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تازههای مطبوعات
••صبح نو – زینب نصرا ...دختر دبیر کل
حزب ا...به این روزنامه گفت :ممکن است
در سفرم به ایران خیلیها مرا بشناسند اما در
لبنان من یک «زینب» معمولی هستم و فقط
تعدادی از دوستان بسیار نزدیکم باخبرند
که من دختر سیدحسن نصرا ،...دبیرکل
با ...هستم.
حز 
ت وگوی ویدئویی
••سازندگی  -از انتشار گف 
ســرافــراز ،مشخص اســت کــه او وارد فاز
جدیدی از بیان انتقادات و مقابله با برخی
نهایحاکمیتیشدهاست.
اشخاصوجریا 
راه و منشی که پیش از او خیلی ها رفتند
و در سالهای اخیر محمود احمد ینژاد
سردمدار این جریان شده است.
••ایران – این روزنامه در تیتر یک خود به
استانی و تناسبی شدن انتخابات مجلس
پرداخت و نوشت :اگر انتخابات  94تناسبی
بود؛ حداد عادل ،مرتضی آقا تهرانی ،احمد
توکلی و محمد حسن ابوترابی نیز به مجلس
راه مییافتند.
••کیهان – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«آقای ظریف قرار است تنگه هرمز را ما ناامن
کنیم نه آمریکا» نوشت :متاسفانه مسئوالن
دستگاه دیپلماسی کشورمان طی سالهای
گذشته در بــرابــر بدعهد یها و اقــدامــات
خصمانه آمریکا به جای واکنش از موضوع
قدرت و عزت همواره پیام ضعف و انفعال
فرستادهاند و همین امر باعث جسورتر شدن
آمریکاییها شده است.

...

انعکاس
••اعــتــدال نــوشــت  :در کــتــاب «ســـردار
ســازنــدگــی» کــه روزنــوش ـتهــای ســال ۷۵
هاشمی رفسنجانی است به ابطال انتخابات
مجلسپنجمدرحوزهانتخابیهاصفهانتوسط
شوراینگهبانواعتراضاسحاقجهانگیری
استاندار وقت اصفهان به این موضوع اشاره
شده است ؛ موضوعی که باعث شد اعضای
متنفذ شورای نگهبان درخواست برکناری
جهانگیری را مطرح کنند؛ درخواستی که با
مخالفت شدید هاشمی رفسنجانی رئیس
جمهور وقت مواجه شد.
••نامه نیوز نوشت :محسن هاشمی رئیس
شورای شهر تهران گفت :یک لحظه هم به
کاندیدا شدن  ١۴٠٠فکر نمی کنم.محسن
هاشمی گفت :مــردم در سال  96بین بد
و بدتر ما را انتخاب کردند .وی افزود  :به
روحانی رای دادم و از وضعیت کنونی راضی
نیستم ولی فعال هم رایم را پس نمی گیرم.
••مشرق نیوز نوشت  :دبیرکل اوپــک از
جمله شخصیت های شرکت کننده در نماز
جمعه این هفته قم بود .باریکندو که اهل
نیجریه است در سال ۲۰۱۶به عنوان بیست
و هشتمین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
••اعــتــدال مدعی شــد :بــه تازگی  سفر
گردشگری ارزان قیمت به ایران در عمان
تبلیغ می شود،طبق این تبلیغ با  ۵۰ریال
عمانی برای شش روز و پنج شب هر عمانی
می تواند به ایران سفر کند .هر ریال عمان،
معادل  2.5دالر است و حداقل دستمزد
برای شهروندان عمانی  ۴۲۰تا  ۴۵۰ریال
عمانی است.
••صراط نوشت :صادق محصولی قائم مقام
جبهه پایداری گفت :اصالح طلبان بهانه
میآورند که نظارت استصوابی مانع ورود
نخبگان جریان ما به مجلس شــده است،
در حالی کــه در ش ــورای شهر کــه نظارت
استصوابی وجود ندارد ،هیچ پاسخی برای
عملکردشان ندارند.
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یک کارشناس مسائل منطقه خبرداد:

