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تازههای مطبوعات
••شهروند  -طبق آمارهای رسمی ،سفر
اروپاییها به ایران در پنج ماه نخست سال
 ٩٧با کاهش  ۲۲درصدی همراه بوده اما
سفر گردشگران سه کشور ترکیه ،آذربایجان
و ارمنستان به ایران در  9ماه ابتدای سال
 97در مقایسه با سال قبل از آن 148/5
درصد رشد داشته است.
••کیهان  -صبح یک شنبه شریعتمداری،
مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره
 ۲۵شکایت که  ۲۱فقره آن از سوی دولت
مطرح شده ،به دادگــاه رفت .نهاد ریاست
جمهوری ،مجلس ،شــورای عالی امنیت
ملی ،وزارتخانه های نفت ،ارشاد ،صنعت،
علومواقتصادشاکیاندولتیکیهانهستند
و چند شکایت نیز از سویاشخاص حقیقی
و غیردولتی مطرح شده که مرحوم دکتر
یزدی ،مهناز افشار و مهدی هاشمی از جمله
آن ها هستند.
••اعتماد – ایــن روزنــامــه در گفت وگوی
خود با حسین میرمحمد صادقی با تیتر
«دخالت در سیاست عامل بی اعتمادی به
دستگاه قضا» به نقل از وی درباره سفرهای
استانی رئیس دستگاه قضا نوشت :این
سفرها نمیتواند اثــر بلندمدتی بگذارد
ولی در مقطع زمانی کنونی این که مردم
ببینند رئیس جدید قوهقضاییه مردمی عمل
میکند و در بین قشرهای مختلف مردم
حاضر میشود ،موضوعی است که میتواند
آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

...

انعکاس
••انتخاب خبرداد :روزنامه «العرب» چاپ
لندن نوشت :آمریکا نمیخواهد عراق را در
آغوش شرکتهای اروپایی مانند «زیمنس»
آلــمــان ق ــرار دهــد کــه رقــیــب شرکتهای
آمریکایی مانند «جنرال الکتریک» هستند.
پمپئو به عبدالمهدی گفته است در صورتی
بغداد از تحریمهای تحمیلی علیه ایــران
مستثنا خواهد شد که شرکتهای آمریکایی
در عراق تسهیالتی به دست آورند تا در بخش
انرژی برق قراردادهایی را اجرایی کنند.
••تــابــنــاک خــــبــــرداد :جـــــواد زریــنــچــه
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت:
زمــان ما هم شر طبندی در فوتبال وجود
داشت .هم مربیان شرطبندی میکردند و
هم بازیکنان .البته تعدادشان واقع ًا خیلی
کم بود .زمان ما شرطبندیها سر ماشین،
زمین و ویال بود ،اما االن همه چیز نقدی شده
و بر پایه دالر و یورو استوار است.
••جماران نوشت :حسامالدین آشنا ،مشاور
رئیسجمهور و نماینده قوه مجریه در شورای
نظارت بر سازمان صداوسیما در نامهای
خطاب به دبیر شورای نظارت ،اعتراض خود
را به پخش گزارش یک طرفه و تخریبی علیه
علی دایی در بخش خبری  ۲۰:۳۰اعالم
کرد و از دبیرخانه شورای نظارت خواست
تا در اســرع وقــت گــزارش مذکور از منظر
رتوریکی تحلیل و نتایج آن ارسال شود.
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گزارش ها از اعالم واکنش ایران توسط رئیس جمهور در روز چهارشنبه حکایت دارد

شمارش معکوسآغازاقدامات ایران علیه نقض برجام
هادیمحمدی-درحالیکهفردا(چهارشنبه18
اردیبهشت) سالروز خروج آمریکا از برجام است
و بر اساس ادعای رسانه های غربی ،کاخ سفید
قصد دارد تحریم های جدیدی را علیه کشورمان
تحمیلکند،شنیدههایخراسانازمنابعآگاهدر
کشورمان حاکی است که هم اکنون همه ابالغیه
های الزم و آمادگی های مورد نیاز در سازمان
انرژی اتمی ایران ایجاد شده و به احتمال زیاد روز
چهارشنبه رئیس جمهور دستور رسمی کاهش
تعهدات هسته ای جمهوری اسالمی ایران را بر
اساس مواد 36 ،26و  37برجام صادر خواهد
کــرد .این اقــدام تقابلی در حالی انجام خواهد
شد که آمریکا در یک سال گذشته با نقض فاحش
برجام به اعمال تحریم هایی که طبق برجام لغو
یا متوقف شده بودند پرداخته و در مقابل نیز به
رغم پایبندی ایران به تعهداتش ،سایر طرف های
برجام نتوانستند یا نخواستند اقدام عملی موثری
در رفع این تحریم ها یا کاهش آثار آن ها انجام
دهند .به این ترتیب به نظر می رسد شمارش
معکوس برای آغاز اقدامات مقابله ای ایران در
برابر بدعهدی آمریکا در برجام به پایان خود بسیار
نزدیک شده است و روز گذشته خبرگزاری های
فارس و ایسنا به نقل از منابع آگاه گزارش کردند
که جمهوری اسالمی ایران به زودی تصمیمات
جدیدی را در واکنش به تحریمهای یک جانبه
آمریکا و اقدامات خصمانه آن عملیاتی خواهد
کرد .در همین زمینه ،فارس نوشت :چنان چه
تحریمهای نفتی و بانکی ظرف ساعات آینده
لغو نشود ،این اقدامات ویژه در چارچوب مفاد
برجام با قاطعیت اجــرا خواهد شد .ایسنا نیز
گزارش داد که یک مقام نزدیک به هیئت نظارت
بر برجام گفته است احتماال رئیس جمهور روز
چهارشنبه هفته جاری در گفت وگوی زنده رادیو
و تلویزیونی ،برنامههای مرحلهای ایران برای
انجام اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از

