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تازههای مطبوعات
••سازندگی -سعید حجاریان دربــاره راهبرد
اصالحات در انتخابات گفت :استراتژی سکوت
در انتخابات با عبور مقطعی از انتخابات ما را
ضربهپذیر خواهد کرد ،زیرا ممکن است عدهای
حتی در مرکز اصــاحــات رای دهند و ایــن به
شکنندگی میانجامد و هسته سخت قدرت قادر
است این افتراق را به هر طریق که مایل است،
ترجمه کند .از این جهت ،شاید عبور مقطعی از
انتخابات رویکرد مناسبی باشد .اما نیاز به ترویج
آن نیست؛ اگر شرایط فراهم نشد ،با ذکر دالیلی
از خیر انتخابات میگذریم همین.
••فرهیختگان -این روزنامه در گــزارش خود
با تیتر « ۹۰درصد بازار نوشت افزار در سیطره
شرک و دوستان» خبر داد :تنها  ۱۰درصد از بازار
شش هزار میلیارد تومانی نوشتافزار در اختیار
نوشتافزار ایرانی -اسالمی است.
••جــوان -عــبــدا ...گنجی در یــادداشــت خود
تصریح کرد :دولت فعلی آمریکا اولین دولتی
است که در  ۲۵سال گذشته برای مقابله نرم با
جمهوری اسالمی روی تجدیدنظرطلبان داخلی
حساب باز نکرد.
••اعتماد -سیدمحسن حکیم مشاور ارشد
رهبر جریان حکمت عراق درباره دیدگاه گروه
های مختلف این کشور دربــاره ایــران گفت :در
بخش کردی عراق باید گفت که تمایل کردها
برای ارتباط با ایران کمتر از شیعیان نیست .اگر
شیعیان و کردها را در عراق کنار هم بگذاریم
میتوان گفت در حدود  80درصد مردم عراق
این تمایل وجود دارد .در سایر گروهها نیز این
گونه است .
••همشهری -غالمرضا ظریفیان معاون اسبق
وزارت علوم تصریح کرد :باید تابوی راهاندازی
شعبههای دانــشــگــا ههــای معتبر خــارجــی در
کشور هم شکسته شود و فضایی بهوجود بیاید
تا شعبههای بهترین و معتبرترین دانشگاههای
خــارجــی حــداقــل در مناطق آزاد کشورمان
را هاندازی شوند.

انعکاس
••تابناک نوشت :قالیباف در خصوص توصیهای
که رهبر انقالب دربــاره امنیت به وی کرده بود
گفت  :در جلسهای که در اوایل فرماندهی ناجا
خدمت رهبر انقالب رسیده بودیم ،ایشان گفتند:
امنیت بــرای مــردم بسان خورشیدی است که
صبحگاهان بر همه بندگان طلوع میکند؛ االن
هم شما در نیروی انتظامی باید شبیه خورشید
بوده و امنیت را برای همه به طور مساوی ایجاد
کنید بدون آن که به سالیق و گرایش افراد توجه
کنید که چه دینی یا چه مذهبی و مرامی دارند اال
آن قلیل افرادی که بر اساس قانون باید با آنها
برخورد کرد .در اجرای قانون نیز دقت کنید .اگر
در خانوادهای پدری خطا کرده بهگونهای عمل
نکنید که سایه خطای پدر بر فرزندش سنگینی
کند چراکه فرزند وی که گناهی نکرده که باید
سرشکسته شود.
••انتخاب مدعی شد  :پژمانفر ،نماینده مشهد
گفته ایرالین «ایران ایرتور» که هزار میلیارد قیمت
دارد ،با  ۳۴میلیارد تومان به بخش خصوصی
واگذار شده .او گفته این شرکت در یک پرداخت
سه ساله واگذار شد و هنوز هم این مبلغ از سوی
خریداران واریز نشده .با این حال بررسیها نشان
میدهد فقط قیمت هواپیماهای این ایرالین
نزدیک به شش هزار میلیارد تومان است.
•• اعتماد آنالین مدعی شد :وکیل مدافع
محمدرضا شجریان به قرار شعبه دوم بازپرسی
دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر صدور قرار منع
پیگرد برای حسین شریعتمداری مدیرمسئول
کیهان ،اعــتــراض کرد.محمدحسین آقاسی
گفت :شکایتی از سوی استاد شجریان در سال
 88از حسین شریعتمداری مطرح کردیم که
این شکایت در ادامــه با  19شکایت دیگر علیه
مدیرمسئول روزنامه کیهان جمع و تبدیل به یک
پرونده واحد شد اما جالب این است که به تازگی
و بعد از گذشت  10سال ،شعبه دوم بازپرسی
دادسرای فرهنگ و رسانه در تمام این شکایتها
قرار منع پیگرد صادر کرده است.
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قاطعیتیکهجوابداد