پیام رسمی دولت آمریکا به ایران :دنبال جنگ با شما نیستیم
یــک کــارشــنــاس ارشــد
مسائل منطقه از ارسال
پیامی از دولت آمریکا
برای مقامات عالی رتبه
کــشــورمــان خبر داد.
بــــراســــاس گـــــزارش
تسنیم ،ســعــدا ...زارعــی کارشناس برجسته
مسائلمنطقهبااشارهبهاظهاراتمقاماتنظامی
دربـــاره لــزوم آمــادگــی نظامی بــرای مقابله با
تهدیدات ،گفت :نیروهای نظامی اعم از ارتش و
سپاه بهدلیل ماهیت فعالیت خــود بهصورت
طبیعی همواره از آمادگی نظامی برای مقابله با
تهدیدات سخن میگویند و این مسئله همواره
بوده است و اگر یک فرمانده نظامی از آمادگی
خود برای مقابله با تهدیدات نگوید ،باید آن جا
تردید کــرد .وی با بیان ایــن کــه ،هیچ نشانه و
عالمتی برای این که آمریکا دنبال جنگ با ایران
است وجــود نــدارد ،افــزود :اتفاق ًا دالیــل بسیار
زیادی وجود دارد که آمریکا از درگیری نظامی با
ایران پرهیز دارد وروی جنگهای اقتصادی،
سیاسی و رسانهای متمرکز است .زارعی از پیام
رسمیمقاماتعالیآمریکابهمقاماتعالیایران
خبر داد و گفت :به تازگی مقامات عالی دولت
آمریکا طی یک پیام رسمی به مقامات عالی ایران،
تأکید و تصریح کردهاند که تحت هیچ شرایطی
برنامهای برای درگیری نظامی با ایران ندارند.
▪ظریف :جنگ با آمریکا قریبالوقوع نیست

در همین بـــاره ظــریــف ،وزیـــر خــارجــه هــم در
مصاحبهای با یک رسانه انگلیسی گفته ،با آن که
تــصــور نمیکند جنگ مــیــان ایـــران و آمریکا

قریبالوقوع است اما
اتفاقاتتصادفیممکن
اســـــت بــــه درگـــیـــری
نظامی تبدیل شوند .به
گزارش تابناک ،ظریف
در مصاحبه با روزنامه
ایندیپندنت دربــاره منظورش از این اتفاقات
تصادفی بــه تنشهای احتمالی بــر ســر عبور
کشتیها از تنگه هرمز اشاره کرد .او همچنین
ل ۲۰۱۶
دستگیری چند سرباز آمریکایی در سا 
در آبهای خلیج فارس را یکی دیگر از اتفاقاتی
دانست که بروز مــوارد مشابه با آن میتواند به
درگیری منجر شود.
▪روحــانــی :جنگ امــروز با آمریکا جنگ در
امید است

رئیسجمهوربابیاناین
که متأسفانه برخی باور
ندارند که ما در جنگ
سیاسی ،اقتصادی و
روانی با آمریکا هستیم،
تــأکــیــد کــــرد :ایـــن که
آمریکا برای زمین زدن جمهوری اسالمی ایران به
دنبال اختال فافکنی و چنددستگی در کشور
است تا با هم بجنگیم و علیه هم پروند هسازی
کنیم.به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی رئیس
جمهور ،دکتر روحانی روز گذشته در مراسم
بزرگداشت مقام معلم با بیان این که راهی جز
امید به آینده و اتحاد نداریم ،تأکید کرد :جنگ
امروز با آمریکا جنگ در امید است که میخواهند
امید ما را بشکنند و ما باید امید آن ها را بشکنیم.

آن ها میخواهند امید را از ما بگیرند و ما باید با این
حربه آمریکاییها مقابله کنیم و من از آینده نظام،
کشور و جوانان کام ً
ال مطمئن هستم.
▪در برجام ما بزرگ ترین تضمین ها را گرفتیم

روحانی همچنین با تأکید بر ایــن که از ابتدای
دولت یازدهم سخن ما با مردم این بود که امکان
دارد هم فناوری اتمی داشته باشیم و هم دنیا به
ما اعتماد کند که برای آن ها خطر نیستیم ،گفت:
ما با این شعار که سانتریفیوژ باید بچرخد و اقتصاد
نیز بچرخد پا به عرصه انتخابات گذاشتیم و یکی از
دالیل رأی مردم این بود که ان شاء ا ...این دولت
میتواند با زبان دیپلماتیک ،منطق و استدالل دنیا
را از این تصمیم غلط بازگرداند و شرایط را عادی
کند .رئیس جمهور سپس به رونــد امضای توافق

