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اگر مردم در خوراک ،میانه روی می کردند ،بدن هـایشان اسـتوار و سـالمت می
شد.
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تازههای مطبوعات
••اعتماد -صادق جوادی حصار فعال سیاسی
اص ــاح طلب در یــادداشــتــی ضمن تأکید بر
ضرورت حفظ موضوعیت انتخابات در جمهوری
اســامــی گفت :باید کــاری کنیم ،انتخابات
از موضوعیت نیفتد و به خــودی خــود نقشی
تعیینکننده در سرنوشت ایران و ایرانیان ایفا
کند .جامعه باید همواره با این احساس درگیر
باشد که ایجاد تغییرات منوط به شرکت در
انتخابات است.
••وطــن ام ــروز -محمدرضا باهنر تأکید کرد
که اصال حطلبان مبتنی بر شرایط میدانی در
انتخابات تصمیم میگیرند و در انتخابات1400
ریاستجمهوری حتی اگــر چهر ههایی مثل
محمدرضا عارف در صحنه باشند و در مقابل نیز
علی الریجانی کاندیدا شود و شرایط رایآوری
الریجانی بهتر باشد ،قطعا اصالحطلبان پشت
سر الریجانی قرار خواهند گرفت.
••سازندگی -این روزنامه در مطلبی با تیتر
«این فیلم مجوز ندارد؟» نوشت« :این فیلم جرم
نیست» ساخته حــوزه هنری به مشکل مجوز
خورده است.
••کیهان -رئیس سابق انــرژی اتمی ایــران در
برنامه جهانآرا از این که نیروهای توانمند علمی
با روحیه کار جهادی از سازمان انرژی اتمی کنار
گذاشته شدند ،انتقاد کرد و گفت قائممقام من
نخبهای بود که در آن زمان جذب سازمان شد و او
از جمله کسانی بود که موساد آرزوی کوتاه کردن
دست آن ها از سازمان را داشت ،این فرد اکنون
مشغول کشاورزی است!
••فرهیختگان -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی
درخــصــوص انــتــقــادهــای مــقــامــات دولــتــی به
ســریــال گــانــدو نــوشــت :بخش مهمی از پــروژه
مرجعیتزدایی از رسانههای خبری و رسمی
کشور با گرفتن جرئت مدیران پیش میرود.
••اطــاعــات -سفیر پاکستان در آمریکا در
آستانه سفر رسمی «عمران خان» به واشنگتن
اعالم کرد :اسالم آباد همچنان به ایاالت متحده
بی اعتماد است.

