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...

تازههای مطبوعات
••ایــــران -سید محمد ص ــدر عضو مجمع
تشخیصمصلحتنظامگفت:باکمالتأسف،
یکی از وزرای خــارجــه عــرب در یــک جلسه
خصوصی گفت که ایران بسیار بزرگ است،
بزرگی ایــران برای ما مشکلساز است و باید
کوچکشود .اینهابهعالوهالبیصهیونیستی
فعالدرآمریکاچنینخطیرادنبالمیکنند؛
یعنیاولفروپاشیودومتجزیهایران.
••شهروند -مرکز پژوهشهای مجلس طی
ارائه گزارشی آماری دربــاره «جایگاه کار در
وضعفعلیکشور»،کارمفیدکارمندانایرانی
(در بخش دولتی) را ٢٢دقیقه در روز ارزیابی
کردهاست.ایندرحالیاستک هسالگذشته
این رقم یک ساعت و ٤دقیقه یا به عبارتی٦٤
دقیقه بود .با این حساب ،کار مفید کارمندان
نسبت به سال  ٩٦به یکسوم کاهش یافته
است.

...

انعکاس
••جهان نیوز نوشت  :عباس آخوندی ،وزیر
مستعفیوناکارآمدشهرسازی بااشارهبهاین
کهاصالحطلبانفهمیدهبودندکهدولتبعد
از برجام هیچ نظریه ای ندارد ،ولی باز هم از
دولتدوازدهمحمایتکردند،افزود:معتقدم
اگر اصــاح طلبان از نامزد دیگری حمایت
میکردند که رای هم نمیآورد وضعیت آنها
بهترازوضعموجودبود.
••تــابــنــاک نــوشــت :در ط ــول ســالهــای
متمادی ،در لحظات پس از افطار بیانات آیت
ا ...مکارم شیرازی از شبکه سوم سیما پخش
میشد،امابرخالفرویهمعمولامسالخبری
از پخش این آیتم در شبکه سه نیست .چندی
پیشآیتا...مکارمشیرازیدرفتواییشرکت
دربرخیبرنامههایصداوسیمابهویژهبرنده
باشراحراماعالمکردهبود.
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همزمانباعلنیشدنافطاریسفارتانگلیسدرتهران،انتقادهاازحضورمدعواندراینمراسمباالگرفت

بوی پلوی سفارت انگلیس

مراسم افطاری سفارت انگلیس در تهران که
چهارشنبه گذشته برگزار شده و به ادعــای یک
نماینده مجلس برخی چهره های دولتی نیز در
آن حضور داشتند ،بازتاب های گسترده ای در
رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشــت .جالب
این جاست که خبر این مهمانی به بهانه افطار
را هم اولین بار سفیر انگلیس در تهران داده و به
گفته خودش «افتخار آمیز» بوده است« .راب مک
ایر» البته تصویری از مهمان ها را منتشر نکرده
است چرا که می دانسته با توجه به خاطرات تلخ و
سیاه مردم ایران از روباه پیر ،تصویری که او منتشر
کندبعدابرایمهمانهاگرانتمامخواهدشد.به
همیندلیلاوتنهاتصاویریازچندبشقابولیوان
وقاشقمنتشرکردهوالبتهدوتصویرکهازپشتسر
برخی را نشان می دهد اما هویت این افراد قابل
تشخیص نیست .سفیر انگلیس در توئیتر خود
نوشت«:باعثافتخاربودکهاینسفارتخانهمیزبان
تعدادیازهمکاراندولت،فعاالنبخشخصوصی
ایران و دیگر دیپلمات ها برای صرف افطار بود ».با
این حال اولین کسی که از این افطاری به صورت
رسمیسخنبهمیانآوردعلیرضاسلیمینماینده
مردم محالت در مجلس بود که از حضور برخی از
مدیران دولتی در این افطاری انتقاد کرد .وی در
گفتوگوبافارسازاعتراضشبهمدیرکلپارلمانی
وزارتخارجهدربارهایناقدامسخنگفتومدعی
شد این مقام وزارت خارجه در پاسخ به اعتراض او
گفتهکهسالهایقبلنیزچنینسفرههایافطاری
برپا بوده ،اما قضیه امسال لو رفته است! به گفته
سلیمیبهجزفعاالنبخشخصوصیافرادیمانند
معاونین وزرا ،مدیر کل های حوزه های مختلف
دولت و برخی دیگر از چهره های دولتی در این
افطاری حضور داشته اند .روزنامه جوان با انتقاد
شدید از این برنامه ،به کنایه نوشت« :این افطاری
دادن و افطاری خوردن ،حتم ًا به سالمتی برجام
است و مهمانان دولتی افطاری سفارت انگلیس،
دانسته یا نادانسته ،حلوای سفارت انگلیس را

