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تازههای مطبوعات
••ایران -در حالی که وکیل بابک زنجانی تالش میکند
این متهم نفتی را فردی دلسوز بیتالمال معرفی کند و توپ
واریز نشدن دو میلیارد یورو را به زمین شرکت نفت بیندازد،
اکبر پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت
و گو با این روزنامه گفت :کاش آقای زنجانی یک بار هم که
شده ،فقط یک حساب بانکی معرفی میکرد که حداقل
پولی در آن باشد.
••وطن امروز -امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس
در امور بین الملل گفت :آمریکا توان مقابله نظامی با ما را
نخواهد داشت اما اگر روزی برد موشکهای ما به حداقل
برسد و به تلآویو نرسد و تهدیدی برایشان نباشیم ،این
یعنی شروع تهدید جدی جنگ علیه ایران.
••جام جم -این روزنامه در گزارشی با اشاره به نگرانی ها
درخصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان
نوشت :در پس ایــن وداع با مــدیــران کهن ســال که بیم
خمودگی در نهادهای اجرایی کشور را بیشتر میکند،
یــک نــگــرانــی نهفته اســـت؛ ای ـنکــه مــبــادا جــای خالی
مدیران باسابقه را آقازادههایی پر کنند که بدون توجه به
شاخصهای شایستهساالری ،صرفا بهدلیل مالحظات
خانوادگی ،روابط شخصی یا حزبی ،میخواهند عهدهدار
مسئولیتهای سنگین شوند.
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با اشاره به اظهارات
اخیر رئیس دولت اصالحات درباره دولت روحانی نوشت:
رسانهها و فعاالن اصالحطلب تالش میکنند عذرخواهی
او برجسته شود،اما قسمت مهم آن سخنرانی آن جاست
که میگوید« :مــا از انتخاب خــود #پشیمان نیستیم!»
عذرخواهی که بهخاطر تَکرار بــود ه ،اما با رنگ و لعاب
سیاسی تالش شده تا خیلی به چشم نیاید ،حال آن که
گرای غلط دادن به مردم گناهش بیش از یک عذرخواهی
ساده است؛ در این میان جماعتی همچنان تبعیت از حرف
و راهکار امثال خاتمی رو تَکرار میکنند.
••اطالعات -مدیرکل راهداری جاده ای استان اردبیل
اعالم کرد :با برگزاری جلسات متعدد ودیداربا کامیون
داران استان اردبیل برخی از مشکالت مهم آنان بررسی
وحل شد .رحمتی افزود :به این ترتیب  ۲۰درصد به کرایه
ها افــزوده شد و نوبت دهی به کامیون داران نیزکامال
الکترونیکی شــده و همچنین لــوازم یدکی والستیک
نیزازطریق وزارت صنعت تامین خواهد شد.
••شــرق -ایــن روزنــامــه طی اطالعیه ای در سایت خود
نوشت :با توجه به افزایش هزینههای تولید روزنامه در چند
ما ِه اخیر ،و تالش ما در زمینه ادامه انتشار روزنامه «شرق»
ِ
حفظ کیفیت و تیراژ روزنامه ،ناگزیر به
بهروال معمول و
ِ
فروش آنالین
حذف امکان بازدید رایگان سایت و بهتبع آن
ِ
مطالب از طریق سایت هستیم.
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انعکاس
••تابناک نوشت :ذوالنوری نماینده مردم قم با اشاره
به ســوال از رئیس جمهورگفت  :وزی ــران ،مدیرکلها و
استاندارها بسیج شده بودند؛ معاونان پارلمانی وزیران
بسیج شده بودند و حتی یک نماینده ـ اگر الزم شد اسم هم
میبرم ـ میگفت «این ها به شهر ما رفتند .خانمهای مورد
اعتماد مردم را وادار کردند تا بیایند پیش مادر من .آن قدر
روی فکر او کار کردند که به بچهات -که نماینده مجلس
است -بگو امضایش را پس بگیرد تا این که مــادرم گفت
شیرم را حاللت نمیکنم اگر امضایت را پس نگیری!» یک
بار ساعت  3شب نمایندهای با من تماس گرفت که «آقای
ذوالنور؛ استاندار در به در دنبال من میگردد .من یک تکه
فرش یک متر و نیمی برداشتم و به بیرون تهران رفتم تا یک
گوشهای شب را به صبح برسانم تا این ها مرا رها کنند» .
••انصاف نیوز نوشت  :در پی اعالم خبر بازداشت کارمند
یکی از معاونت های ریاست جمهوری توسط سخنگوی
دستگاه قضایی ،یک منبع آگاه تأکید کرد :فرد مذکور قبال
از کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری بوده ،تسویه
حساب کامل کرده و در دولت دوازدهم هیچ مسئولیتی در
هیچ یک از معاونت ها و زیر مجموعه های دفتر و نهاد ریاست
جمهوری نداشته است.
••نامه نیوز مدعی شد  :قاضی پورنماینده مردم ارومیه
در جواب توئیت یکی از فعاالن رسانهای که مدعی نوشته
بود «:آقای قاضی پور برای اثبات ساده زیستی اش گفته
شب ها درمجلس می خوابد.آیا اوحاضراست درباره باغ
بزرگ وچندخانه درارومیه وتهران که منتسب به اوست و
سفراروپایی با فرست کالس هم شفاف سازی کند؟» گفت:
از قدیم االیام وضع مالی ما خوب بود .ابزار فروشی داشتیم
برای این در تهران خانه داشتیم چون وقتی به تهران می
آمدیم در منزل خودمان باشیم .قبل از آن که کارمند بشوم
ابزار فروشی را بستم .هرچه ملک در آذربایجان شرقی و
تهران داشتم همه را به ارومیه بردم .ارومیه وطن ،عشق و
عالقه من است .اگر قاضی پور قاضی پور است ،برای محکم
بودنش است ،باج نمی دهد و باج نمی گیرد.
••جهان نیوز نوشت  :علی اعطا سخنگوی شورای شهر
تهران با اشاره به ارسال فهرست  91نفره شهرداری تهران
در خصوص کارمندان بازنشسته در خصوص وضعیت
شهردار تهران بیان کرد :در خصوص آقای افشانی نیز هم
اکنون نمیتوان اظهار نظر کرد چرا که در قانون جدید لفظ
همترازی شهردار تهران با وزیر برداشته شده است اما جایی
هم از کلمه ملغی استفاده نشده است و به لحاظ حقوقی به
این معناست که لغو نشده و به قوت خود باقی است.
••سایت  598مدعی شد  :حسام الدین آشنا ،مشاور
رئیس جمهور که در شبکه اجتماعی توئیتر فعالیت چشم
گیری دارد ،نظرسنجی دربــاره گفت و گوی تلویزیونی
رئیس کل بانک مرکزی انجام داد که نتیجه آن به شرح زیر
است13 .درصد گفته اند حساب شده و خوب است61 ،
درصد گفته اند فقط سخنرانی بود و  26درصد گفته اند
اگر بگذارند درست می شود.
• •تــابــنــاک نــوشــت:حــاجــی دلــیــگــانــی ،عــضــو کمیسیون
برنامهوبودجه مجلس با اشــاره به فضای سنگین رایزنیها،
انتصابهایمشکوکوبده،بستانهایعجیببرایجلوگیری
ازاستیضاحوزیراقتصادگفت:هرچهجلوترمیرویم،بهدرستی
استیضاحمذکوربیشترپیمیبریم.متأسفانه،برخینمایندگان
مجلس که نامشان را نمیآورم به دنبال دریافت امتیاز در این
ِ
نخست مطرحشدن استیضاح ،یکی
شرایط هستند .در روزهای
ازنمایندگانمجلسدرچهارشنبهبعدازظهربهدفتریمیرودو
در آن جا قول داده بود تالش کند استیضاح رأی نیاورد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
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اتحادیه اروپا قانون مسدود سازی تحریم علیه ایران را اجرایی کرد