انعکاس
••جام نیوز نوشت  :حسام الدین آشنا ،مشاور
حسن روحانی در دو روز اخیر  11توئیت را در
تخریب سریال ایرانی «گاندو» منتشر کرده؛ این
در حالی است که وی چندی پیش با شش توئیت
بهحمایتازسریالآمریکایی«چرنوبیل»پرداخته
بود! منتقدان معتقدند پیام اصلی این سریال
آمریکایی -که روایتی سفارشی از فاجعه نیروگاه
اتمی چرنوبیل روسیه را به تصویر می کشد -این
است که انرژی هستهای یک تهدید برای بشریت
بــوده و جز آمریکا و چند کشور مــعــدود ،دیگر
ملتها نباید از آن برخوردار باشند .یکی دیگر
از اهداف این سریال ترساندن مخاطبان از در
اختیار داشتن فناوری هسته ای صلح آمیز است.
••عصرایران نوشت :آمریکا گزارشها مبنی بر
مالقات و مذاکره محرمانه هیئت هایی از ایران و
آمریکا در شهر اربیل عراق را تکذیب کرد .شبکه
تلویزیونی «آی  »24عراق شامگاه سهشنبه در
گزارشی مدعی شده بود هیئت هایی از ایران و
آمریکا هفته گذشته در هتلی در شهر اربیل عراق
مالقات محرمانه انجام دادهاند.
••الــف نوشت  :محمد بن سلمان ،شاهزاده
سعودی قصد دارد تا با به کارگیری رضا پهلوی
پسر شاه مخلوع برنامهای تلویزیونی را با هدف
ایجاد اختالف در میان مردم ایــران راهانــدازی
کند .وب سایت پرس تی وی با ذکر این موضوع
نوشت :هماکنون این برنامه در دفتر شبکه ایران
اینترنشنال در لندن در حال تولید است .یک
منبع آگاه اعالم کرد که رضا پهلوی برای اجرای
این برنامه ،دستمزد باالیی را تقاضا کرد اما در
نهایت و با مداخله سرویس های اطالعاتی یک
کشور اروپــایــی ،با یک پنجم مبلغ پیشنهادی
موافقت کرد .تمرکز اصلی این برنامه بر روی
پاک سازی وجهه رژیم پهلوی نزد افکار عمومی
معطوف شده است.
••تابناک نوشت  :با رویکرد بستهای که در دوره
تازه مدیریت شبکه مستند در پیش گرفته شده و
طیف وسیعی از مستندهای مهم سینمای ایران
در این شبکه پخش نمیشود ،این پرسش پیش
میآید که آیا این شبکه ـ خواسته یا ناخواسته ـ به
بستری برای تأمین برنامه بی بی سی فارسی
تبدیل شده است؛ در همین دوران شماری از
بهترین مستندهای کشور که جوایز متعددی از
جشنواره سینماحقیقت و جشنواره فیلم فجر
دریافت کرده اند ،سر از بی بی سی درآوردهاند،
بدین ترتیب عم ً
ال شبکه مستند با نخریدن رایت
این مستندها و پخش آن ها ،پاس گل به رقبا داده
و غیرمستقیم به بی بی سی فارسی برای تامین
برنامه پاس گل داده است.
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جزئیاتبستهپیشنهادی«فریزدربرابرفریز»

شمخانی:کاهشتعهداتتاتحققکاملحقوقایرانادامهمییابد

فرستاده رئیس جمهور فرانسه در تهران به
رغم همه گمانه زنی ها انتقال پیام از آمریکا
را تکذیب کرد و در عین حال گفت که امانوئل
مــاکــرون ب ــرای «ایــجــاد آتــش بــس در جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ایران» در تالش است.
امانوئل بن مشاور رئیسجمهور فرانسه که
گفته می شود با پیشنهادی موسوم به «طرح
فریز در برابر فریز» به تهران آمده با پاسخ قاطع
شمخانی مواجه شد که تصریح کــرد« :روند
کاهش تعهدات هسته ای ایران تا تحقق کامل
حقوق ایــران ادامــه می یابد ».بنا بر گزارش
رسانه های غربی ،طرح فرانسه این بوده که
آمریکا و ایران «برای دورهای کوتاه اقدامات
خود را منجمد میسازند .آمریکا تحریمهای
خود را به ویژه در حوزه فروش نفت و معامالت
بانکی منجمد مـیســازد و در مقابل ایــران
نیز رونــد بازنگری در تعهداتش را منجمد
میکند» .با این حال سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان هم درباره این طرح می گوید ایران
هیچ پیشنهاد رسمی از طــرف هــای برجام
دریــافــت نــکــرده اســت.مــشــاور ارشــد رئیس
جمهور فرانسه دیروز در دیدار شمخانی ابتدا
به مقاومت  40ساله ایران در برابر تحریم های
آمریکا اذعان کرد و گفت« :به رغم میل ،اراده
و اقدامات آمریکا ،قدرت ،نفوذ و جایگاه ایران
طی  ۲۰سال گذشته در معادالت منطقه ای و
بین المللی رشد قابل توجهی داشته است».
امانوئل بن با اشاره به این که به عنوان میانجی
به ایــران نیامده است و حامل هیچ پیامی از
سوی آمریکا نیست ،افزود« :ماکرون به دنبال
دستیابی به ابتکارات مشترک بــرای ایجاد
آتش بس در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
اســت ».در این دیــدار شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به این که
ایران طبق بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام حق دارد
تعهدات خود را به خاطر لغو نشدن تحریم ها
کاهش دهد ،با اشاره به استفاده نکردن اروپا
از فرصت یک ساله اجرای تعهدات یک طرفه،
تصریح کرد :زمان انجام اقدامات یک طرفه
به پایان رسیده است .امانوئل بن همچنین با

