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تازههای مطبوعات

...

انعکاس
••انتخاب نوشت :محسن هاشمی فرزند مرحوم آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی در دستخط شبکهپنجم سیما
در پاسخ به این ســوال که «در سال  ۸۴پیغامی از آقای
احمدینژاد برای آیتا ...هاشمی داشتید؟» گفت« :در یک
جلسهای که من برای کارهای مترو رفته بودم ،آنجا موضوع
انتخابات مطرح شد ،ایشان گفتند چرا ابوی را آوردید و
اذیت میشود .ایشان از عالقه خودشان به ابوی گفتند.
منبهشوخیگفتمشماایناندازهعالقهداریدبهنفعایشان
کنار بروید .البته این جنبه جدی نداشت .بعد ایشان گفت
سبد رای من سبدی نیست که در سبد آیتا ...هاشمی برود
و رفتن و آمدن من تاثیری در رای آیتا ...هاشمی ندارد
ولی اگر ایشان بخواهند من حاضرم کنار بروم .برداشت
من از نحوه صحبتش این بود ».محسن هاشمی در پاسخ
به این پرسش که «برداشت آیتا ...هاشمی نسبت به این
صحبتهایی که منتقل کردید چه بــود؟» گفت :ایشان
گفتند الزم نیست کنار بروند .من هم پیام را منتقل نکردم.
••عصرایران نوشت :واقعیت عیان و عریان که نادیده
انگاشته شده این است که سیاست در ایران و در همه حال
«تقسیم بر دو» می شود و هر تالشی برای «واحد کردن»
سیاست که در دوره های مختلف قبل و بعد از انقالب انجام
شده جز شکست و ناکامی نتیجه ای در بر نداشته و اتفاقا به
جای توصیه هایی ولو با نیت خیر و با زرورق اخالقی باید به
رقابت آزاد و امکان انجام بدون هزینه آن توصیه کرد...دو
اصطالح چپ و راست تنها نمادی از این تقسیم بندی است .
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آسوشیتدپرس و نیویورک تایمز از برنامه دولت ترامپ برای بازرسی از اماکن نظامی ایران افشاگری کردند

بدون موضوع

سناریوی جدید آمریکا علیه برجام

ادیب -برخی رسانه های غربی مدعی شده اند رئیس
جمهور آمریکا برای اینکه از برجام خارج شود ،می خواهد
با سندسازی درباره یک پایگاه نظامی در ایران و طرح
درخواست بازرسی از این پایگاه ،زمینه بر هم خوردن
توافق هسته ای را فراهم کند .اظهارات هفته گذشته
دونالد ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال هم که
به صورت تلویحی از اعالم نکردن پایبندی ایران به برجام
در گزارش بعدی دولت آمریکا خبر داده بود ،تأیید کننده
همین خبر است .حال آن طور که آسوشیتدپرس گزارش
داده برخی منابع آگاه به این خبرگزاری آمریکایی اعالم
کردند :دولــت آمریکا در صدد بازرسی از سایتهای
نظامی ایران است .این در حالی است که مقامات کشور
همواره مجوز ورود بازرسان به هرگونه سایت نظامی
کشورمان را رد کردهاند.در هیچ بندی از برجام و ضمائم
آن موضوع دسترسی به مراکز نظامی ایران تصریح نشده
و تنها در یکی از ضمائم برجام موضوع دسترسی ها مطابق
پادمان های آژانس و پروتکل الحاقی آمده است؛ بر اساس
این بند اگر آژانــس بین المللی انــرژی اتمی نسبت به
محلی در ایران نگرانی داشته باشد از ایران درخواست
شفاف سازی می کند و اگر توضیحات ایران ،آژانس را
قانع نکرد ،ایران و آژانس درباره راه حل های جایگزین
وارد مشورت می شوند .در نهایت اگر به توافق نرسیدند،
آژانس باید رأی  5عضو از  8عضو برجام را بگیرد تا بتواند
درخــواســت بازرسی کند.به گــزارش تسنیم مقامات
آمریکایی به آسوشیتدپرس گفتهاند که دولت آمریکا
بهمنظور دستیابی به هدف خود در دسترسییافتن
بازرسان آژانس به پایگاههای نظامی دیگری در ایران،
نیازمند کسب حمایت آژانــس و اکثریت اعضای گروه
 5+1است .به نوشته این روزنامه ،آمریکا برای مقابله به



