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تازههای مطبوعات
••شرق-حجماقتصادزیرزمینیایراندرسال
 ۹۶به رقم بــزرگ  ۵۳۶هــزار میلیارد تومان
رسید؛ عددی که بدون نظارت هیچ سازمانی
میچرخد و نه مالیاتی پرداخت میکند و نه
هیچاستانداردومجوزیرابرمیتابد.
••اطــاعــات -محمدعلی فیاض بخش در
یادداشتیتصریحکرد:کسانیکهدرتاکسیو
مترو و اتوبوس و صف ثبتنام خودرو ،یکسره از
آلمانیهاوویتنامیهاوژاپنیهایبعدازجنگ
میگویند ،آیا حاضرند به انداز ه کدهایی که از
این سه ملت میآورند ،مسئولیت شهروندی
خودرابازنگریکنند.یکدورتاریخبعدازجنگ
رادرسهکشوربخوانندوآنگاهیکسوبایستند
یاست!».
وفقطبگویند«:آخراینچهوضع 

...

انعکاس
••ایـــران خبر نــوشــت :بــاوجــود ایــن که
شــرکـتهــای ســوخ ـترســان هواپیما در
بیشتر کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج
فارس به هواپیماهای ایرانی سوخترسانی
نمیکنند ،اما به نظر میرسد پس از یک
هفته از نشست وزیر راه و شهرسازی ایران و
وزیر حمل و نقل ترکیه ،امکان سوختگیری
هواپیماهای ایرانی در ترکیه از هفته آینده
فراهم میشود.
••خبرآنالین نوشت  :سیدکمال سیدعلی
معاون اسبق بانک مرکزی گفت :صندوق
بین المللی پول در گزارشی میزان ذخایر
ارزی ما را  ۱۳۰میلیارد دالر اعالم کرده
است .این بدان معنی است که حتی بدون
فــروش نفت ما قــدرت آن را داریــم که پنج
سال کشور را اداره کنیم و بی تردید در این
دوره زمانی راهکارهای تازهای اندیشیده
میشود پس اقتصاد ایران حتی بدون نفت
نیز قادر است به حیات خود ادامه دهد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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پاسخ ایران به ابراز شیفتگیترامپ برای مذاکره

...

بدون موضوع

تخت روانچی :چه تضمینی هست که آمریکا مجدد دبه نکند؟

درحالیکهبرخیاخبارداخلیازآمریکا
از جمع آوری 10میلیون امضا برای
استیضاح ترامپ حکایت دارد ،او برای
تقویت جایگاه خود از اشتیاقش برای
مذاکره با مقامات کشورمان خبر داده
است.درپاسخبهترامپ،نمایندهایراندر
سازمان ملل با یادآوری سرنوشت توافق
هستهایگفت:چهتضمینیوجوددارد
که او در مذاکرات آتی بین ایران و آمریکا
مجدد دبهنکند؟براساسگزارشرسانه
ها ،روز پنج شنبه رئیسجمهور آمریکا
در کــاخ سفید در پاسخ به ایــن پرسش
که آیا خطر تقابل نظامی با ایران وجود
دارد ،گفت :فکر میکنم میتوانید
بگویید که همواره؛ غیر از این است؟
نمیخواهم بگویم نه ،اما امیدوارم ،این
اتفاق نیفتد .ترامپ در بخش دیگری
از سخنانش علت اعــزام ناوهواپیمابر

به خلیج فــارس ،را تهدیدات ایرانی ها
و حفظ امنیت دانست و تأکید کرد ما
اطالعاتی داریم که قابل گفتن نیست!
ادعای رئیس جمهور آمریکا درخصوص
احتمال حمله به پایگاه های آمریکا ،به
گفتهالمانیتورازسویدستگاهجاسوسی
رژیم صهیونیستی به واشنگتن مخابره
شده است .ترامپ در ادامه سخنان خود
مدعیشد:درخصوصایرانمایلمشاهد
این باشم که آن ها با من تماس بگیرند.
جان کری با آن ها زیاد صحبت میکند.
جان کری به آن ها میگوید که تماس
نگیرند .او افــزود :ما فقط میخواهیم
آن ها سالح هستهای نداشته باشند؛
خواسته زیــادی نیست .در واکنش به
اظهارات ترامپ سخنگوی جان کری
وزیــر سابق امورخارجه آمریکا تأکید
کرد«:هرچیزیکهرئیسجمهورترامپ