وزیر خارجه دیدار کرد .همزمان با این سفر،
لودریان وزیــر خارجه فرانسه مدعی شد که
آمریکا می تواند به ترغیب گفت و گو با ایران و
کاهش تنش ها کمک کند .این مقام فرانسوی
در عین حال از آمریکا خواست «ژست» الزم
برای «دلجویی» را از خود نشان دهد تا فضایی
برای گفت وگو ایجاد شود.
امانوئل بن با رئیس جمهور هم دیــدار و پیام
رئیس جمهور فرانسه را تقدیم روحانی کرد.
روحانی اما در این دیــدار تأکید کرد« :ایران
کامال راه دیپلماسی و مذاکره را باز نگه داشته
است و امیدواریم طرفین برجام از این فرصت
به خوبی استفاده کنند تا به نقطه مطلوب
یعنی اجرای کامل برجام برسیم ».این روزها
موضوع استفاده از مکانیسم ماشه هم در کنار
طرح «فریز در برابر فریز» در محافل رسانه ای
در حال طرح است .سازوکاری که براساس
آن پس از اقدامات اروپا ،ادامه لغو تحریم های
ایــران در شــورای امنیت به رأی گذاشته می
شــود .چند دیپلمات اروپــایــی در گفتوگو
با رسانه انگلیسی رویترز تصریح کــرده اند
که کشورهای اروپایی این سازوکار را فعال
نکردهاند .دراین باره محمد جواد ظریف وزیر
خارجهکشورمانروزگذشتهدرحاشیهنشست
هیئت دولــت در پاسخ به ســوال خراسان ،با
بیان این که «مکانیسم ماشه قابل عملیاتی
شدن نیست» ،افزود :برجام یک سازوکاری
دارد و آن سازوکار برای ممانعت از نقض برجام
اســت .حــال برجام نقض شــده اســت و ایــران

نیز این سازوکار را عملیاتی کرده و
در پنج نامه بنده به خانم موگرینی
رسما سازوکار مــاده  ۳۶عملیاتی
شده است.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان
انــرژی اتمی ایــران در گفت و گو با
روزنــامــه فــیــگــارو ،بــرداشــتــه شدن
تحریمهارارا ِهحلتنشفعلیباآمریکا
دانست .در همین زمینه کمالوندی
سخنگویسازمانانرژیاتمیتاکید
کرد« :ایــران برای گام سوم و چهارم
آمادهاستکهافزایشسانتریفیوژهاو
غنیسازیجزوگزینههایآناست».
اروپایی ها که در یک سال گذشته در
برابرنقضمکرربرجامازسویآمریکا
ساکت بوده اند ،معتقدند ایران باید
تعهداتخودرایکطرفهانجامدهد!
بوریس جانسون وزیــر امورخارجه
پیشین انگلیس که از جمله افــراد با
شانس باال برای پست نخست وزیری
انگلیس است در اظهاراتی سخیف و
توهین آمیز کاهش تعهدات برجامی
توسط ایــران را «دیوانگی» خواند و
مدعی شد که این کار ،خالف توافق
هستهایاست!
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هشدار روحانی
به راهزنان انگلیسی