بدون موضوع

آغازاقدامات اروپا برایمقابله با تحریم ها

مصطفی طاهری

آلمان به شرکت های این کشور برای دور زدن تحریم های ایران چراغ سبز نشان داد

ادیب -اجرای قوانین مقابله کننده با تحریم
های آمریکا از امروز ،صدور یک بیانیه شدید
علیه آمریکا و بررسی برخی راه ها برای دور
زدن تحریم های آمریکا و بررسی راهکارهای
همکاری اقتصادی با ایران ،اقداماتی است
که اروپــا طی  24ساعت گذشته و همزمان
با آغاز دور نخست تحریم های آمریکا انجام
داده است .اولین دور تحریم های برجامی
آمریکا علیه ایران از ساعت  8:30امروز به
وقت تهران ،آغاز می شود .مهم ترین حوزه این
دور از تحریم ها ،بحث دالر است .اتحادیه اروپا
در بیانیهای از بازگشت تحریمهای آمریکا
علیه ایران شدید ًا ابراز تاسف کرده و گفته
است که این اتحادیه و دیگر امضاکنندگان
توافق هستهای با ایران تالش میکنند که
کانالهای سرمایهگذاری در ایران را باز نگه
دارند .همچنین شب گذشته رئیس جمهور
آمریکا فرمان اجرایی بازگشت تحریمهای
ایران را امضا کرد و کاخ سفید هم با صدور
بیانیه ای ضمن اعــام رسمی آغــاز تحریم
های ایــران ،تأکید کرد :افــراد یا نهادهایی
که کار با ایران را کاهش ندهند ،خود را در
معرض عواقبی سنگین قرار خواهند داد.
این بیانیه همچنین افزوده است :واشنگتن
از تالشهای اروپا در حمایت از شرکتهای
فعالش در ای ــران در زمینه اعــمــال مجدد
تحریمها نگرانی ندارد.
▪پیش بینی کانالهایی برای تراکنشهای
مالی با ایران توسط اروپا

