .وی تاکید کرد:
ایرانیان پاسخ این گونه اظهارات و اقدامات
مداخله جویانه مقامات و سیاستمداران
آمریکایی را با انسجام و یکپارچگی مثال
زدنی خواهند داد.

ترامپ علیه ایران نوشت« :آقای رئیسجمهور جنگ (یا
جنگ لفظی) علیه ایران شما را در برابر «باب مولر» حفظ
نمیکند ».باب مولر سرپرست تیم تحقیقات درباره ارتباط
میان دستیاران ترامپ با روسیه به اتهام دخالت مسکو در
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکاست .مولر به
تازگی دست به تشکیل یک کمیته زده است تا افراد نزدیک
به ترامپ را که با این پرونده ارتباط داشتهاند ،احضار کند.

اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان
دولتمردان دراین رژیم بوده است .وی به دلیل ماهیت
شغل خبرنگاری اش ،ارتباطات وسیعی با مقام های تراز
اول کشور داشته است .وی در خاطرات خود آورده است:
در این جا بی مناسبت نیست به ذکر خاطرات دیگر درباره
سانسور مطبوعات بپردازم .امیرعباس هویدا [نخست
وزیر] سالی یک بار به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
می رفت و ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشکده
،نطقی هم بــرای دانشجویان ایــراد می کــرد .در یکی از
این بازدیدها (سال  )1355پس از آن که هویدا از قسمت
های مختلف دانشکده دیدن کرد ،برای نطق به آمفی تئاتر
دانشکده رفت .در آن جلسه ،من هم به اتفاق عده ای از
مدعوین حضور داشتم و اتفاقا کنار دست سناتور مصباح
زاده ،بنیان گذار موسسه کیهان و دانشکده علوم ارتباطات
اجتماعی نشسته بــودم .پس از پایان سخنان نماینده
دانشجویان ،هویدا پشت تریبون قرار گرفت« .دانشجویان
عزیز ،من هم مانند شما از این که مطبوعات درباره مسائل
مهم مملکتی بحث و انتقاد نمی کنند گله مند هستم و این
ایراد را همیشه به آن ها که از زیر بار مسئولیت مهم خود
شانه خالی می کنند گرفته ام! آن ها خودشان نمی خواهند
چیزی بنویسند! آن گاه صدای خود را بلندتر کرد و گفت:
آیا شما از یک چنین مطبوعاتی راضی هستید؟ دانشجویان
یک صدا فریاد کشیدند :نه ...هویدا ادامه داد :آیا به نظر
شما مطبوعات کشور ما این وظیفه مهم و حیاتی خود را به
درستی انجام می دهند؟
باز دانشجویان فریاد کشیدند :نه! ...
هویدا مجددا ادامه داد :آیا درست است در حالی که مملکت
این همه مسائل اساسی و مهم دارد مطبوعات آن ها را رها
کرده و دنبال اخبار هنری و جنایی بروند؟! همه دانشجویان
پاسخ منفی دادند.
هویدا که از تایید دانشجویان هیجان زاده به نظر می رسید
گفت :من هم در این باره با شما هم عقیده هستم و در مقابل
همه شما تاکید می کنم که هیچ سانسوری در مطبوعات
وجود ندارد( .در این جا سناتور مصباح زاده که در کنار من
نشسته بود زیر لب فحش رکیکی را خطاب به هویدا زیرلب
زمزمه کرد!)
و اگــر می بینید روزنــامــه و مجالت درب ــاره مسائل مهم
مملکتی بحث و انتقاد نمی کنند و همه چیز را برای آگاهی
خوانندگان خود نمی نویسند تقصیر خودشان است و این
خود آن ها هستند که از مسئولیت فرار می کنند .من در این
جا به عنوان نخست وزیر مملکت رسما اعالم می کنم که
تاکنون هیچ سانسوری وجود نداشته است و اگر هم موانع
جزئی در راه مطبوعات به وجود آورده بودند ،از این لحظه
به بعد مطلقا مانعی در راه مطبوعات وجود نخواهد داشت و
هیچ نوع سانسوری هم اعمال نخواهد شد!
با وجود این  ،اگر دیدید این ها باز چیزی ننوشتند بدانید که
تقصیر خودشان است و خود آن ها هستند که نمی خواهند
مسئولیت قبول کنند! و بعد از آن که نگاهی پیروزمندانه به
سوی حضار و مستمعین انداخت ،در میان کف زدن ها و
هورا کشیدن شدید از پشت تریبون پایین آمد .حالت من و
دیگر حضار و مدعوین را که اغلب در مطبوعات کارهایی به
عهده داشتند ،در مقابل نگاه های سرزنش بار دانشجویان
خودتان می توانید حدس بزنید ؛به خصوص بسیاری از
دانشجویان سناتور مصباح زاده ناشر کیهان را احاطه
کرده بودند و به استناد اظهارات هویدا مورد انتقاد قرار
می دادند! اتفاقا شب در مجلسی بودم که اغلب همکاران
روزنامه نویس در آن جا جمع بودیم( .باشگاه افسران در
خیابان سوم اسفند سابق ،روبه روی وزارت امور خارجه)
جریان عصر آن روز را برای آن ها شرح دادم .با خوشحالی
گفتم :مژده بدهید که با اعالم رسمی و صریح نخست وزیر
از این به بعد ما به هیچ وجه گرفتار سانسور نخواهیم بود!
داریوش آریا که عضو هیئت تحریریه روزنامه اطالعات بود
،خنده ای کرد و گفت :آقای دلدم خیلی ساده ای! امشب
قبل از این که به این جا بیایم به ما تلفن شد و گفتند به دستور
جناب نخست وزیر یک کلمه از نطقی را که در دانشکده
علوم ارتباطات اجتماعی ایراد کرده ،نباید چاپ کنید!