خــوردهانــد و فاتحه وطندوستی و عــرق ملی را
خواند هاند!»
▪حمایتجالبچهرهنزدیکبهاحمدینژاداز
افطاریسفارتانگلیس

واکنش جالب تر اما مربوط به عبدالرضا داوری
چهره نزدیک به احمدی نژاد بود .او که جریان
مــورد حمایتش در نزدیکان احمدی نــژاد بارها
مدعی دخالت عجیب و غریب سفارت انگلیس
در تصمیمات کشور (!) شده بود ،این بار از این
افطاری حمایت کرد! داوری در توئیتر نوشت:
«توسعه ارتباط ایرانیان با همه کشورها از جمله
بریتانیا و آمریکا حتم ًا مفید است بهشرطی که
ارتباطی عادالنه و مبتنی بر احترام و حفظ منافع
متقابل باشد .انشـــاءا ...میز افطاری سفارت
بریتانیا در تهران هم با چنین هدفی چیده شده
اســت» .روزنامه کیهان در واکنش به این توئیت
نوشت :کــاش اگــر به زعــم سفیر انگلیس سفره
افطاریشانافتخارآمیزبوده،الاقلبهاحترامملت
ایرانتصاویرمهمانانشانرانیزمنتشرمیکردند
تا مــردم بدانند که چه کسانی سفیر انگلیس را
مفتخرکردهاند!برنامهپیکبامدادیرادیوهماین
برنامهراباهدفاقداماتیمانندجشنوارهسینمایی
توسط سفارت استرالیا و برگزاری جشنواره تئاتر
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توسط سفارت فرانسه دانست .در ایــن برنامه
عباسسلیمینمینهمبابیاناینکهسفیرفعلی
انگلیس دیپلمات نیست ،این افطاری را با «دیگ
پلوی سفارت انگلیس» در دوره مشروطه مقایسه
کرد و آن را حساس و مشکوک خواند  .کاربران
در فضای مجازی هم این افطاری را با دیگ های
پلوی انگلیس در جریان انقالب مشروطه مقایسه
کردند .جایی که سفارت انگلیس از سرکردگان
تجار آن زمان با وعده های غذایی متنوع میزبانی
کرد و همزمان ادبیات آن ها را از درخواست برای
تأسیس«عدالتخانه»به«مشروطهخواهیمنحرف»
تغییرداد .کاربردیگریبهبازشدندرهایسفارت
انگلیس در دهه  80به روی برخی سیاسیون و
چهره های هنری اشاره کرد و فتنه  88را ناشی از
این رخداد دانست.یک کاربر دیگر به طنز نوشت:
قربونماهمهمانیخدابرمکهسفارتانگلیسهم
به عده ای از ایتام مجلس و دولت ،افطاری میده!
کاربردیگریهمبااشارهبهتیتربرخیرسانههادر
روزهایاخیرکهجنجالآفرینشد،نوشت:وقتی
افطاری در سفارت بخوری مجبوری یه طوری
حاللشکنی!یککاربرروحانیهماینشعرعربی
أنللثعلبدینا"
رامنتشرکرد:
"مخطئمن ّ
ظنیوم ًا ّ
ٌ
خطاکاراستکسیکهتصورکندروزیروباهدیندار
شدهباشد!

