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تازههای مطبوعات
••شــرق  -انتخاب علی الریــجــانــی بــرای
جایگزینیهاشمیرفسنجانیازسرناچاری
نیست ،علی الریجانی واجــد آن ویژگی
است که برخی اعضای کارگزاران و برخی
اصالحطلبان همواره بهدنبالش بودهاند؛
چــهــرهای معقول و مــوجــه در نــظــام کــه از
کاریزمای قابل قبول در مواجهه با نهادههای
رسمی بــرخــوردار اســت .اگر در انتخابات
آینده این طیف نخست به حمایت از علی
الریجانیبپردازند،نبایداینحمایترابهپای
فرصتطلبیشان گذاشت و سرزنششان
کرد؛ آنان به خاستگاه خویش بازگشتهاند.
••فرهیختگان – سعدا ...زارعی در گفت
و گو با این روزنامه گفت :جمعیت مسلح
ایران پنج میلیون نفر است .جمعیت مسلح
کشورهای عربی چقدر میشود؟ عربستان
که میگوید  120هزار نیرو دارد .امارات
که معلوم نیست جمعیت خــودش چقدر
اســــت ....اگــر بــه مــا حمله شــود همزمان
میتوانیم همه حدود  70شناور آمریکایی
در خلیجفارس و همه تقریبا 32پایگاه آمریکا
در اطرافمان را زیر آتش بگیریم.

...

انعکاس
••تابناکنوشت:زهراساداتخلیلیگوینده
شبکه خبر روایــتــی از حــال خــود در لحظه
خواندن خبر جمله مقتدرانه رهبر انقالب
خطاب به شینزو آبه را در صفحه شخصیاش
منتشر کرد و نوشت« :در بخش خبری ساعت
 ،۱۳از این جمله رهبر انقالب که فرمودند من
شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی
نمیدانم ،احساس غرور کردم و تا ثانیههای
خواندن خبر ادامه دادم ،به فکر آن
بعد ،که به
ِ
جمله مقتدرانه حضرت آقا بودم و به داشتن
چنین رهبری به خود میبالیدم».
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اولین نشانه ها از شکست اجماع سازی آمریکا علیه ایران

تنهایی تیم «ب» در نمایش نفتکشها
تنها دو روز الزم بود که
گزارش خبری
وزیر دفاع آمریکا هدف
واقـــعـــی آمـــریـــکـــا از
سناریوهایساختگیدرمنطقهرابیانواذعانکند
کشورش به دنبال اجماع سازی علیه ایران با [سوء]
استفاده از حادثه [بخوانید سناریوی] انفجار
نفتکش ها در دریای عمان است؛ پاتریک شاناهان
میگوید«،دراینمسئلهجانبولتونومایکپومپئو
هم اتفاق نظر دارند» .با این حال به نظر می رسد هر
چهبیشترمیگذردپسازآنکهشورایامنیتبرای
آمریکا نتیجه ای در پی نداشت و کشورهای عضو از
او بــرای ادعاهایش سند خواستند ،کشورهای
بیشتری علیه روایت آمریکا از حادثه انفجار نفتکش
ها در دریای عمان موضع می گیرند.
تا این جای کار در مقابل روسیه ،چین ،ژاپن،
ترکیه ،کویت و اتحادیه اروپــا که خواستار سند
درباره ادعای آمریکایی ها شده اند ،تنها انگلیس
و عربستان در متهم کردن ایران ،تیم «ب» متشکل
از جان بولتون ،بنیامین نتانیاهو ،بن زاید و بن
سلمان را همراهی کرده اند .انگلیس در بیانیه
خود بدون هر گونه دلیلی آورده که تقریب ًا قطعی
اســت که «شــاخـهای از ارتــش ایــران مسئول این
حادثه هستند» این در حالی است که کوربین
رهبر حزب کارگر انگلیس از این مواضع انگلیس
انتقاد کرده و گفته است« :لندن باید برای کاهش
تنشها در خلیج فــارس اقــدام کند نه این که به

