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تازههای مطبوعات

انعکاس

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خبرداد

کشف«سرنخهایاصلی»حملهبهنفتکشایرانی

ربیعی:بهطراحاناینحملهبزدالنهپاسخمتناسبمیدهیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان از کشف
«سرنخهایاصلی»حملهبهنفتکشایرانی«»Sabiti
در دریای سرخ خبرداد و همزمان سخنگوی دولت
تاکید کرد که به «طراحان این حمله بزدالنه» «پاسخ
متناسب» داده خواهد شــد .همچنین یک مقام
سعودی نیز در اولین واکنش این کشور به حادثه
حمله به نفتکش ایرانی در  110کیلومتری بندر
جــده ،مدعی شــد کــه قصد کمک رســانــی بــه این
نفتکش را داشته اند .روابــط عمومی شرکت ملی
نفتکش ایران بامداد جمعه در پی انفجار در نفتکش
ایــرانــی « »Sabitiاز «احتمال اصابت دو موشک در
ساعتهای 5و 5:20صبح»بهایننفتکشخبرداد.
درباره این که عامل این حمله چه کسی بوده است
هنوز خبر رسمی منتشر نشده اما براساس شواهد،
عربستان و به خصوص رژیم صهیونیستی  ،متهمان
اصلیایناتفاقهستند.
▪شمخانی :راهزنی و شـــرارت در آبــراههــای
بینالمللیبدونپاسخنمیماند

براساس گزارش رسانه ها ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی کشورمان درخصوص انفجار در نفتکش ایرانی
در حوالی بندر جده تأکید کرد که راهزنی دریایی
و شرارت در آبراههای بینالمللی که با هدف ناامن
سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام میشود
بدون پاسخ نخواهد ماند .علی شمخانی در این باره
افــزود :کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور
سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی
در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت ،تشکیل
شدهاستوگزارشآنبهزودیبرایتصمیمگیریبه
مراجع مسئول ارائه میشود .وی با اشاره به بررسی
تصاویر ویدئویی موجود و شواهد اطالعاتی جمع
آوری شــده ،تصریح کرد که سرنخ های اصلی این
ماجراجوییخطرناکبهدستآمدهاست.شمخانی

البته جزئیات بیشتری اعالم نکرد .سخنگوی دولت
نیزدریادداشتیکوتاهدربارهاینحادثهنوشت:حمله
به نفتکش ایرانی در دریای سرخ از اقدامات شرارت
باریاستکهبهنظرمیرسدعواملیمشکوکدرپس
آن،یکباردیگرهمتخودرابرایتنشدیگریکرده
اند .علی ربیعی با اشاره به این که جمهوری اسالمی
ایران با پرهیز از شتابزدگی ،به دقت در حال بررسی
ماجراوکشفواقعیتهایآناست،ادامهداد:بدون
تردید ،پاسخ متناسب به طراحان این حمله بزدالنه
داده خواهد شد اما تا روشــن شدن همه ابعاد این
توطئه،منتظرخواهیمماند.
▪ادعای اداره مرزبانی عربستان درباره نفتکش
ایرانی

در همین حال سخنگوی اداره مرزبانی سعودی
در اولین واکنش ریاض به این اتفاق که در نزدیکی

