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تازههای مطبوعات
••اطالعات -سخنگوی سیاسی رهبر جریان «صدر» عراق
با اعالم مجدد برائت از معدود شعارهای ضد ایرانی در
اعتراضات اخیر بصره گفت :وجود خصومت میان «مقتدا
صدر» با ایران ،شبیه «جوک» است و شایعه ای بیش نیست.
توگوی تلویزیونی دوشنبه
••کیهان -رئیسجمهور در گف 
شب در تحلیل دالیل مشکالت اقتصادی به اغتشاشات
دی ماه سال گذشت ه اشاره کرد و گفت « :این اغتشاشات به
آمریکا پیام داد که میتواند با فشار بر میزان مشکالت ایران
بیفزاید» ،روحانی با این استدالل برخیانتکار بودن سران
فتنه مهر تأییدی زد که با ایجاد آشوب و اردوکشیهای
خیابانی زمینهساز تحریمهای جدید علیه ایران در سال
 88شدند.
••اعتماد -عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور دولت
اصالحات تأکید کرد :اصال حطلبان در حوزه عملیاتی
کردن دیدگاهها و آرمانها دستشان باز نیست .از یک
طرف در مناسبات دستگاه قضایی و قانون گذاری حضور
کم رنگی دارند؛ از طرف دیگر نیروهای مسلح ،امکانات
امنیتی و اطالعاتی و بخش عمدهای از دستگاه اجرایی
در اختیارشان نیست .جریان اصولگرا در عملیاتی کردن
ایدههایش امکانات بیشتری دارد اما دیدگاههایش راهگشا
نیست .برعکس اصال حطلبان که دیدگا ههای روشن و
کارآمدی دارند اما ظرفیتهایشان محدود است.
••ایــران  -احمد نقیبزاده استاد علوم سیاسی در یک
برنامهتلویزیونیسخنانمتفاوتیدرحوزهسیاستخارجی
به زبان آورد .او در این برنامه سیاستهای منطقهای و
تصور گسترش نفوذ را به باد انتقاد گرفت و گفت :دوران
امتسازی گذشته و عصر ،عصر دولتهای ملی است و
هر که سودایی فراتر از دولت ملی داشته باشد به نتیجه
نخواهد رسید .استاد دانشگاه تهران ،افزود :نمیخواهم
بگویم سیاست گــذاران ما در چنین آرزویــی هستند ولی
نباید این تلقی ایجاد شود و تصور کنیم میتوانیم «جهان
اسالم» را متحد کنیم و بر آن تأثیر بگذاریم چرا که بالعکس
جهان اسالم امروز متشتتتر از همیشه در کل تاریخ است.
••آفتاب یــزد -بررسی آمــار جستوجوی کاربران گوگل
در کلیدواژه «مهاجرت» نشان میدهد از اوایــل آگوست
( ۲۰۱۷مرداد  )۹۶تا آگوست ( ۲۰۱۸مرداد  )۹۸میزان
جستوجوی کلیدواژه مهاجرت افزایش قابل توجهی داشته
است .جزئیات بررسی این کلید واژه در گوگل نشان میدهد،
تمام این سرچها با هدف شناخت از مهاجرت به کشورهای
خارجی انجام شده و ربطی به مهاجرتهای داخلی ندارد.
همچنین ،کاربران در  ۵استان تهران ،البرز ،قزوین ،گیالن و
زنجانبیشترینجستوجورادرکلیدواژهمهاجرتداشتهاند.
••جمهوری اســامــی -با ایــن که «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر تالش
کرد چهرهای حامی مردم ایران از خود و تلآویو نشان دهد،
گیلعاد اردان ،وزیر امنیت داخلی و امور استراتژیک رژیم
صهیونیستی در توهینی آشکار به مردم ایران ،گفت« :بهتر
بود (به جای بازگشت تحریمها) تمام حکومت و کشور ایران
به صورت کامل از روی جهان محو میشد».

...

