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تازه های مطبوعات
••وطن امروز – این روزنامه در گزارشی به تاکید
بنسلمان بر لزوم مذاکره با انصارا...که تقریبا
بیسابقه بوده است ،پرداخته و با تیتر کنایهآمیز
«فرار از میدان؟» نوشت « :نباید وزن تغییر دولت
در آمریکا و رویکرد دولت بایدن به عربستان را به
نسبت تحوالت چند سال اخیر در منطقه بیشتر
دانست و آن را علت این تغییر لحن بیان کرد.
این حقیقت با بررسی روندهای چند سال اخیر
در منطقه نمایان میشود .اگرچه دولت بایدن
خواستار پایان «جنگ یمن» شده است اما این به
معنای پایان پشتیبانی از عربستان نیست».
••همشهری – ای ــن روزن ــام ــه نــوشــت « :طبق
برآوردهای کارشناسی نرخ تورم ساالنه در مرداد
امسال به 45درصد خواهید رسید».
••آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشی با تیتر «دام
لیالز» درخصوص مصاحبهکننده برنامه آن سوی
دولتباظریفنوشت«:مصاحبهکنندهایننشست
سعید لیالز روزنامه نگار و استاد دانشگاه است.
ما از اساتید و کارشناسان رسانه درباره بعد فنی
این مصاحبه پرسش کرده ایم ،زیرا این مصاحبه
مخالفان و موافقان زیادی داشته است .عدهای
بر خوب بودن نحوه مصاحبه تاکید دارند و عدهای
دیگر معتقدند قوانین ابتدایی هم در این مصاحبه
رعایت نشده است .برای مثال مشهودترین امر آن
است که لیالز مرتبا در بین حرفهای ظریف وقفه
ایجاد کرده و حرف وی را رد میکند یا از ادبیات
بسیار جنسیت زده استفاده میکند».

انعکاس
••ســام نو مدعی شد:خبرها از ردصالحیت
گسترده کــانــدیــداهــای اصــاحطــلــب در شیراز
حکایت میکند؛ موجی گسترده و کمسابقه از رد
صالحیتهاکه شامل حال اعضای فعلی شورای
شهرشدهواز 9عضوفعلیشورایپنجمکهداوطلب
حضوردرانتخاباتشوراهابودهاندتنهادونفراحراز
صالحیتشدهاندوازخیلداوطلبانشناختهشدهو
جواناینجریاننیزگستردگیموجردصالحیتیها
چنان است که تعداد احــراز صالحیتشدهها به
انگشتاندودستهمنمیرسد.
••رویداد24مدعی شد:مهدی طائب فرمانده
قرارگاهعماردربارهفایلظریفگفت:فتنهاکبردرراه
است!طراحیهایعجیبیبرایانتخاباتداشتند.
فتنه عجیب بــرای  ۱۴۰۰را تــدارک دیدند .تمام
این فسیلهای امنیتی ،تمام آمریکاییها نشستند
و طراحی آتش بــرای انتخابات  ۱۴۰۰داشتند.
صحبتهای منتشر شده ظریف از عمق دلی بود که
بیرون ریخت.قبول داریم که گرانیها باید رفع شود
امابدانیداینگرانیها،فقروبیکاری،طبیعینیست.
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جنجال فایل صوتی در فاز برخورد