رئیس جمهور اقدام انگلیس در توقیف کشتی نفتکش
کشورمان را بسیار کودکانه ،سخیف و اشتباه توصیف
کرد و هشدار داد که انگلیس «تبعات آن را بعدا درک
خواهدکرد».ویاظهارکرد:انگلیسیهاآغازگرناامنی
دردریاهستندوامیدواریماینکارراادامهندهندوتکرار
نکنند ،چرا که تکرار آن موجب ناامنی در جهان خواهد
شدوبهزیانهمهخواهدبود.دکترروحانیکهدرجلسه
هیئتدولتسخنمیگفتدرخصوصموضوعتوقیف
نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق تأکید کرد :به
انگلیسیهاگوشزدمیکنمکهشماآغازگرناامنیهستید
وتبعاتآنرابعد ًادرکخواهیدکرد.دکترروحانیاظهار
کرد:البتهممکناستانگلیسیهابهدستورآمریکایاآن
چهکهگروه«ب»نامیدهمیشوداینکارراکردهباشندکه
کاری احمقانه بود .در همین زمینه مجید تخت روانچی
نماینده کشورمان در سازمان ملل هم در گفت و گو با
بیبیسیورلد،توقیفنفتکشایرانیازسویانگلیسی
ها را نمونه بــارز «راهزنی دریایی و نقض قوانین بین
المللی» دانست و اضافه کرد :بهتر است دولت انگلیس
ایننفتکشرادراسرعوقتآزادکند،درغیراینصورت
پیامدهایی خواهد داشت .وزیر امورخارجه کشورمان
هم در حاشیه جلسه دولت با رد برخی شایعه ها درباره
پیشنهاد معاوضه نفتکش ایرانی با نازنین زاغری گفت:
چنینپیشنهادیدادهنشدهوایناقدامراهزنیدریایی
است و اصـ ً
ا جایگاهی نــدارد که با این اقــدام معامله
ای انجام دهند.در همین حال دیلی میل گزارش داد
در بحبوحه هشدار ایران به اقدام تالفی جویانه پس از
توقیفنفتکشحاملنفتایران،یکناوجنگیانگلیسی
نفتکشحاملپرچماینکشورراهمزمانباورودبهتنگه
هرمز همراهی کرد .همچنین مقامات مصری گزارش
هایاخیردربارهتوقیفمحمولهنفتیایراندرکانالسوئز
را تکذیب کردند .رئیس سازمان کانال سوئز گزارش های
اخیردربارهتوقیفمحمولهنفتیایراندرکانالسوئزتوسط
نیروهایمصریافزود:توقیفنفتکشهادرکانالسوئزتنها
در صورت درخواست سازمان ملل یا حمل مواد غیرقانونی
نپذیراست.
امکا 
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گزارش خبری

اختالفهادرشورایحکامبرسرایران

انتقاد روسیه از آمریکا،
درخواست اروپا از ایران

در جالب ترین اتفاق ممکن اعضای شورای حکام
آژانسبینالمللیانرژیاتمیبهدرخواستآمریکا
که خود با نقض قطعنامه 2231شورای امنیت از
توافقهستهایایرانخارجشدهاست،روزگذشته
تشکیل جلسه دادند تا نقض برجام توسط ایران را
بررسیکنند،هرچنداینجلسهبرخالفخواست
آمریکا به صدور بیانیه ای علیه ایران منتهی نشد .
بنابرگزارشبلومبرگ،دیپلماتهادرگفتوگوبا
اینرسانهمعتقدنداختالفاتزیادیبرسرراهبرد
آمریکا در قبال ایران وجود دارد .این گزارش به
مواضع چین و روسیه اشاره کرده است .موضوعی
که در نشست دیــروز با اظهارات نماینده روسیه
کام ً
التثبیتشد.
به گــزارش فــارس ،اولیانوف نماینده مسکو در
ویــن ،در این نشست با بیان این که برجام قرار
بوده به عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی با
ایران منجر شود ،افزود :چه کسی به آمریکا حق
تحریمنفتیایرانرادادهاست؟ ویضمنمحکوم
کردن اقدامات آمریکا گفت« :هدف برنامه جامع
اقدام مشترک نه فقط حل مسائل هستهای ،بلکه
عادیسازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران هم
بود .آشکار است که برجام نمیتواند فقط بر یکی
از این دو ستون استوار باشد ».هیئت نمایندگی
اتحادیهاروپادرایننشستازخروجآمریکاازبرجام
ابراز تأسف کرد و در عین حال از ایران خواست به
توافق هسته ای پایبند بماند! نماینده آمریکا نیز
بدون اشاره به خروج کشورش از برجام  ،ایران را
به دلیل کاهش تعهدات هسته ای اش ،به «باج
خواهی» متهم کرد.روسیه و چین اما نظر دیگری
دارند؛اولیانوفنمایندهمسکودرآژانسبینالمللی
انرژی اتمی در توئیتی نوشت :هر یک از اعضای
آژانسحقدارنداورانیومغنیسازیشدهرابدون
هیچ محدودیتیذخیرهسازیکنند.