افتتاح خط تولید موشک هوا به هوای فکور

▪قاسمی :ایرانیان پاسخ اقدامات مداخله
جویانه آمریکایی هارا با یکپارچگی خواهند
داد

واکنش منفی برخی فعاالن و رسانه های غربی به مواضع ترامپ و پمپئو
عالوه بر واکنش منفی افکارعمومی داخل کشور ،برخی از
چهره ها و مقامات غربی نیز از اظهارات ضدایرانی مقامات
آمریکایی انتقاد کردند و آن را غیرمتعارف ،مضحک و دارای
مصرف داخلی و با هدف فرار از شر پرونده دخالت روسیه
در انتخابات آمریکا خواندند .به گزارش فارس ،کریستوفر
برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که تهدید به جنگ
هرگزمفیدنبودهاست.ویدرعینحالافزود:ماازگفتوگو
و مذاکره حمایت میکنیم و از هر دو طرف میخواهیم تا
خویشتن دار باشند و از جنگ لفظی خودداری کنند.

توئیت یک کاربر ایرانی به همراه موقعیت پایگاه های نظامی آمریکا:آیا شما فکر می کنید

بارها جنگ با ایران را چیزی خوانده که یک رئیسجمهور
بــرای اهــداف سیاسی داخلی مصرف میکند » .این
خبرنگار آمریکایی چند نمونه از توئیتهای ترامپ درباره
سیاست روسایجمهور سابق درباره ادعای جنگ علیه
ایران را در گذشته بازنشر کرده است.همچنین به گزارش
ایلنا ،ادعای روز گذشته ترامپ علیه ایران در واکنش به
هشدارهای روحانی از نظر رسانه آمریکایی «سی ان ان»،
غیرمتعارف خوانده شد .بر اساس این گزارش ،ترامپ قبال
هم درباره کره شمالی گفته بود« :کره شمالی بهتر است
دیگرآمریکاراتهدیدنکند.آنهاباخشموآتشمابهگونهای
مواجه خواهند شد که جهان به چشم خود ندیده است».
«سی ان ان» نوشت« :لفاظیهای آتشین میان سران
کره شمالی و آمریکا ادامه پیدا کرد ،اما هرگز به رویارویی
نظامیختمنشد.واشنگتنوپیونگیانگهماینکدرحال
مذاکره برای رسیدن به راه حلی دیپلماتیک برای برنامه
هستهای «کیم جونگ اون» هستند».

...