گفت ،صرف ًا غلط اســت؛ ختم ماجرا».
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز هم
راستاباسیاستهویجوچماقآمریکادر
توئیتر نوشت :دنبال جنگ نیستیم ،اما
سابقه 40سالهایراندرکشتنسربازان
آمریکایی ،حمله به تأسیسات آمریکا و
گروگان گرفتن آمریکاییها دایم این را
به ما گوشزد میکند که باید از خودمان
دفاع کنیم .برایان هوک نماینده آمریکا
در امور ایــران هم اظهار کرد که آمریکا
نمیخواهدواردجنگباایرانشود.
▪جوانی :مذاکره ای با آمریکایی ها
انجامنخواهدشد

سرداریدا...جوانیمعاونسیاسیسپاه
همدرواکنشبهاظهاراترئیسجمهور
آمریکا گفت :مذاکرهای با آمریکاییها
انجام نخواهد شد و آمریکاییها هم

اروپا در واکنش به تصمیم تهران خواهان پایبندی ایران به برجام شد!

وقاحتاروپایی

ســه کــشــور اروپـــایـــی طـــرف بــرجــام و اتــحــادیــه
اروپـــا کــه مخاطب اصــلــی تصمیم اخــیــر ایــران
هستند ،در حــالــی کــه طــی  12مــاه اخــیــر پس
از خــــروج آمــریــکــا بــــرای حــفــظ حــقــوق ایـــران
در بــرجــام اقــدامــی نــکــرده انـــد ،در بیانیه ای
طلبکارانه بدون اشاره به کم کاری های خود در
حفظتوافقهستهای،ضرباالجل 60روزهایرانرا
ردوتأکیدکردندکهایرانبایدبهبرجامپایبندباشد.
اروپا البته در بیانیه خود از خروج آمریکا از برجام و
تحریمهایهستهایعلیهایران«ابرازتاسف»کرده
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است.گستاخیاروپاییهاوخطونشانآنهاعلیه
ایران به گونه ای بود که به جز این بیانیه ،ماکرون
رئیس جمهور فرانسه با بیان این که ایران باید به
برجام پایبند باشد ،باز هم پای مسئله موشکی را
وسطکشید.ماکروندرعینحالگفت«:ایرانباید
دراینتوافقباقیبماندومابایدهرکاریمیتوانیم
انجام دهیم تا ایــران در آن باقی بماند ».مرکل
صدراعظمآلمانهمبدوناشارهبهکمکاریاروپایی
ها در برجام ،گفت :ایران باید بداند به نفع خودش
استکهبهتوافقهستهایپایبندبماند!بهگزارش

محمدرضازائری

political@khorasannews.com

وقتیخدمتوخیانتفرقینکند!
جرئت اقدام نظامی علیه ما را نخواهند
داش ــت.در پاسخ به اظهارات مقامات
آمــریــکــایــی« ،مــجــیــد تــخـتروانــچــی»
نمایندهدایمایراندرسازمانمللنیزدر
مصاحبهباشبکه«ان.بی.سی»باتکذیب
ادعاهایدولتآمریکابهریاست«دونالد
ترامپ»دربارهتهدیدمنافعواشنگتندر
منطقه گفت« :این ها همگی اتهاماتی
است از سوی افرادی که در زمان حمله
آمریکا بــه ع ــراق ،چنین اظــهــاراتــی را
مطرح میکردند .ما چنین اتهاماتی را
نمیپذیریم .تمام آن ها اطالعات جعلی
اســت» .وی در پاسخ به ســوال مجری
شبکه دربــاره درخواست ترامپ برای

خبرگزاریصداوسیما،معاونوزیرخارجهانگلیس
هم در سخنانی گفت :اقدام ایران در کاهش سطح
تعهداتش ناخوشایند است .اگر ایران به تعهداتش
دربرجامعملنکند،بدیهیاستتحریمهاییدربر
خواهدداشت.موگرینیمسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپــا از تصمیم ایــران ابــراز نگرانی کرد و
خواستارتداومنظارتهابرپایبندیایرانبهبرجام
شد!این واکنش های طلبکارانه اروپایی ها ظریف
را به عکس العمل وا داشت .وزیر خارجه کشورمان
در توئیتر نوشت :آمریکا یک سال است قلدری
می کند و اروپا تنها تأسف خورده است .اروپا به
جای آن که از ایران بخواهد به طور یک جانبه به