آشناکناررفتوربیعیجایگزیناوشد 20،نفرمرتبطباانتشارفایلصوتیظریف
نیزازسویدستگاهقضاییممنوعالخروجشدند
توکلی-آشنا استعفا کرد،ربیعی جایگزین شد20 ،
نفر مرتبط با انتشار فایل صوتی ممنوع الخروج شدند
و دولتمردان ترامپ و جمهوری خواهان برای جان
ِکری،همچنان ُکری خواندند و برای او خط و نشان
کشیدند .این ها بخشی دیگر از حواشی به وجود آمده
انتشار فایلصوتیومحرمانهظریفدرگفتوگوی«آن
سوی دولت » است .به نظر می رسد پس از گذشت
چندینروزازانتشاراینفایلوسردرآوردنآنازرسانه
معاندسعودی ،بعیدبهنظرمیرسدکهآتشحواشیآن
حاالحاالهاخاموششود.دراینبینحسامالدینآشنا
کسی که پرونده مستند « آن سوی دولت » را مدیریت
می کرد  ،این روزها به تیتر یک رسانه ها آمده است .او
البته به دلیل حواشی فراوانی که درز فایل صوتی در
داخلوخارجازکشورداشتهاست ،ازمقامخوداستعفا
کرد و رئیس جمهور ،علی ربیعی سخنگوی دولت را  
به عنوان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست
جمهوری منصوب کرد هر چند تسنیم از برکناری
آشنا خبرداد وجالب این جاست که روحانی حتی در
حکم انتصاب ربیعی نه نامی از مشاور اصلی و رفیق
شفیق خودش می برد نه از او یادی و تشکر میکند!
آشناکهعمالمسئولیتحفظاینمصاحبهمحرمانهبا
او و مجموعه تحت مدیریتش بود ،از همان بدو انتشار
این فایل محرمانه ،توئیت های مختلفی در این باره زد
و بعد از استعفا یا برکناری دریکی از رشته توئیت ها
به نوعی در دفاع از خود درباره این اتفاق توضیحاتی
ارائــه کــرد «:مرکز بررسیهای استراتژیک عالوه بر
آنکه ارائــه خدمات مشاورهای ،تحلیلی ،نظارتی و
آگاهی رسانی تخصصی در حوزههای راهبردی را
در دستور کار خود داشته،مسئولیت مستندسازی
دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را نیز بر عهده
گرفته و تا کنون چهار جلد از این مجموعه را آماده
انتشارکردهاست...مقررشد هبودگزیدهخروجیهای
تصویریومکتوببرنامهدرتوافقبامصاحبهشوندگان
و با اعمال مالحظات ضروری ،از طریق صدا و سیما،
نمایش خانگی ،مطبوعات و کتاب در دسترس عموم
قابل انتشار محدود آن نیز طبق
قــرار گیرد و نسخه ِ
استانداردهای مرسوم ،آرشیو شود ».آشنا در ادامه
رشته توئیت خود با اشاره به این که اصل این مستند

رایزنی های فشرده
در وین
بلومبرگ :مذاکره کنندگان به دنبال
احیای برجام تا قبل از انقضای توافق
ایران-آژانس (اول خرداد) هستند

