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تازههای مطبوعات
••آرمان –فرماندار تهران میگوید که اگر روند بارندگیها
به همین شکل باشد بیش از نیمی از مردم تهران و کرج
آب شرب نخواهند داشــت .اکنون در کالن شهر تهران
با جمعیتی حــدود 5 .8میلیون نفر ساکن و در حدود
5.1میلیون نفر جمعیت شناور ،ساالنههزار و  35میلیون
مترمکعب و متوسط در هر ثانیه ۳۵هزار لیتر آب مصرف
میشود.عیسی فرهادی گفت :وضعیت آبی در تهران
بحرانیتر از بیرجند و خراسانجنوبی است.
••جامجم-براساسآمارهایرسمی،حدودسهمیلیوننفر
«بیکار مطلق» در کشور وجود دارند که یک ساعت در هفته
هم کار نمیکنند .افرادی هم هستند که اشتغال ناقص
دارند .یعنی بین یک تا 44ساعت در هفته کار میکنند ،اما
به دنبال شغل ثابت میگردند.با وجود این آمار باال از افراد
بیکار در کشور ،مراکز کاریابی از بازار پررونقی برخوردار
هستند و مشتریان زیادی دارند ،اما خروجی آن ها نتوانسته
است تاثیر جدی در کاهش آمار بیکاری داشته باشد.
••شرق  -احمد غالمی سردبیر شرق دربخشی از سرمقاله
این روزنامه که در آن به تحلیل مواضع طیفهای مختلف
درباره ناآرامیها و اعتراضات اخیر پرداخته است نوشت:
روحانی با مردمی روبهروست که نیازهای فوری دارند و
اکنون فرصتی دست داده است تا به مطالبات آنان توجه
شود .روحانی کاری را باید بکند که پیش از این باید میکرد؛
ایجادفضایبازسیاسیدرسطوحروشنفکریودانشگاهی
و مهمتر از همه گوشفرادادن به اقتصاددانان غیرلیبرال که
چندان با او همفکر و همرأی نیستند .تا دیر نشده باید آنان
را صدا زد ،راههای رفته بیسرانجام است.
••جمهوری اسالمی – این روزنامه درمطلبی درباره ریشه
اعتراضات اخیر نوشت :در نظام جمهوری اسالمی ،راه
احقاق حق ،اعم از حق اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی،
خالفقانونومصالحکشورنیست...نیروهایباسابقهراباید
به همراهی و همکاری فرا خواند .جامعه ما نخبههای زیادی
دارد که بسیاری از آن ها مطرودند و دلیل درستی برای طرد
آن ها وجود ندارد .به ابوالمشاغلها میدان دادن و عناصر
محدود را جا به جا کردن مشکلی از جامعه حل نمیکند.
••آرمان –در حالی که رئیس بانک مرکزی چند ماه پیش
وعده داده بود تا پایان سال بساط غیر مجا زها برچیده
میشود ،اکنون دربــاره سپرد هگیری غیر مجاز برخی
موسسات هشدار داد و ازمــردم خواست در ایــن زمینه
هوشیار باشند .دمــل چرکین موسسات پولی و مالی
غیر مجاز دریکی ،دو سال اخیر سرباز کرد و خود را در
ورشکستگیهای متعدد این موسسات و همچنین مواردی
چون اختالس و سوء استفادههای مالی نشان داد.
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انعکاس
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در اولین موضع گیری های بین المللی درباره بیانیه ترامپ صورت گرفت

بدون موضوع

هشدار تند روسیه ،واکنش محتاطانه اروپا
به رغم هشدارها و موضع گیری صریح روسیه ،دیگر
کشورهای عضو برجام هنوز موضع گیری صریحی درباره
شروط جدید ترامپ برای ادامــه برجام نداشته اند؛ به
شکلی که رایزنی با دیگر کشورهای طرف برجام و البته
تأکید بر اجرای کامل توافق هسته ای تا این جا مهم ترین
محور موضع گیری مقامات کشورهای اروپایی درباره
اقــدام اخیر رئیس جمهور آمریکا بوده است .البته این
موضع گیری ها فعال در حد سخنگویان وزارت خارجه
متوقف شده و هنوز وزیران خارجه یا سران اروپایی موضع
گیری نکرده اند تا شاهد احتیاط اروپــا در قبال ترامپ
درباره برجام باشیم.
▪ترامپ ۲:مسیر را برای ادامه برجام ترسیم کرده ام

رئیس جمهور آمریکا جمعه شب با صدور بیانیه ای مفصل،
چهار موضوع «اجازه بازرسیهای نظامی ،دایمی شدن
محدودیت های توافق هسته ای (!) ،ضمانت ایران مبنی
بر این که هرگز حتی به تملک سالح هستهای نزدیک هم
نمیشود و ممنوعیت هر گونه ساخت و آزمایش موشک
توسط ایران» را به عنوان شرط هایش برای ادامه پایبندی
به توافق هسته ای ذکر کــرد .به گــزارش فــارس ترامپ
در بیانیه خود گفت« :من دو مسیر را برای ادامه ترسیم
کردهام؛یا نقایص فاجعهبار برجام را اصالح کنید یا آمریکا
از آن خارج میشود .آماده همکاری با کنگره برای تهیه
یک طرح فراحزبی درباره ایران هستم».
▪متحداناروپاییحکومتایرانراتحتفشارقراردهند