انعکاس
••تابناک نوشت  :چند روز پس از ناآرامیهای کرج ،معاون
سیاسیالبرزتغییرکرد.باحکموزیرکشورعزیزا...شهبازی
به سمت معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
البرز منصوب شد .پیش از این خیرا ...طرخانی ،سرپرست
معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز بود.
••خبرآنالین نوشت :حسین محباهری در کنار بازیگری،
خبرنگاری را هم تجربه کرده و 8سال در حوزه رسانه فعالیت
داشته است ،او میگوید از این که چند سال ذهن و انرژیاش
را در این کار گذاشته خوشحال اســت.وی دربــاره حضور
احمدینژاددرخانهاشگفت:مننمیتوانمبهرئیسجمهور
مملکت بگویم که چرا به خانه من برای عیادت آمدی؟ اگر
کسیحرفیهممیزندبایدشرایطرابسنجدوبعداظهارنظر
کند ،اصال نه رئیسجمهور هر کس دیگر هم ممکن است به
عیادت یک مریض برود .من باید با روی باز با چنین کسی
برخورد کنم ،آن وقتی کسی به عنوان رئیسجمهور این
مملکت آمده .برای من باعث افتخار است که رئیسجمهور
به عیادتم آمده است .اما فضای سیاسی را ایجاد کردند که به
فضایی که ایشان برای عیادت آمدند چربش داشت.
••تابناک خــبــرداد  :حساب بانکی سفارت جمهوری
اسالمی ایــران در لندن که به دلیل تحریم ها مسدود
شده بود،به تازگی مجدد افتتاح شده اســت .بر اساس
مستنداتی که به رویت خبرنگار تابناک رسیده ،این حساب
هم اکنون در لندن فعال است و بدین ترتیب امور جاری
سفارت جمهوری اسالمی می تواند از طریق این حساب
بانکی،انجام شود.تابناک برای اطمینان از صحت این
خبر،با یکی از مسئوالن سفارت جمهوری اسالمی در لندن
تماس گرفت .این مقام مسئول در سفارت ،ضمن تایید خبر
مذکور ،اظهار کرد که این حساب از زمان اعمال تحریم
های اروپا در سال های قبل از  ۲۰۰۹مسدود شده بود که
در روزهای اخیر در نهایت این محدودیت مرتفع شد و بدین
ترتیب انجام امور جاری سفارت جمهوری اسالمی در لندن
از طریق این حساب بانکی،مقدور گردیده است.
••مشرق نوشت  :با وجود آن که مجلس شورای اسالمی
اسفند  95طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را
رد کــرده بود ولی اصــاح طلبان و نمایندگان آن ها در
مجلس دهم همچنان اقدامات قوه قضاییه و دستگاه های
نظارتی و همچنین گزارش کمیسیون عمران مجلس را
کافی ندانستند و اصرار بر طرح مجدد آن داشتند .یکی از
موضوعات اصلی برای تفحص بحث واگذاری امالک بود
که در دستگاه قضا این پرونده مختومه اعالم شده بود .با
این وجود اصرار نمایندگان اصالح طلب بار دیگر این طرح
را در اوج مشکالت اقتصادی و معیشتی به صحن علنی
مجلس آورد که با مخالفت مجدد مجلس در روز  16مرداد
روبه رو شد.
••آخرین نیوز نوشت  :زینب طاهری وکیل مدافع محمد
ثالث عامل شهادت سه تن از ماموران نیروی انتظامی در
حادثه خیابان پاسداران ،با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
پرونده زینب طاهری پس از صدور کیفرخواست از سوی
دادســرای فرهنگ و رسانه ،به شعبه  26دادگــاه انقالب
به ریاست قاضی احــمــدزاده ارجــاع شده اما هنوز وقت
رسیدگی تعیین نشده است .اتهام طاهری نشر اکاذیب به
قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام است.
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با بیان این که  2سال مذاکره فشرده با آمریکایی ها داشتیم اما دولت ترامپ از آن خارج شد

ظریف:چطورمی توان به تعهدآمریکا به یک توافق جدید اعتماد کرد؟
اگرآمریکایی ها خیال خام صفرکردن نفت ایران را دارند ،باید عواقب آن را بپذیرند

حاکم شده است ،چرا که بسیاری از آن چه که در بازار
جریان پیدا کرده به خاطر بی اطمینانی به آینده است و
این همان چیزی است که آمریکاییها با ایجاد التهاب به
آن دامن میزنند.