تشدید تنش نظامی که با خروج ایاالت متحده از
توافق هستهای ایــران شروع شود ،دامن بزند».
پیشتر جورج گــالــووی نماینده سابق پارلمان
انگلیس در توئیتر نوشته بود «اگر معتقد هستید
که ایران به آن کشتیهای ژاپنی حمله کرده ،آن
هم درست همان زمان که نخستوزیر ژاپن با آن ها
صحبت میکرده تا کمکی بکند ،شما گوسفندی
بیش نیستید!» وزیر خارجه آلمان اما می گوید،
«ویدئویی که آمریکا برای متهم کردن ایران درباره
حمله به نفتکشها منتشر کرده ،کافی نیست».
ناتالی توچی از مشاوران ارشد موگرینی هم ضمن
تشکیک در ادعاهای آمریکا علیه ایران گفت« :ما
قبل از این که کسی را مقصربدانیم به ادله موثق
نیاز داریم ».این مقام اروپایی می گوید« :ایرانی ها

*جاستینساموئلهالپرننویسندهآمریکاییکتاب
"تو نخ بابام"« :پدرم در قایق یواساس مدوکس بود
که حمله به آن آغازگر جنگ ویتنام بود .میگفت
هیچیک از ما نمیدانستیم چرا در خلیج تانکین هستیم تا این که یکی
از افسران سر میز صبحانه گفت ما را فرستادهاند این جا تا منفجر شویم
تا بتوانند جنگی را که واقعا دنبال شروع آن هستند آغاز کنند».
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به اندازه ای معقول هستند که همزمان با حضور
شینزو آبه در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله
نکنند!» حتی در خود آمریکا هم اختالف نظر ها
جدی است و طیف دموکرات به رویکرد کشورشان
علیه ایران انتقاد دارند .سندرز نامزد دموکرات ها
در انتخابات سال آینده آمریکا می گوید که آمریکا
نباید حمله به نفتکشها را بهان ه جنگ با ایران قرار
دهد چرا که «حمله به ایران نه تنها غیرقانونی است
بلکه یک فاجعه کامل برای آمریکا ،ایران ،منطقه و
جهان خواهد بود».
▪نیویورک تایمز :چه اعتمادی به حرف های
ترامپ است

نیویورک تایمز نیز در گزارشی با اشــاره به این

* علی علیزاده تحلیل گر مسائل سیاسی در لندن :باید به صراحت
گفت ضریب دادن به خطر جنگ ،فریاد صلحطلبی بلندکردن و به اسم
صلحطلبیترساندنافکارعمومیوسوقدادنشان
به گزینه مذاکره -درحالی که مطلقا هیچگونه
امکانیبرایجنگوجودندارد-صراحتاهمکاریبا
دولت آمریکا و بازی در زمین استراتژی ترامپ است.

که «حتی مدیر ارتباطات سابق ترامپ یک بار
گفت «او دروغگو است» و بسیاری از آمریکایی ها
مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که او قابل
اعتماد نیست» دربــاره ادعــای او مبنی بر دست
داشتن ایران در حادثه انفجار نفتکش ها نوشت:
«چــه اعتمادی به حــرف هــای رئیس جمهوری
است که به دلیل دروغگویی ها و بحران آفرینی
هایش شناخته شده اســت ».به نوشته نیویورک
تایمز ،جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و
سردسته تیم «ب» «یکی از افــرادی اســت که از
این قبیل حــوادث سود می بــرد ».رسانه روسی
راشاتودی هم در گزارشی با استناد به سخنان
کارشناسان تاکید کرد که «هیچ دلیلی وجود ندارد
که ایــران عامل حادثه رخ داده بــرای نفتکشها
در دریای عمان باشد ».همچنین به نوشته ژاپن
تایمز «ایران نه از زمان این حادثه سود برد و نه از
مکان این حادثه ».امارات هم در نخستین واکنش
رسمی به این اتفاق گفت« :این عملیات توسط یک
کشور انجام شده اما نمی توان کشور خاصی را
نام برد»! در عین حال برخی دیپلمات های عربی
در گفت وگو با روزنامه الجمهوریه لبنان از احتمال
دخالت اسرائیل در این حادثه سخن گفته اند.
▪ادعای جدید آمریکا :ایران تالش کرد پهپاد
ما را بزند!