رئیس جمهور آمریکا از لزوم تعامل با اروپا هم برای اعمال
محدودیت های تازه علیه ایران سخن گفت و تصریح کرد:
«بر خالف دولت اوباما ،دولت من وارد تعامل با متحدان
اروپاییمان شده تا بتوانیم به یک توافق مکمل دست پیدا
کنیم که ایران را در صورت اقدام برای ساخت یا آزمایش
موشکهای دوربرد ،ممانعت از بازرسیها یا حرکت به
سمت سالحهای هستهای هدف تحریمهای جدید قرار
دهد .همانند طرحی که از کنگره انتظار دارم ،مفاد این
توافق مکمل هم هرگز نباید منقضی شوند ».وی سپس با
ادبیاتی هشدارآمیز خطاب به اروپا گفت« :متحدان ما باید
عالوه بر اقدامات دیگر ،منابع تأمین مالی سپاه و نایبان آن
را قطع کنند .آن ها باید حزبا ...لبنان را به صورت کامل
در فهرست سازما نهای تروریستی قرار دهند .آن ها
باید با ما برای مهار توسعه موشکی ایران و متوقف کردن
اقدامات آن در اشاعه موشکها به ویژه برای یمن همراه
شوند .باید برای مهار اقدامات تهاجمی ایران در زمینه
کشتیرانی بینالمللی به ما بپیوندند .باید رژیم ایران را
برای متوقف کردن نقض حقوق شهروندانش تحت فشار
قرار دهند .آن ها نباید وارد تجارت با گروههایی شوند که
حکومت ایران را ثروتمند میکنند یا سپاه و نایبانش را
تأمین مالی میکنند ».وی صریح ًا اروپا را تهدید کرد در
صورتی که نتواند درباره «اصالح برجام» با آمریکا به توافق
برسد ،او آمریکا را از این توافق خارج خواهد کرد«:این

آخرین فرصت است و بدون وجود چنین توافقی ،ایاالت
متحده از تعلیق مجدد تحریمها برای باقی ماندن در توافق
هستهای ایران خودداری خواهد کرد ».اشاره ترامپ به
موعدی است که چهار ماه دیگر مجدد فرا می رسد و او
باید باز هم ادامه لغو تحریم های ایران را تأیید کند .اروپا
پیشتر صریح ًا با هر گونه مذاکره مجدد مخالفت کرده بود.
استیون منوشین ،وزیر خزانهداری آمریکا بالفاصله پس
از ترامپ با صدور بیانیهای با ادعای این که ایران حقوق
بشر را نقض میکند ،گفت :ایــاالت متحده نمیتواند
کناری بایستد و این مسئله را تماشا کند .ما برنامه موشکی
باستیک و فعالیتهای ثباتزدای ایران را هدف میگیریم
چون (ایــران) آن را به رفــاه اقتصادی مردمش ترجیح
میدهد!» نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل
متحدنیزخطاببهدیگرکشورهاهشداردادکهاگراجماع
بینالمللی برای اصالحات برجام و آن چه او رفتار بی ثبات
کننده ایران می خواند صورت نگیرد ،آن گاه آمریکا توافق
هستهای را مانعی برای صلح در نظر میگیرد.در کنگره
نیز بیشتر چهره های جمهوری خواه از شروط برجامی
ترامپ حمایت کرده اند با این حال برخی سناتورهای
دموکرات از شرط هایی که ترامپ برای اروپایی ها وضع
کرده انتقاد کرده اند .در رأس چهره هایی که از بیانیه
ترامپ حمایت کــرده انــد ،سناتور «بــاب کورکر» رئیس
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ،برد شرمن
عضو مجلس نمایندگان آمریکا قرار دارنــد .همچنین
کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل موسوم به البی آیپک
از تحریمهای جدیدی که دولت ایاالت متحده علیه ایران
اعمال کــرد ،استقبال کــرد .در عین حال در واکنشی
متفاوت نانسی پلوسی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان
آمریکا گفت :شروط رئیسجمهور آمریکا درباره تمدید
تعلیق تحریمهای ایران ،محرک ایران و بیشتر متحدان
ما در  5+1نیست .به گزارش تسنیم پلوسی با بیان این
که شرایط جدید هدیه ای به تندروهاست ،افزود :شروط
ترامپ به ایران راهی برای خروج از توافق میدهد و آن را به
مسیری به سوی سالح هستهای بازمیگرداند.
▪بیانیه اتحادیه اروپا در واکنش به موضع ترامپ