وزیر خارجه کشورمان گفت و گو با آمریکا را رد نکرد ،اما
تأکید کرد که این مذاکرات باید نتیجه داشته باشد ،در
ثانی پیش نیازهایی دارد که بازگشت به برجام و جبران
خسارت تحریم ها از جمله مهم ترین آن هاست .محمد
جواد ظریف همچنین عم ً
ال ضرب االجل جدیدی به اروپا
داد و تأکید کرد که بخش مهمی از این تعهدات باید پیش
از اجرایی شدن تحریمهای نفتی و بانکی (در آبان ماه)
عملیاتی شود .وی در  24ساعت گذشته طی دو گفت
و گوی مفصل با روزنامه ایران و خبرنگاران در حاشیه
نشست هیئت دولــت ،دیدگاه ایــران دربــاره مذاکره با
آمریکا ،ارزیابی ها از بسته اروپا و روابط با همسایگان را
تشریح کرد.

▪اروپایی ها درباره خرید نفت از ایران تک به تک با
کشورها مذاکره می کنند

به گفته ظریف اروپایی ها در خارج از این اتحادیه هم به
رایزنی برای حفظ برجام پرداخته اند تا جایی که تک به
تک با کشورها صحبت کردهاند که خرید نفت شان را از
ایران افزایش دهند یا از برخی کشورهایی که تاکنون
خریدار نفت ایران نبود هاند ،خواستهاند از ایران نفت
بخرند .در عین حــال در مجموع ظریف معتقد است
اقدامات اروپاییها هنوز در حدی نیست که ایران توقع
داشته است.

▪چطور می شود اعتماد داشت دولت آمریکا به توافق
پایبند باشد

او همچنین در حاشیه جلسه دیــروز هیئت دولــت در
جمع خبرنگاران با اشاره به این که آمریکایی ها هیچ گاه
صداقت نداشتند ،حرکت ترامپ برای مذاکره را تبلیغاتی
دانست و افــزود :یکی از دالیل مهمی که می توانیم به
آن برسیم این است که ترامپ نه به مردم ایــران و نه به
تعهدات بین المللی آمریکا هیچ حساسیتی ندارد و در
واقع ضدیتش با مردم ایران است .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما وی با بیان این که آمریکایی ها به مردم ایران
توضیحات زیــادی بدهکارند ،در پاسخ به سوالی در
خصوص مذاکره مجدد با آمریکایی ها خاطرنشان کرد:
اگر بحث مذاکره باشد دو سال مذاکره فشرده با آمریکایی
ها داشتیم که نتیجه آن برجام بود اما دولت آقای ترامپ
از آن خارج شد ،چطور می شود اعتماد کرد یک توافق
جدید ،حتی اگر به فرض محال انجام شــود ،به همان
توافق متعهد باشد؟
▪درخواست برای مذاکره شاید یک نمایش تبلیغاتی
باشد

وزیــر خارجه کشورمان معتقد است در هیئت حاکمه
آمریکا درباره مسئله مذاکره با ایران وحدتنظر و توافق