دایم با شش قدرت جهانی در سال  93اشاره و تأکید
کرد :رژیم صهیونیستی و عربستان در آن سال تالش
میکردند تا توافق دایم را به عقب بیندازند و تقریب ًا
هفت ماه رسیدن به این توافق عقب افتاد و وارد
مرحله و بحثهای پیچیدهای تا زمــان رسیدن به
توافقهستهایدررمضانسال 94شدیم .ویگفت:
«برخی میگفتند که این توافق تضمینی ندارد و ما
اعالم کردیم با بردن این توافق هستهای به شورای
امنیت سازمان ملل ،آن را به صورت یک قطعنامه
الزامی میکنیم و ...پنج روز بعد در شورای امنیت
سازمانمللبایکقطعنامهتوافقهستهایراالزامی
کردیم و این بدان معنا بود که همه دنیا امضا کردهاند
و وقتی برخی افراد غیردقیق این گونه میگفتند که
دولت تضمینهای الزم را نگرفته است ،ما بزرگ
ترینتضمینهاراگرفتیموجامعهجهانیتأییدکرد».

خبر مرتبط
افشاگری سرلشکر سلیمانی
از پشت پرده مواضع سیا درباره جنگ با ایران

سایت الف روز گذشته به نقل از کانال فرمانده نیروی قدس سپاه بخشی از یک سخنرانی منتشر
نشده از وی را منتشر کرد .براساس این قطعه فیلم منتشر شده از سخنان سرلشکر قاسم سلیمانی،
وی تأکید می کند( :آمریکا) آمد ما دیدیم .قدرت نظامی اش را جلوی ما آورد....االن خود دشمن چه
می گوید؟ همین دشمنی که جان بولتون و سازمان  ،CIAشما نگاه کنید سازمان سیا به ترامپ چه
می گوید؟ می گویند نباید با ایران درگیر شد .این درگیری ولو در یک نقطه(چون بعضی مواقع می
گویند آمریکا با ما وارد جنگ نمی شود اما اگر درگیر جنگ شد ،نقطه ای است و یک نقطه ما را می
زند) اما تصور دشمن چیست؟ ما گاهی از زبان دشمن حرف می زنیم بدون آن که واقعیت دشمن
را بدانیم .دشمن می گوید ما نباید اقدامی انجام بدهیم چون هرگونه اقدام نظامی در این مقطع
ممکن است ما را به یک جنگ بی پایانی بکشاند و همه منافع ما را به خطر بیندازد .آن چه من میگویم
اطالعات است نه تحلیل .واقع ًا دشمن در مقابل ما ناتوان است   .

فازجدید اقدامات ضد برجامیآمریکا

معنای لغو معافیت های هسته ای توسط آمریکا چیست؟
هادی محمدی – روز گذشته وزارت
امورخارجه آمریکا در ادامــه اقدامات
مــخــرب خـــود عــلــیــه بـــرجـــام ،برخی
معافیت های هسته ای ایــران را لغو و
برخی دیگر را با زمــان کمتری نسبت
به گذشته تمدید کرد .در بیانیه مایک
پمپئو وزیرخارجه آمریکا ،آمده است:
«از روز  ۴می (جمعه13اردیبهشت)،
کمک به گسترش نیروگاه هستهای
بوشهر فراتر از واحد راکتوری کنونی و
فعالیتهابرایانتقالاورانیومغنیشده
بهخارجازایراندرازایاورانیومطبیعی
تحریم خواهد بــود و ای ــران باید تمام
فعالیتهایحساساشاعهای،ازجمله
غنیسازیرامتوقفکند...ماهمچنین
دیگر اجــازه ذخیرهسازی آب سنگین
تولیدی مازاد بر محدودیتهای فعلی
ایران را نمیدهیم؛ چنین آب سنگینی
دیگرنبایدبههیچنحودردسترسایران
باشد ».براساس برجام ،ایران اورانیوم
غنیشدهخودراتاسقف 300کیلوگرم

