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تازه های مطبوعات
••روزنامهها دربارهمذاکراتدوروزهقطرتیترهای
ج خواهی آمریکا/
متفاوتی زدند؛ کیهان :ادامه با 
ایران:آمریکاناتواندرتصمیمگیری/همشهری:
اراده ایــــران ،کارشکنی آمــریــکــا /خــراســان:
سیگنالهای متناقض از دوحه /جام جم :دوحه
آخرین آزمــون آمریکا /اعتماد :مذاکرات دوحه
متوقفشد/شرق:غباردرتهرانیادوحه.
••کیهان  -حسینشریعتمداریمدیرمسئولاین
روزنامه با بیان این که آمریکا و متحدان اروپایی آن
به ادامه «مذاکرات بینتیجه» برای درگیر کردن
کشورمانباپیامدهایخسارتبارآننظیرشرطی
کردن قیمت ارز و طال  ،آشفتگی قیمتها و دهها
نابسامانی دیگ ِر ناشی از این فراز و نشیبها در
اقتصاد کشورمان نیاز دارند ،نوشت :باید گفت که
آمریکایقطرهمانآمریکایویناست!
••دنیای اقتصاد  -این روزنامه با اشاره به اختالل
گسترده و سراسری روی شبکه اینترنت کشور
نوشت  :بعید به نظر میرسد اختالالت عمدی
سدهندگان،
نباشدوبرخالفادعاییکیازسروی 
تونلینگ از دیتاسنترهای داخلی با هر اسمی
باعثبهبودکیفیتنمیشود.ایناختالالتفقط
و فقط زندگی عادی مردم و کسبوکارها را مختل
میکند.
••اطالعات -این روزنامه با اشاره به تجمع اخیر
حاشیه ساز در شیراز نوشت :کمی صبر داشته
محرم نزدیک است و خواهید دید هم ه این
باشید! ّ
بچههادرتجمعاتمربوطمناسبآنایامباپوشش
درستورفتارنسبت ًامناسبترشرکتخواهندکرد.
بارشی ایدئولوژیک را مدتی
روزی
تبلیغات شبانه
ِ
ِ
به نفع اخالق مدنی و ایجاد فضا برای تعاونهای
جمعی و پویشهای اجتماعی و میداندادن به
حضورهویتسازوغرورآفریننوجوانانکمکنید.

انعکاس
••مشرق نیوز خبر داد :فواد حسین وزیر خارجه
عراق اعالم کرد که مذاکرات بین ایران و اردن و
ایران و مصر با میانجیگری دولت عراق در بغداد
شروعشدهاست.
••خبرآنالین نوشت :تسنیم خبرداد که پس از
شهادت یک نیروی مرزبانی جمهوری اسالمی در
منطقه «میلک» توسط مهاجمان ناشناس ،برخی
کاربرانافغانستانیازدرگیرینیروهایطالبانبا
مرزبانانایرانخبردادهاندومدعیشدهانددوتن
از نیروهای مرزبانی جمهوری اسالمی نیز توسط
طالبانبهاسارتدرآمدهاند.
••جمارانمدعیشد«:تندروها»دریزددرمراسم
گرامی داشت شهید صدوقی و در میانه سخنان
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری
اسالمی ،با فریاد زدن حرمت این مراسم را نگه
نداشتندوباعثشدندسخنرانمراسممجبورشود
سخنان خود را نیمه کاره رها کند و از منبر مسجد
حظیرهپایینبیاید!
••انتخاب مدعی شد :خان محمدی ،سخنگوی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت :اگر بانوی
بدحجابی در شعبه ای از بانک حضور داشته باشد
و به او هیچ تذکری ندهند ،باید مدیر بانک به دلیل
بیتوجهیبهشئوناتاسالمیپاسخگوباشد.
••خبرآنالین مدعی شــد :ســـردار غالمرضا
سلیمانی ،رئیس سازمان بسیج گفت :دشمن در
سالهایاخیربیرحمترینفشارهاوناجوانمردانه
ترین اقدامات را علیه ملت ایران به اجرا گذاشته
است.ما به زودی میزهای محاکمهای را برای
سران این کشورها ترتیب خواهیم داد و سران این
کشورهارامحاکمهخواهیمکرد.