در مذاکرات «ری یونگ هو» باروحانی در تهران

کره شمالی درباره مذاکره با آمریکا
به روحانیگزارش داد
وزیــر خارجه کره شمالی که برای
سفری دو روزه به تهران سفر کرده
بود در دومین روز سفر دیپلماتیک
خــود بــا رئیس جمهور کشورمان
دیــدار و عالوه بر گفت و گو درباره
مسائلمختلفگزارشیازمذاکرات
کره شمالی با آمریکا در سنگاپور
و تحوالت شبه جزیره کره به دکتر
روحانی ارائه کرد .به گزارش پایگاه
اطــاع رسانی ریاست جمهوری
( )president.irحجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز گذشته
در دیــدار «ری یونگ هو» برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه شبه جزیره
کره را خواست جمهوری اسالمی ایران دانست و با بیان این که تحوالت شبه
جزیره کره برای تهران دارای اهمیت است  ،تصریح کرد :اراده تهران بر توسعه و
گسترش مناسبات و همکاریهای همه جانبه بینالمللی از جمله با پیونگ یانگ
است .روحانی با اشاره به روابط دوستانه و صمیمانه تهران – پیونگ یانگ در
طول دهههای گذشته ،گفت :ایران و کره شمالی در بسیاری از مقاطع حساس
بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای مشترکی داشته و همواره از یکدیگر
حمایت کردهاند .رئیس جمهور با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام به
عنوان توافقی بینالمللی ،گفت :عملکرد دولت آمریکا در این سالها به گونهای
بوده که امروز آمریکا به عنوان کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان
شناخته می شود که به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست« .ری یونگ هو» وزیر
امور خارجه کره شمالی نیز با اشاره به روابط دوستانه و صمیمی تهران  -پیونگ
یانگ و مواضع و دیدگاههای مشترک دو کشور درباره مسائل گوناگون منطقهای
و بینالمللی ،گفت :سیاست راهبردی کره شمالی توسعه روابط با جمهوری
اسالمی ایران و مقابله با یک جانبهگرایی است .وزیر امور خارجه کره شمالی
خروج آمریکا از برجام و تالش برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران را اقدامی
نادرست و برخالف موازین بین المللی دانست و ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات
کره شمالی با آمریکا در سنگاپور و تحوالت شبه جزیره کره به رئیس جمهور
کشورمان ،توسعه روابط مقامات عالی رتبه دو کشور را در گسترش مناسبات و
همکاری های فی مابین دارای اهمیت ذکر کرد.

وجود ندارد،چرا که ترامپ اعالم میکند مذاکرات بدون
قید و شرط و بعد با فاصله دو ساعت از اعالم ایشان ،وزیر
خارجه آمریکا سه شرط تحقیق ًا نشدنی برای مذاکره
اعالم میکند .ظریف با اشاره به کارشکنی های آمریکا
در برجام گفت :در این شرایط درخواست برای مذاکره
شاید یک نمایش تبلیغاتی محسوب شود وحتم ًا نخبگان
سیاسی کشور ،روشنفکران جامعه و مردم ما توقع ندارند
که در برابر هر نمایش تبلیغاتی عکسالعمل نشان دهیم.
▪امروز دنیا در برابر تحریم های آمریکا ایستاده است

ظریف به تفاوت فاحش امروز با سال های  90و  91اشاره
کردو گفت :امروز دنیا در برابر تحریم های آمریکا ایستاده
اما مثال وقتی در سال  91آمریکا تحریم های نفتی را به
ایران تحمیل کرد ،اتحادیه اروپا آمد و تحریم های نفتی
گسترده تری را اعمال کــرد ،اما اکنون اتحادیه اروپا
اعالم می کند نه تنها خودش تحریم های آمریکا را رعایت
نخواهد کرد ،بلکه در دنیا دنبال کسانی خواهد گشت که
آن ها هم با اتحادیه اروپا همراهی کنند .ظریف اظهارات
مکرر مقامات آمریکایی علیه کشورمان را نوعی جنگ
روانی توصیف کرد که نباید فضای روانی جامعه متأثر از
آن شود .به گفته این عضو دولت دوازدهم شاخصهای
اقتصادی کشور بسیار بهتر از وضعی است که در بازار

وی درباره مسائل منطقه ای هم تصریح کرد :همان طور
که آقای رئیس جمهور گفتند دنبال این هستیم رابطه
ایران باعربستان ،امارات و بحرین اصالح شود .همواره
از گفتوگو استقبال کردهایم اما آمریکاییها یک ادعای
بیمعنا مطرح کردند و مدعی شدند میخواهند فروش
نفت ایران را به صفر برسانند.
ظریف درباره تهدید بستن تنگه هرمز هم این طور توضیح
داد :اگر آمریکاییها بخواهند این خیال خام و غیرممکن
را در ذهن شان بپرورانند حتم ًا باید عواقب آن را هم
بدانند .نمیتوانند فکر کنند که ایران نفت صادر نکند و
دیگران صادر کنند .البته وقوع چنین موقعیتی ،بسیار
بعید و تقریب ًا ناممکن است و ما یقین داریم هم همسایگان
ما و هم تولیدکنندگان نفت و هم کسانی که امنیت
اقتصادی شان به امنیت نفت بستگی دارد مانع از این
خواهند شد که آن شرایط حاد رخ دهد.
▪تا جایی که من اطالع دارم ،پیامی بین ایران و آمریکا
رد و بدل نشده است