برخی منابع خبری از تغییر رویکرد تعدادی از کشورهای منطقه درباره ایران پس از انهدام پهپاد آمریکایی
و پاسخ محرمانه و قاطع ایران به تهدیدهای آمریکا خبر می دهند
یزدان پناه -تغییر رویکرد کشورهای عربی
دربـــاره ایـــران بعد از انــهــدام پهپاد متجاوز
آمریکایی بر فراز خلیج فارس ،مسئله ای است
که طی هفته های اخیر سوژه گزارش ها و تحلیل
های مختلفی شده است و هر رسانه و تحلیل گر
تالش کرده ابعاد جدیدی از این موضوع را بیان
کند .در همین زمینه ،روز گذشته خبرهایی به
نقل از منابع آگاه منتشر شد که نشان می دهد
پس از آن که ایــران پهپاد متجاوز آمریکایی را
منهدم کرده بود آمریکا تهدید کرد پاسخ ایران
را خواهد داد ،جمهوری اسالمی به کشورهای
منطقه تاکید کرده بود که اگر اقدامی از سوی
آمریکا علیه ایران انجام شود ،این کشورها هم
از پاسخ ایــران بی بهره نخواهند ماند! دراین
بــاره ظاهرا مقامات عراقی نقش موثری در
کاهش تنش ها ایفا کرده اند .روز گذشته سایت
دیپلماسی ایرانی به نقل از یک منبع آگاه که
نامی از وی برده نشده است ،نوشت« :بعد از
آن حادثه پهپاد آمریکایی ،عراقی ها از طرف
ایران به کشورهای منطقه پیام فرستادند که در
صورت بروز هر گونه تنش نظامی میان ایران و
آمریکا ،ایرانی ها همه کشورهایی را که نیروهای
آمریکایی در آن حضور دارند مطابق با اصل 51
منشور سازمان ملل کشور متخاصم محسوب
می کنند و واکنش شان متوجه آن ها نیز خواهد
شد .در پی این تهدید بود که کویت به آمریکا
پیام فرستاد که بمب افکن بی  52 -آمریکایی را
در خاک خود نمی پذیرد ».چندی قبل نیز یک
منبعآگاه عربی گفته بود« :کویت در پاسخ به
درخواستواشنگتناعالمکردهوضعیتمنطقه
مانند زمان صدامحسین نیست که این کشور
علیه کشور منطقهای دیگری با آمریکا متحد
شود و اجازه نمیدهد از خاک آن برای تهدید
ایران استفادهشود و با درخواست آمریکا مبنی
براستقرار چهار بمبافکنبی 52-آمریکایی

نقشه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه | بیش از  54هزار نظامی آمریکایی در پایگاه های
نظامی این کشور در  12کشور منطقه در تیررس موشک های ایران قرار دارند