مقاومتهای احتمالی در حال جمعآوری و آمادهسازی
شواهدی از فعالیتهایی است که نیویورک تایمز مدعی
شــده «فعالیت هــای غیرقانونی» هستند تا آژانــس با
استفاده از آن بتواند بازرسیهای خود را توجیه کند.
بهگفته مقامات مطلع« ،آمریکا در حال کار برای تهیه یک
گزارش اطالعاتی غیرقابل خدشه ،درباره فعالیتهای
غیرقانونی ایران است؛ زیرااین نگرانی وجود دارد که
اگر آنها در افشای شواهد مرتبط با نقض توافق (از سوی
ایران) ناکام بمانند ،اعتبار آژانس برای تقاضای انجام
بازرسی در آینده تضعیف خواهد شد».روزنامه نیویورک
تایمز هم با تأیید این مطلب ،تحلیل کرده در صورتی
که ایــران از این خواسته آمریکا سر باز زند که محتمل
نیز به نظر می رسد ،بهانه الزم را به واشنگتن میدهد
تا اعالم کند تهران به برجام پایبند نمانده است .این
روزنامه آمریکایی مینویسد« :ترامپ پس از ناامیدی از
اقدام نکردن معاونانش برای فراهم کردن گزینههای
الزم درباره نحوه خروج آمریکا از توافق هستهای ،به آنها
دستور داده دلیلی منطقی برای اعالم نقض برجام توسط
ایران پیدا کنند».
▪نیویورکتایمز :آمریکا با بازرسان بینالمللی درباره
امکان درخواست بازرسی از سایتهای نظامی مذاکره
کرده است

به نوشته نیویورکتایمز ،چند مقام از کشورهای خارجی
هم میگویند دولت آمریکا با بازرسان بینالمللی در وین
دربــاره امکان درخواست بازرسی از سایتهای نظامی
رایزنی کرد هاست .باب کورکر سناتور ارشد جمهوری خواه
هفته گذشته در گفتوگویی با واشنگتن پست تأکید کرده
بود که اکنون زمان مناسبی برای خروج از برجام نیست.

...
ناجا

سردار رضایی 14 :هزار متجاوز مرزی خارجی طی  4ماه دستگیر شده اند
العالم – فرمانده مرزبانی ناجا اعالم کرد:در  4ماه
گذشته  14هزار و  161نفر متجاوز مرزی خارجی
را دستگیر کردهایم که این افراد غالب ًا از راه درهها و
کوهها عبور میکنند.سردار رضایی درباره پیگیری
وضعیت سرباز ربودهشده ایرانی توسط گروههای

تروریستی گفت :ما پیگیریها را ادامه دادیم اما هنوز
پاسخی داده نشده است و نتوانستیم او را برگردانیم.
در سفری که به پاکستان داشتیم من از نخستوزیر
پاکستان این موضوع را مطالبه کردم و او هم دستور
داد که این موضوع پیگیری شود.

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

فقط یک زن می تواند!

عکس:تزئینی است

••ایران -امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت:
محرمانگی قرارداد «توتال» شبیه قرارداد با شرکتهای
روسی و چینی است .وی گفت :دولت مایل بوده تا وزیران
بعدی بر اساس ساختار جدید بعد از تفکیک وزارتخانهها به
مجلس معرفی شوند.
••کیهان -تولید الستیک در ایـــران بــه طــور مطلوب
انجام میشو د امــا وار دات بیرویه ایــن محصول برای
تولیدکنندگان مشکلزا شده اســـت.واردات الستیک
خودرو در  3ماهه اول امسال  112درصد افزایش یافت.
••جوان-پیشبینی «جوان» برای وضعیت تجارت خارجی
در سال  96درست از آب درآمد و تراز چهار ماهه امسال
منفی شده است ،یعنی واردات بیشتر و صادرات کمتر شده
است .آمار تجارت خارجی از ۲۰کشور عمده وارداتی نشان
میدهد ،به رغم مثبت بودن تراز تجاری ایران در سال ،۹۵
در حال حاضر این تراز  6/3میلیارد دالر کسری دارد و
میزان واردات  ۱۹درصد رشد کرده است.
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به گفته کروکر ابتدا باید متحدان آمریکا دراین راه همراه
آمریکا شوند .وی تصریح کرده بود که «من خبر دارم که
آمریکا میخواهد از ایران درخواست کند تا به سایتهای
نظامی این کشور دسترسی یابد .اگر آنها پاسخ منفی
دادند آن زمان میشود چنین اقدامی انجام داد».
▪مذاکره آمریکا برای دائمی کردن محدودیت های
ایران!