آمریکایی ها که دیدند استناد قبلی آن ها یعنی
ویدئوی منتشر شده ،چندان مقبول نیفتاده ،این
بار ادعا کرده اند ایران چند ساعت قبل از حادثه
نفتکش ها تــاش کــرده یک پهپاد آمریکایی را
سرنگونکنداماموفقبهاینکارنشدهاست.شبکه
سی ان ان به نقل از مقامات گمنام آمریکایی این
ادعا را مطرح کرده و البته توضیح بیشتری نداده
است .در ادامه این ادعای بیاساس آمده است:
یک پهپاد آمریکایی دیگر هم چند روز قبل توسط
انصارا ...هدف اصابت موشک واقع شده است.
این در حالی است که حتی تحلیل گر این شبکه
خبری تلویزیونی هم روایت آمریکا را نپذیرفته و
گفته هیچ نشانه ای از ایران در این حادثه دیده نمی
شود .مالک نفتکش ژاپنی هم می گوید ،برخالف
روایت آمریکا نفتکش های آسیب دیده از هوا هدف
قرار گرفته اند نه از دریا.
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بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

مظلومیت مضاعف یک راهبرد راهگشا
ِ

هیچ کدام از شعار های سال که در حقیقت
راهــبــردی بنیادین بــرای کشور اســت به
ِ
ِ
رونــق تولید" دچار
مضاعف "
مظلومیت
ِ
نشد .حوادث طبیعی و غیر طبیعی و شرایط
اقتصادی نگذاشت ،چشم ها به این راهبرد
بینا و اندیشه ها درباره مهندسی راه رسیدن
به آن ،فعال شود .حتی می توان به صراحت
سهم این شعار ،به نسبت شعار دیگر
گفت که ِ
سال ها -از رسانه هم کمتر بود .حداقل تا
امروز چنین بوده است .حال آن که در سال
های پیش -الاقل -در حوزه رسانه ،بیشتر
کــار می شد و مثال همین شعار -راهبرد
"حمایت از کاالی ایرانی" آن قدر به چشم
آمد که رهبر انقالب در باره اش فرمودند" :
نمی توانم بگویم که این شعار به طور کامل
عملی شد ،اما می توانم بگویم این شعار به
صورت وسیعی مورد توجه قرار گرفت"....
اما امسال ،دست کم تا این جا غفلت ،جای
مورد توجه قرار گرفتن این راهبرد را گرفته
است .فکر می کنم این مسئله ،تکلیف ملی-
انقالبی ما اهل رسانه را دوچندان می کند
ِ
تا درمیان هیاهو هایی که گاهی حاصل
جمعی جز صفر برای جامعه نــدارد به رغم
هزینه های سنگین ،توجه مردم و مسئوالن
رابهاینمهمجلبکنیمچه باموفقیتدراین
حوزه است که می توانیم کلید دیگر موفقیت
ها را هم به دست آوریــم .حتی موفقیت در
عرصه دیپلماسی هم نیازمند توفیق در
تحقق "رونق تولید" است .در تحقق
تولید و
ِ
این راهبرد است که می توانیم "شینزو آبه"
و بزرگ تر از او را به ایران بکشانیم و در نظم
ظالمجهانیهمدادمظلومیتهارابستانیم.
ِ
ِ
قامت
پس به راه برگردیم هرچند سه ماه از
سال کوتاه شده باشد!