دیدارومذاکرهباسرانایرانتصریحکرد
که رئیسجمهور آمریکا با خارج کردن
کشورش از برجام ،روند دیپلماسی را
از مسیر خود خارج کرد.اولین سوالی
که او باید پاسخ دهد این است که چرا
میز مذاکره را ترک کرد؟ زیرا ما با تمام
اعضایبرجاممذاکرهمیکردیمازجمله
آمریکا .اما ناگهان او تصمیم میگیرد
که میز مذاکره را ترک کند .پس چرا او
بدون پاسخ به این سوال ،دور جدیدی
از مــذاکــرات بــا ایــرانـیهــا را پیشنهاد
میدهد؟چه تضمینی وجود دارد که او
درمذاکراتآتیبینایرانوآمریکامجدد
دبهنکند؟»

یک توافق چند جانبه پایبند باشد باید به تعهدات
خود از جمله عادی سازی مناسبات اقتصادی
عمل کند .وال استریت ژورنال در تحلیلی با بیان
این که اروپــا گزینههای کمی برای حفظ توافق
هستهای دارد ،نوشت اروپا قصد دارد در روز آینده
اولین تراکنش مالی را در سازوکار اینستکس
انجام دهد تا ایران را از خروج از برجام منصرف
کند .رویترز هم در تحلیلی مشابه نوشت اروپا
گزینههای اقتصادی معناداری ندارد که بتواند به
ایران پیشنهاد کند و به همین منظور میخواهد
با ادامه خرید نفت ایران از سوی هند و چین (!)
برجام را حفظ کند.

خبر مرتبط

توصیه جالب اروپایی ها به ایران!

در بیانیه اروپایی ها در حالی به ایران توصیه شده از سازوکارهای مندرج در برجام حقوق خود را دنبال
کند که ایران یک سال است اقدامات متعددی در این باره انجام داده است .به ویژه ایران بارها در جلسات
کمیسیونمشترکدربرجامکهبهمنظوررفعاختالفاتتشکیلمیشود،مسئلهبدعهدیآمریکاییها
را مطرح کرده است اما نتیجه همه حرف های زده شده تاکنون تنها یک سری وعده و وعید بوده که بعد از
یک سال به هیچ نتیجه ای نرسیده است .اروپایی ها نه تنها تمام تحریم های آمریکا در یک سال اخیر را به
طورتاموتماماجراکردهاند،بلکهحتیدرمواردیکهتحریمنبودهاستهمسطحصادراتخودباایرانرا
حتیبیشترازآمریکا(!)کاهشدادهاندتانگاهونیتواقعیاتحادیهاروپادربارهایرانکام ً
المشخصشود.
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در حاشیه ح ــوادث طبیعی اخیر و صحبت
های مربوط به سیل ،یکی از دوستان از برخی
بناهایساختهشدهدرحریمرودخانههاسخن
می گفت که طی ده ها سال بر خالف قانون و با
زد وبندها یا ویژه خواری ها مجوز گرفته اند و
اظهار تأسف می کرد که مسئوالن ذی ربط از
شهردار و شورای شهر تا فرماندار و استاندار
هیچگاهموردبازخواستقرارنمیگیرند!گفتم:
دقیقابههمیندلیلاستکهآنمسئولمتخلف
جرئت کرده از موقعیت خود سوء استفاده کند
کهمیدانستهاستهیچوقتکسیبهسراغاو
نخواهدآمدویقهاورانخواهدگرفت!بعدمثالی
زدم از یک مؤسسه وابسته به دولــت که مدیر
اسبقآنتخلفاتبسیارگستردهمالیوقانونی
مرتکب شده و اکنون بعد از چند دوره نه تنها
برخوردقاطعوجدیبااونمیشودبلکهبرخیاز
مسئوالنفعلیهمدارندتالشمیکنندآبروی
او را نگه دارند و قضیه را به شکلی رفع و رجوع
کنند!اگرکسیکهمسئولیتکاریرامیپذیرد
بداند که نتیجه امانتداری و خیانت تفاوت دارد
قطعارفتاریمسئوالنهترخواهدداشت.

...

انتخابات
توضیح کدخدایی درباره طرح
استانی شدن انتخابات
در حالی که اولین جلسه فوق العاده شورای
نگهبان بــرای بــررســی طــرح استانیشدن
انتخاباتمجلسپنجشنبهگذشتهبرگزارشد،
سخنگوی این شــورا می گوید :این جلسات
فوق العاده ادامــه دارد و در هفته جــاری هم
ادامــه خواهد یافت .کدخدایی در گفت و گو
با تسنیم اظهار کــرد« :هنوز مشخص نیست
زمان رسیدگی به طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات چهزمانی در شورای نگهبان پایان
مییابد ،اما بهطور قطع پیش از موعد مقرر
قانونی 20روزهخواهدبود».