در بیانیه جمعه شب اتحادیه اروپا که بالفاصله پس از بیانیه
ترامپ منتشر شد ،تأکید شده است که اتحادیه اروپا با سه
کشوراروپاییامضاکنندهبرجام(فرانسه،آلمانوبریتانیا)
ودیگرکشورهایعضواتحادیهاروپا،برایارزیابیمشترک
بیانیه رئیس جمهور آمریکا و پیامدهای آن ،هماهنگی
خواهدکرد.درعینحالدربخشدیگریازبیانیهاتحادیه
اروپا تأکید شده است که «ما همچنان به ادامه اجرای کامل
و موثر «برنامه جامع اقدام مشترک» متعهد هستیم».
▪مشاورموگرینی:تحریمهایجدیدنقضروحبرجاماست

ناتالی توچی ،رئیس مؤسسه روابط بینالملل ایتالیا و
مشاور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پاسخ
به سؤالی مبنی بر این که از نظر اتحادیه اروپایی ،وضع

وزارت خارجه :ایران هیچ اقدامی فراتر از برجام را نمی پذیرفت
تحریم رئیس قوه قضاییه ،عبور از تمامی خطوط قرمز است

درخواست ها و شروط خالف برجامی رئیس جمهور
آمریکا با واکنش سریع و منفی ایران روبه رو شد .وزیر
خارجه کشورمان ساعتی پس از شــروط متوهمانه
ترامپ،درتوئیتینوشت«:سیاستترامپوبیانیهامروز
به مثابه تالش مذبوحانه برای تضعیف توافق محکم
چندجانبه و نقض مخرب بندهای 28،26و 29است.
برجام قابل مذاکره دوباره نیست .وی تاکید کرد :به
جای تکرار لفاظیهای نخنما شده ،آمریکا باید خودش
را کامال منطبق با برجام کند ،مانند ای ــران ».وزارت
خارجه کشورمان هم در بیانیه ای اعالم کرد که ایران
هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام
نخواهد داد و هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه
درآیندهنخواهدپذیرفتواجازهنمیدهدهیچارتباطی
بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شــود .وزارت
خارجه با اشاره به اینکه بیانیه اخیر ترامپ و شرط های
او خالف بندهای مختلفی از برجام است ،تأکید کرده
کهایراناینتخلفآشکاررابهکمیسیونمشترکبرجام
گزارش و آن را پیگیری خواهد کرد.

▪مسئولیت تبعات تحریم آیت ا ...آملی الریجانی به
عهده دولت آمریکاست

در بخش دیگری دربــاره تحریم رئیس قوه قضاییه
کشورمان آمده است :اقــدام خصمانه و غیرقانونی
رژیم ترامپ در قرار دادن نام آیت ا ...آملی الریجانی
ریاستقوهقضاییهایراندرفهرستبهاصطالحتحریم
های جدید آمریکا از تمامی خطوط قرمز رفتاری در
جامعه بین المللی عبور کرده و اقدامی خالف اصول
آمره حقوق بینالملل و نقض تعهدات دوجانبه و بین
المللی ایاالت متحده است که حتم ًا با واکنش جدی
جمهوری اسالمی پاسخ داده خواهد شد و مسئولیت
تمامی تبعات این اقدام خصمانه به عهده دولت ایاالت
متحده خواهد بود.وزارت خارجه کشورمان همچنین
انتقاد کرده است که رئیس جمهور آمریکا از یک سو با
ریختناشکتمساحمدعیحمایتازحقوقبشرمردم
ایران میشود و از سویی دیگر با اعمال تحریمهای
ظالمانه ،ممنوع ساختن ورود شهروندان ایرانی به آن
کشور ملت متمدن ایران را تروریست لقب می دهد.

غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

منعذرخواهم،توهمیکعذرخواهیبدهکاری

تحریمهایجدیدعلیهایران،نقضبرجاماست،بهجامجم
گفت :به طور قطع نقض روح برجام است .مشاور موگرینی
که با جام جم گفت و گو می کرد ،درباره راه های حفاظت
از شرکت های اروپایی مربوط به ایران اظهار کرد« :سه راه
برای تحقق این مسئله وجود دارد راه اول ایزوله کردن و
حفاظت از شرکتهاست که با توجه به ارتباط و وابستگی
بازارهای مالی جهانی به یکدیگر ،تحقق آن بینهایت
دشوار است .راه دوم ،تهدید آمریکا به تالفیجویی اروپا از
شرکتهای آمریکایی است که این راه اگرچه از لحاظ فنی
ممکن است اما از لحاظ سیاسی ،پیچیدگیهای زیادی
دارد .راه سوم نیز همان طور که اشاره کردم ،مسئله جبران
خسارت است که شاید امکانپذیرترین شکل حفاظت از
شرکتهای اروپایی باشد ».وی درباره جبران خسارت
ایران از خروج آمریکا از برجام توضیح بیشتری نداد.
▪وزیر خارجه سابق سوئد :ترامپ در یک شیب تند به
سمت بحران و ناکامی است