وی دربــاره شایعاتش مبنی بر دیدار با مایک پمپئو در
حاشیه نشست «آ.سه.آن» در سنگاپور ،توضیح جالبی
هم داد و گفت :اگر این مذاکرات هم انجام شده باشد من
خبر ندارم ولی بعید میدانم که تا این اندازه از موضوع
بیگانه باشم .تمام اطالعاتی که من دارم بر این مبناست
که گفتوگویی بین ایران و آمریکا نیست .وی میانجی
گری عمان و هر کشور دیگری بین ایــران و آمریکا را
طبیعی دانست و گفت :اگر کسی برود به آمریکاییها
بگوید که درایت پیشه کنند ،حتم ًا کسی با آن ها مخالفت
نخواهد کرد اما این که گفتوگوهای مستقیمی بین
ایران و آمریکا جریان دارد یا این که پیا مهایی در این
زمینه رد و بدل شده تا جایی که من اطالع دارم چنین
اتفاقی نیفتاده است.

تحلیل یکی ازگروگان های سفارت آمریکا در تهران درباره سیاست کاخ سفید

ترامپ می خواهد منافقین را درتهران رویکار بیاورد
«جان لیمبرت» مسئول پیشین میز ایران در
وزارت خارجه آمریکا که در جریان تسخیر
النه جاسوسی این کشور در تهران در  13آبان
 1358جزو گروگان ها بود ،در گفت و گو با
شبکه بی بی سی به تشریح برخی اهداف دولت
آمریکا در اقدامات ضد ایرانی اخیر این کشور
پرداخت .او به صراحت هدف ترامپ را تغییر
نظام ایــران توصیف کرد و با اشــاره به حضور
مداوم اعضای گروهک تروریستی منافقین در
دولتآمریکاگفت:وقتیایرانیهامیبینندکه
منافقین در دستگاه ترامپ حضور دارند مردم
شعار دموکراسی را از ترامپ باور نمی کنند...
(معنای حرف های ترامپ) این است که برو در
خیابان و شلوغ کن و بعد که دولتت را تضعیف
کردی ما منافقین را روی کار می آوریم.
▪شرط های آمریکا به معنای تسلیم کامل
ایران است

«جان لیمبرت» با بیان این که اقدامات آمریکا
«عمال با هدف تغییر رژیم ایران است» تصریح
کرد« :حتی زمانی که خود ترامپ می گوید من
حاضرم بدون پیش شرط مذاکره کنم ،پمپئو و
دیگر مقامات دولت آمریکا درباره ایران نکاتی
می گویند و شرایطی بــرای مذاکره با ایران
مطرح می کنند ،شرط هایی که معنای اصلی
اش تسلیم کامل ایران است ».مسئول پیشین
میز ایران در وزارت خارجه آمریکا افزود« :به
بیان دیگر آن ها (مقامات دولت ترامپ) می
گویند اگر ایــران تسلیم شود و هرچه ما می
گوییم را بپذیرد ،ما حاضریم بنشینیم و با
ایران گفت و گو کنیم درحالی که این معنای
مــذاکــره نمی دهــد ،بلکه معنای آن تسلیم
است« ».لیمبرت» در پاسخ به این پرسش بی

بی سی که آمریکا به دنبال ایجاد دموکراسی
در ایران است؟ اظهارکرد :تاریخ به ما آموخته
که اگر کشوری در امور داخلی کشوری دیگر
دخالت کند اکثرا این دخالت ها عاقبت های
خوبی نداشته است ،من تجربه حضور در عراق
را در سال  2003دارم ،من به عینه می دیدم
که شرایط عــراق پس از صــدام تبدیل به یک
هرج و مرج خونین شد ،یعنی برای عراقی ها
وضع بدتر شد.
▪برو در خیابان و شلوغ کن تا ما منافقین را
روی کار بیاوریم!