به گــزارش دویچه ولــه ،از آن جا که آمریکا
در چهارچوب تحریمهای خــود قصد دارد
دسترسی ایران به دالر و منابع مالی را محدود
کــنــد ،اتــحــادیــه اروپـــا اع ــام ک ــرده اســت که
کانالهاییبرایتراکنشهایمالیپیشبینی
خواهد کرد .به گزارش ایرنا موگرینی مسئول
سیاست خــارجــی اتحادیه اروپـــا در بیانیه



مشترکی با وزیران خارجه سه کشور آلمان،
فرانسه و انگلستان در ایــن بیانیه برجام را
«عنصری کلیدی برای معماری منع اشاعه
هستهای در جهان» توصیف کــرده و گفته
اند که انتظار میرود ایران به «اجــرای کامل
تعهدات هستهای خود ذیل توافق هستهای
ادامه دهد ».بخش مهم این بیانیه آغاز اجرای
قوانین مسدودساز از امــروز اســت .قوانینی
که نسخه به روز شده قوانین مقابله با تحریم
های آمریکا در سال  1966است .در بیانیه
اروپــا هدف از اجــرای این قوانین «حفاظت
از شرکتهای فعال در ایــران در برابر آثار
تحریمهای فراسرزمینی آمریکا» اعالم شده
است.در ادامه این بیانیه آمده است« :اعضای
باقیمانده برجام ،متعهد شدهاند که از جمله،
کانالهای مالی موثر با ایران و ادامه صادرات
نفت و گاز ایران را حفظ کرده و تداوم بخشند.
در این مسئله ،مانند دیگر موضوعات ،کار ما
ادامه دارد ،از جمله با کشورهای ثالث عالقه
مند به برجام و حفظ رابطه اقتصادی با ایران.
در هفتههای آینده ،این تالشها ،در سطح وزرا
مورد ارزیابی قرار گرفته و تشدید میشوند».
▪استقبال اروپــا از اقــدام نفتی چین در
حمایت از ایران

دیروز همچنین مشاور ویژه مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا در پیامی توئیتری
از اقــدام چین مبنی بر مخالفت با خواست
آمریکا در قطع واردات نفت از ایران استقبال
کــرد .شبکه تلویزیونی «ســی سی تی وی»
چین خبر داد که اتحادیه اروپــا کشورهای
عضو خود را تشویق خواهد کرد تا دنبال راه
هایی برای انتقال ارز به بانک مرکزی ایران
باشند .این کار به دولت ایران کمک میکند
تا تحریم های آمریکا را دور بزند و درآمدهای
حاصل از فروش نفت خود را از اتحادیه اروپا
دریافت کند.

...

political@khorasannews.com

مفاخر ملی را در تلویزیون ذبح نکنید!

▪چراغ سبز آلمان برای دور زدن تحریم ها

در این بین آلمان جدی تر و فعال تر از دیگر
کشورهای اروپــایــی به نظر می رســد؛ وزیر
اقــتــصــاد ایــن کــشــور دیـــروز اعـــام کــرد که
همچنان به ارائــه تضمینهای الزم برای
صــادرات و سرمایهگذاری به شرکت هایی
که به داد و ستد با ایــران میپردازند ،ادامه
میدهد .به گــزارش نشریه پولیتیکو اتاق
صنعت و بازرگانی آلمان هم به همه تجار و
بازرگانان و سرمایه گذاران این کشور چراغ
سبزنشاندادهاستکهبااستفادهازابزارهای
در اختیار خود ،سعی در دور زدن تحریم های
آمریکا علیه ایــران کنند .به گــزارش دویچه
ولــه شرکتهای آلمانی فعال در ایــران با
توجه به بازگشتتحریمهای آمریکا از دولت
آلمان درخــواســت کمک و تاکید کــرده اند
که بزرگترین مشکل آنــان نه پوشش بیمه
هرمس که یافتن بانکی برای انجام تبادالت
و معامالت است .همزمان «شولتس» سفیر
اتریش در ایران با اشاره به خروج «اوبر بانک»
اتریش از ایران از ترس تحریمهای آمریکا به
ایلنا گفت :متوجه شدیم که حتی بانکهای
محلی که ارتباط چندانی با آمریکا ندارند
هم در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا آسیب
پذیرند به همین دلیل ابتکار عمل راهاندازی
فرایند عملیاتی کردن «بانک سرمایهگذاری
اروپــــا( »)EIBدر ایــران توسط اتریش کلید
خورد.بانک سرمایه گذاری اروپا( »)EIBهم به
یک راه حل برای اجتناب از به خطر انداختن
وضعیت اقتصادی خــود نیازمند اســت .با
این حال «بانک سرمایهگذاری اروپــا(»)EIB
احتماال بهترین موسسه در اروپــاســت که
توانایی اعــمــال ابــزارهــای هــدف خــاص را
داراست».همزمان اعالم شده اتاق صنعت
و بازرگانی آلمان قرار است پنجم سپتامبر
جلسهایبهمنظوربررسیروشهایدورزدن
تحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهایرانبرگزار



نیروهای مسلح

کند .هدف از برگزاری این سمینار ،تالش
برای حفظ فعالیتهای تجاری شرکتهای
آلمانیدرایرانبیانشدهاست.بهرامقاسمی
سخنگوی وزارت خارجه نیز ضمن تکذیب
خبر بلوکه شدن دارایی ایران از سوی آلمان،
گفت :ما اختیار دارایی و سپردههای خود را
در این کشور داریم و میتوانیم به هر شکلی
که مایلیم چه برای خرید و چه برای انتقال به
کشورهایدیگرازآناستفادهکنیم.همچنین
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در
ارزیابی از بسته اروپا تأکید کرد :بسته ارائه
شده عناصر مثبتی دارد اما خواستههای ما را

ندارد .به هر حال دو موضوع وجود دارد ،یکی
خواست اروپاییهاست و یکی توانستن آن
هاست .بهنظرممیرسدکهدرواقعاروپاییها
میخواهند کاری را انجام دهند .همچنین به
گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی طبق
مقررات مسدودسازی ،شرکت های اروپایی
قادرنیستند از ایران بدون مجوز کمیسیون
اروپــا خــارج شوند و هر شرکتی که بخواهد
از ایران خارج شود باید مستندات خود را به
کمیسیون بازرسی اروپا ارائه دهد و اگر نتواند
ادعــای چرایی خــروج را ثابت کند از طرف
کشور خود جریمه میشود.

خبر مرتبط

فرایند و سازوکار قوانین مسدودساز چگونه است؟
نسخه به روز شده قوانین مقابله کننده با تحریم های آمریکا یا همان قوانین مسدودساز از
امروز اجرایی می شود .در توضیح بیشتر این قوانین باید گفت ،اتحادیه اروپا اولین بار در سال
 ۱۹۹۶با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریمهای یک جانبه آمریکا ،قوانین مسدودساز
تحریمی را تدوین کرد .این قوانین شرکتهای اروپایی را از تبعیت از تحریمهای یک جانبه
آمریکا بازداشته و این امکان را به آنها میدهد که با شکایت از ایاالت متحده یا افرادی که
به واسطه تحریم به آنها خسارت تحمیل کردهاند ،غرامت دریافت کنند .به گزارش فارس،
قوانین مسدودساز شرکتهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم میکند ظرف  ۳۰روز
پس از آن که به واسطه آثار فراسرزمینی تحریمهای اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند،
شورای اروپا را در جریان قرار دهند .شرکتهای اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی
تحریمهای مشمول قوانین مسدودساز ،منع شدهاند .عالوه بر این ،این قوانین احکام
دادگاههای خارجی را که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریمهای آمریکا وضع شده باشند ،
در اتحادیه اروپا بیاثر میکند .پس از خروج آمریکا از برجام بخش های مختلف اتحادیه اروپا
با به روز رسانی این قوانین موافقت کرده اند.

...



ناجا

...
مجلس

تیم دوگانه ترکیبی تانک ایران در مرحله نیمهنهایی
مسابقات نظامی ۲۰۱۸

تقدیر فرمانده ناجا از مأمور مرزبانی که شهرام
جزایری را دستگیر کرد

حسنبیگی:دفتر غیرمجاز صدور روادید اروپایی
باید فورا تعطیل شود

خبرگزاری صدا و سیما  -تیم «بیاتلون تانک» (دوگانه ترکیبی تانک)
نیروهای مسلح ایران با پشت سر گذاشتن یک دوره رقابت  9روزه در
روسیه ،به دور نیمه نهایی مسابقات نظامی  ۲۰۱۸راه یافت .امیر
سرتیپ دوم جمشیدی رقابت در مراحل نخست را بسیار فشرده و
نزدیک به هم بیان کرد و افزود  :تیمهای شرکت کننده در این دوره از
مسابقات با آمادگی بیشتری نسبت به سال گذشته حضور یافتند.وی
مرحله نیمهنهایی را بسیار حساس خواند و اظهار امیدواری کرد که تیم
ایران نتیجهای بهتر نسبت به سالهای گذشته کسب کند.