برجام را اعــام خواهد کــرد.در همین زمینه،
نشست کارشناسی ایــران ،سه کشور اروپایی
(آلمان ،انگلیس و فرانسه) و اتحادیه اروپا درباره
اینستکس (سازوکار تبادالت تجاری سه کشور
اروپایی با ایــران) امــروز سهشنبه در بروکسل

بلژیک برگزار خواهد شد .در این نشست «پر
فیشر» رئیس اینستکس و نهاد متناظر ایرانی
آن «سازوکار ویــژه تجارت و تامین مالی ایران
و اروپــا» به مدیرعاملی علیاصغر نوری حضور
خواهند داشت که نخستین نشست در نوع خود

شروع گام به گام اقدامات تقابلی ایران
قصد خروج کامل از برجام نداشته
و به دنبال تلنگری به طــرف های
مقابل  ۴+۱است که بدانند آستانه
صبر تهران در حوزه اجرای تعهدات
برجامیاشدرحاللبریزشدناست
همچنینآنگونهکهدرروزهایاخیر
شنیده ایم گزینه خروج از ان پی تی
نیز به عنوان بخشی از گام اول در
دستورکارکشورقرارنداشتهواجرای
این گزینه احتماال به زمانی موکول
خواهدشدکهدیگرهیچگونهنفعیاز
برجامعایدایراننشودوتصمیمنظام

برخروجازبرجامباشد.ازسویدیگر
نحوهمواجههاروپابااقداماتایراندر
گام اول کاهش تعهدات که کامال در
چارچوببرجامومنطبقبربندهای
 36، 26و 37خواهد بود ،می تواند
در تصمیمات بعدی تهران اثرگذار
باشدبهویژهاینکهکشورمانهمواره
درمذاکراتعلنیوخصوصیتاکید
کرده بازگشت به فصل هفتم منشور
و احیای قطعنامه های گذشته ،خط
قرمز مهمش به شمار آمــده و حتما
میتواندوضعراازاینکههستبدتر
کند .همچنین با توجه به لغو برخی
معافیتهایهستهایایرانازسوی

کولیوند :استانی شدن انتخابات مجلس ،به دوم اسفند نمی رسد
مصوبه بهارستان درباره استانی و تناسبیشدن
انتخابات مجلس به انتخابات پیش رو در دوم
اسفند نمی رسد .این را رئیس کمیسیون شوراها
و امور داخلی مجلس می گوید .این اظهارنظر
محمدجواد کولیوند در شرایطی است که در
روزهــای گذشته اخباری از ایــرادات احتمالی
شورای نگهبان به این مصوبه منتشر می شد و قرار
است در همین هفته شورای نگهبان در جلسه
ای فوق العاده این طرح را بررسی کند .کولیوند
در گفت و گو با تسنیم با بیان ایــن که شــورای
نگهبان درخواست داشته تا  10روز دیگر به زمان
بررسی این طرح افــزوده شود ،گفت :احتما ًال
 27اردیبهشت شورای نگهبان پس از بررسی
ایــرادات ،طرح را به مجلس اعالم کند .رئیس
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تشریح
فرایندهای پیش روی نهایی شدن این مصوبه و
اقداماتی مانند رفع ایرادات طرح در کمیسیون
شوراها و برگزاری جلسه با وزارت کشور ،مرکز
پژوهشها و نماینده شورای نگهبان اضافه کرد:
با توجه به این که مجلس تا  7خرداد جلسه علنی
دارد و پس از آن نمایندگان به حوزههای انتخابیه

خواهد بود.همچنین روزنامه لسآنجلس تایمز
در گزارشی با ابراز تردید درباره موفقیت کمپین
فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران نوشت:
تحریمهای آمریکا میتواند تبدیل به یک وضعیت
محکوم به شکست شود که هیچ منفعت واقعی
بــرای سیاست آمریکا در پی نخواهد داشــت.
دیوید کوهن ،یک مقام ارشد وزارت خزانهداری
آمریکا نیز که تحریمهای ایران را در دوران ریاست
جمهوری باراک اوباما هدایت میکرد ،گفت که
درس آن مشخص است :تحریمها به تغییر نظام
نمیانجامد .وی به تازگی در یادداشتی در نشریه
فارین افرز خاطر نشان کرد :هیچ نمونه تاریخی
از این که دولتها در نتیجه مستقیم فشارهای
تحریمی بلند مدت فرو پاشیده باشند ،وجود
نــدارد .در مــواردی معدود تحریمها به نتایجی
دست یافتهاند اما نه تغییر نظام ،بلکه تنها موجب
ترغیب به مذاکره شدهاند.