از سویی دیگر موضوع مذاکره مجدد بر سر برجام ،همچنان
مدنظر دولــت دونــالــد تــرامــپ اســت؛ یــک مقام رسمی
آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود ،به آسوشیتدپرس
گفته که این تال شها شامل بحث با کشورهای اروپایی
برای مذاکره بر سر یک توافق الحاقی برای ممانعت بر سر
راه ازسرگیری توسعه فعالیتهای هستهای ایران پس از
انقضای محدودیتهای توافق (برجام) در یک دهه آینده
است .پیش تر برخی رسانه های آمریکایی خبر داده بودند
که ترامپ مایل است محدودیت های توافق هسته ای برای



ایران را دائمی کند.
▪ 2نماینده مجلس :بازرسی از مراکز نظامی ،خط
قرمز ماست

همزمان با آغاز زمزمه های رسانه های غربی مبنی بر
درخواست آمریکا برای بازرسی از پایگاه های نظامی
ایران ،واکنش های داخلی به این موضوع نیز آغاز شد؛
سیدقاسم جاسمی عضو کمیسیون امنیت ملی گفت:
بــازرســی از سایت هــای نظامی یا موشکی جمهوری
اسالمی ایران از خطوط قرمز است و هیچ گاه اجازه این
اقدام به آمریکا داده نمیشود .جهانبخش محبی نیا عضو
کمیسیون برنامه مجلس هم با بیان اینکه جمهوری
اسالمی اجازه بازرسی از سایت های نظامی را نخواهد
داد خاطرنشان کرد :آمریکا قصد دارد بعد از بی نتیجه
ماندن ادعای خود از توافق به این بهانه خارج شود که
جمهوری اسالمی نیز قطعا به دنبال آمریکا از توافق
خارج می شود.

...

عربستان
تایید حکم اعدام متهمان به جاسوسی برای ایران در دادگاه عربستان
ایرنا – روزنامه عکاظ چاپ عربستان از تایید حکم
اعــدام  ۱۵شهروند این کشور به اتهام جاسوسی
برای ایران خبر داد.رویترز گزارش داد یک دادگاه
تجدیدنظر دیگر عربستان نیز حکم اع ــدام ۱۴
شهروند شیعه این کشور را به اتهام مشارکت در

حمله سال گذشته به نظامیان سعودی در منطقه
شیعه نشین قطیف تایید کرده است.احکام دادگاه
های تجدیدنظر در عربستان سعودی نهایی و الزم
االجراستاماطبققانوناینکشور،احکاماعدامباید
پیش از اجرا توسط پادشاه (ملک سلمان) تایید شود.

راننده جوان چیزی گفت که سر بحث باز شد! در یکی از
خیابان های جنوب بیروت و در عرق ریزان سرظهر که بچه
های آواره سوری از سروکول ماشین ها باال میرفتند برای
فروختن بطری های آب خنک،بحث کشید به خانواده و
تربیت فرزند و من گفتم بچه ها باید رفتار پدر را ببینند،
چون اگر پدر نمازخوان بود بچه ها نمازخوان می شوند،
اگر پدر عرق خور بود بچه ها عرق می خورند و  ...صاف
درآمد که نه اصال این طور نیست! و تعریف کرد که وقتی
بچه بوده و داشته تازه چشم و گوشش باز می شده پدرش
اصال کاری به نماز و روزه نداشته و اهل همه چیز بوده!
چه رسد به این که بخواهد او را به نماز و رفتار دینی توصیه و
تربیت کند ،و بعد گفت که همه چیز از مادرم شروع شد! من
را کنار می کشید و می گفت پسرم! درست است که بابایت
نماز نمیخواند ولی تو باید نماز بخوانی ،درست است که
بابایت کاری به خدا ندارد ولی خدایی هست و قیامتی
هست و باید روزی جواب بدهی ...گفتم آخرش بابایت چه
شد؟ خندید و گفت :مادرم درستش کرد!
بــه یــاد زن ــان دیــگــری افــتــادم کــه در طــول ایــن ســال ها
شنیده و دیــده بــودم که چگونه راه چشمه ای جوشان
از خیر و صــاح را در دل سنگ زنــدگــی هــای مردانه
گشوده اند و با خود اندیشیدم که فقط یک زن میتواند
آن قــدر قـــدرت داشــتــه بــاشــد کــه بــی ســرو صــدا مسیر
زندگی را عــوض کند ،آرام آرام و بی آنکه مــرد بفهمد
جریان امــور خانه و خــانــواده را طــوری هدایت کند که
کــاروان خانواده بعد از چندسال سر از بوستان هدایت
درآورد یــا برعکس در بــرهــوت گمراهی گرفتار شــود!
فقط یک زن می تواند بدون تفنگ و سرباز و تنها با تکیه بر
عاطفه و محبت مردهای خانه اش را این طور رام کند!
فقط یک زن می تواند این قدر صبور باشد و حوصله کند که
بذری بکارد و نورش ببخشد و آبش بدهد و آن قدر به پایش
بنشیند تا آرام آرام جوانه ای سبز از دل سیاه خاک به در آید
و نهالی شود و درختی تناور و سایه گستر.
فقط یک زن می تواند بی اعتنا به همه تعفن ها و آلودگی
های دنیای کثیف صبورانه پنجره ها را باز کند و هوای پاک
و تازه را بخواهد و بوی دلنشین پاکی و نیکی را در زندگی
منتشر کند.
فقط یک زن می تواند دخترانه ،خواهرانه و مادرانه پای
جوانی های یک مرد بایستد تا روزی که آن مرد خسته و
آزرده بازگردد و شرمسار و پشیمان در پای او بیفتد و به
طهارت روح و جان زنانه او شست وشو کند.