این دیپلمات پیشین آمریکا تاکید کرد« :این
کــه رژیــم هــا را تغییر دهیم کــار مــا نیست».
وی با اشــاره به حمایت های دولــت آمریکا از
اغتشاشات در ای ــران گفت« :ایــن حــرف ها
عمال نتیجه اش این است که برو در خیابان و
شلوغ کن و بعد که دولتت را تضعیف کردی ما
مجاهدین{سازمان منافقین} را روی کار می
آوریــم!» «جان لیمبرت» تاکید کرد« :مشکل

است که باور کنیم ترامپ و َد م و دستگاهش
با تکرار کلمه دموکراسی ،دلش برای مردم
ایران می سوزد ،چرا که روز بعد از تکرار این
حرف ها یک توئیت می زنند و تهدید می کنند
که میلیون ها نفر را می کشند ،درحالی که
ایرانی ها این چیزها و این ضد و نقیض ها را
خیلی زود می فهمند ،وقتی ایرانی ها می بینند
که مجاهدین{سازمان منافقین} در دستگاه
ترامپ حضور دارند مردم شعار دموکراسی را
از ترامپ باور نمی کنند».
▪بعید می دانم مردم ایران حرف های آمریکا
را به راحتی قبول کنند

وی ادامــه داد« :ایــن که دولــت آمریکا که با
ثروتمندان روس ارتباط مداوم دارد ،ایران را
متهم به داشتن یک مافیا می کند بسیار خنده
دار است ،به همین دالیل من فکر نمی کنم
که آمریکا دلش برای مردم بسوزد و بعید هم
می دانم که مردم ایران حرف های آمریکا را به
راحتی قبول کنند».

مشاور «فدریکا موگرینی» با اشاره به اجرای قوانین مسدودساز به شرکت های همکار ایران هشدار داد

اروپا :شرکت های همراهیکننده با تحریم های آمریکا را تحریم میکنیم
در حالی که آمریکا مدعی است اروپایی ها باالخره در
تحریم های ضدایرانی با واشنگتن همراهی خواهند کرد،
اروپا به شرکت هایی که از تحریم های آمریکا تبعیت کنند،
هشدار می دهد که ممکن است با تحریم های این اتحادیه
روبه رو شوند« .ناتالی توچی» ،مشاور «فدریکا موگرینی»
دراین باره هشدار داده است «اگر شرکتهای اتحادیه اروپا
از تحریم های ثانویه آمریکا تبعیت کنند از طرف اتحادیه
تحریم خواهند شد ».موگرینی مسئول سیاست خارجه
اتحادیه اروپا سهشنبه گفته بود اتحادیه اروپا شرکتهای
کوچک و متوسط را برای تجارت با ایران تشویق میکند
تا مردم ایران را از منافع اقتصادی برجام بهرهمند کند.
در عین حال قانون گذار بلژیکی معتقد است که اقدامات
اتحادیه اروپا برای مقابله با اقدام غیرقانونی آمریکا برای
بازگرداندن تحریمها علیه مردم ایران ،سبب نمیشود
که شرکتهای اروپایی به ادامه مراودات با تهران تشویق
شوند و به کار در ایران ادامه دهند .به گفته آلدو کارکاسی
این اقدامات تنها روی کاغذ خوب هستند چرا که شرکت
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خبر
افشین عال در واکنش به ترانه ضد ایرانی
«چهل سال» شعری هنرمندانه و خواندنی سرود

مصدق هم سپاهی بود؟!