مورد نیاز در ایران ذخیره می کند و بقیه
را به روسیه می فرستد .آب سنگین
تولیدی ایران نیز تا سقف  130تن در
ایرانذخیرهوبقیهآنبهعمانارسالمی
شود.بنابراین براساساینبیانیهآمریکا،
خروج اورانیوم غنی شده ایــران مازاد
بر  300کیلوگرمی که در برجام آمده
و نیز خروج آب سنگین تولیدی ایران
مازاد بر  130تن که در توافق هسته ای
ذکر شده است ،از نظر واشنگتن مجاز
نخواهد بود .این اقــدام خالف صریح
مــاده  56پیوست یک برجام است که
می گوید« ،ایران تا15سال باید سقف
ذخایر اورانیوم غنی شده خود را در حد
300کیلو حفظ کند و بیش از آن را یا
رقیق کند یا در ازای اورانیوم طبیعی(از
جمله کیک زرد)در بازارهای جهانی
بفروشد».بالغواینمعافیت،عمالایران
در وضعیتی قرار خواهد گرفت که یا
اصوال غنی سازی خود را تعطیل کند
تا طبق برجام از سقف 300کیلو عبور

نکند که عمال خط قرمز کشورمان در
مذاکرات هسته ای به شمار می رفت یا
اورانیومغنیشدهخودراکهباهزینهباال
وبراساسبرجامتولیدمیکندرقیقکند
وتقریبابهحالتاولیهبرگرداندکهاقدام
بی فایده ای است یا این که بی اعتنا به
این مسئله حجم مواد غنی شده خود را
افزایش دهد .همچنین با لغو معافیت
ارســال آب سنگین ایــران به خــارج که
وفق ماده 14پیوست یک برجام انجام
شده بود ،مشکلی بر سر اجرای برجام
توسط ایــران ایجاد خواهد شد به این
شکل که با توجه به تولید بیش از 20تن
آب سنگین در ایران که اتفاقا از مرغوب
ترین نوع این محصول گــران قیمت و
راهبردی در جهان محسوب می شود،
ایــران یا باید تولید خود را که کامال با
دانش بومی صورت می گیرد ،متوقف
سازد یا با عبور از مرز  130تن ذخیره
مجاز ذکر شده در برجام عمال به نقض
برجامبپردازدچراکهدیگرامکانارسال

صنفی ،کــارگــران بازنشسته و نمایندگان
خانههای کارگر سراسر کشور ،همزمان با روز
جهانی «کار و کارگر» در تجمع رسمی به سمت
خانهکارگردرتهرانراهپیماییکردندوپیگیری
قاطعانه مطالبات خود را خواستار شدند ،در
تجمعی بدون مجوز ،عده ای در مقابل مجلس
حاضرشدندوشعارهایی دربارهمتهمانامنیتی
و سیاسی سر دادنــد که به بــازداشــت چند نفر

...
اخبار

اقدامبیسابقهشبکهالجزیرهقطر
درحمایتازنام«خلیجفارس»

شبکه الجزیره عربی در میزگردی درباره
ایـــران از تصویری بــه عــنــوان پــس زمینه
استودیو استفاده کرد که نام «خلیج فارس»
بــه دو زب ــان فــارســی و انگلیسی بیش از
هر چیز به چشم می خــورد و توجه شمار
بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرد.
ایــن اتــفــاق در خــال برنامه گفت وگــوی
سیاسی «سناریوهات» (سناریوها) رخ داد
که یکی از مهم ترین برنامه های شبکه بین
المللی الجزیره است .به گزارش تابناک،
این یک تحول بسیار مهم است که احتماال
خوشایند بازیگرانی همچون عربستان،
امارات ،بحرین و برخی دیگر از کشورهای
عربی نیست .به گفته کارشناس ایرانی
این میزگرد ،محمد کریشان مجری برنامه
قبل از شروع برنامه درباره این اقدام گفته
اســت« ،ایــن عنوان را گذاشته ایــم به رغم
این که می دانیم با پخش این تصویر هدف
حمله شدیدی در جهان عرب قرار خواهیم
گرفت ».شبکه الجزیره معتبرترین رسانه
جهان عرب و یکی از پرمخاطب ترین شبکه
های خبری در سطح جهان است .این شبکه
به رغم برخی جهت گیری ها علیه ایران در
ابتدای فعالیت ،به تازگی دیدگاه مثبت تری
را درباره ایران بروز می دهد.

