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تازههای مطبوعات
••صبح نو  -طبق اطالعاتی که «صبحنو» به
آن دست یافته ،برای حمایت از دو پیامرسان
«هاتگرام و طالگرام» منابعی مالی از داخل
اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود
راازایندوپوستهتلگرامضمانتکردهاست.
••اعتماد – این روزنامه فراخوان رئیس قوه
قضاییه را با تیتر «فراخوان برای اصالحات»
منتشرکرد.
••کیهان –اینروزنامهدرتیتریکخودبهنقل
ازنشریهفارینافرزنوشت:ترامپسقوطآمریکا
راشدتمیبخشد.
•• آفتاب یــزد – ایــن روزنــامــه تکذیب شایعه
خودکشی عبدالرضا داوری را با تیتر «نزدیک
بودداورینجفیشود»منتشرکرد.
••ایــران  -محمد عطریانفر دربــاره جلسات
اصالحطلبانباشوراینگهبانگفت:برگزاری
اینجلساتیکسابقهششماههدارد.

...

انعکاس
••سایت  598نوشت :مهدی خلجی مجری
رادیو آمریکا پس از چهار ماه درباره ارتباطش
بامرجانشیخاالسالمیمتهمپروندهفساددر
پتروشیمیگفت :مامدتیبسیارکوتاهدرعقد
ازدواج هم بودیم ،هرگز زیر یک سقف زندگی
نکردیموحکمقطعیطالقمامدتیپیشصادر
شد.منازجزئیاتفعالیتهایایشاننههرگز
اطالعی داشتهام و نه سواد بازرگانی برای سر
درآوردنازمسائلاقتصادیدارم.
••خبرآنالین نوشت  :وقتی عالی ترین مقام
قضایی که تازه ترین اخبار جرایم در اختیارش
قرار دارد ،از لزوم توسعه فضای مجازی می
گوید ،یعنی رسانه های مجازی میزان الحراره
اند.یعنیبااینکهاینفضا،میدانبالقوهبرای
ارتکابجرماستامابایدبماندوبپاید.
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ژاپن در جمع مخالفان روایت آمریکا از نمایش نفتکش ها
روزنامهکیودو:شینزوآبه،ادعایآمریکارانپذیرفت
ادیـــب -رســـانـــه هـــای ژاپــنــی و
آمریکایی با گ ــزارش هــای خود،
ضربه سختی به روایــت آمریکا از
ماجرایانفجارنفتکشهادردریای
عمان زده اند به ویژه گزارش رسانه
های ژاپنی که به صراحت از منابع
دولتیبلندپایهاینکشورنقلکرده
که ژاپن ادعــای آمریکا علیه ایران
را نمی پذیرد و حتی وزیــر خارجه
این کشور در تماس با مایک پمپئو
به صراحت گفته است« ،ویدئوی
آمریکاعلیهایرانگویاوکافینبوده
و ژاپــن ،ایــران را متهم نمی داند».
ایندرحالیاستکهیکیازاهداف
سناریوی انفجار نفتکش ها به هم
خوردن روابط ایران و ژاپن بوده که
با این موضع گیری ژاپن این هدف
آمریکایی ها تا این جا محقق نشده
است .در گزارشی که خبرگزاری
کیودو منتشر کــرده است تصریح
شده که نخست وزیــر ژاپــن هم در
یکموضعگیریتأکیدکردهاست:
«حتی اگر آمریکا هم چنین ادعایی
داشته باشد ما نمی توانیم آن را
بپذیریم».بهگزارشایرنا،یکمنبع
وزارت خارجه ژاپن پا را از این هم
فراترگذاشتهودرگفتوگوباکیودو
گفته «اگر پیچیدگی این حمله را
دلیلی بر انجام آن توسط ایــران
بدانیمایننتیجهگیریبرایآمریکا
واسرائیلهمصادقاست».مدیران

شرکت ژاپنی اداره کننده یکی از
کشتی ها هم که خود دخیل در این
داستان هستند روز جمعه در یک
کنفرانسخبریادعاهایآمریکارا
ردکردهبودند،شرکتنروژیمالک
کشتیدیگرهمازنجاتخدمهخود
توسط ایران و مهمان نوازی ایرانی
هاتشکرکردهاست.
▪تکرار ادعــای آمریکا از زبان
عضودومتیم«ب»

همهاینهادرحالیاستکهنیروی
تروریستی سنتکام آمریکا یک
اتهام دیگر هم به ایران زده است؛
سخنگوی این نیرو در گفت و گو با
ایبیسی نیوز مدعی شده است
که ایران پیش از حمله به نفتکش
ها در دریــای عمان ،یک موشک
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زمینبههوایایرانیازمدلSA-7
را به سمت پهپاد آمریکایی SQ-9
شلیک کرده که به هدف نخورده
است .این ادعاهای آمریکا تاکنون
خریدار چندانی در بین مقامات
کشورهایمختلفپیدانکردهوتنها
انگلستان و عربستان آن را پذیرفته
انــد! انگلستانی که سفیرش در
تهرانشنبهشبدراعتراضبهاین
رفتار احضار شد اما پس از ساعتی
ادعا کرد این احضار به درخواست
خوداوانجامشدهاست.
▪ایـــران :حمله بــه نفتکش ها
مشکوکاست