کارل بیلت وزیر خارجه سابق سوئد نیز می گوید :ترامپ
پس از شکست در اعمال فشار بر کنگره آمریکا به منظور
اقدام علیه برجام ،حاال به دنبال فشار بر اروپا برای اقدام
ضد توافق هستهای است .به گزارش فارس وی که رئیس
اروپایی روابط خارجی» است،
کنونی اندیشکده «شورای
ِ
افزود« :او (ترامپ) حاال به دنبال فشار بر کشورهای عضو
اتحادیه اروپا برای اقدام علیه توافق هستهای ایران است.
او در یک شیب تند به سمت بحران و ناکامی است».
▪انتقاد  2روزنامه آمریکایی از تصمیم ترامپ

همزمان سرمقاله روزنامه آمریکایی لسآنجلس تایمز با
اشاره به این که ترامپ به لغو برجام نزدیکتر شده ،نوشت:
بعید است که هم پیمانان اروپایی آمریکا تمایلی به دنبال
کردنچنینتوافقاتیداشتهباشند.روزنامهنیویورکتایمز
هم نوشت :رئیسجمهور آمریکا با درخــواســت اش از
کشورهای اروپایی برای اصالح برجام ،خود را در معرض
یک چالش دیپلماتیک بزرگ قرار داده است.در واکنشی
دیگر سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در گفت و گو با ایرنا
موضع گیری تفصیلی درباره این بیانیه را به بعد موکول و
به این گفته بسنده کرد که «موضع انگلیس در قبال توافق
هستهای ایران مشخص است .ما آن را توافقی حساس که
دنیا را امن میکند بهحساب میآوریم ».آرود سفیر فرانسه
در آمریکا هم تأکید کرد :تأیید (برجام) تصمیمی صرف ًا
داخلی و مربوط به آمریکاست .اروپایی ها دخالتی در آن
نکردند .ما بر تعهدمان در قبال برجام تاکید کرده ایم .آرود

همچنین در پیامی دیگر به بیانیه کاخ سفید درباره تصمیم
اخیر ترامپ پیرامون برجام اشاره کرد و نوشت :فرانسه با
شرکای خود (در این باره) مشورت خواهد کرد .فرانسه بر
اجرای کامل و موثر برجام پایبند می ماند .پیشتر رئیس
جمهور فرانسه صریح ًا به ترامپ توصیه کرده بود که برجام
را از دیگر موضوعات اختالفی ایران جدا کند.
▪آلمان :همچنان به ادامه اجرای کامل توافق هسته ای
با ایران متعهدیم

وزارتامورخارجهآلمانهمدرواکنشبهبیانیهدولتآمریکا
در خصوص برجام تأکید کرد که برلین همچنان به ادامه
اجرای کامل توافق هسته ای متعهد است .آلمان جمعه شب
باصدوربیانیهاییادآورشدکهبرلینبادیگرشریکاناروپایی
درباره گام های بعدی گفت و گو خواهد کرد.
▪واکنش صریح تر روسیه

معاون وزیر خارجه روسیه اما واکنش صریح تری علیه
مواضع و اظهارات و شرط های اخیر رئیسجمهور آمریکا
علیه برجام داشت و تأکید کرد :مسکو همانند اتحادیه
اروپا به توافق هستهای ایران پایبند خواهد ماند و این
توافق نمی تواند اصالح شود« .سرگئی ریابکوف»با اعالم
این که مسکو مخالف هرگونه تالش برای تضعیف توافق
هستهای است ،ضرب االجل ترامپ را ترغیب و تحریک
ایــران به ترک توافق هسته ای دانست و گفت :توافق
هستهای نمیتواند اصالح شود و ما مخالف هرگونه تالش
برای مختل کردن آن هستیم .معاون وزیر خارجه روسیه
همچنین تصریح کرد« :چشمانداز عقبنشینی آمریکا
از توافق هستهای ایران ضربه بسیار جدی به کل نظام
توافقات بینالمللی میزند و همچنین مانع از ارتقای رژیم
عدم اشاعه هستهای نیز می شود».
▪ادعای پارس نیوز درباره توافق آمریکا و اروپا

همزمان با گمانه زنی ها درباره موضع اخیر رئیس جمهور
آمریکا ،پایگاه خبری پارس نیوز مدعی شد :بررسی یک
نهاد ایرانی نشان می دهد مقامات کاخ سفید در دو ماه
گذشته توافقات پنهانی با مقامات پنج کشور اروپایی
داشته اند .به نوشته این پایگاه کلیت این توافق پنهان آن
است که بایستی در قالب ضمایمی توافق «برجام» اصالح
شود به این صورت که برای افکار عمومی و نخبگان داخلی
ایران گفته می شود «برجام» حفظ می شود اما ایران باید
شروط جدیدی را بپذیرد تا ایاالت متحده آمریکا آن گاه
برخی تحریم های اقتصادی ایران را لغو یا تعلیق کند.