▪دنبال این هستیم رابطه ایران باعربستان ،امارات و
بحرین اصالح شود

▪اروپا در مسیر درستی گام برداشته اما اقدامات شان
زمانبر بوده و باید سریع اصالح کنند

ظریف با بیان این که میتوانیم تضمینهای الزم برای
حفظ برجام را به دســت آوری ــم ،گفت :اروپــا در مسیر
درستی برای حفظ برجام گام برداشته است اما عملیاتی
کردن اقدامات شان برای حفظ برجام بیش از زمانی که
خودشان هم فکر میکردند ،زمانبر بوده است که باید این
را هرچه سریعتر اصالح کنند .ظریف با تشریح اقدامات
اروپــا مانند فعال کردن شرکتهای کوچک و متوسط
و رایزنیهایی برای احیای قانون جلوگیری از اجرای
تحریمها ،ادامه داد :اروپایی ها از کشورها خواستهاند
تا از الگوی مشابه فعالسازی حسابهای بانک مرکزی
ایران در بانکهای مرکزی اعضای اتحادیه اروپا که خود
اتحادیه در حال عملیاتی کردن آن است ،استفاده کنند.
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ها ریسک همکاری با ایران را نمی پذیرند.
▪درخواست آلمان و انگلیس از آمریکا؛ منافع اروپا را در
نظر بگیرید

همزمان وزیر دفاع انگلیس دیروز از دولت آمریکا خواست
با شریکانش درباره توافق هستهای برجام گفتوگو کند.
ویلیامسون از آمریکا خواست تا گفتوگو با شریکانش و
ایران را آغاز کند تا بتواند راهی [برای حل مسائل] پیدا
کند .در درخواستی مشابه دولت آلمان از آمریکا خواست
هنگام اعمال تحریمها علیه ایران ،منافع کشورهای عضو
اتحادیه اروپا را در نظر بگیرد .به گزارش فارس هایکو ماس،
وزیر خارجه آلمان در مصاحبهای با یک روزنامه آلمانی
مدعی شد« :منزوی کردن ایران میتواند باعث تقویت
نیروهای رادیکال و افراطی شود .آشوب در ایران نیز مانند
آن چه که در عراق و لیبی تجربه کردیم ،باعث بیثباتی
بیشتر منطقه میشود ».وی مجدد با «اشتباه» توصیف
کردن خروج آمریکا از توافق هستهای ایران ،توضیح داد:

«کسی نمیگوید این توافق کامل بود ولی بهتر از نداشتن
هیچ توافقی بــود .ما بــرای (زنــده نگه داشــتــن) برجام
میجنگیم زیرا منافع امنیتی ما در آن است».
▪بولتون :اروپا در مرحله انکار بحران قرار دارد

اظهاراتمقاماتاروپاییدرشرایطیاستکهجانبولتون
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبهای با فاکسنیوز
مدعی شد دولتهای اروپایی به سمت پذیرش تحریمهای
آمریکا علیه ایــران حرکت میکنند .به گــزارش تسنیم
بولتون پذیرش تحریمهای آمریکا در میان کشورهای
اروپایی را با حاالت روحی و روانی فرد سوگوار مقایسه
و ادعا کرد دولتهای اروپایی نیز همانند فرد سوگوار،
ابتدا وقوع بحران را انکار خواهند کرد اما در نهایت آن
را خواهند پذیرفت .وی مدعی شد که چین و روسیه هم
تمایلی به همکاری با ایران ندارند .این در حالی است که
همین دیروز وزارت خارجه چین در بیانیهای با اشاره به
این که همکاری تجاری با ایران ،هیچ یک از قطعنامههای

شورایامنیترانقضنمیکند،تصریحکردکهبههمکاری
با ایــران ادامــه دهد.نشریه آمریکایی آتالنتیک صحبت
هفته گذشته ظریف را تکرار و تأکید کرد که واشنگتن به
گونهای به تحریم معتاد شده که به تدریج در حال به انزوا
کشاندن خود و از دست دادن متحدانش است .همچنین
خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» دیروز گزارشی
میدانی از واکنش مردم ایران به تحریمهای ایران تهیه کرد
و در آن نوشت :مردم ایران تاکید دارند که همانند قبل باید
باحفظآرامش،برابرخواستههایدشمنایستاد.براساس
این گزارش ،درحالی که برخی از ایرانیها معتقدند شاید
گفتو گو با رئیس جمهور آمریکا الزم باشد ،اما دیگران
تاکید میکنند ایــران کشوری است که تاکنون دههها
تحریم را تحمل کرده و حال نیز باید بدون امتیاز دادن
بر مواضع خود ایستادگی کند .پیشتر نیز «خبرگزاری
یغالبشهروندانتهرانیبهتهدیدهای
فرانسه»ازبیتفاوت 
جدید آمریکا و عادت چهل ساله آنها به غرض ورزیهای
ادامهدار این کشور اشاره کرده بود.