جزئیاتجدیداز 3اقدامهستهایایران
در 3هفتهآینده

عکس:آرشیو

•• رویداد ۲۴مدعی شد :  اصولگرایان اصفهان
برای ورود به انتخابات مجلس به دنبال چهرههای
جدید هستند .حسن کامران شرایط خوبی ندارد
و شرایط سنی احمد سالک اجــازه حضور به او را
نمیدهد و از میان گزینهها ،تنها گزینه باقی مانده
حمید رضا فوالدگر خواهد بود .در شهرهای دیگر
استان نیز اصولگرایان تغییراتی در فهرست های
خودایجادخواهندکردکهشنیدهشدهمهمترینآن
حذفمحسنکوهکناست.
••انصاف نیوز مدعی شد :شنیدهها حاکی از این
است که مهدی کروبی ،به اعضای حزب اعتماد
ملیگفتهکهدرانتخاباتپیشرویمجلس«،بدون
شرطشرکتکنید».اماحسینکروبیعضوشورای
مرکزی این حزب و فرزند آقای کروبی در گفتوگو
با انصاف نیوز ضمن تکذیب این خبر گفت« :پدرم
همیشه معتقد بوده است باید از انتخابات استفاده
کرد؛ اما دربــاره انتخابات پیشرو تا به حال اظهار
نظرینکردهاست».
••نامه نیوز نوشت  :یوسی کوهن ،رئیس موساد
به ترور سید حسن نصرا ،...دبیرکل حزبا ...لبنان
و قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس تهدید کرد؛
مسئلهای که سطح تهدیدات تلآویو را به باالترین
سطح میرساند چراکه طی روزهــای گذشته نیز
به جنگها و عملیات نظامی و امنیتی علیه محور
دشمنانشتهدیدکردهبود.رئیسموساددرمصاحبه
با روزنامه "مشبحه" که متعلق به یهودیان افراطی
"حریدیم" اســت ،ادعــا کــرد :سلیمانی به خوبی
میداندکهترورشمحالنیست.
••اعتمادآنالین نوشت :جواد امام ،مدیرعامل
بنیاد باران درتوضیح این صحبت خود که «نظر
آقــای خاتمی تسریع عــدم تحریم اســت» گفت :
تاکید وی بر ایــن اســت که اصال حطلبان تحت
هیچ شرایطی تصمیمی برای تحریم انتخابات
ندارند اما شرکت در انتخابات لزوم ًا به این معنی
نیست که اصالحات در هر شرایطی خود را مقید
به ارائــه لیست انتخاباتی بداند .یعنی شرکت
در انتخابا تمان محدود به این نیست که فقط
تایید صالحیتشد ههای شــورای نگهبان را در
لیستمان بگذاریم؛ دیگر قرار نیست افرادی را از
جریان رقیب در لیستمان جای دهیم و از مردم
بخواهیم رأی بدهند.
•• تابناک نوشت  :سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان
در جلسه ستاد عالی بازیهای المپیک و پارالمپیک
گفت :با رعایت مــوارد فرهنگی حضور بانوان در
بــازیهــای ملی ایــران در ورزشــگــاه ها ادامـ ـهدار
خواهد بود.
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تصویرتازه منتشر شده از محل اصابت موشک به نفتکش سابیتی