همچنین رئــیــس مجلس و یک
مــقــام نظامی کــشــورمــان حادثه
بــرای نفتکش های دریــای عمان

را «مــشــکــوک» توصیف کــردنــد.
پیشتر وزیــر خارجه کشورمان به
طور تلویحی تیم «ب» را مسئول
فضای موجود دانسته بود و دیروز
هم علی الریجانی رئیس مجلس
در جلسه علنی بهارستان ،حمله
به نفتکشها در دریــای عمان را
مکمل تحریمهای
«مشکوک» و
ِ
اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران
دانست .همچنین ســردار سنایی
راد معاون سیاسی دفتر عقیدتی
سیاسی فرماندهی معظم کل قوا
با مشکوک دانستن حمله اخیر
بــه نفتکشها در منطقه گفت:
آمریکاییها قبل از ایــن حادثه
مشکوک با تحریم پتروشیمی به
دنبالبههمزدندیدارهاینخست
وزیرژاپندرتهرانونتایجآنبودند.

...

گزارش نیوزویک از عامالن
احتمالی حادثه 2نفتکش

گزارش خبری

ضربهدومیکهرسانههادیروزبهعملیاتآمریکابرای
متهم کردن ایران زدند به نشریه نیوزویک آمریکا بر
می گردد که به نقل از کارشناسان اطالعاتی متعدد
دست داشتن ایران در این حادثه را رد کرده است.
«آنتونی کوردزمن» تحلیل گر استراتژیک یکی از این
کارشناساناستکهبهنیوزویکگفتهاست «:میتوان
ایناحتمالرادادکهگروهداعشاینحمالتراانجام
داده تا جنگ میان دو دشمن-ایران و آمریکا -را علیه
یکدیگر شعلهور کند یا این که عربستان سعودی یا
اماراتمتحدهعربیچنینحادثهایراایجادکردهاند
تا از آن بتوانند برای افزایش فشار بر ایران استفاده
کنند ».این نشریه به نقل از کارشناسان دیگری به
احتمالدستداشتنرژیمصهیونیستیاشارهکرده
است .یورگن کروبوگ ،سفیر و کارمند ارشد اسبق
وزارت خارجه آلمان هم در اظهارنظری گفته است:
بــرای ادعــای آمریکا علیه ایــران هم مدرکی وجود
نــدارد .ویدئوی منتشرشده مدرک نیست؛ به ویژه
نکهخدمهیکیازکشتیهایآسیبدیدهگفتهاند
ای 
که حمله هوایی صورت گرفته است در حالی که در
این ویدئو ادعا شده حمله از طریق مین بوده است.
همچنینروزنامه«واشنگتنپست»نوشت:ادعاهای
آمریکا علیه ایران «محدود بودن» راهبرد ترامپ در
اعمالکارزارفشارحداکثریرانشانمیدهد.مارک
فیتزپاتریک،کارشناسموسسهبینالمللیمطالعات
استراتژیک در واشنگتن هم به بی بی سی گفت که
«شواهد درخصوص حمله ایران به دو نفتکش ژاپنی
قانع کننده نیست و اصال منطقی نیست؛نمیتوان
پذیرفتکهدرزمانحضورنخستوزیرژاپندرتهران،
اینکشوربهایننفتکشهاحملهکند».

شکست ضدانقالب در کازرون
چندهفتهایبودکهکانالهایسلطنتطلب
و ضدانقالب در اقدامی هماهنگ تمام تالش
شان را به کار گرفتند تا تجمعی در روز ۲۵
خرداددرکازرونبهراهبیندازند.اینرسانهها
از تجمع خــود تحت عنوان «فــراخــوان ملی
میهنی» اسم بردند و میدانها و خیابانهایی
را بــرای این برنامه خود انتخاب کردند .با
فرارسیدن موعد این کانال ها و بی اعتنایی
مــردم به فراخوان های ضدانقالب ،برخی
کانال ها و حساب های کاربری در اقدامی
هماهنگ برخی از فیلم های آرشیوی مربوط
به سال های گذشته را به عنوان این تجمع
اعتراضی منتشر کردند .عنایتا ...رحیمی
استاندار فارس هم روز گذشته در گفت و گو با
میزاناظهارکرد:هیچگونهتجمعیدرکازرون
صورتنگرفتهواینفیلمهاآرشیویاست.

...

خبر آخر
مصدومیت شدید ا ...کرم
در تصادف رانندگی

حسین ا ...کــرم،
اســتــاد دانــشــگــاه و
کارشناس مسائل
سیاسی،روزگذشته
در بزرگراه امام علی
(ع) هنگام رانندگی
با موتورسیکلت دچار سانحه و از ناحیه سر،
چشم ،دست و پا دچار آسیب دیدگی شدید
شد .وی در بیمارستان بستری شده است .به
گزارشمشرق،ویسالگذشتهنیزدربزرگراه
شهیدآوینیدچارسانحهشدهبود.ا...کرماز
بنیان گذارانانصارحزبا...است.