آیت ا ...جنتی:آن ها که از
آمریکا می ترسند ،مشرک هستند

مازادبرتولیداینمحصولبهعمانوجود
ندارد .از سوی دیگر و به گزارش ایسنا،
مطابق سندی که توسط وزارت امور
خارجه آمریکا روز جمعه منتشر شده
 ،دولت این کشور برخی معافیتها را
تمدید کرده تا کشورهای عضو توافق
هستهای اج ــازه داشته باشند بدون
نگرانیمواجههباتحریمدرسهتأسیسات
هستهای ایران (فــردو ،بوشهر و اراک)
تحقیقات انجام دهند و فعالیتهای
مطابقباعدماشاعهتسلیحاتهستهای
داشته باشند ،هرچند این معافیتها
از مــدت  ۱۸۰روز به  ۹۰روز کاهش
یافته اســت .رضــا نصری کارشناس
مسائل سیاست خارجی نیز در صفحه
توئیتر خود در این باره نوشت« :با لغو

منتظری :تعدادی از بازداشت شدگان تجمع غیرقانونی روزکارگر آزاد می شوند
دادستان کل کشور دربــاره بازداشت شدگان
تجمعغیرقانونیروزمعلموکارگرگفت:تعدادی
ان شــــاءا ...زودتـــر بــه مسائل شــان رسیدگی
میشود و آزاد میشوند .به گزارش مهر ،حجت
االسالم منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ
به این سوال که چند نفر بازداشت شدند؟ گفت:
«اطالعی ندارم ».چهارشنبه گذشته در حالی
کهچندهزارنفر ازفعاالنکارگری،انجمنهای
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از آن ها منجر شد .در همین حال حشمت ا...
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ایرنا
ضمن بیان این که بازداشتشدگان تجمع روز
کارگر در مقابل مجلس باید سریع آزاد شوند،
گفت« :هرگونه برخورد قهری با جمعیتهای
دارای مجوز و تشکلهایی که مقدمات قانونی را
یکردهاند،جرممحسوبمیشود».
ط 

معافیتهای مربوط به انتقال مازاد آب
سنگین به عمان و مبادله اورانیوم در
ازای کیک زرد ،دولت آمریکا قصد دارد
درعملمانعانجامتعهداتایرانشودتا
سپسایرانرابهپایبندنبودنبهتعهدات
خودمتهمکند.قاعدت ًاآژانسبینالمللی
انرژی اتمی نمیتواند ایران را  -پس از
ممانعت آمریکا از اجرای تعهداتش  -به
پایبند نبودن متهم کند .اگر هم نکند،
این زمینهای خواهد شد تا آمریکا اعتبار
گزارش های آژانس را زیر سوال ببرد».
درهمینحالشبگذشتهروسیهاعالم
کرد که از سیاست های آمریکا پیروی
نمی کند و همکاری هسته ای با ایران
را متوقف نخواهد کرد .با این حال اروپا
صرفابهابرازنگرانیبسندهکرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
گفت :باید مردم را دلگرم کرد ،بعضی می
خواهند بگویند تاریخ مصرف برخی شعارها
گذشته است و باید با دشمن کنار آمد .باید
به این ها گفت که شما از خدامی ترسید یا
از آمریکا؟ اگر از آمریکا می ترسید ،مشرک
هستید.به گــزارش ایسنا آیــت ا ...احمد
جنتیکهدرهمایشتجلیلازیارانچهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی سخن می
گفت با بیان این سخن افــزود :رسانه ملی
باید مردم را دلگرم کند.وی با اشاره به این
که باید صف مجاهدین اسالم بماند و صف
منافقین از میان برود ،اظهار کرد :ما باید
بدانیم که پیروزی نهایی در دست ماست
و امــیــدوارم زنــده باشیم و ببینیم که رهبر
انقالب ،پرچم را به دســت امــام زمــان می
سپارد .این اتفاقی است که رخ خواهد داد اما
این که ما آن موقع باشیم یا نه  -که امیدوارم
باشیم  -دیگر به دست خداوند است.