رفتار مزورانه هویدا نسبت به سانسور مطبوعات

کپی برداری ترامپ از توئیت ظریف

یک روز پس از آن که خبرگزاری رویترز از
تالش مقامات آمریکایی برای انتشار اخبار
تحریف شده و متناقض برای ایجاد بحران
داخــل ایــران خبر داده بــود ،رئیس جمهور
و وزیــر خارجه آمریکا سخنان تندی علیه
کشورمان مطرح کردند و به افشاگری اخیر
رویــتــرز مهر تایید زدنــد .دولــت ترامپ در
یک سال و نیم اخیر روی عناصر گروهک
تروریستی منافقین سرمایه گذاری کرده و از
آن ها حمایت جدی می کند و حتی جولیانی
وکیلترامپوبولتنمشاورامنیتملیآمریکا
با این گروهک ارتباط مستقیم دارند اما مقام
های آمریکایی که به طور مشهودی دچار
سردرگمی و عدم شناخت واقعی جامعه ایران
هستند این بار به سراغ گروه دیگری رفتند.
یک شنبه شب وزیر خارجه آمریکا در جلسه
گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی
ایران در کالیفرنیا حاضر شد و سخنان تندی
علیه کشورمان بیان کرد .اگرچه گزارش ها
نشان می دهد مقام های آمریکایی حتی در
جلب توجه همین تعداد هم موفق نبودهاند.
خبرنگار المانیتور توئیت زد که فقط 20
درصد حاضران در سخنرانی پمپئو ایرانی-
آمریکایی بودند و بقیه اتباع آمریکا بوده اند،
تا به این ترتیب حرکت های زیگزاگی دولت
آمریکا در حمایت از معاندان و مخالفان ایران
که از جایگاه اجتماعی در ایــران برخوردار
نیستند و برعکس در میان ایرانی ها بسیار
منفورند ،در حقیقت شــرط بــنــدی های
یک گاوچران روی اسب های مــرده باشد.
بــراســاس گــزارش بی بی سی خبرگزاری
رویــتــرز دو روز پیش بــه نقل از شــمــاری از
مقامهای آمریکا گزارش داده بود که «دولت
دونالد ترامپ کارزاری تبلیغاتی علیه نظام
ایران به راه انداخته که هدف آن ایجاد ناآرامی
در این کشور و اعمال فشار بر تهران است» و
«مطابق این طرح سخنرانیها و کارزارهایی
در شبکههای اجتماعی راهاندازی شده که
اطالعات مورد استفاده در آن ها بعضا "اغراق
شده" یا "در تضاد با اظهارات رسمی مقامهای
دولت آمریکا" است؛ اطالعاتی که با هدف
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▪نویسنده آمریکایی ادعاهای پمپئو را مضحک خواند

همچنین به گزارش ایرنا ،دانیل چارد نویسنده و مورخ
آمریکایی هم سخنرانی مایک پمپئو با موضوع «شنیدن
صداهای مردم ایران» را مضحک دانست و گفت :این یک
ریاکاری است چرا که اساسا دولت ترامپ حتی نماینده و
منعکس کننده صدای مردم آمریکا هم نیست.
▪واکنش انتقادی وندی شرمن

به گزارش ایسنا ،وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه
پیشین آمریکا خطاب به رئیس جمهور کشورش با انتشار
پیام توئیتری خود از لفاظیهای ترامپ علیه کشورمان
انتقاد کرد و با لحنی طعنهآمیز نوشت که ترامپ برای
ترتیب دادن یک نشست با روحانی ،بولتون (مشاور امنیت
ملی کاخ سفید) را به تهران خواهد فرستاد .برجام از مردم
ایران حمایت و امنیت ما را تضمین میکرد .توئیتها به
حصول توافقی بهتر نخواهد انجامید.

حسینی :کمیته سیاسی «جمنا» در
شهرستانها راهاندازی میشود
فــــارس  -ســیــد محمد
حسینی عضو هیئت
رئــیــســه جبهه مــردمــی
نیروهای انقالب گفت:
بــه دنــبــال راه انـــدازی
کــمــیــت ـههــای سیاسی
در مــرکــز اســتــان هــا و
شهرستان ها هستیم تا تحوالت و رخدادهای مهم استانی
و شهری رصد و ارزیابی شود .وی افــزود :تاکنون هیئت
موسس نیمی ازاستان ها نهایی شده است و درهفته های
آینده هیئت موسس بقیه استان ها نیز نهایی می شود تا
این هیئت ها بتوانند به سامان دهی شوراهای شهرستانی
واستانی اقدام کنند.
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