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تازههای مطبوعات
••ایران – به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده
است که نشان میدهد یک نهاد ،تصاویری از مجموعه طنز
«دکترسالم»راکهتوسطخبرگزاریدانشجوتهیهمیشود،
در محوطه پارکی در این شهر پخش کرده است .در این
ویدئو فردی در جایگاه رئیسجمهوری قرار گرفته و به ایراد
سخنرانی میپردازد .در میانه سخنرانی نیز صدای خنده
و موزیکی مضحک پخش میشود .یک منبع آگاه میگوید
استانداری گیالن ماجرای تمسخر رئیسجمهوری در
شهرستان فومن را پیگیری کرده است.
••اعتماد  -یکی از اشتباهات دولت دوازدهم این است
که درخصوص مشکالت اداره جامعه بهشدت نگاه به
بیرون دارد .این که تحوالت خارجی چه میشود ،این که
مناسبات بین مث ً
ال کنگره و ریاستجمهوری آمریکا چطور
است و...نباید تمام جهتگیریهای دولت را تحت تأثیر
قرار دهد.
••وطن امــروز -سردار غالمرضا جاللی ،رئیس سازمان
پدافند غیرعامل کشور در گفت و گو با این روزنامه تأکید
کرد :شرکتهایی در امارات ،اردن و عمان آمدند و منطقه
را بررسی کردند و به نوعی به آنتنهای خاصی مسلح کردند
که آن جا سامانه بارشی را جذب میکند .این مورد با ساز و
کارهای خاصی انجام میشود و یک دانش شناختهشده
است.درکشورخودمانازخیلیازاینشرکتهایخارجی
دعوت کردیم و با آن ها جلسه داشتیم .جملهای که من
گفتم صرفا این بود که به تغییرات آبو هوایی کشورمان
مشکوکیم .مشکوکیم یعنی این که باید بررسی شود و مورد
تحلیل قرار گیرد.

...

انعکاس
••مشرق نوشت  :علی اکبر والیتی رئیس هیئت مؤسس
و امنای دانشگاه آزاد با اشاره به تغییر رئیس این دانشگاه
گفت :هیئت امنای دانشگاه به اتفاق آرا به این تحول رأی
دادند که این تغییر به هیچ وجه نفی کسی نیست .فرهاد
رهبر زحمات زیادی در دانشگاه آزاد اسالمی کشیدند و این
تغییر مدیریت ،مانند دوی امدادی است که مشعل مدیریت
اکنون به طهرانچی سپرده شده است.
••تابناک نوشت  :علیرضا رحیمی ،نماینده مجلس در
حساب توئیتر خود نوشت :شرح تجمع طالب در فیضیه
را از نمایندگان قم به طور جداگانه شنیده ام .دیروز حین
بحث در کمیسیون امنیت ملی آقای کریمی قدوسی گفت
که ماجرای پالکارد سناریوی خود خانواده آقای هاشمی
اســت بــرای مظلوم نمایی! حتی عکاس هم به فیضیه
فرستاده اند گفتم پس مقصر اصلی خانواده آقای هاشمی
هستند؟! گفت :بله!
••نواندیش نوشت  :محمود احمد ینژاد به ممنوعیت
ورود سرنا ویلیامز تنیسباز مشهور آمریکایی به افتتاحیه
مسابقات جهانی تنیس در فرانسه به دلیل نوع پوشش
او اعتراض کرد .احمد ینژاد طی یک توئیت در صفحه
شخصی توئیتر خود نوشت :چرا فرنچ اوپن(رقابتهای
تنیس فرنچ اوپن در پاریس) به سرنا ویلیامز بیاحترامی
کرده است؟ متاسفانه برخی افراد در همه کشورها از جمله
کشور خودم ،معنی واقعی آزادی را نمیدانند.
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ارزیابی چهره های سیاسی از جلسه بهارستان

حرکت درمسیر وحدت یا رودست خوردن از سوال کنندگان ؟
آشنا  :روحانی هزینه حفظ آرامش و نبود تنش درکشور را پرداخت

حضور رئیس جمهور در مجلس و پاسخ هــای او به
نمایندگان مردم که در چهار مورد از پنج سؤال نتوانست
نظر مساعد آنــان را جلب کند با واکنش چهره های
سیاسی نیزروبهروشد.اینچهرههایسیاسیاظهارات
روحانی را نشان دهنده تالش او برای حفظ وحدت در
کشور خواندند و در عین حال برخی دیگر نیز از صراحت
و شفافیت نداشتن سخنان روحانی انتقاد کردند.