••فرهیختگان-حسنمصطفویمدیرتولیدسینما
وشبکهنمایشخانگیبااشارهبهحضورمهنازافشار
در سریال گلشیفته بهروز شعیبی گفت :اسمی که
ایشانقراربوددرسریالبازیکنند،اسمدیگریبود؛
ایشان گفت من به شرطی میآیم که اسم کاراکترم
گلشیفتهشود.
••ابتکار -محمدعلی وکیلی درخصوص دستور
رئیس قــوه قضاییه درب ــاره دادگ ــاه هــای سیاسی
نوشت :حضور هیئت منصفه ،تا حد خوبی متضمن
رسیدگی شفاف و عادالنه است بنابراین این اقدام
ریاست قوه ،بسیار قابل تحسین است .دستورات
رئیس جدید در اصالح روندهای این قوه ازجمله
اجرای حکم داوری در پروندههای بزرگ ،کاهش
ورودی پروندهها ،کاهش زندانی ،احضار نشدن
مــدیــران عامل شرکتهای دولــتــی ،در مجموع
امیدوا رکنندهاست.
••کیهان -حسین شریعتمداری با نقد اظهارات
اخیر رئیس جمهور درباره نظارت شورای نگهبان
در انتخابات با طرح این پرسش که «جناب روحانی
چرا و با چه انگیزه و منظوری اصرار بر ُشبههافکنی
داشتهاند و از این رهگذر در پی دور کــردن افکار
عمومی از ک ــدام رخـــداد یــا مسئله و موضوعی
بودهاند؟!»نوشت:تنهاپاسخیکهبرایاینسؤالبه
ذهن میرسد آن است که شبههافکنی در بدیهیات
بــرای دور کــردن افکار عمومی ملت از وعدههای
برزمین مانده دولــت و مشغول ساختن مــردم به
مسائلینظیرآنچهبهآناشارهشدبودهاست!
••جام جم -براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات
صداوسیما  83.8درصــد پاسخ گویان ،بیننده
برنامههایصداوسیمااعمازسریال،فیلمسینمایی،
مسابقه،مستند،سخنرانی،گفتوگومحور،ورزشی
واخباربودهاند.
••ایران-حجتاالسالممجیدانصاریعضومجمع
تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با اشاره به
تجلیل اخیر رئیس جمهور از فضای باز سیاسی در
انتخاباتمجلساولنوشت:ایناتفاقوشکلگیری
رنگین کمان سیاسی در مجلس دلیلی نداشت جز
اینکهمیدانانتخاببرایمردمبازبود.کاشهمین
روند تــداوم پیدا میکرد تا شاهد کارآمدی بیشتر
خانه ملت میشدیم نه این که در هر دور محدودیت
بیشتریبرآنتحمیلکنیم.
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هادی محمدی – «رونمایی از زنجیره 30تایی سانتریفیوژ ،IR6راه اندازی قسمت ثانویه
راکتور اراک و نصب ماشین (روبات) جا به جایی سوخت راکتور اراک» سه خبر جدید علی
اکبرصالحیرئیسسازمانانرژیاتمیکشورمانبودکهروزدوشنبهدرحاشیهحضورشدر
مجلسشورایاسالمیاعالمکردوگفتکهاینهاظرفدو،سههفتهآیندهعملیخواهند
شد.دربارهرونماییاززنجیره 30تاییسانتریفیوژ IR6بایدگفتکهطبقبرجامایران 8.5
سالپسازبرجام(اواسطسال)1403میتوانستاینزنجیرهراموردتستقراردهداما
بدعهدی های اروپایی در کنار نقض آمریکایی برجام باعث شد ایران کاهش تعهدات خود
را به صورت گام به گام آغاز کند و بر این اساس ایران در چارچوب گام سوم خود کاری را که
بایدحدودپنجسالدیگرانجامدهدبهجلوانداختواحتماالتاپایانمهرماهودرآستانهگام
چهارم با بهره برداری از این زنجیره سی تایی که حدود 300سو ظرفیت غنی سازی ایران
را افزایش می دهد اقدام مهمی در عرصه تحقیق و توسعه انجام خواهد داد و در عین حال
می توان انتظار داشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز افزایش یابد .مورد دیگر موضوع
راهاندازیقسمتثانویهراکتورآبسنگیناراکاست.صالحیرئیسسازمانانرژیاتمی
در گفت و گوی اختصاصی با خراسان در توضیح این موضوع اظهار کرد :راکتور اراک یک
قسمتهستهاییااولیهداردکهشاملقلبراکتورازجملهکالندریامیشودکهمیلههای
سوختوموادیکهبایدپرتودهیشونددرآنقرارمیگیرندهمچنینیکقسمتثانویهدارد
که این بخش نیز شامل چند ساختمان با تجهیزات پیچیده و پیشرفته است که مبدلهای
حرارتیبرایکندوخنککردنقلبراکتوردرآنهاقراردارند.دراینقسمتآبسنگین
جریان داشته و با عبور از لوله ها و دستگاه های سرد کننده و کند کننده ،دمای زیاد خود را
کهناشیازتبادالتهستهایداخلقلباستازدستمیدهد.ویتاکیدکرد:اینبخش
با توانمندی متخصصان ایران و خارج از موضوع کارگروه  4+1ساخته شده است و تست
های خود را گذرانده و به زودی رونمایی خواهد شد.اما سومین خبر رئیس سازمان انرژی
اتمیبهماشینجابهجاییسوختراکتوراراکمربوطبود.دستگاهیشبیهروباتکهباید
سوختاولیهوسوختمصرفشدهراکتورراکهبهلحاظحرارتوتشعشعهستهایبسیار
خطرناک است و انسان نمی تواند جابه جا کند  ،منتقل کند .در واقع هر مجتمع سوخت
به یک قطعه فلزی وصل است تا جرثقیل قطبی120تن باالی قلب راکتور بتواند مجتمع
سوخترابهداخلقلبراکتورمنتقلکند،امابعدازیکسالکهسوختهااستفادهشدند
بهدلیلتشعشعباالییکهدارندنیرویانسانینمیتوانداینکارراانجامدهدوبایدازماشین
سوختبرایانتقالآنهااستفادهکرد.اینماشینپیشرفتهومهمدراینفرایندرویریلی
باالی سر قلب راکتور قرار میگیرد و کار جابهجایی سوختهای مصرف شده را به سمت
استخرکنارهراکتورانجاممیدهد.ایناستخربا 10مترعمقباآبمعمولیپرخواهدشدو
سوختیکهمصرفشدهبایدبهاینجابیایدتاخنکشودوتشعشعآننیزپایینبیاید.شنیده
های خراسان حاکی است جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد در کمتر از یک ماه آینده و
تا پایان مهلت سوم  60روزه به اروپایی ها،موجی از اقدامات هسته ای را رونمایی کند و به
بهرهبرداریبرساندکهاینسهموردبخشیازاینموجخواهندبود.بهنظرمیرسداینموج
بتواندبیشازگذشتهجدیتوتوانهستهایتهرانرادربرابربیعملیاروپانمایشدهد.