از نامه 30وطن فروش برای تحریم ایران تا وایت لیست ترامپ!

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به بیانیه اخیر ترامپ
بیانیه رئیس جمهور آمریکا و شرط و شروط او برای تمدید
دوبــاره برجام دست مایه برخی از کاربران شبکه های
اجتماعی شد .کاربری نوشت« :چقدر تحقیرآمیزه که
هر سه ماه یک بار همه منتظرن ببینن ترامپ از برجام
خــارج میشه؟ نمیشه؟ تمدید میکنه؟ نمیکنه؟
انگار مستعمرهایم  »...فرد دیگری هم نوشته است« :هر
خبری که از ترامپ می شنوم بالفاصله یاد نامه اون 30
نفر (قاسمینژاد و آرش سبحانی و )...به ترامپ برای
اعمال تحریم بیشتر علیه ایران میفتم ».فرد دیگری هم
در توئیتی کنایه آمیز نوشت« :تا زمانی که ترامپ حکم
وزارت خارجه «جان کری» رو امضا نکنه ،مگر ما دیوانهایم
که برجام موشکی رو متقبل بشیم فقط امضای کری
تضمین است!» علی رجبی فعال رسانه ای اصولگرا هم
در توئیتی نوشت« :ترامپ :تا  ۳میشمرم بعد آمریکا از
برجام خارج میشه ،2.90 ،2.75 ،2.5 ،۲،۱...االنه
که بگم  »...2.99 ،2.95 ،۳وحید یامین پور هم در توئیتر
نوشت« :ترامپ بار دیگر برجام را حفظ کرد و تحریمها را
افزایش داد! برجام بهترین مکانیسم آمریکا برای افزایش
سیستماتیک تحریم ها و همزمان افزایش محدودیتهای
ایران است ».فرید مدرسی از چهره های سیاسی اصالح

شرح عکس:توئیت ظریف در واکنش به بیانیه ترامپ

••عصرایران مدعی شد  :سردار غیبپرور ،رئیس سازمان
بسیج گفته بود« :از هر مسجد دو یا سه بسیجی به کمک
اولیا و کادر آموزشی مدارس میروند» و وزیر (آمــوزش و
پرورش)توئیت گذاشت و چنین واکنش نشان داد« :لطفا
مردم را بیجهت و به هر بهانهای نگران نکنید! اجرای
هر برنامهای توسط هر نهادی در مدرسه باید با اجــازه و
هماهنگی آموزش و پرورش باشد».
••تابناک نوشت :چند وقتی اســت سریالی با عنوان
«عالیجناب» در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود
سریالی که با نگاه سیاسی به انتخابات یک سالی را در صف
مجوز مانده بود تا سرانجام سال  ۹۶اجازه پخش گرفت.هر
چند این پرچم ها در این فیلم به نوعی قرار داده شده است
که اکنون سازندگان این سریال بیان میکنند ،کلمه ا ...در
آن قسمتی است که دیده نمی شود ،اما تکرار این موضوع به
دفعات در این فیلم موجب تعجب بسیاری از صاحب نظران
شده است.در این سریال چندین مرتبه که از پرچم ایران در
نماها و سکانسهای مختلف استفاده شده اثری از کلمه
ا ...در پرچم مشاهده نمیشود .ضمن این که روال معمول
در این گونه موارد در طراحی صحنه این است که پرچم به
نوعی قرار داده شود که کلمه ا ...در آن مشاهده شود.
••انصاف نیوز نوشت « :عباس امیریفر» ،مشاور نهاد
و نزدیک ترین روحانی به احمدی نــژاد در دوره ریاست
جمهوری ،در گفت و گویی با انصاف نیوز دربــاره انتصاب
انتشارفیلمجلس هخبرگان ۶۸بهاحمدینژادوطرفدارانش،
اظهار کــرد :من بعید میدانم ،البته این اشکال به آقای
احمدینژادبرمیگرددوقتیکهاینهامیآیندواینکارهای
غیرعقالنی را انجام میدهند ،حاال یکوقتی خودش هم نه،
طرفدارانشانانجاممیدهند،خبطبیعیاستکهاینکار
باعث میشود که چنین اتهامی به اینها بزنند.
••نامه نیوز مدعی شــد  :در بــرخــی محافل سیاسی
اصولگرایان از جدی شدن بحث بر سر نامزدی پرویز فتاح
سخن به میان آمده است.
••عصرایران نوشت  :سید جــواد ابطحی عضو شورای
مرکزی جبهه پایداری و نماینده اصولگرای مجلس درباره
ارتباط با احمدی نژاد گفت :پیش از این اعضایی همچون
مهدی کوچک زاده و حمیدرسایی (نمایندگان دور هشتم
و نهم مجلس) به دلیل آن که می خواستند در اعالم موضع
دربــاره احمدی نژاد آزاد باشند و به او نزدیک تر شوند از
جبهه پایداری جدا شدند.
••افکار نیوز نوشت  :کریمی قدوسی عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزئیات جدیدی
از پرونده جیسون رضائیان را تشریح کرد و گفت« :این
جاسوس که آزاد شده یک روز قبل از اغتشاشات اخیر
یعنی در هفتم دی ماه گفته است به زودی شاهد شورش در
ایران خواهیم بود .این جاسوس آمریکا در بازجویی های
خوداعتراف کرده که با اوباما هر شش ماه یکبار مالقات
داشتهوهرماهیاهفتهبهسازمانسیاگزارشمفصلمیداده
اســت .رضائیان در گــزارش هایش که به آمریکا ارسال
میکرده ،نوشته بود اگر می خواهید اعتراضات در ایران
ادامه پیدا کند ،باید این جنبش سبز را رها کنید و به اوباما
توصیه می کند باید نقشه ای بدهید که مردم از خیابان
جمهوری و پایین تر از آن و از حاشیه شهرها در اعتراض به
وضع معیشت شان به خیابان ها بیایند».
••خرداد نیوز نوشت  :سردار محمدصالح جوکار معاون
حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران عرصههای فرهنگی و
تولید فیلم را زمینههای خوبی برای ورود اعضای بسیج
زنان دانست و گفت :در حوزه تئاتر و سینما که از عرصههای
تاثیرگذاری محسوب میشود ،جای حضور خواهران
بسیجی خالی است.
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طلب هم در توئیتر نوشت« :نه کاری به ترامپ دارم و نه
به ظریف  ،نه به راست و نه به چپ ؛ فقط این را میدانم
که داشتن تجهیزات نظامی-دفاعی مثل موشک حق
ماست ».منصور امینی هم در توئیتی نوشت :باید مجدد از
ترامپ تشکر کرد که با حماقت هایش برای انسجام ملی
کشورمان تالش می کند ».شخص دیگری هم با کنایه
نوشت « :با این روندی که ترامپ داره تحریم میکنه آخر
دوره اش به جای بلکلیست وایتلیست درست میکنه
همه ایرانیها به غیر از ده نفر اول از اون سی نفر که به
ترامپ نامه نوشتن برای تحریم ،تحریم میشن».