*@ rkeianiکاربرتوئیتر :اینکهدونفتکشپسازعبورازتنگههرمزودرستمقابلبندرجاسکدچارحملهمیشوند،حاکیازنیت
پلیدطراحاناینتوطئهبرایتوسعهناامنیتاسواحلمکراناستکهبااجرایطرحهایتازهایراندرتوسعهاینمنطقه،مزیترقابتی
فراوانیدربرابردیگربنادرکشورهایجنوبخلیجفارسبهوجودآوردهاست.

...
اروپا

 4کشورباحجممراودات 26میلیارددالرمتقاضی
پیوستنبهسازوکاراروپاهستند

حرکت ُکنداروپا برای عملیاتیکردن اینستکس
درحالی که به روزهای پایانی مرحله اول ضرب
االجــل ایــران به کشورهای  1+4درخصوص
حفظ برجام نزدیک می شویم ،شاهد تحرکاتی
از سوی این طرف ها و برخی کشورهای دیگر
برای عملیاتی کردن سازوکار مالی مشترک
ایرانواروپاهستیم.درروزهایگذشتهسفرای
سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان به همراه
کارشناسان فنی خود نشست هایی را در تهران
درباره یافتن راهکارهای استمرار فعالیت های
سازوکار مالی ویژه اینستکس برگزار کردند.
اینسهکشورپسازچهارماهازاعالماولیهشکل
گیری این کانال مالی در بیانیه ای مشترک
از تعهد خود بــرای تسریع در اولین تراکنش
اینستکسسخنگفتهبودند.پسازایننشست
هاهیلگااشمیتدبیرکلسرویساقدامخارجی
اتحادیهاروپاهمبهتهرانآمدودراینبارهرایزنی
هایی با سید عباس عراقچی معاون ظریف
داشت و درحالی که از مهلت  ۶۰روزه ایران به
طرفهای باقی مانده در برجام  22روز باقی
مانده،عراقچی به اشمیت،هشداردادهکهاین
مهلت «به هیچ عنوان تمدید نمیشود  ...مگر
اینکهطرفهایدیگر،خواستههایجمهوری
اسالمیراتامینکنند» .
▪درخــواســت کشورها بــرای پیوستن به
اینستکس

عــاوه بر کشورهای اروپــایــی باقی مانده در
برجام به تازگی برخی کشورهای دیگر که
تراکنش های مالی قابل توجهی با ایران دارند
نیز آمادگی خود را برای پیوستن به اینستکس
اعالم کرده اند .والدیمیر چیجوف سفیر روسیه
در اتحادیه اروپــا در همین زمینه گفته بود:
«روســیــه مایل اســت بــرای کمک به ایــران به
ابــزار حمایت از مبادالت تجاری ،بپیوندد».
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در
سخنانی از رایزنی های کشورش با اتحادیه
اروپا برای پیوستن به این سازوکار مالی خبر
دادهبود.دولتهلندهمدربیانیهایکهچندی
پیش منتشرکرده بود ضمن اعالم حمایت از
اینستکس از برنامه خود برای سرمایه گذاری و

پیوستن به این سازوکار مالی اروپایی گفته بود.
چندی پیش هم رویترز در گزارشی به نقل از
مقاماتاتحادیهاروپااعالمکردهبودکهدهلینو
تمایلبهپیوستنبهاینستکسداردتانفتایران
را بخرد .مــراودات مالی ایــران و چهار کشور
هلند ،هند ،روسیه و ترکیه که مایل به پیوستن
به سازوکار اینستکس هستند ،در سال حدود
 26میلیارد دالر است که حضور آن ها در این
سازوکار می تواند مسیر واردات و صادرات به
این کشورها را با این حجم از تجارت دوجانبه تا
حدودی تسهیل کند .سخنگوی وزارت خارجه
ژاپــن هم که کشورش از مشتری هــای نفت
ایران است ،در پاسخ به سوالی برای پیوستن
به اینستکس گفته که چون این سازوکار به
مرحله نهایی نرسیده نمی تواند در این باره
اظهارنظر کند.
▪اینستکس الزم ولی ناکافی

از سوی دیگر برخی تحلیل گران هم معتقدند
که حتی در صــورت راه انــدازی این سازوکار
مالی ،شاهد گشایش مالی خاصی در وضعیت
اقتصادی کشور نخواهیم بود زیرا دامنه موارد
تحت پوشش این کانال مالی محدود است و
هنوز کشورهای دارای تراکنش های مالی باال
باایرانازجملهچین،هند،روسیهوترکیهبهاین
سازوکار اضافه نشده اند .با این حال باید دید
آیا مذاکرات اروپایی ها برای برقراری «اولین
تراکنشمالیاینستکس»تاقبلازضرباالجل
اول ایران عملیاتی می شود یا شاهد برداشتن
گام دوم ایران در زمینه کاهش تعهدات خود در
برجام خواهیم بود؟