ساحل «جــده» روی داد ،مدعی شدکه مرزبانی
سعودیقصدکمکرسانیداشتهامانفتکشایرانی
جی پی اس خود را خاموش کرده و تماسها را بی
پاسخ گذاشته است .براساس بیانیه صادرشده از
این اداره ادعا شده که در ساعت  11:47روزجمعه
ایمیلی از ناخدای سابیتی دریافت شده و در آن
آمــده که دماغه نفتکش دچــار شکستگی شــده و
مواد نفتی در حال نشت کردن به داخل دریاست.
این بیانیه ادعــا کــرده اســت :هنگامی که در حال
تحلیل اطالعات از سوی مراکز هماهنگی برای
امدادرسانیبودیم،مشخصشدکهنفتکشبهمسیر
خود ادامه داده و از مسافت  ۶۷مایل دریایی ساحل
جدهدورشدهاستوهمچنینجیپیاسخودرانیز
خاموش کرده و به تماسها پاسخ گو نیست.
▪پوتین:همسایگانبهمنافعایراناحترامبگذارند

روز گذشته همچنین رئیس جمهور روسیه با اشاره
به حمالت اخیر به نفتکشها در خلیج فارس آن را
محکومکردهوازهمسایگانایرانخواستتابهمنافع
تهران «احترام بگذارند» .والدیمیر پوتین همچنین
افــزود :ایــران هــزاران سال است که در این منطقه
حضوردارد.ازسویدیگروزیرخارجهآمریکادرپاسخ
به سؤالی درباره حمله به نفتکش سابیتی گفت :من
این گزارش را دیدهام و اطالعات بیشتری ندارم که
اضافه کنم .پمپئو در عین حال بار دیگر بدون ارائه
هیچ سندی ایران را به دست داشتن در حمالت به
پاالیشگاهآرامکویعربستانمتهمکرد.
▪سابیتیتا 10روزآیندهبهایرانمیرسد