شنبهپرخبر«دوشنبه»

...
خبر

روحانی :نمی توانیم یک طرفه
در برجام بمانیم

دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیروزشنبه
روز پرخبری را سپری کرد .روحانی که
در حاشیه اجالس شانگهای در بیشکک
باپوتین و شی جین پینگ روسای جمهور
روسیه و چین دیــدارو گفت وگــو کرده
بــود در اجــاس سیکا در تاجیکستان
هم دیدار های خود راادامه داد وبا شیخ
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ،عبدا...
عبدا ...رئیس شورای اجرایی افغانستان
و رجــب طیب اردوغـــان رئیسجمهور
ترکیه دیــدار کرد و البته مذاکراتش با
نخست وزیر هند به دلیل نامعلومی لغو
شد .رئیس جمهور همچنین از فرصت
سخنرانی در پنجمین اجــاس سیکا
در تاجیکستان استفاده کرد و به اروپا
هشدار داد که اگر طرف های غربی در
فرصت باقی مانده که تنها  23روز از
آن مانده است ،منافع اقتصادی ایران
از برجام را تأمین نکنند ،ایــران ناچار
است اقدامات بعدی خود را انجام دهد.
اقداماتی که به نوشته خبرگزاری رویترز
یکی از آن ها افزایش ذخایر اورانیوم
غنی شده است و با افزایش فعلی «چند
ماه دیگر» تا رد شدن از سقف مجاز در
برجامفاصلهماندهاست.بهگزارشایرنا،
روحانی در سخنرانی خود هشدار داد که
«ایران به صورت یکطرفه نمیتواند تنها
طرف متعهد به برجام باقی بماند و سایر
کشورها نیز الزم است سهم خود را برای
حفظ این توافق مهم بپردازند ».همزمان
با این تهدید هلگا اشمید ،معاون رئیس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران
آمــده و با عباس عراقچی ،معاون وزیر
خارجه ایران ،دیدار کرد و از سوی دیگر
دولت آمریکا مجبور شده برای سومین
بار عراق را از تحریمهای تحمیلی علیه
جمهوری اسالمی ایران در زمینه برق و
گاز معاف کند.

دیدار پس از  5سال
رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان
پس از  5سال سردی روابط  2کشور
با یکدیگر دیدار کردند
پــس از آن کــه روابـــط جمهوری اسالمی
ایــران و تاجیکستان تحت تاثیر القائات
عربستان ســعــودی و رژیــم صهیونیستی
طــی پــنــج ســـال رو بــه ســــردی گــذاشــتــه
شــده بــود روز گذشته درآخــریــن تحرکات
جدید دیپلماتیک میان دو کشور رئیس
جمهورکشورمان با امامعلی رحمان دیدار
و گفت وگــو کــرد .آخــریــن دیـــدار رؤســای
جمهور دو کشور در تابستان  93برگزار
شده بود .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم
و المسلمین دکتر حسن روحانی در دیدار
رئیس جمهور تاجیکستان که در حاشیه
پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و
اعتمادسازی در آسیا (سیکا) برگزار شد،
با اشــاره به اشتراکات فــراوان فرهنگی و
تاریخی دو ملت گفت :اطمینان دارم که در
پرتوی اراده دودولت ،مناسبات فیمابین
در جهت تأمین منافع تهران – دوشنبه و
تحکیم امنیت و ثبات منطقهای بیش از
پیش تقویت خــواهــد شد.رئیس جمهور
تاجیکستان نیز در این دیدار با تاکید بر این
که کشورش مصمم است روابط خود را در
همه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران
تقویت کند ،با قدردانی از دکتر روحانی به
خاطر پذیرش دعوت و حضور فعاالنه هیئت
ایرانی در اجــاس سیکا در تاجیکستان،
گفت :توسعه روزافزون روابط با ایران اراده
دولت تاجیکستان است.
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