تسنیم -سردار حسین اشتری از افسر مرزبانی که در مرزهای شمال
غربی کشور ،از خروج شهرام جزایری ممانعت کرده بود ،تقدیر کرد.به
گفته فرمانده نیروی انتظامی  ،این مأمور موفق شده بود شهرام جزایری
را که با جعل هویت و پوشش شبیه اتباع افغانستانی ،قصد خروج از کشور
داشت ،شناسایی کند.شهرام جزایری در آخرین تالش برای رهایی ،به
این مأمور پیشنهاد واریز یک میلیارد تومان در همان لحظه را میدهد
اما این مأمور پلیس مرزبانی با رد این درخواست ،او را تحویل مراجع
قضایی میدهد.

فارس -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره
به فعالیت غیرمجاز یک دفتر صدور روادید کشورهای اروپایی در تهران
اظهارکرد :آن طور که گزارش شده ،این شرکت به جای صــادرات و
واردات که مجوز آن را دارد ،اقــدام به صدور روادیــد میکند که این
موضوع باید از سوی دستگاههای ذی ربط مورد پیگیری قرار بگیرد.
ابوالفضل حسنبیگی نماینده دامغان  ،تاکید کرد :اگر تشکیل بانک
اطالعاتی فعاالن اقتصادی کشور توسط این دفتر صحت داشته باشد و
نظارتی روی آن نباشد ،باید سریع تعطیل شود.

ظریف با تاکید بر این که کسی باور نمی کند که ترامپ در مذاکره جدی باشد مطرح کرد

پیشنهاد آمریکا برای مذاکره یک نمایش تبلیغاتی است

هر جای دنیا بروید صحبت از انزوای ترامپ ،نتانیاهو و بن سلمان است
هادی محمدی – وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص پیشنهاد
مذاکره به جمهوری اسالمی ایران با  بیان این پرسش
که آیا این جز یک نمایش تبلیغاتی است؟ تاکید کرد:
این که در این شرایط چه کسی باور می کند که ترامپ در
مذاکره جدی است؟ وی ادامه داد :مقام معظم رهبری
در زمان مذاکرات برجام فرمودند اگر ما از این مذاکرات
نتیجه ببینیم این زمینه ای برای مذاکرات آینده می شود
اما نتیجه چه شد؟ ما برای برجام دو سال مذاکره مستقیم
که شاید رکورد مذاکراتی باشد داشتیم .هیچ وقت در
تاریخ آمریکا وزیر خارجه اش برای یک مذاکره  18روز
بیرون از کشور نبود و این قدرت جمهوری اسالمی است.
به گزارش خراسان ،محمد جواد ظریف که روزگذشته
در نشست ساالنه با خبرنگاران حوزه سیاست خارجی
سخن می گفت  ،ادامــه داد :ما اهل مذاکره بودیم و دو
سال هم مذاکره کردیم .برای هر کلمه در برجام ساعت
ها مذاکره کردیم حتی یک دور مذاکره ما از  9شب شروع
و  6صبح فردا تمام شد که در تاریخ کم سابقه است .در این
شرایط آقای ترامپ خیلی راحت یک چیزی امضا می کند
و می گوید ،همه این ها باطل است .آیا با این آدم می شود
مذاکره کرد؟ آیا جز یک نمایش تبلیغاتی است؟
وی خطاب به ترامپ تصریح کرد :ایران هیچ وقت نگفته
مخالف مذاکره است و ثابت کرده که طرفدار مذاکره است
اما شما نشان دهید مذاکره با شما حداقل ارزش وقت
انسان و ارزش زمانی را که برای شما می گذاریم دارد .با
این سابقه می گویید مذاکره می کنیم و می خواهید با فضا
سازی بگویید اهل مذاکره هستید .حتما مردم نمیپذیرند
و حتما در این فضا سازی ،رسانه نقش اولیه را دارد این
جاست که من تاکید می کنم نقش شکل دهی به افکار
عمومی توسط رسانه نقش بی نظیری است.وی با بیان این
که ما هیچ گاه میز مذاکره را ترک نکردیم و این طرف مقابل
بود که پای میز مذاکره با ایران آمد چون به این باور رسیده
بود که فشار بر ایران نمی تواند سیاست های ایران را عوض
کند ،افزود :البته این فشارها مردم را دچار سختی می کند
اما این وظیفه ماست که به عنوان دولت و دستگاه سیاست
خارجی فشار روی مردم را کم کنیم .ممکن است قلدری
و توان سیاسی و اقتصادی آمریکا باعث برخی اختالل ها
بشود اما واقعیت این است که امروز آمریکا در دنیا منزوی
شده و اگر هر جای دنیا بروید صحبت از انــزوای ایران
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صبر نکردید  6اوت برسد؟ وی افزود :برای ما مهم است که
راجع به این واقعیات با چشم باز حرکت کنیم زیرا حرکت
آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت ایجاد التهاب روانی
است  .در برخی مواقع به دلیل برخی مشکالت داخلی
خودمان آن ها توانسته اند فضا سازی کنند و این فضاست
که بر نرخ ارز و بازار ما اثر منفی داشته است .ما ماه گذشته
یکی از بیشترین فروش های نفت خود را در تاریخ داشتیم و
باالیدومیلیونو500هزاربشکهنفتفروختیمامافضای
روانی این وضعیت را ایجاد کرد.
وزیر امور خارجه خطاب به رسانه ها تصریح کرد :انتخاب
هایشمادرکلماتقدرتاستوقدرتمسئولیتمیآورد.
امروز در کشور ما جناح راست و چپ و اعتدال و  ...نداریم
امروز در کشور اقوام و قومیت ها و ملیت های مختلف را
نداریم امروز در کشور موافق و مخالف نظام را نداریم .من به
عنوان کسی که در این حوزه زندگی خود را گذاشتم عرض
میکنمآنچهاسرائیلبراینابودیاشتالشمیکندوآن
چه ناپختگان همسایه ما به فکرش هستند موجودیت ایران
است و من یقین دارم خیال خامی بیش نیست.
وی افزود  :امروز دنیا پشت سر ماست اما عامل قدرت ما