نظرسنجی مریلند؛ از معنای رأی به روحانی تا افزایش حمایت مردم از سیاست های اقتصاد مقاومتی
طاهری -دانشگاه مریلند با همکاری موسسه ایــران پل
نظرسنجی در ژوئن سال ( 2017خرداد ماه سال جاری) با
موضوعاتمختلفیمانندمعنایانتخابمجدددکترروحانی
در انتخابات اخیر ،برجام و عملکرد دولت برگزار کرده است.
در ادامه بخش هایی از این نظرسنجی تلفنی که با مشارکت
هزار نفر برگزار شده است را می خوانیم .قابل ذکر است
درصد خطای این نظرسنجی 3.1درصد ذکر شده است.
▪رأی به روحانی؛ چه معنایی دارد و چه معنایی ندارد؟

درایننظرسنجیکهبهمنظوربررسیانتخابمجددروحانی
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر است ،از مردم سوال
شده است انتخاب مجدد روحانی به چه معناست؟ براساس
یافته های نظرسنجی 83درصد از مردم موافق هستند که
معنای این انتخاب تأیید سیاست خارجی روحانی و 79
درصد موافقند که به معنای تأیید برجام است81 .درصد هم
معنای این انتخاب را تأیید سیاست های اقتصادی روحانی
می دانند .از این  81درصد  28درصد کام ً
ال موافق این
استدالل و 53درصد تاحدودی موافق این گزاره هستند.
این نظرسنجی همچنین تصریح می کند که  72درصد
مردم ازجمله  76درصد که به روحانی رأی داده اند مخالف
ایــن استدالل هستند که رأی به روحانی به معنای عدم
حمایت از آرمان های اسالمی است .در ادامه این سرفصل
از مخاطبان به صورت باز سؤال شده است که پیام و معنای
اصلی انتخاب مجدد روحانی چیست؟ 12درصد رضایت
از عملکرد 7 ،درصد اعتماد به او7 ،درصد وعده هایش،
6درصد سیاست خارجی او و 4درصد توافق هستهای را
مــورد اشــاره قــرار داده انــد .حــدود  11درصــد معتقدند که
معنای انتخاب مجدد روحانی این است که میخواهند به
وی در اتمام برنامه های ناتمامش فرصت بدهند .براساس
این نظرسنجی 4درصد هم آن را به معنای این می دانند که
از رئیس جمهور شدن افرادی مانند حجت االسالم رئیسی
جلوگیری شود .حدود 24درصد هم نتوانستند پیام اصلی
انتخاب مجدد روحانی را شناسایی کنند.