فرا خبر

چندروزیاستکهموضوعجزئیات
اقدام ایران علیه نقض فاحش برجام
از سوی آمریکا به موضوع داغ و مورد
توجهدررسانههایایرانبدلشدهو
براساسشنیدههایرسانهایبهنظر
میرسدروزچهارشنبهبازاراینگمانه
زنیهابهپایانرسیدهوایرانازگزینه
های خود بــرای تقابل علیه آمریکا
رونمایی خواهد کرد .بر این اساس
بایدبهچندنکتهتوجهکرد.اولاینکه
ایراندراینمرحلهودرابتداآنچنان
کهمقاماتارشدنظاماعالمکردهاند
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خود میروند و از  2خرداد روزشمار انتخابات
شــروع میشود و نهم خــرداد تا  16خــرداد نیز
زمان استعفای مقامات برای حضور در انتخابات
مجلس اســت ،در خو شبینانهترین حالت هم
اگر کمیسیون بخواهد اصالحات را انجام دهد
و طرح به صحن علنی ارائه شود زمان این که این
طرح به اجــرای انتخابات برسد ،وجود ندارد.
کولیوند تصریح کرد :حتی اگر پس از رفع ایرادات
این طرح در مجلس شــورای نگهبان نیز آن را
تصویب کند چون به روزشمار انتخابات برخورد
کرد هایم قطع ًا این قانون به انتخابات پیشرو
نمیرسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا
میشود.پیشتر هیئت نظارت مجمع تشخیص
نیز ایراداتی به این طرح وارد کرده بود و دو روز

پیش هم مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص
از رد شدن این الیحه در هیئت نظارت بر اجرای
سیاست های کلی نظام در مجمع خبر داده بود.
در عین حال همان طور که انتظار می رفت ورود
مجمع تشخیص پیش از بررسی شورای نگهبان،
مورد انتقاد عده ای قرار گرفته است .میرزایی
نکو ،عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها ،دراین
باره تاکید کرد :اعالم نظر هیئت عالی نظارت
مجمعپیشازشوراینگهبانخالفقانوناست.

آمریکابهویژهفروشذخایرUF6غنی
شده بیش از 300تن و ارسال مازاد
تولید آب سنگین ایـــران بیش از
130تــن ،به نظر می رسد دو گزینه
ایران در ادامه کار تولید آب سنگین
و غنی سازی اورانیوم و عبور از سقف
های مشخص شده در برجام باشد.
قطعا این که کشورهای دیگر عضو
برجام نادیده گرفتن این محدودیت
ها را چگونه تفسیر کنند مشکل آن
هاست زیــرا آن ها بودند که در یک
سال گذشته درمقابل زیاده خواهی
و اقدامات مخرب آمریکا علیه برجام
سکوتیاتنهاابرازنگرانیکردهاند.
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کدام چهره اصالح طلب و
اصولگرا در جلسات گفت و گوی
ملی حضور دارند؟

محمد اکبری  -براساس اعالم یک منبع
آگــاه جلسات «گفتوگوی ملی» بین دو
جریان سیاسی کشور که با پیشنهاد برخی
اعــضــای فراکسیون امید مجلس مطرح
شده بود با حضور عناصر مهم و تاثیرگذار
جریانهای سیاسی اصولگرا و اصالحطلب
در حال برگزاری است .طبق اعالم این منبع
پارلمانی در این جلسات چهره هایی چون
عارف و حجت االسالم احمد مازنی از جبهه
اصالحات با ضرغامی و محمد رضا باهنر از
جریان اصولگرا گفت وگو هایی کرده اند.
براین اساس ،این چهره ها تاکنون دوبار با
یکدیگر در راستای گفت وگوی ملی دیدار و
گفت وگو داشته اند.

رئیسی :اجرای قانون رسیدگی
به دارایی مقامات برای صیانت
از حیثیت مسئوالن است
رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر اجرای
قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،گفت:
هــدف ما از اجــرای ایــن قانون ،مچ گیری
نیست بلکه در پــی شفافیت و اقــدامــات
پیشگیرانه هستیم .بــه گـــزارش میزان،
حجتاالسالموالمسلمینرئیسیدرجلسه
مسئوالن عالی قضایی با اشــاره به قانون
«رسیدگی به دارایــی مقامات ،مسئوالن
و کــارگــزاران جمهوری اســامــی ایــران»
مصوب سال  ۹۴تاکید کرد :در واقع ،این
قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت
مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی است؛
به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب،
عمال نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به
گونهای صورت گیرد که مسئوالن مدام از
سوی هر شخص یا رسانهای در معرض اتهام
نباشند و شبههای در خصوص دارایی های
شان وجود نداشته باشد.