به تازگی یک ویدئو-موسیقی ضد ایرانی به خوانندگی
دو تن از خوانندگان خارج نشین منتشر شده که عنوان آن
«چهل سال» است و در آن به سیاه نمایی علیه ایران پرداخته
شده است .شاعر آن ترانه ،رها اعتمادی مجری ضدایرانی
شبکه «من و تو» است و براساس گــزارش منابع خبری
«فائقه آتشین» ملقب به «گوگوش» که یکی از خوانندگان
این کلیپ بوده در زمان رژیم ستمشاهی و در حمایت از
محمدرضا پهلوی و کودتای آمریکایی  ۲۸مرداد نیز برنامه
اجرا میکرده است .در واکنشی شاعرانه و هنرمندانه به این
ترانه ضدایرانی ،افشین عال از ترانه سرایان و شعرای معاصر
شعری سروده است که طی روزهای اخیر در فضای مجازی
بسیار دست به دست شد و مورد توجه قرار گرفت .متن شعر
افشین عال در ادامه آمده است:
یه جور میگی چهل ساله
که ما بدبخت و نابودیم
که انگار پیش از اون هرشب
توی کاباره خوش بودیم
***
گمونت ازسر سیری
یه ملت انقالب کردن؟
بهشت بود و همه باهم
زدن اون و خراب کردن؟
***
یه جور میگی که این چهل سال
پر از کابوسه و بیداد
که انگار پیش از اون مردم
ندیدن گزمه و جالد
***
ندیدی کاخای شاه و؟
ندیدی چاله میدون و؟
گمونم خوب یادت نیست
جنوب شهر تهرون و
***
ندیدی پهلوی ها رو
کیا آوردن و بردن؟
به جز مونتاژ و عریانی
تو این کشور چی آوردن؟
***
سی میلیون جمعیت داشتیم
همون قدر بشکه های نفت
نه جنگ بود و نه تحریمی
ولی پوال کجا می رفت؟
***
تو جیب اشرف و شاپور
تو کاخ حضرت واال
بله شادی فراوون بود
ولی تو فیلم فارسی ها
***
کی بعد از انقالب ،اول
به این ملت خیانت کرد؟
ترورها رو به راه انداخت
کی ازصدام حمایت کرد؟
***
خلیج فارس ایران و
عرب می گفت کدوم شیاد؟
با شلیک کدوم موشک
هواپیما تو آب افتاد؟
***
ندیدی توی سنگرها
هزاران جسم صدچاکو؟
جوونایی که جون دادن
ندادن یک وجب خاکو؟
***
تو اون روزا نمی خوندی
چرا از فقر و بدبختی؟
چرا شیون نمی کردی
برای کشتن تختی؟
***
به فرضم توی این چهل سال
وطن غرق تباهی بود،
بپرس از غربیا (غربی ها) آیا
مصدق هم سپاهی بود؟!

...

خبر آخر
گفت و گوی تلفنی روحانی و «عمران خان»
رئیس جمهوری تقویت بیش از پیش روابط تهران – اسالم
آباد در همه عرصه های مورد عالقه و از جمله اقتصادی را
ضروری خواند و تاکید کرد :روابط دو ملت و دولت ایران و
پاکستانفراترازروابطدوهمسایهبودهودوکشوردرحقیقت
پیوسته عمق راهبردی یکدیگر بوده اند .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با آقای
«عمران احمدخان نیازی» رهبر حــزب تحریک انصاف
پاکستان و تبریک پیروزی این حزب در انتخابات سراسری
مجلس پاکستان ،گفت :امیدوارم در دوران جدید ما شاهد
روابط بسیار نزدیک تر و صمیمی تری بین دو کشور دوست
ایران و پاکستان باشیم .دکتر روحانی همچنین وی را برای
شرکت در اجالس مجمع گفت و گو و همکاری های آسیا
که قرار است اواخر مهردر تهران برگزار شود ،دعوت کرد.
CMYK