در کویت مخالفت کرده بود ».دیپلماسی ایرانی
همچنین گزارش داد که «چندین منبع آگاه به
دیپلماسی ایرانی گفتند که کشورهای عربی
حوزه خلیج فارس از دونالد ترامپ و دولت او
تصور جورج بوش پسر را داشتند و در سر رویای
رویارویی آمریکایی ها با ایران را می پروراندند
و فکر می کردند نهایت رویارویی ایران و آمریکا
جنگ خواهد بود و فقط باید منتظر جرقه ای
بــود تا ایــن جنگ آغــاز شــود .سرنگونی پهپاد
آمریکایی این جرقه را زد اما جنگی نشد و ...
آمریکا آن را هم پاسخ نداد .از این فراتر دونالد
ترامپ از ایران تشکر کرد که به جای هواپیمای
آمریکایی که  55سرنشین داشت این پهپاد را
که سرنشین نداشت سرنگون کرد .این واکنش،
حیرت کشورهای عربی را برانگیخت و آن ها
را بر آن داشت در سیاست های خصمانه خود
در برابر ایران تجدید نظر کنند ».براساس این
گــزارش «اردنــی ها نیز رسما از جبهه تخاصم
آمریکا با ایران فاصله گرفته و پیام فرستاده اند
که از کاهش تنش با ایران استقبال می کنند.
همچنین مصری ها نیز پیام داده اند دنبال

بهبود روابط با ایران هستند .آن ها در اقدامی
قابل توجه از ائتالف موسوم به ناتوی عربی خارج
شدند تا این ائتالف به سمت عقیم شدن بیش از
پیش نزدیک شود ».در روزهای اخیر اماراتی ها
نیز پالس های روشنی برای تغییر رویکرد درباره
ایران ارسال کرده اند که نشست مشترک گارد
ساحلی ایران و امارات و نیز گشایش های مالی
میان تهران و ابوظبی از جمله این پالس های
آشکار است .پنج شنبه گذشته نیز محمدصالح
بن طاهر بنتن ،وزیر حج و عمره عربستان در
دیــدار علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج
و زیــارت کشورمان  در بحث برقراری دوبــاره
عمره با محوریت حفظ عزت ،کرامت وامنیت
زائران ایرانی وعده داده بود که موضوع معرفی
نیروهای کنسولی در قالب نمایندگی ایران در
سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران را
« شخصا» پیگیری کند .باید دید آیا این شرایط
ادامه پیدا می کند و تنش ها در منطقه بازهم
کمتر می شود یا بازیگران عبری و غربی می
توانند بر سر این مسیری که درحال شکل گیری
است ،موانعی ایجاد کنند؟
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دربارهدعوتظریفبهکاخسفید

سخنگوی دولت :هر مسیر دیپلماتیک باید از مسیر ظریف بگذرد

سخنگوی دولــت روزگذشته اخبارمنتشر
شده درباره دعوت وزیرامورخارجه کشورمان
به کاخ سفید در سفر اخیر به آمریکا را تایید
کــرد .طی روزهــای اخیر برخی رسانه های
غربی ادعا کرده بودند که در جریان مالقات
سناتور رند پاول با ظریف ،طرف آمریکایی از
ظریف دعوت کرده که به کاخ سفید برود و با
ترامپ مالقات کند اما ظریف این دعوت را
رد کرده است .علی ربیعی ،سخنگوی دولت
روزگذشته با مضحک خواندن ادعای همزمان
مذاکره و تحریم وزیر امورخارجه ،گفت :در
دیدار با یک سناتور از او دعوت میکنند که به
مالقات بیاید و سپس او را تحریم میکنند .وی
همچنین تأکید کرد که امروز وزیر امور خارجه
کشورمان جزئیات جدیدی از این دعوت را
اعالم خواهدکرد.به گزارش خراسان ،ربیعی
در ادامــه هــدف اصلی آمریکا را القای این
مطلب که در ایران یک ملت ویک دولت و یک
نمایندگی واحد ملی وجود ندارد ارزیابی کرد
و گفت :ظریف هم مسئول سیاست خارجی
ماست .هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست
و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید

بگذرد .ربیعی این را هم گفت که البته به
خاطر ناسنجیده بــودن ،ایــن اقــدام جامعه
مدنی ما را پشت سر ظریف ودر حقیقت پشت
سر دولت-ملت حقوقی وقانونی ایران متحد
کــرد.وی افــزود :جامعه مدنی زنــده و پویای
ایرانی در فضای مجازی ،نخستین جایی بود
که علیه تحریم ظریف موضع گرفت.حتی
قبل از آن که مسئوالن دولتی از وزیر خارجه
کشورمان دفاع کنند.فعاالن مدنی در فیس
بوک،اینستاگرام،توئیتروتلگرامدفاعازظریف
را آغاز کردند.این قدرت جامعه مدنی است که
پیشتاز مقاومت در مقابل زورگویی و قلدری
آمریکا شد و بر انگیزه وانرژی مسئوالن افزود
که برای دفاع از یکی از معتبرترین ودرخشان
ترین وزرای دولــت به مــردم بپیوندند .علی
شمخانی ،دبــیــرشــورای عالی امنیت ملی
کشورمان نیز در یادداشتی که روزگذشته
منتشر کرد این موضوع را مــورد تأکید قرار
داد و نوشت :تحریم وزیر محترم امورخارجه
ایران پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای
گفت وگوی حضوری با ایشان ،نشان داد که
قطار «فشار حداکثری» در «ایستگاه ناکامی»
متوقف شده و سرنشینان آن چاره ای جز تغییر
ریل به سمت اجرای تعهدات و احترام به حقوق
قانونی جمهوری اسالمی ایران ندارند.
▪پاول :دیدارم با ظریف محرمانه بود

رند پاول سناتور جمهوری خواهی که از ظریف
برای حضور در کاخ سفید دعوت کرده بود نیز
در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات این ماجرا
گفت :من نمیتوانم چیزی بگویم .این کامال
محرمانه است .اگر بگویم چه حرفهایی رد و
بدل شده ،دیگر محرمانه نخواهد بود .از سوی
دیگر سناتور جمهوری خــواه و ایــران ستیز،
لیندسی گراهام در توئیتی به این موضوع
اشــاره کرد و نوشت که اگر این خبر درست
باشد ،پیام بدی را منتقل می کند .او همچنین
تأکید کــرد که آمریکا باید به فشار بر ایــران
ادامه دهد و تا تغییر رفتار نداده با مقامات این
کشور مالقات نداشته باشد .به اذعان برخی
تحلیل گران این موضع گراهام نشان دهنده
اخــتــاف میان جمهوری خــواهــان دربــاره
مذاکره و برقراری روابط با ایران است.
▪ادعاهای یک منبع آگاه درباره جزئیات
دیدار ظریف و پاول

در همین حال یک منبع آگاه نیز در گفت و گو
با اعتماد درباره جزئیات نشست وزیرخارجه
کشورمان با ایــن سناتور آمریکایی تصریح
کرد که ظریف در این دیدار موضع همیشگی
خود را تکرار میکند که تهران دنبال مذاکره
برای مذاکره نیست و دولت آمریکا نیز فارغ
از آن کــه چــه کسی رئیسجمهور باشد به
تعهدات قبلی خود در مذاکرات برجام عمل
نکرده اســت .براساس گفته های این منبع
که نامش منتشرنشده اســت ،ظریف تاکید
میکند که جمهوری اسالمی ایــران تحت
زور و فشار مذاکره نمیکند و تصمیم نظام
در مقطع فعلی با توجه به زیادهخواهیهای
آمریکا رد مذاکرات است .به گفته او زمانی
که وزیر خارجه با اصرارهای رند پاول روبهرو
میشود تاکید میکند که عــدم مــذاکــره با
آمریکا سیاست اعالمی و اعمالی نظام است و
او برای تغییر این سیاست نمیتواند به تنهایی
تصمیم بگیرد چــرا که وزیــر خارجه مجری
سیاستهای اعالم و تعیین شده است .اعتماد
همچنینمدعیشدکهشنیدههاازمنبعموثق
دیگری حاکی از آن است که در همان دیدار
رند پاول به وزیر خارجه ایران میگوید تصمیم
برای قــراردادن نام او در لیست تحریمهای
خزانهداری آمریکا در چند روز گذشته گرفته
شده و شاید این دیدار در کاخ سفید بتواند به
لغو این تصمیم منتهی شود که پاسخ محمد
جواد ظریف باز همان ارجاع به تصمیم نظام
برای عدم مذاکره در سایه فشارها بوده است.