هشدارها وتحلیلهای چهره ها و مقامات داخلیدرباره بیانیه ترامپ
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس  :اگر آمریکا در شروطش جدی باشد ،واکنش ما دنیا را متحیر می کند

همان طور که انتظار می رفت ،بیانیه رئیس جمهور آمریکا
علیه برجام و افزودن تحریم های تازه به بهانه های غیر
هستهای،واکنشهایمقاماتوتحلیلگرانکشورمانرا
در برداشت؛ چهره های داخلی کشورمان از یک سو تأکید
دارند که ترامپ نتوانست رجز خوانیهای قبلی اش علیه
برجام را محقق کند و از سویی دیگر بر پرهیز از هر گونه
مذاکره مجدد درباره برجام و حفظ حقوق کشورمان در
حوزه دفاعی و موشکی تصریح کرده اند.
▪بروجردی :ایران سرسوزنی از سیاستهای خود در
عرصه توانمندی موشکی عقب نشینی
نخواهد کرد

بــه گـــزارش ایسنا ،بــروجــردی رئیس
کمیسیون امنیت ملی با بیان این که
ایران سرسوزنی از سیاستهای خود در عرصه توانمندی
موشکیعقبنشینینخواهدکرد،افزود:اینکهگفتهشده
اینتمدیدبرایبارآخربوده،برایحفظآبرویازدسترفته
او در داخل جامعه آمریکا و جامعه جهانی است .بروجردی
تحریمهایاخیرراازمصادیقنقضبرجامدانستوهشدار
داد :اگر بخواهد این اقدامات غیر منطقی و نقض رسمی
برجام را ادامه بدهد و بازی را بر هم زند توانمندی مقطع
فعلی ما به مراتب بیش از قبل قرارداد هستهای است.

▪نعمتی :اگر آمریکا در شروطش جدی باشد ،واکنش ما
دنیا را متحیر می کند

نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
نیز با اشاره به درخواست عجیب ترامپ
بـــــرای دایـــمـــی شــــدن مــحــدودیــت
فعالیتهای هستهای ایــران ،هشدار
داد :اگر آمریکا واقعا در اجرای چنین اقدامی جدی باشد
ما نیز واکنشی به آن نشان خواهیم داد که نه تنها آمریکا
بلکه دنیا را متحیر خواهد کرد.
▪امیر خوراکیان :آرزو داشتم در جمع کسانی باشم که
توانسته اند لج آمریکایی ها را دربیاورند