برخی رسانه ها جزئیاتی از سفر پمپئو به عراق را روایت کردند

پیام های واسطهای آمریکا درباره نگرانی
ازتقابل با ایران

درحالی که برخی اقدامات ماجراجویانه دولت
ترامپ سعی دارد خطر جنگ با ایران را بزرگ
نمایی کند اما بررسی اظهارات و واقعیت های
رفتاری آنان ترس آنان از این موضوع و تالش
بــرای دستیابی به یک توافق مجدد را نشان
می دهد .در روزهــای گذشته سفر مخفیانه و
غیرمنتظره مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به
عراق گمانه زنی های متفاوتی را درباره اهداف
این سفر شکل داد .سفری که اکنون برخی از
رسانه های منطقه با انتشار جزئیاتی از آن ،می
نویسندکهپمپئودراینسفرتالشکردهتاتاکید
کند که آمریکا به دنبال جنگ نیست و از تبعات
تروریستی اعالم شدن سپاه نگران است .یاسر
ابوهالله ،مدیر سابق شبکه قطری الجزیره
در توئیتی نوشت« :ایــن که میگویم ،اطالع
است [نه تحلیل] .ک ً
ال بر خالف آن چه رسانهها
درباره سفر مایک پمپئو (وزیر خارجه آمریکا)
به عراق گفتند ،باید بگویم( ،سفر او) کامال بر
عکس چیزی بود که اعالم شد .پمپئو حامل
پیام آرامکننده برای ایران بود ...ترامپ دنبال
ایناستکهتوافق،توافقخودشباشدنهتوافق
اوباما .آن ها تأکید کردند که آمریکا دنبال جنگ
نیست» .مدیر پیشین شبکه الجزیره نوشت:
«پمپئو به عراقیها خبر داد که آن ها از تحریمها
مستثنا هستند امــا بــدون اعــام رســانـهای».
حمد بن جاسم آل ثانی ،نخست وزیــر و وزیر
خارجه پیشین قطر هم توئیت هایی با همین
مضمون را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد:
تنش کنونی منطقه که برخی کشورهای عربی
از آن حمایت میکنند به نظر من به تنش نظامی
گسترده نخواهد کشید بلکه در وهله اول هدف
آن بازگرداندن توافق هستهای به میز مذاکرات
میان ایران و آمریکاست .در همین باره روزنامه

صبح نو نیز گزارش داد :طبق اطالعات واصله
پمپئو در سفرش به عراق ،به طور رسمی نگرانی
آمریکا از واکنش ایران راجع به تروریستی اعالم
شدن سپاه را به گوش مقامات بغداد رساند و از
مقامات عراق درخواست کرد تا با ایران در این
باره رایزنی و واسطهگری کنند .وزیر خارجه
آمریکا همچنین در ازای انتظار از عراقیها
بهمنظور ایفای نقش واسطهگری ،آنها را از
تحریمهایاعمالشدهعلیهایرانمعافدانسته
است .روزنامه لبنانی البناء هم در یادداشتی با
عنوان «نه جنگ ،نه مذاکره ،ایران پیروز خواهد
شد و تسلیم نمیشود» با اشــاره به تحرکات
نظامی اخیر آمریکا در منطقه و اظهارات تند
بولتون نوشت« :اطالعاتی دیپلماتیک که
از منابع بسیار نزدیک به مراکز تصمیمساز
بینالمللی به دست ما رسیده نشان میدهد
همه مالقاتهای مایک پمپئو برای این است
که راهی بیابد برای متقاعد کردن سران ایران
به مذاکره مجدد با آمریکا؛ چه بر سر پرونده
هستهای ،چه مسائل خاورمیانه و دیگر مسائل
بینالمللی....به گفته منابع ،رئیس جمهور
آمریکا از طریق تقویت حضور نظامی خود در
منطقهواعمالفشارحداکثریمالیمیخواهد
ســران ایــران را وادار به مذاکره طبق شروط
خود کند؛ یعنی از طریق ایجاد شکاف داخلی
و تحریک طبقههای میانی و فقیر در ایــران،
سران ایران را وادار به مذاکره با آمریکا و نوکران
اروپایی ،فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی کند ،آن
هم به گونهای که ایران را از موضع ضعف وادار
به مذاکره کند ».در همین باره نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم تاکید کرد:
در کشور ما هیچ تمایلی بــرای جنگ با ایران
وجود ندارد.