براساس این نظرسنجی بخش زیادی از مردم همچنان
از برجام حمایت می کنند .آن طور که در این گزارش
آمده است هنگامی که قرارداد هسته ای دوسال پیش به
دست آمد  76درصد آن را تأیید می کردند .این میزان در
دسامبر ( 2016پاییز  )95به 55درصد کاهش یافت.
این نظرسنجی نشان می دهد در حال حاضر  67درصد
از مردم برجام را تأیید می کنند و  28درصد می گویند از
آن حمایت نمی کنند .نتایج این نظرسنجی در عین حال
تصریح می کند که مخالفان توافق هسته ای بیشتر در میان
کسانی هستند که به آقای روحانی رای نداده اند؛ به طوری
که 54درصد از آنان می گویند مخالف برجام هستند .در
ادامه از مردم درباره اثرات برجام در زندگی شان سوال
شده است70 .درصد مردم معتقدند این توافق شرایط
زندگی مردم را بهبود نبخشیده است و تنها 4درصد اعتقاد
دارند که برجام زندگی مردم را بهبود بخشیده است .با
وجود این احساس منفی نسبت به مزایای اقتصادی این
توافق ،اکثریت نسبت به آینده آن خوش بین هستند.
59درصد از مردم گفته اند که حداقل تا حدی خوش بین
هستند که این توافق باعث بهبود شرایط زندگی مردم
خواهد شد درحالی که 38درصــد با این گروه اختالف
نظر دارند .اکثریت قاطع مردم نیز(91درصد)معتقدند
که توسعه برنامه هسته ای شان مهم است و فقط 5درصد
توسعه این فناوری را مهم نمی دانند .همچنین در سوال
دیگری  72درصــد از مــردم نسبت به اجــرای تعهدات
آمریکا در برجام بی اعتماد هستند .این رقم در نظرسنجی
سپتامبر سال ( 2015پاییز 41 ،)94درصد بوده است.
هنگامی که از مردم پرسیده شد که آیا به نظر شما آمریکا
به سایر کشورها اجازه می دهد که روابط تجاری خود را
با ایران عادی کنند81 ،درصــد گفتند که آمریکا چنین
اجازه ای را نمی دهد.آن دسته از افرادی که می گویند
اروپایی ها با سرعت کمتری وارد اقتصاد ایران می شوند،
سه چهارم(75درصد)ترس فشار آمریکا را به عنوان علت

ذکر کرده اند و تنها 19درصد محیط کسب و کار ضعیف در
ایران را عامل این مسئله ذکر کردند .در سوال دیگری از
مردم پرسیده شده است که اگر دولت آمریکا برجام را نقض
کرد کدام راه را برای ایران پیشنهاد می کنید 55 .درصد
از مردم معتقدند باید با آغاز به کار مجدد برنامه های تعلیق
شده هسته ای که مجاز است ،طرف مقابل را مجازات کند.
در عین حال 41درصد از سایر مردم معتقدند که توافق
باید ادامه پیدا کند و ایران به سازمان ملل شکایت کند .از
مردم درباره تحریم های جدید آمریکا علیه ایران سوال
شده است .حدود 70درصد از مردم تحریم های جدید
کنگره را برخالف روح برجام می دانند و تقریبا نیمی نیز آن
را ناقض متن و روح برجام می دانند .در ادامه نظرسنجی
از مردم سوال شده است که اگر ترامپ ایران را تهدید کند
که تحریم ها بازخواهد گشت مگر اینکه ایران مدت زمان
محدودیت های هسته ای را افزایش دهد 62 ،درصد گفته
اند که ایران نباید به هیچ وجه بپذیرد    .
▪افزایش تمایل مــردم به سیاست هــای خودکفایی
اقتصادی

در سوالی به مخاطبان گفته شده است که تصور کنید
فقط می توانید یکی از این دو سیاست را انتخاب کنید :آیا
برای ایران بهتر است که سیاست دستیابی به خودکفایی
اقتصادی را دنبال کند یا افزایش تجارت با کشورهای دیگر
را؟ براساس این نظرسنجی 65درصد از مردم سیاست
خودکفایی را انتخاب کردند و 33درصد ترجیح دادند که
تجارت با سایر کشورها افزایش پیدا کند .این درحالی است
که جوالی سال  2014سیاست خودکفایی 53درصد
از نظر مردم را به همراه داشت و سیاست ارتباط با سایر
کشورها43درصد را .به این ترتیب اعتقاد مردم به سیاست
های اقتصادی مبتنی بر توان داخلی معروف به سیاست
های اقتصاد مقاومتی ،طی  3سال از  53به  65درصد
افزایش یافته است که جالب توجه است.

▪رشد حمایت از برجام

بخش دیگری از این نظرسنجی پیرامون برجام است.
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