سرنوشتویندرانتظاردوحه؟

همزمان با پررنگ شدن تحلیل هایی مبنی بر شکست این دور از مذاکرات
امیرعبداللهیان ارزیابی از دوحه را مثبت دانست .بلومبرگ نیز خبر
از سر گرفتن مذاکرات بعد از دیدار منطقه ای بایدن را داد
هادیمحمدی–مذاکراتپرسروصدااماکوتاهو
دوروزههستهایدرقطرهمبهپایانرسیدوبامداد
جمعهعلیباقریوهمراهانشبهتهرانبرگشتند
تا حاال  48ساعت گفت وگوی خود با انریکه مورا
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات و پاسخ های
غیرمستقیم آمریکایی ها را با نهادها و مقامات
سطح باالتر در تهران بررسی کنند  .با پایان این
گفت وگوها ،اظهارات ضد و نقیض زیادی نیز در
طرفایران،اروپاوآمریکاشنیدهمیشود.برخی
مذاکرات را مثبت و برخی آن را مانند مذاکرات
وینبینتیجهوشکستخوردهمیدانندوعدهای
نیز به آینده امیدوارند .با این حال این که تاریخ
مشخصی برای برگزاری دوره های بعدی اعالم
نشدهمیتواندیکیازنشانههایکمتوفیقبودن
گفت وگوهای دوحه باشد ،هر چند خبرگزاری
آمریکاییبلومبرگبهنقلازسهدیپلماتاروپایی
گــزارش داد که مذاکرات رفع تحریم در دوحه
قطر،پسازسفررئیسجمهورآمریکابهغربآسیا
احتماالدوبارهازسرگرفتهمیشود.جوبایدنقرار
است اواسط ماه جاری میالدی(اواخر تیرماه) به
سرزمینهای اشغالی و عربستان سعودی سفر
کند .براساس این گزارش ،دو دیپلمات اروپایی
آگاه از روند مذاکرات گفته اند ،اگر چه مذاکرات
دوحه پیشرفتی نداشت اما انتظار می رود این
مذاکراتفراترازمهلتاعالمشدهازسویآژانس

خطیب جمعه تهران :کارنامه
یک ساله آقای اژه ای
قابل دفاع است
حجتاالسالم محمد حسن ابوترابی فرد
امــام جمعه موقت تهران دیــروز در خطبه
های نماز جمعه با اشاره به هفته قوه قضاییه،
اظهار کرد:یکی از راه های شناخت حق
احترام به مردم است و متاسفانه احترامی
که اکنون در جامعه برای مردم وجود دارد
در حد نظام اسالمی نیست .ابوترابی فرد
با اشاره به اهمیت کارآمدی قوه قضاییه،
تــصــریــح کــــرد :بــــدون دانــــش ،قــانــون و
قانون مداری و اقتدار و بدون رضایتمندی

بین المللی انرژی اتمی در پایان ماه جوالی(دهه
اولمرداد)ادامهیابد.
▪مورا:پیشرفتینداشتیماما...

اماعالوهبراینسهدیپلماتاروپاییکهبلومبرگاز
آنهاخبرزده،انریکهمورادیگردیپلماتاروپایی
است که به آینده گفت وگوها امیدوار است  .وی
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت« :دو روز
مذاکرات فشرده و با واسطه در دوحه در خصوص
برجام [داشتیم] .متأسفانه ،هنوز پیشرفتی که
گکنندهامیدوار
تیماتحادیهاروپابهعنوانهماهن 
به آن بود حاصل نشده است اما همکاریها را
با فوریت بیشتر بــرای توافق کلیدی به منظور
منع اشاعه و برای این که ثبات منطقه را به مسیر
بازگردانیمادامهخواهیمداد».
▪نگاهمثبتمقاماتایرانیبهدوحه