به گزارش فارس ،امیر خوراکیان معاون
محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز که
تشکل متبوعش هدف تحریم آمریکا
قرار گرفته است ،تأکید کرد« :همیشه
آرزو داشتم آن قدر موثر باشم که ایادی اسرائیل ،آمریکا و
استکبار قصد جانم را کنند و آرزوی کشتن ام را داشته
باشند یا حداقل در جمع کسانی باشم که توانسته اند لج
آمریکایی های ضد بشریت را در آورده باشند .از این که
احساس میکنم کمی به تحقق این آرزو نزدیک شده ام
بسیار خوشحالم».
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▪موسویان :تمدید تعلیق تحریمها از سوی ترامپ یک
عقبنشینی آشکار از مواضع پیشین او بود

موسویانعضوسابقتیمهستهاینیزدر
گفت و گو با ایلنا معتقد اســت تمدید
تعلیق تحریمها از ســوی تــرامــپ یک
عقبنشینی آشکار از مواضع پیشین او
بود .چرا که او دو ماه قبل به صراحت و رسما اعالم کرد که
اگر کنگره شرایط او را تامین نکند ،او از برجام خارج
خواهد شد .در حالی که این کار را نکرد .موسویان با اشاره
به عدم اجماعسازی رئیسجمهور آمریکا علیه ایران اظهار
کرد :ترامپ نه تنها کنگره بلکه هیچ یک از اعضای کابینه
خود را نتوانست متقاعد کند ،ضمن این که متحدین
اروپایی واشنگتن هم سرسختانه از برجام دفاع کردند.
ایــن پژوهشگر دانشگاه پرینستون ادامــه داد :چنین
وضعیتی او را متقاعد ساخت که خروج یک جانبه از برجام
باعث انزوای ترامپ در داخل و انزوای آمریکا در جهان
خواهد شد .حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های
استراتژیک ریاست جمهوری نیز در صفحه شخصی خود
در توئیتر نوشت« :خواست ولی نتوانست؛ به شورای
امنیت رفت ولی دست خالی برگشت؛ تهدید کرد ولی از
ایجاد اجماع ناتوان ماند .از آشوبها حمایت کرد ولی از
مردم ایران پاسخی آتشین دریافت کرد».

▪محمدی :بیانیه ترامپ در توافق با اروپاست

در واکنشی متفاوت مهدی محمدی
تحلیل گر سیاسی بیانیه ترامپ را در
توافق با اروپا تحلیل کرد و نوشت« :این
که ترامپ می گوید تعلیق تحریم ها را
برای آخرین بار تمدید می کند اال این که ایران و اروپا برجام
را اصالح کنند ،یعنی اروپا و آمریکا بر سر اصالحات مدنظر
ترامپ توافق کرده اند .این همان اصالحاتی است که
کروکر هم بناست در قانون جدید خود بگنجاند یعنی
محدود کردن برنامه موشکی و حذف سقف های زمانی
برجام .پیش بینی آینده چندان سخت نیست :اروپایی ها
احتماال خواهند گفت برجام می تواند حفظ شود به شرط
این که ایران محدودیت های موشکی و منطقه ای را بپذیرد
واال آن ها در اجرای کاتسا همراه آمریکا خواهند بود!»