نگاری کاری نیکو و پسندیده بوده و انتشار نابهنگام
آن نباید باعث شود که اصل این مستند نگاری زیر
سوال برود ،ادامه داد «:امیدوارم مسئوالن ذیربط به
جای دراز کردن حکیمباشی ،حداقل یک مسیر نفوذ
را شناسایی کنند »...اما ماجرای درز فایل صوتی به
استعفایآشناختمنشد.یکمنبعمطلعبهخبرگزاری
صداوسیماگفت 20«:نفرازعواملمرتبطبامصاحبه
اخیر خبرنگار ریاست جمهوری با ظریف از سوی
دستگاهقضاییممنوعالخروجشدند.همچنینبهگفته
دادستانتهراناینپروندهدردادسرایامنیتتهراندر
حالپیگیریاست.اینپیگیریهاامارنگوبویشایعه
همبهخودگرفتبهطوریکهدرفضایمجازی مطالبی
درخصوص بازرسی از دفاتر مقامهای دولتی منتشر
شدکهباواکنشیکمقامآگاهدردفترسخنگویدولت
همراهوبهشدتاینخبرتکذیبشد.ازحواشیانتشار
اینفایلدرداخلکشورکهبگذریم،انتشارصوتظریف
این روزها بدجوری برای جان کری دردسر ساز شده
است.پیشازاینتعدادیازاعضایسناازجمله جرج
بوشخواستاراستعفایکریشدهبودندودرتازهترین
خبر  19سناتور جمهوریخواه از جو بایدن خواستند
کهتحقیقاتیرادربارهاتهاماتواردشده بهکریدرباره
افشای اطالعات حساس به ایران در زمان فعالیت به
عنوان وزیر خارجه آمریکا در دوران اوباما راهاندازی
کند.آنانهمچنینخواستارعزلکریازشورایامنیت
ملیآمریکادرزمانانجا متحقیقاتشدند.قضیهبهسنا
ختم نشد.دونالد ترامپ ادعا کرد که جان کری برای
ارتباط دولت او با ایران ،مانع تراشی می کرده است!
حتی  پای ُکریخواندنهایپمپئوبرای ِکرینیزبهاین
ماجرا باز شد و وزیر خارجه دولت ترامپ در یادداشتی
از کری خواست که درباره گفتوگوهایش با مقامات
ایرانیتوضیحدهد.
محمدی – چهار روز از آغاز دور جدید نشست
کمیسیون برجام در وین می گذرد و هنوز خبر
ویژه ای از این گفت و گوها چه در نشست معاونین
و چه در نشست های سه گروه کاری به بیرون درز
نکرده است .روز گذشته نیز تنها خبر رسمی که
مخابره شد عبارت بود از این که «گفتوگوهای
میان ایران و گروه  ۴+۱به شکلی فشرده در وین
دنبال و از ساعات ابتدایی صبح تا اواخــر شب
گذشته نشستهایی در سطوح و فرمتهای
مختلف بــرگــزار شــد ».منظور از نشست هایی
در سطوح و شکل هــای متفاوت ،دیــدارهــای
چهارجانبه عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی
با روسای هیئتهای سه کشور اروپایی و انریکه
مورا معاون دبیرکل سرویس خدمات خارجی
اتحادیه اروپــا و وزیرخارجه اتریش است اما در
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محسنرضایی:بهعنوانسربازوطنبهصحنهانتخاباتورودمیکنم،دولت
ملیبرایآبادانیایرانتشکیلمیدهم
تا دیــروز کاندیداتوری محسن رضایی
حدس و گمان بود،اما اظهارات اخیر
انتخاباتیاومشخصکردکهاوعزمشرا
برای آمدن جزم کرده است.دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام در دیـــدار با
جمعیازفعاالنفضایمجازیگفت:من
نهبرایکسبرایبلکهبراساسوظیفهو
انتظاری که مردم از سرباز خود دارند ،به
صحنهانتخاباتورودمیکنم.بهگزارش
تسنیم،رضاییتصریحکرد:منبهصحنه
آمده ام تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی
کنم .جلوی سراب دروغین دیپلماسی
در برابر میدان بایستم و با آنانی که رویه
دروغ پــردازی و اغواگری را به اشکال
مختلفتکرارمیکنندوبادوگانهسازی
کنسرت و آزادی هــای اجتماعی در
مقابل دیــوار و سلب آزادی های مردم
و ســراب آرامــش -آسایش ،دیپلماسی
ذلتوتسلیمدرمقابلمقاومتومیدانبه
تحریفافکارعمومیمیپردازند،مبارزه
کنم.دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
با اشاره به این که برخی با بی شرمی و
وقاحت،خیانتها،کارشکنیهاوفساد
کارگزاران و عدم موفقیت آنان در اداره
کشور را به گردن سرباز وطن و فرمانده
وطنمیاندازندوفرماندهمیدانراعامل
روسیه معرفی می کنند ،گفت :امروز
وظیفه داریــم تا خانه به خانه  ،محله به
محله،شهربهشهر،دربارهجریانپیچیده
نفوذ روشنگری کنیم و با کمک
افکارعمومی و مردم همیشه
در صحنه ایــــران ،تکنیک
های جنگ روانی شبکه نفوذ
را خنثی سازیم .وی تصریح
کرد:همانطورکهوعدهدادیم
و ظرف سه ماه و کمتر
از ســه مــاه پــرونــده و
ط ــوم ــار داعــشــی

کنار این دیدارها و خبرهای رسمی ،محمدجواد
ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز که به تازگی یک
سفر دوره ای به قطر ،عراق ،عمان و کویت را به
پایان رسانده بود ،در توئیتی از وجود «نشانههای
مثبت» در مذاکرات وین و مذاکرات منطقهای خبر
داد .از سوی دیگر والدیمیر پوتین رئیسجمهور

ها را جمع کردیم  ،اعالم میکنم که به
لطفخداوکمکمردمونیروهایجوان
و مستعد کشور  ،دولــت آینده  ،دولت
نهضت ملی برای آبادانی ایران و مبارزه
با فساد و شبکه نفوذ است.خبرآنالین
نوشت :اماچراانتخابات ۱۴۰۰آخرین
شانس محسن رضایی اســت؟ محسن
رضایی در تاریخ  ۱۸شهریور  ۱۳۳۳به
دنیا آمد .او در روز انتخابات  ۶۶ساله
است و اگر این بار شکست بخورد شاید
دیــگــر نــتــوانــد قــمــار سیاسی دیگری
کند .او در انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۴رسما از مرزهای میان سالی
عبور کرده است و جزو سیاستمداران
سالخوره به حساب میآید .در مرداد
 ۱۴۰۸هم که رئیس جمهور بعدی باید
کابینه خود را تحویل نفر بعد دهد به۷۵
سالگی نزدیک میشود و احتمال تایید
صالحیتاونیزبهحداقلخواهدرسید.
جالب این جاست رضایی دو روز پیش
در توئیتی نوشته بود ":از ورود پرقدرت
نسل سوم و چهارم انقالب به سیاست
استقبال می کنم .دکتر سعید محمد و
دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی،
از رویش های انقالب هستند".برخی
از اکانت های فضای مجازی ،توئیت
حمایت آمیز رضایی از قاضی زاده و
سعید محمد را به معنای رد صالحیت
این دو و تالش رضایی برای جذب رای
طرفداران آن ها دانسته اند.از
آن جایی که در این توئیت از
ورود دو کاندیدای جوان به
سیاست _ و نه به مبارزات
انــتــخــابــاتــی_ ســخــن گفته
شده ،تحلیل اخیر را چندان
دور از ذهــن و عجیب
نمی نماید.