با این حال مقامات ایرانی نگاه منفی به مذاکرات
دوحــه و نتایجش نــدارنــد  .هرچند شاید این
نگاه مثبت ریشه در نگرانی از متاثر بودن بازار
داخلی داشته باشد اما نمی تواند خیلی هم دور
از واقعیت بیان شود .ناصر کنعانی ،سخنگوی
جدید وزارت امور خارجه کشورمان که شروع به
کارش با یک وضعیت سخت خبری همراه بود
دربــاره مذاکرات دوحه با بیان اینکه نظرات و
مردم کارآمدی امکان پذیر نیست و به هر
میزان سطح دانش قضایی ارتقا پیدا کند
کارآمدی این دستگاه افزایش پیدا میکند.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که
کارنامه یک ساله آقای اژه ای قابل دفاع
است ،افزود :ثمره این حضور نگاه به تحول
است .با این که قدم های اصولی برداشته
شده است اما مهم ترین اقدام در قوه قضاییه
اجرا شدن سند تحول قوه قضاییه است و
رهبری تاکید کردند که یک کادر مقتدر و
هوشمند در قوه قضاییه باید شکل گیرد و
دومین مورد مبارزه با فساد چه در درون و چه
در بیرون باید اتفاق بیفتد و همچنین باید
ریشه فسادها خشک و رصد شود / .فارس

تهران اذانظهر13:08

پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی
مانده مطرح شده و طرف مقابل نیز مالحظاتش
را ارائــه کــرده ،گفت :درخصوص ادامــه مسیر و
مرحله بعدی گفتوگوها ،باقری و مورا در تماس
خواهند بود.مجید تخت روانچی سفیر و نماینده
دایم ایران در سازمان ملل نیز با بیان این که ما
در مذاکرات دوحه که مثبت بود با جدیت عمل
کردیم،اظهارکرد:توپدرزمینآمریکاستواگر
آمریکا واقع بینانه عمل کند و قصد جدی خود را
برای اجرای تعهداتش نشان دهد ،توافق دور از
دسترسنیست«.محمدمرندی»تحلیلگرارشد
سیاسیومشاوررسانهایتیممذاکراتیایراننیز
بامدادپنجشنبهگفتکهمذاکراتدوحهبهمنظور
گفتوگو درباره موضوعات اختالفی باقی مانده
از وین ،شکست نخورده و ادامه خواهد یافت.اما
مهم ترین واکنش ایرانی به موضع گیری حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در گفتوگوی
تلفنیباهمتایقطریاشاختصاصداشت.وی
با بیان این که ارزیابی ما از مذاکرات دوحه مثبت
است،افزود:برایرسیدنبهتوافقیخوب،قویو
پایدارجدیهستیمودرصورتواقعبینیآمریکا،
توافقدستیافتنیاست.
▪موضع گیری چین  ،روسیه و تروئیکای
اروپایی