مردم هستند و اتکای ما به مردم است و برای همین رعایت
حقوق و نظر مردم و پاسخ گویی به مردم رعایت حقوق
بشر و بهبود معیشت مردم و نگران مردم بودن یک ادعای
تجمالتی برای ما نیست بلکه ضرورت امنیت ملی ماست.
وزیر خارجه تاکید کرد :ارزش و اهمیت مردم را فراموش
نکنیم آگاهی واقعی دادن به مردم را فراموش نکنیم .وی
افزود :شرایط کنونی ما در برابر شرایط قبلی ما حتما عالی
است و التهابات بازار ارز در رسانه و فضای مجازی شکل
گرفته است؛ این را آمریکا ایجاد می کند؛ یک روز می گوید
مذاکره و یک روز تهدید شدید می کند.
▪شوخی ظریف با خبرنگاران

وزیــرخــارجــه در پــایــان سخنانش یــک شــوخــی هــم با
خبرنگاران داشت و گفت  :در قدرت رسانه همین بس که
روز  17مرداد در مزار شریف ما  10شهید داشتیم و فقط
شهیدصارمیخبرنگاربودودرکنسولگریماهمایناتفاق
افتاد اما روز ،روز خبرنگار شد اما یک روز دیپلمات در تقویم
نیست.اینقدرتشماست.ایننوشجانتاناماحواستان
باشد این قدرت را با مسئولیت و توجه اعمال کنید.

فرا خبر
نمیکنند و صحبت از انزوای ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان
است .وی ادامه داد :البته درست است که توان اقتصادی
و تبلیغاتی دارند و به مردم ما فشار می آورند اما یقین دارم
از این مقطع حساس کنونی با سربلندی عبور می کنیم زیرا
این شرایط به دشواری گذشته نیست .در سراسر  40سال
گذشتهمجموعهکشورهاجلویمابودندامااالنفقطدوسه
کشورهستند.ظریفباتاکیدبراهمیتدیپلماسیعمومی
و رسانه ای در دنیای امروز  ،خاطرنشان کرد :میلیون ها
دالر هزینه کردند تا وضعیت فاجعه آمیز خود را به شکل
دیگرنشاندهند.پمپئوباایرانیانجلسهمیگذارداماخود
آمریکاییهامیگویند80درصدجلسهآمریکاییبودهاند.
ظریف تصریح کرد :تالش می کنند بگویند ما با مردم ایران
رابطه داریم اما اگر با مردم ایران رابطه دارید چرا اولین
تحریمی که حتی قبل از 6اوت ( 15مرداد) برگرداندید لغو
مجوز فروش بیش از 200هواپیما بود؟ غیر از این است که
هواپیما برای مردم ایران امنیت ایجاد میکند؟ چرا حتی