▪تاجزاده :روحانی می توانست گام بلندی در رشد
آگاهی های عمومی بردارد

مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالح طلب هم در
توئیتر خود نوشت :روحانی میتوانست با تبیین علل
و عوامل اصلی مشکالت کشور گام بلندی در جهت
رشد آگاهیهای عمومی بردارد و مشارکت ملت را
بــرای حل معضالت ،خنثیکردن کارشکنیهای
ی ترامپ جلب کند .رای منفی
دولت پنهان و طمعورز 
مجلس نشان داد نگفتن حقایق رقیب را جری و مردم
را ناامید میکند.

▪آشنا :میتوان توهین و «بگم بگم» نکرد و فیلم
مخفی نشان نداد

حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری دربــاره
جلسه مجلس نوشت :جلسه روزگذشته مجلس نماد
قدرتمندیاز بلوغمردمساالری دینی درچهلسالگی
جمهوری اسالمی بود .معلوم شد میتوان توهین
نکرد ،بگم بگم نکرد ،فیلم مخفی نشان نداد ،دیگران
را متهم نکرد و پاسخ ســواالت را با آرامــش و متانت
ارائه کرد ،معلوم شد مجلس در کمال اقتدار میتواند
پاسخها را نپذیرد .وی در ادامه دیدگاه خود تأکید کرد:
روحانی یک بار دیگر هزینه حفظ آرامش و نبود تنش
در کشور را پرداخت .او می داند که باید سنگ زیرین
آسیاب باشد .موفقیت دولت در گرو اصالح مسیر و
ارتقای تدبیر و تعامل فعال تر با مجلس و مردم است.
سر خم می سالمت /شکند اگر سبوئی.
▪هاشمی:همهبایدباهمدلیوهمراهیهمکاریکنند

محمد هاشمی عضو هیئت موسس حزب کارگزاران
هم درباره اظهارات رئیس جمهور در جلسه مجلس
گفت :رئیسجمهور بر ضــرورت وحــدت ،همدلی و
همراهی تکیه داشــت؛ هرچند پیشبینی میشد
که جلسه کمی تندتر باشد اما در شرایطی که کشور
وضعیت خاصی به خود دارد جلسه خوبی بود.
▪نوروزی:روحانیمیتوانستشفافترسخنبگوید

صــادق نـــوروزی دبیرکل حــزب توسعه ملی ایــران
اسالمی هم گفت :رئیس جمهوری می توانست در
مجلس شــورای اسالمی شفاف تر سخن بگوید اما
روحانی در پی ایجاد آرامش و دوری از تنش بود این
درحالی است که طرف مقابل نمی خواهد آرامشی
شکل بگیرد .در این اوضاع هر نهادی سعی می کند
خودش را تبرئه کند .مجلس هم سعی کرد گلیمش
را بیرون بکشد .رئیس جمهوری شاید در مراحل بعد
مجبور شود از موضع دیگر برخورد کند.

▪صوفی :روحانی نتوانست افکارعمومی را قانع کند

▪ ▪ رئوفیان :جلسه مجلس فرصت خوبی برای برادری
مجلس و دولت بود

ایــن در حالی اســت که برخی چهره هــای سیاسی
اصالح طلب ،دیدگاه متفاوتی راجع به نظر مشاور
رئیس جمهور و برخی دیگر از چهره ها درباره جلسه
دیروز بهارستان دارند .محمدعلی ابطحی از چهره
های برجسته اصــاح طلب در توئیتی که حاکی از
انتقاد وی از راهبرد روحانی در جلسه بهارستان بود،
نوشت :آقای روحانی امروز بدجوری توی سیاست رو
دست خورد .به جای هر توضیح جدی یک منبر  -واقعا
منبر -در فضیلت وحــدت رفــت .ناصح امین شده
بود .ولی مخالفانش در عوض سکوت کردند و چراغ
خاموش و بدون هزینه فقط رای ندادند .فاعتبروا یا
اولی السیاسه.