روسیه از احیای توافق هستهای ایران به شکل
اولیه خود ابراز امیدواری کرد و در جلسه شورای
امنیت ملی روسیه گفت« :ما امیدواریم اجرای
توافق هستهای ایران دوبــاره در چارچوبهای
قبلی آن بهطور کامل انجام شــود ».امــا شبکه
آمریکایی بلومبرگ هم تحلیل و پیش بینی جالبی
دارد .این رسانه به نقل از منابع غربی گزارش
داد قدرتهای جهانی در تالش هستند تا توافق
هستهای با ایران را تا پیش از اول خرداد ،موعد
پایان توافق موقت ایــران و آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی ،احیا کنند .سفیر اسرائیل در آمریکا
نیز مدعی شد :با تاسف به این نتیجه رسیده ایم
که بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها تا
چند هفته آینده حتمی است .با وجود پالس های
مثبت از وین و برخی دیپلمات های حاضر در آن
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جعللوگویرسانههادرنشستخبری
رستم قاسمی؟
مسئوالن خــبــرگــزاری دانـــا ،میزان،باشگاه
خبرنگاران جوان،مشرق و مهر از جعل لوگوی
اینخبرگزاریهادرنشستخبریرست مقاسمی
خبر دادند.اعتمادآنالین مدعی شــد ،رستم
قاسمی نامزد انتخابات ریاستجمهوری ،در
نشست خبری اعــام کاندیداتوریاش حتی
لوگوی خبرگزاری قو هقضاییه ،میزان ،را هم
جعل کــرده بــوده اســت .قبال خبرگزاریهای
مهر و راه دانا اعال مکرد هبودند در این نشست
خبری نبودهاند ولی میکروفنشان با آرم جعلی
حاضر بوده است!«سید یزدان حبیبی» سردبیر
رســانـههــای نــو در خــبــرگــزاری مــهــردر توئیتر
نوشته اســت" :عــزیــزی کــه زحمت کشیدی و
لوگوی خبرگزاری مهر رو در نشست خبری
جلوی رستم قاسمی گذاشتی ،بیشتر دقت
میکردی که بهتر جعل کنی ،مهر اصال لوگوی
میکروفن زرد نداره!امیدوارم مهندس رستم
قاسمی شفافیت و مقابله با فساد رو از پیگیری و
توضیح درباره این بیاخالقی رسانهای شروع
کنند«".محمد فراهانی» سردبیر خبرگزاری
میزان نیز نوشته است " :ای کاش با دعــوت از
خبرنگار میزان زحمت جعل لوگوی خبرگزاری
را به خود نمیدادید".همچنین مصطفی بزرگی
نسب سردبیر اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان با انتشار تصاویری نوشته است ":جهت
اطالع برگزار کنندگان بگم که لوگوی باشگاه
ِ
خبرنگاران جوان بیشتر از چندین سال است
تغییر کرده است "...امیر توانا سردبیر خبرگزاری
راه دانا هم در توئیتر نوشت" :اعالم کاندیداتوری
تو انتخاباتی که با جعل لوگوی رسانه ها شروع
بشه،خداآخرشو به خیر کنه"...
جا ،ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت :واشنگتن تنها تحریمهای مغایر با برجام
را لغو خواهد کرد؛ حتی اگر ما به برجام بازگردیم
به اعمال تحریم علیه فعالیتهای ایــران که در
برجام پوشش داده نشده است  -از جمله اشاعه
موشکی ،نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم
 -ادامه میدهیم!  