نصر ا ...سردشتی مدیر عامل شرکت ملی نفتکش
نیزدرگفتوگوباشانادربارهآخرینوضعیتنفتکش
سابیتی اعالم کرد که این نفتکش طی  9تا  10روز
آیندهبهآبهایایرانمیرسد.
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عمران خان امروز درتهران ،فردا در ریاض
ظریف :همیشه آماده مذاکره با عربستان بوده ایم ،چه با میانجی
چه بدون میانجی
همزمان با افزایش تنش ها در منطقه ،تحلیل ها و گمانه زنی ها درباره سفر نخست وزیر
پاکستان به تهران داغ شده است .با این حال گرچه برخی رسانه ها و حتی روزنامه دولتی
ایران از مأموریت عمران خان برای میانجی گری بین تهران و ریاض خبر داده اند ،سخنگوی
وزارت امورخارجه کشورمان عصر دیروز تأکید کرده که «تا این لحظه موضوع میانجی گری
مطرح نیست» .درعین حال شاه محمود قریشی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت:
عمرانخانباهدفرفعاختالفاتبیندوکشورمهممسلمان،بهعربستانوایرانسفرخواهد
کرد .وی افزود :منطقه نمی تواند جنگ دیگری را تحمل کند و ما در تالش هستیم نقش خود
را برای به حداقل رساندن تنش ها ایفا کنیم زیرا روابط عمیقی با عربستان سعودی داریم
و شریک استراتژیک هستیم در حالی که ایران همسایه و برادر مسلمان است .علی ربیعی
توزیرپاکستانبهطوررسمی
سخنگویدولتنیزپیشترگفتهبود«:درسطحرسانهای ،نخس 
ی ها
س جمهور ایران درباره سعود 
اعالم کرد که ولیعهد عربستان از وی خواسته است تا با رئی 
مذاکره کند . ».با این حال وزارت خارجه پاکستان ،روز گذشته خبرهای منتشرشده درباره
درخواست عربستان و شخص بن سلمان برای میانجی گری میان ایران و عربستان را تکذیب
کرد .در عین حال براساس گزارش های منتشرشده ،نخست وزیر پاکستان ابتدا به ایران سفر
میکندوسپسبهریاضخواهدرفت.قرارمالقاتویبارئیسجمهورکشورمانبرایروزیک
شنبهتعیینشدهاست.سیدعباسموسویسخنگویوزارتخارجهکشورماننیزتاکیدکرد:
«این سفر در چارچوب همکاریهای نزدیک و دوستانه بین دو کشور انجام میشود و ایشان در
جریان سفر به تهران عالوه بر دیدار با رئیس جمهور با مقام معظم رهبری نیز دیدار میکند».
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان نیز در گفت و گو با تلویزیون تی آر تی ترکیه هم
در اظهار نظری صریح درباره روابط با عربستان گفت :ما همیشه آماده مذاکره درباره تمامی
مسائلباعربستانسعودیبودهایم.عربستانهمسایهماستوقراراستتاابددرکناریکدیگر
بمانیم.ماچارهایجزگفتوگوبایکدیگرنداریم.مامیتوانیممستقیمیاازطریقمیانجیگری
با عربستان مذاکره کنیم .ما هرگز میانجیگری را رد نمیکنیم.
▪تحلیلهادربارهسفرعمرانخانبهتهران

در همین زمینه ،علی بیگدلی کارشناس مسائل منطقه ضمن اشاره به ناامیدی عربستان
از دولت آمریکا تالش های عربستان برای مذاکره با ایران را برای رهایی از بحران یمن
دانست .این کارشناس مسائل منطقه همچنین امکان موفقیت عمران خان برای میانجی
گریرابسیارزیادارزیابیکرد.درعینحالسیدجعفررضویکارشناسمسائلغربآسیا
ضمناشارهبهاینکهبهطوراساسیمیانجیبایدازیکیازدوطرفقدرتمندتروبهاصطالح
حرفاوبرایطرفینحجتباشدکهپاکستاناینویژگیرادرقبالایرانوعربستانندارد،
گفت :به نظر میرسد عمران خان بیشتر به عنوان پیام رسان پیام دو طرف باشد .روزنامه
لبنانیاالخبارهمبااشارهبهسفرنخستوزیرپاکستانبهتهران،نوشت:هرچندنشانههای
مثبتی بر موفقیت میانجی گری او وجود دارد ،اما در نهایت موفقیت این سفر در گرو حل
فراگیر مسائل منطقه قرار دارد ،نه حل جزئی و مقطعی.