▪ایمن آبادی :دولت باید روش های خود را اصالح
کند

علی صــوفــی ،وزی ــر دول ــت اصــاحــات نیز درب ــاره
جلسه روز گذشته مجلس گفت :آقای روحانی با یک
مالحظاتی به مجلس آمد و پاسخ سؤاالت نمایندگان
مجلس را داد .به همین دلیل ایشان نتوانست افکار
عمومی را قانع کند .قانع نشدن نمایندگان مجلس
رفتار سیاسی آنــان بــود ،اما در واقعیت جوا بهای
روحانی افکار عمومی را قانع نکرد.
▪ابطحی :روحانی رو دست خورد

▪زیباکالم :سکوت روحانی تاکنون هیچ دستاوردی
نداشته است

صادق زیباکالم از دیگر چهره های سیاسی اصالح
طلب در اظهاراتی کنایه آمیز گفت :این از تصورات
آقای روحانی است که باید سکوت کرد و نگذاشت
کشور دچار التهاب شود .در سالهای اخیر هرقدر
ایشان بیشتر سکوت کرده ،تندروها حمالت بیشتری
علیه او کردند .بنابراین به نظر می رسد که سکوت آقای
روحانی تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.
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در ایــن میان ابوالقاسم رئوفیان ،فعال سیاسی
اصولگرا گفت :هرچند برخی نمایندگان باید در
ســؤاالت خــود از رئیسجمهوری منصفانهتر عمل
میکردند ،امــا جلسه مجلس فرصت خوبی برای
نزدیکی و بــرادری بین مجلس و دولت بود ،چراکه
مسئوالن باید با یکدیگر گفتوگو کنند ،نه آن که بر
صورت یکدیگر پنجه بیندازند.

غالمعلی جــعــفــرزاده ایــمــن آبــــادی نــایــب رئیس
فراکسیون مستقلین مجلس هم با تأکید بر این که
سؤال از رئیس جمهور نباید به قوه قضاییه برود ،گفت:
دولت باید روش های خود را اصالح کند در غیر این
صورت وزیران دیگر هم آسیب می بینند .خود آقای
رئیس جمهور باید ورود کند و با نمایندگان نشست
و جلسه بگذارد و ارتباط برقرار کند تا بتواند فضا را
تلطیف کند.
▪مصری :نمایندگان آماده کمک به دولت اند

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس
شورای اسالمی هم با بیان این که امروز با ارائه و انجام
یک گفتوگوی ملی به این نتیجه رسیدیم که بحثها
این طور پیش برود ،گفت :فردا شروعی است به سمت
چهار سوالی که نمایندگان قانع نشدند و باید برنامهها
و لوایح دولت را در این باره ببینیم .امروز یک شروع
است و یک پایان نیست .نمایندگان آمادگی دارند
در کمک به دولت در خدمت دولت باشند .امیدواریم
بتوانیم بر اساس اخالق اسالمی گفتوگوی سازنده
داشته باشیم.

مقام های فرانسه ،انگلیس و آلمان
با موضع گیری های خود تصریح کردند

اروپابهدنبالدورزدنکانالسوئیفت
ادیب -تحریم سوئیف یا همان سامانه تسهیل تبادالت بانکی
میان بانک های بزرگ دنیا ،از  13آبان اجرایی می شود ،اما
سه کشور اصلی اروپا بار دیگر در موضع گیری های جداگانه ای
اعالم کرده اند که در پی جست و جوی راهی برای حفظ برجام
و مبادالت پولی با ایــران هستند.در نخستین موضع گیری
روزهای اخیر در این باره ،وزیر دارایی فرانسه دوشنبه در یک
کنفرانس خبری تأکید کرد که کشورش در کنار آلمان مصمم
است که یک ابزار مالی را پیاده سازی کند تا از قربانی شدن
توسط تحریم های فرا سرزمینی آمریکا جلوگیری کند .به گفته
لومور وزیر دارایی فرانسه استفاده از بانک سرمایه گذاری اروپا
به عنوان یک «کانال مالی» بسیار پیچیده خواهد بود و به همین
منظور دولت های فرانسه و آلمان در حال گفت وگو با بانک های
مرکزی خود هستند تا آن ها را به میدان بیاورند.هایکو ماس وزیر
خارجه آلمان هم در این باره اظهار نظر کرد و گفت که اتحادیه
اروپا در حال تالش برای صیانت از روابط تجاری با ایران و باز نگه
داشتن کانال های مالی است .او همچنین پیشنهاد قبلی خود
را برای مستقل کردن نظام های پرداخت بین الملل همانند
سوئیفت از نفوذ آمریکا تکرار کرد .به گزارش تابناک ،ماس در
سخنرانی به همراه همتای کانادایی خود به رغم اذعان به این که
ایجاد یک کانال مالی جدید ،سخت است ،گفت :ما باید واکنش
نشان دهیم و استقالل و اقتدار اروپا را در سیاست های تجاری،
اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
روزنامه تایمز هم دیروز سهشنبه به نقل از مقام های انگیسی
گزارش داد که لندن با هدف حفظ برجام ،درصدد پیدا کردن
راهکارهایی برای اجتناب از تحریمهای آمریکا علیه ایران
برآمدهاســت .ایــن روزنــامــه به دیــدار اخیر مقامهای وزارت
خارجه و دارایی انگلیس با همتایان ژاپنی خود اشاره کرده که
با موضوع مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران صورت گرفته
است .همچنین امانوئل مکرون که دو روز پیش در تماس تلفنی
با روحانی ،هشدارهای ایران را شنید ،دیروز در جمع سفرای
فرانسه در کشورهای مختلف اعالم کرد :هدف فرانسه حفظ
توافق هستهای با ایران است.
▪انتقاد مقامات آمریکایی از اروپا