تخت روانچی  :صریح میگویم،مذاکره با آمریکا فایدهای ندارد
مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان و معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در باره درخواست ترامپ برای مذاکره
با ایران تصریح کرد :صریح بگویم که مذاکره در این شرایط عم ً
ی جاها حتی ممکن است مضر
ال فایدهای ندارد ،بعض 
هم باشد بنابراین ما صحبتهای آقای ترامپ را نهتنها جدی نمیگیریم بلکه آن را یک نوع تاکتیک میدانیم .مجید
تخت روانچی که با تسنیم گفت و گو می کرد ،افزود :اگر میخواهیم مذاکره نتیجهبخش باشد ،نباید یک طرف
مدام بگوید «من طرف بزرگ تر هستم و تو کوچک تر»!باید برابر و و همراه با احترام باشد ،باید بهگونهای نباشد که
کسی احساس کند که طرفش دیکته میکند .ما هیچکدام از این شروط را نمیبینیم .معاون سیاسی دفتر رئیس
جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره برخی گمانه زنی ها برای مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق
عمان نیز گفت :حاال این که ما با عمان رابطه داریم و آقای ظریف به این کشور رفتند و آقای بنعلوی هم به تهران
میآیند موضوع عادی است و با بیشتر همسایگان مان بهجز دو سه کشور که به صهیونیستها و آمریکا پیوستند
با بقیه رفتوآمد داریم .من چیزی در این نمیبینم که چون آقای علوی رفته واشنگتن ،بخواهد پیغامی برای ما
بیاورد .بههرحال موضع ما روشن است و نیازی به این نیست که کسی بخواهد پیغام ببرد و پیغام بیاورد ،بر این اساس
استقبال میکنیم از این که آقای علوی و بقیه مقامات عمان به ایران بیایند ،کما این که ما آن جا میرویم ،اما این که
این موضوع به سفر وی به آمریکا وصل شود ،من چنین فکر نمیکنم و روابط ما دوجانبه است .وی همچنین هرگونه
مذاکره خود با آمریکایی ها را نیز به شدت تکذیب کرد.

به نظر شما تصویری که کودکان و نوجوانان این کشور در
ذهن خود از «ابوعلی سینا» یکی از بزرگ ترین شخصیت
های علمی کشور در سال های آینده خواهند داشت،
چگونه است؟ شاید افــرادی که خودشان اهل تحقیق و
مطالعه باشند بالفاصله یکی از ابعاد این شخصیت بزرگ
را مطرح کنند :طبیب ،حکیم ،شاعر ،فیلسوف و ...اما
به نظر من اگر چند سال آینده از کودکان امروز و جوانان
فردا سؤال شود ابوعلی سینا کیست ،پاسخ خواهند داد
همان که اکسیرش فــان شامپوی سیر اســت! تعجب
نکنید! متأسفانه و خوشبختانه امروز رسانه های صوتی و
تصویری مانند تلویزیون و تلفن های هوشمند اثرگذاری
زیادی بر فکر و ذهن مردم به خصوص کودکان و نوجوانان
دارد .شاید یک تصویر ،یک دیالوگ یا یک تبلیغ تلویزیونی
بتواند یک باور درست یا برعکس یک انگاره غلط را در ذهن
کودکان تثبیت کند .این اثرگذاری ویژه حتم ًا مسئولیت
ویژه ای هم برای صاحبان و سیاست گذاران آن به همراه
دارد .چرا صداوسیما باید اجازه دهد جایگاه یکی از بزرگ
ترین مفاخر و چهره های ماندگار این مرز و بوم در حد تبلیغ
یک شامپو تنزل داده شود؟ شاید بی دلیل نیست که برخی
کشورها درباره شیخ الرئیس ادعاهایی مطرح کرده اند و
تالشمیکننداورامتعلقبهخودمعرفیکنند!کشوریکه
نابغه تاریخی خود را بازیچه تبلیغات چند ثانیه ای در رسانه
ملی خود می کند ،قاعدت ًا نمی تواند ادعایی درباره هویت
او داشته باشد! در یک نمونه دیگر در یک پیام بازرگانی،
تصویر سازی که از «عمه» (که از قضا در این تبلیغ بزرگ
فامیلهمهست)صورتمیگیرددرتضادآشکاربافرهنگ
ایرانی است« .عمه» هر فرد از نزدیک ترین خویشاوندان
است که غالب ًا خاطرات خوبی از او در ذهن وجود دارد .اما
چرا صداوسیما اجازه می دهد در یک پیام بازرگانی ،این
جایگاه را فردی بهانه گیر ،بداخالق ،ترسناک و غرغرو
تصویر سازی کنند؟ این دو نمونه بهانه ای بود تا به مسئوالن
مربوط در سازمان صداوسیما تذکر داده شود که در چه
جایگاه حساس و مهمی قرار گرفته اند .مجوز آن ها برای
پخش یک برنامه ،نماهنگ ،تیزر یا حتی یک تبلیغ بازرگانی
می تواند ذهنیت کودکان و نوجوانان این کشور را شکل
دهد .لطف ًا بیشتر مراقب باشید!