من مقصرم ،ما مقصریم و به آواز بلند عذر می خواهیم برای
این قصور و تقصیری که از ما سرزده است .این را به معترضان
یکی ،دو هفته پیش می گویم .همان ها که بیشترشان جوان
بودند و متولد دهه دوم انقالب و گروهی هم فرزند دهه سوم.
یعنی از فرزندان خودمان عذرخواهی می کنیم .شاید فرزند
من و تو نباشند اما همزاد و البته همذات آنان که هستند.
من و ما می پذیریم این کوتاهی را و از روح بلند شهدا عذر
می خواهیم ،از شمایان نیز هــم . ...این کلمات ،عصاره
سخنان به درد برآمده رزمندگان واحد تخریب لشکر ۲۱امام
رضا(ع) بود که در گرامی داشت یاران شهید کربالی ۵گرد
آمده بودند تا به ذکر خدا بپردازند .در این محفل ،هرکه به
سخن پرداخت  ،کلماتش بوی عذرخواهی داشت.آن عضو
شورای شهر ،آن استاد دانشگاه ،آن روحانی و مدرس حوزه،
آن پاسدار و ...حرف همه همین بود؛ ما نتوانستیم فرهنگ
جبهه را در زندگی مردمان پشت جبهه جاری کنیم و همه آن
چه امروز ،صدای اعتراض برخی از مردم را بلند کرده است،
همان هایی است که با فرهنگ جبهه هزاران فرسنگ فاصله
دارد .اجــازه بدهید این مثال حجت االســام والمسلمین
نظافت را باز گویم که می گفت؛ بچه های جبهه ،از رزمنده
تا فرمانده ،در منطقه ،تمام قد کار می کردند و زمانی که به
مرخصی می آمدند هم باز کار جبهه را در حوزه های مختلف،
پی می گرفتند اما امروز در نظام اداری ما سخن از  ۳۰دقیقه
کار مفید روزانه است! یعنی به ازای  ۷ساعت و  ۲۰دقیقه،
حقوق می گیرند اما به انــدازه  ۳۰دقیقه کار مفید دارند.
خب حقوقی که برای  ۶ساعت و  ۵۰دقیقه بعد می گیرند،
محل شبهه است .این را من میگویم اگر نگوییم حرام است.
راست می گفت حاجی نظافت .بچه های جبهه در مرخصی
همکارجهادراپیمیگرفتنداماامروزهبرخیدرنظاماداری
ما ،سرکار هم که هستند انگار در مرخصی اند! فضایی چنین
است که نارضایتی تولید می کند .این نارضایتی ها و رفتار
های تحقیرآمیز است که صدا را به اعتراض بلند می کند .از
طرف دیگر ما در جبهه درباره بیت المال چنان حساس بودیم
که حساب لقمه نان خشک و بند پوتین مان را هم داشتیم اما
نتوانستیم آن فرهنگ را به زندگی بیاوریم تا کسانی بلعیدن
حقوق مردم را زرنگی ندانند و به دخل و تصرف ها حساسیت
داشتهباشند.ایناختالسهایاعتمادسوز،اینویژهخواری
های بنیاد برانداز ،این پارتی بازی های ایمان سوز ،این روابط
نشستهبرضوابطو....همهازآنروستکهنتوانستیمفرهنگ
جبهه را منتقل کنیم حال آن که بر اســاس آیه شریفه من
المومنین رجال صدقوا ....قرار بود ما که ماندیم ،راه شهدا
را ادامه دهیم .قرار بود فرهنگ شهادت را توسعه دهیم ،قرار
بود زندگی مردم را سامان دهیم .این همه بی سر و سامانی،
زاییده غفلت از فرهنگ جهاد است ،مولود غرق شدن در
مادیات و جا به جایی ارزش ها .حاال ما به سهم خویش و
نسل خویش ،عذرخواهیم .اما...اما تو هم انصاف بده پسرم،
برادرم،دخترم،خواهرمکهمیاناعتراضتااغتشاش،فاصله
فراوان است .من و ما به حق اعتراض تو ،صحه می گذاریم .به
کوتاهیخویشمعترفوزبانبهعذرخواهیداریماماانصاف
بده تو هم یک عذرخواهی بدهکاری .نباید بگذاری اعتراض
مدنی تو به اغتشاش تمدن سوز و مدنیت برافکن تبدیل شود.
این ماجرا گذشت اما باید به آسیب شناسی رفتار پیشین
بپردازیم و برای بعد یاد همه ما بماند که چه باید بکنیم .هم ما
مردم و هم مسئوالن که بار اصلی بر دوش آنان است باید بار
خدمت بی منت ،خدمت توام با تکریم را به مقصد برسانند.
هرکس توانایی به مقصد رساندن این بار را ندارد ،برای خدا و
ایران ،حداقل بار را سالم ،پایین بگذارد تا شانه ای تواناتر آن
رابهدوشکشدچهدرنظاماسالمیمسئولیت،طعمهنیست
کهبرایشدندانتیزشودوبهرقابت،زیرپاییکدیگررابکشند
و برای این ایمان واعتماد جامعه را هم زخم زنند بلکه تکلیفی
شاق است که برداشتن آن ،شانه های امین و توانا می طلبد و
زبان نرم و به تکریم مردم گویا .هرکه این ندارد ،بگذارد و برود
تا هرکس آن توان را دارد به میدان آید که این هم فرهنگ
جبهه است که باید در عرصه زندگی ،باز تولید شود. ...

...

خبر آخر
کشف محموله مواد انفجاری و انتحاری
در منطقه مرزی سراوان
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه
ای از کشف محموله حاوی مواد انفجاری و کمربندهای
انتحاری در منطقه مــرزی ســراوان خبر داد.بــه گزارش
تسنیم ؛ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در
اطالعیه ای اعالم کرد :با تالش رزمندگان روابط عمومی
قرارگاه قدس نزسا در منطقه سراوان در استان سیستان و
بلوچستان یک محموله حاوی مواد منفجره و کمربندهای
انتحاری همراه با مقادیری تجهیزات ارتباطی و  ...کشف و
ضبط شد.این اطالعیه می افزاید :این محموله که عوامل
گروهک تروریستی "جند الشیطان" قصد ورود آن به داخل
کشور برای ایجاد ناامنی ،اغتشاش و اقدامات تروریستی را
داشتند به دست رزمندگان اسالم افتاد.

▪عــارف :ایــران در صــورت خــروج آمریکا دربــاره نحوه
همکاری با  5کشور دیگر تصمیم گیری می کند

عارف فراکسیون امید مجلس هم با بیان
این که نگران خــروج آمریکا از برجام
نیستیم ،تصریح کرد :در صورت خروج
آمریکا از بــرجــام ایـــران دربـــاره نحوه
همکاری با پنج کشور دیگر نیز تصمیم گیری میکند.
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