همچنین در حالی که روسیه و چین به همراه
نمایندگاناروپادرمذاکراتدوحهحضورنداشتند
اما دیپلمات های این کشور به بیان مواضع خود
در این موضوع پرداختند .وزارت خارجه چین
اعــام کــرد واشنگتن به عنوان آغازگر بحران
هستهایایرانبایداشتباهاتخودرااصالحکندو
بهنگرانیهایتهرانپاسخدهد.سرگئیالوروف
وزیرخارجه روسیه هم که  10روز قبل مهمان
تهران بود با تأکید بر این که غرب تنها به منافع
خود اهمیت میدهد ،گفت که کشورهای غربی
منافع کشورهای دیگر از جمله ایران را نادیده
میگیرند.سهکشوراروپاییعضوتوافقهستهای
باایران نیزدربیانیهایبهتکرارمواضعخوددرباره
تحوالت اخیر مربوط به مذاکرات رفع تحریمها
پرداخته و مدعی شدهاند توافق برای از سرگیری
احیای کامل برجام از ماه مارس در وین حاصل
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شده،اماایرانازاینفرصتاستفادهنکردهاست.
ازسویدیگریکسخنگویوزارتخارجهآمریکا
با تایید پایان یافتن مذاکرات دوحه ،مدعی شد:
«همزمانازتالشهایاتحادیهاروپابسیارسپاس
گزاریم،اماازاینکهایرانبازهمنتوانستبهابتکار
اتحادیه اروپــا پاسخ مثبت دهد و بنابراین هیچ
پیشرفتی حاصل نشده است ،ناامید شدهایم».
همزمانبااینادعاهاازسویآمریکاییهاواعالم
این دروغ و این که واشنگتن خواهان توافق است
اما اظهارات مقامات این کشور نشان از درپیش
گرفتن سیاست شکست خــورده چماق و هویج
را در قبال ایران نشان می دهد .در همین زمینه
،شبکه آمریکایی ان بی سی به نقل از مقامهای
این کشور گزارش داد واشنگتن آماده است تا در
صورت شکست مذاکرات هستهای ،تحریمهای
ضدایرانیراباتمرکزبرهدفقراردادنصادرات
نفتایرانبهچینتشدیدکند.باهمهایناظهارات
ضد و نقیض از نتیجه دو روز گفت وگوی ایران
 ،آمریکا و اروپــا در قطر  ،خبرگزاری رویترز در
گزارشیبامطرحکردندیدگاهچندمقامایرانی،
بهآخرینتحوالتمذاکراتاحیایتوافقهستهای
و چشمانداز آن پرداخت و نوشت  :دو مقام رسمی
ویکسیاستمدارایرانیبااشارهبهاینکهسختی
مذاکرات موجب دلسردی ایــران نخواهد شد،
گفتند،ایرانبهدنبالدیپلماسیاست.یکمقام
ایرانی در این باره گفت :منطقه در حال تغییر
است،اتحادهادرحالتغییرند.اسرائیلبهدنبال
عادیسازی روابــط با کشورهای عربی است و
آمریکاییها از این تحوالت حمایت میکنند.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از این مقام ایرانی
نوشت :این موارد تهدیدهایی جدی هستند که
باید خنثی شوند .دشمنان ما دعا میکنند که
مذاکراتهستهایپایانیابداماایناتفاقنخواهد
افتاد.این خبرگزاری همچنین نوشت :دومین
مقام ایرانی که به دیدگاه او اشاره شد ،میگوید،
«ما هیچ عجلهای نداریم .جمهوری اسالمی با
توافقیابدونآندوامخواهدآورد.برنامههستهای
ما هر روز پیشرفت میکند .گذر زمــان به نفع
ماست.ولیماتوافقیمیخواهیمکه ۱۰۰درصد
درراستایمنافعملیماباشد.مایکتوافقخوب
میخواهیم».
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چهره ها
سیدحسنخمینی:راهحلمشکالتاقتصادی
ازحوزهسیاستمیگذرد
حجت االســام سید حسن خمینی گفت « :ما
در زمانه ای هستیم که مثل هر زمــان دیگری
به «عقالنیت» نیاز داریــم .انسان ها همیشه به
عقالنیتنیازدارند.اگرهممیخواهیمبهشتیوار
زندگی کنیم و درس بگیریم ،باید به عقالنیت تن
بدهیم ».وی در ادامــه یاد آور شد « :واقعیت این
است که باید در حوزه مسائل کشور همه دست به
دست هم بدهند و مشکالت معیشتی را از سر راه
بردارند .یکی از بحث های مهم در عقالنیت این
«اهم»
است که انسان امر «مهم» را اولویت ندهد و ّ
را زمین بگذارد .امــروز هیچ موضوعی در کشور
به اهمیت حل مسائل اقتصادی نیست .البته
راهحلمشکالتاقتصادیماازحوزه
سیاست می گــذرد و ایــن محتاج
همدلی و همراهی بیشتر است».
/جماران

کتایمزوانتشارمجدددروغ۳سالقبل
نیویور 
دربارهسردارنصیری
روزنامه نیویورک تایمز در روزهــای اخیر مدعی
شد که ســردار علی نصیری از فرماندهان سپاه
پاسداران به اتهام همکاری با سرویس اطالعاتی
رژیم صهیونیستی (موساد) بازداشت شده است.
اینادعادرواقعبازنشرمجددشایعهایاستکهسه
سالقبلبرایاولینباربعدازتودیعسردارنصیری
از فرماندهی حفاظت سپاه در فضای مجازی و
توسطرسانههایفارسیزبانخارجیمطرحشده
بود .در همان مقطع سردار نصیری ضمن رد این
شایعات اظهار کرد که طرح این مباحث به دلیل
نقشویدرحوزههایحفاظتیسپاهبودهوسردار
رمضان شریف ،سخنگوی سپاه نیز این شایعات را
یک تاکتیک نخنما شده بعد از هر
تغییر و جابه جایی در سپاه اعالم
کرد/ .تسنیم