تارنمای خبری واشنگتنفریبیکن نزدیک به محافظه کاران
آمریکایی ،در گزارشی از رفتار اروپا انتقاد کرد .به نوشته این
سایت آمریکایی مقام های این کشور گفته اند که اروپایی ها
با تالش برای نجات دادن توافق هسته ای در حال مسموم
کردن روابط با دولت ترامپ هستند .به گزارش تسنیم ،یکی
از مقامات ارشد کنگره که نخواسته است نامش فاش شود،
گفته است :اروپا متعمدانه ایران را به آمریکا ترجیح داده و این
کشور را انتخاب کرده تا تنها چند میلیون دالر درآمد بیشتر به
دست آورد.
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کوتاه از سیاست
محسن رضایی :کشور نیازمند قیام ملی
علیه فشارهای اقتصادی آمریکاست
ایسنا  -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین
اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و
تلویزیونی مراکز استانها اظهار کرد :در شرایط کنونی
کشور که آمریکاییها قصد زورگــویــی علیه ایــران را
دارند ،این جشنواره در سرزمین شکست محاصرههای
ایران و دیکتاتوری برگزار شده است .محسن رضایی
افزود :شرایط کنونی کشور نیازمند قیام ملی از سوی
مردم علیه زورگویی غیرقانونی و فشارهای اقتصادی
آمریکاست.

همکاری قرقیزستان و ایران در بخش
مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری

فــارس -سفیر ایــران در قرقیزستان با «اوت کورسان
آســانــوف» معاون وزیــر کشور قرقیزستان بــرای بررسی
همکاریهای دوجانبه دیدار کرد .در این دیدار طرفین
مالحظات توافق نامه پیشنهادی توسعه همکاری در بخش
امنیت و نظامی را مورد بحث قرار دادنــد .براساس این
گزارش در چارچوب توافق نامه جدید تعامالت قرقیزستان
و ایــران دربـــاره همکاری در زمینه مــبــارزه با تروریسم
بینالمللی ،قاچاق ســاح و جرایم سایبری گسترش
خواهد یافت.

سفیر ایران با رئیسجمهور عراق دیدار کرد
فارس -رئیسجمهور عراق با سفیر ایران در بغداد دیدار و
گفتوگو کرد .در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط و
همکاریهای دوجانبه و تحوالت سیاسی در منطقه و عراق
رایزنی کردند .فواد معصوم در این دیدار بر ضرورت تقویت
و توسعه همکاری های مشترک در کلیه زمینهها با هدف
خدمت به منافع دو ملت عراق و ایران تاکید کرد .همچنین
ایرج مسجدی برحمایت ایران از ثبات عراق و تالش برای
افزایش همکاریهای دوجانبه تاکیدکرد.

رئیس بنیاد شهید :حرمت حوزه و مراجع
در حوادث اخیر قم شکسته شد
ایسنا  -حجتاالسالم شهیدی با اشاره به حوادث اخیر قم،
گفت :اتفاقی که در مکان حوزه افتاد ،اتفاق خوبی نبود زیرا
حرمت حوزه و مراجع شکسته شد  .رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران افزود :پس از این اتفاق مراجع عظام به این مسئله
حساسیت نشان دادند و آن را تقبیح کردند؛ این کارها جز
ایجاد نومیدی در جامعه ثمری دیگر ندارد.
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