اخبار
در گفت و گو با  2دیپلمات اروپایی متحد آمریکا

آسوشیتدپرس  :تحریم های آمریکا علیه
ایران اسم رمز براندازی است
پمپئو :تحریم ها برای تغییر رفتار ایران است
متحدان آمریکا در اروپا معتقدند هدف تحریم های این
کشور بــرانــدازی حاکمیت ایــران اســت .ایــن موضوع را
دیپلمات های اروپایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته
و از این مسئله ابراز نگرانی کرده اند .این گزارش با اشاره
به ناراحتی متحدان آمریکا از اعمال مجدد تحریمها از
تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده
است .اشاره این خبرگزاری به اظهارات «مایک پمپئو»،
وزیر خارجه آمریکاست که دو روز پیش در اندونزی گفت:
«آن ها (ایران) ،بزرگ ترین حامی تروریسم هستند .این
چیزی است که آمریکا میخواهد ایران را وادار به متوقف
کردن آن کند .ما به دنبال تغییر رفتار از سوی حکومت
ایــران هستیم ».به گــزارش فارس آسوشیتدپرس ضمن
اشاره به این اظهارات نوشته است« :طبق گفته دو دیپلمات
اروپــایــی که درگیر مذاکره با دولــت ترامپ بر سر نحوه
احیای تحریمها بودهاند ،این تحریمها اسم رمز براندازی
هستند ».بنا بر گزارش فارس یک دیپلمات اروپایی که به
شرط افشا نشدن نام با آسوشیتدپرس مصاحبه کرده ،گفته
است :مشکل این جاست که قرار است چه اتفاقی در ادامه
بیفتد؟ در صورتی که احیای تحریمها به سقوط حکومت
منجر شود ،ایران احتما ًال وارد نوعی جنگ داخلی مشابه
سوریه خواهد شد .همچنین دیپلمات دوم به خبرگزاری
آسوشیتدپرس گفت« :ما کام ً
ال متعهد هستیم که ماندگاری
برجام را تضمین کنیم و کماکان به تعهداتمان پایبندیم .اگر
نتوانیم به این ها عمل کنیم ،این خطر وجود دارد که ایران
تصمیم بگیرد به تعهداتش عمل نکند ».آسوشیتدپرس در
تحلیل خود نتیجه گیری کرد که همپیمانان اروپایی آمریکا
در هراس اند که این اقدام به تشدید بیثباتی در منطقه
منجر شود .در عین حال وزیر خارجه آمریکا بامداد دیروز
یک بار دیگر از اغتشاشات در ایران حمایت کرده و مدعی
شده نگران خشونت در ایران است! پمپئو در مصاحبه ای
که نقطه مقابل ادعاهای اخیر ترامپ دربــاره ایران بود،
مدعی شد رفتار ایران هیچ تغییری نکرده است و آمریکا
قصد دارد این رفتار را تغییر دهد .وی در ادامه ادعاهای
خود افزود« :ایران بزرگ ترین حامی مالی تروریسم است.
دقیق ًا به همین دلیل آمریکا در تالش است تا ایران را متوقف
کند .ما در حال تالش برای تغییر رفتار ایران هستیم ».وی
ادامه داد :تحریمها علیه ایران تا زمانی که این کشور تغییر
رویه بدهد پا برجا خواهد بود .به نوشته خبرگزاری فرانسه
پمپئو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره این
که آیا تهران قادر خواهد بود تحریمها را دور بزند؟ گفت:
«ایاالت متحده قصد دارد تحریمها را اجرا کند».

یک منبع آگاه استعفای آشنا از دولت را
تکذیب کرد
باشگاه خبرنگاران -یک منبع آگــاه در دولــت دربــاره
برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر استعفای
حسام الدین آشنا از مسئولیتهای دولتیاش گفت:
استعفای آشنا صحت ندارد .این منبع که نامش منتشر
نشده همچنین با بیان این که هنوز سخنگوی جدید دولت
مشخص نشده است ،افزود :جهانگیری و رحمانی فضلی
از گزینههای احتمالی این سمت هستند البته گزینه های
دیگری نیز وجود دارند که هنوز نهایی نشده است.
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