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تازههای مطبوعات
••بازتاب اعالم جزئیات تصمیم برجامی
ایراندرمطبوعات/شهروند:صبرایرانلبریز
است /ایران :شمارش معکوس عبور از سقف
اورانیوم غنی شده در برجام /اعتماد :عبور
ایرانازمحدودیتها/آفتاب:فرصتاروپاروبه
پایان /ابتکار :خیز ایران برای ورود به گام دوم
هسته ای /جوان :شوک اورانیومی به اروپا/
کیهان 10 :روز دیگر از سقف  300کیلو عبور
می کنیم /روزنامه شرق این خبر را در صفحه
نخستخودمنعکسنکرد.
••شرق – این روزنامه به نقل از بهزاد کاظمی،
پژوهشگر و کارشناس اقتصادی نوشت :یک
پتروشیمیمشهورکهفقطبرایخطلولهایکه
موادخامرابهآنبرساندبیشازسهمیلیارددالر
ازجیبمردمهزینهشده،باقیمتیبسیارنازل
فروختهشدهوقراردادآننیزمنتشرنمیشود،
اما میشنویم که خریدار آن همان کسی است
که در لواسان ،به تقلید از بورلیهیلز ،امالک
بسیارتجمالتیساختهاست.

...

انعکاس
••فردانیوز مدعی شد  :یاسر جبرائیلی،
تحلیل گر سیاسی عکسی از ناهار مشترک با
وحید یامین پور و علی اکبر رائفی پور منتشر
کرده است .اگر چه حضور در یک جمع ناهار
نمی تواند نشانه خاصی برای یک مسئله باشد
اما در کنار پست چند روز پیش در حمایت از
رائفی پور می تواند در سال انتخابات مجلس
نشانازشروعیکائتالفمشترکبرایحضور
درانتخاباتباشد.
••جام نیوز نوشت :یکی از شهروندان ایرانی
درتماسزندهباشبکهبیبیسیدرواکنشبه
خبراعزام 100تفنگدارنیرویدریاییانگلیس
به خلیج فارس،به نیروهای انگلیسی توصیه
کرد:حتماباخودتونپوشکبیارین!
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رسانههایعربیبهنقلازمنابعآگاهگزارشدادند

ردپای موساد درانفجارنفتکشها

گــزارش یک پایگاه عربی که اطالعات محرمانه
جدیدی را افشا کرده ،اظهارات یک مقام سابق
پارلمان رژیم صهیونیستی و افزایش گمانه زنی
های رسانه های عربی ،کم کم اسرائیل و امارات
را به عنوان متهمان اصلی انفجار نفتکش ها در
دریای عمان مطرح کرده است.
یــک پــایــگــاه یمنی بــه نقل از منابع آگـــاه خود
اطالعات جدیدی از یک برنامه ریزی ضدایرانی
بین مسئوالن اماراتی و مقامات موساد منتشر
کرده که هدف این برنامه ریزی «تشکیل گروهی
خرابکار و انجام مأموریتهایی در اقیانوس هند
و دریای عمان» بوده است .در اوایل هفته جاری
«طلب ابــوعــرار» عضو سابق کنست (پارلمان
رژیم صهیونیستی) از دست داشتن اسرائیل در
هدف قرار دادن نفتکشهای بندر فجیره و تالش
اسرائیل و دیگر طرفهای منطقهای برای تنش
بیشتر سخن گفته بود و حاال وبگاه یمنی «النجم
الثاقب» خبر داده به تازگی جلسات مشورتی
متعددی میان مسئوالن اسرائیل و امارات با هدف
برنامه ریزی برای خرابکاری در منطقه برگزار شده
است .به گــزارش فــارس ،هسته این گروه جدید
را اعضای سابق القاعده در یمن که به نام «قاعده

الجهاد فی الجزیره العربیه» شناخته میشود،
هشت ماه پیش تشکیل داده بودند و فرماندهی آن
در صحرای حضرموت یمن و تحت نظارت موساد
و ســازمــا نهــای اطالعاتی طــر فهــای دیگر در
منطقه قرار دارد .به نوشته النجمالثاقب ،عناصر
این گروه پایگاههای نظامی اسرائیلی در اریتره
و دیگر پایگاه های عربی و اسرائیلی در جهان
آموزش دیده اند و تعداد اعضای آموزش دیده آن
ها به  ۱۷۵نفر میرسد که  ۸۰نفرشان پیشتر
در صفوف القاعده در حضرموت و البیضاء یمن
میجنگیدهاند.براساساینگزارش«،طحنونبن
زاید» رئیس اطالعات امارات شخصا در جلسات

پیچیده موساد حضور داشته است .تحت الشعاع
قرار دادن عملکرد بندر جاسک به عنوان یکی از
بازوان ایران در دور زدن تحریم ها و همچنین منافع
اقتصادی آمریکا از افزایش تنش در منطقه به دلیل
صدور نفت بیشتر از قرائنی است که نشان می دهد
تنش های اخیر مصنوعی هستند .پیشتر روزنامه
البناء لبنان در یادداشتی از دست داشتن سازمان
اطالعات سعودی ،امارات و اسرائیل برای انجام
حمالت علیه غیرنظامیان در خلیج فارس خبر داده
بود .هفته جاری هم ،نشریه آمریکایی نیوزویک
اعالم کرد «اسرائیل ،امــارات ،عربستان و حتی
آمریکا میتوانند عامل حادثه نفتکشها باشند».

هشدارچینوروسیهبهآمریکادربارهتنشآفرینیعلیهایران
مقامات چین و روسیه درباره تنش آفرینی آمریکا درخصوص ایران به واشنگتن
شآگاهانهآمریکابرای
هشداردادهاند.ریابکوفمعاونوزیرخارجهروسیهاز«تال 
تحریک ایران به جنگ» به شدت انتقاد کرده و گفته است اگر آمریکا نمی خواهد
با ایران بجنگد باید این مسئله را اثبات کند .واکنش این مقام روس به دو مسئله
است؛ اول اظهارات مقامات آمریکا درباره کاهش تعهدات هسته ای ایران که با
وقاحتهرچهتمامترایرانرابه«اخاذیهستهای»متهممیکنندودوماعزامهزار
نیرویجدیدبهمنطقه.هرچندخودآمریکاییهامدعیهستندجنگباایرانرا
نمیخواهند.دراینزمینهدونالدترامپدرگفتوگوباتایم،درحالیکهدرتغییر
موضعیآشکارحادثهدونفتکشدردریایعمانرا«ناچیز»دانستهاستازاعزام
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هزارنیرویجدیدبهمنطقهخبردادهودرعینحالگفتهاستکه«بهدنبالجنگ
با ایران نیستم» .همچنین نبنزیا نماینده روسیه در شورای امنیت تأکید کرد که
تشدیدتصنعیاوضاعدرمنطقه،نتیجهگیریشتابزدهومتهمکردنبیاساس
ایران،مانعازانجامتحقیقاتبینالمللیبیطرفانهوغیرسیاسیدربارهحادثهرخ
دادهدردریایعمانمیشود.همزمانوانگییوزیرامورخارجهچینتاکیدکرد
«واشنگتننبایدازفشارحداکثریبرایحلمسائلباایراناستفادهکند»چراکه
اینرفتاربهبحرانهایبزرگتریمیانجامد.وزیرخارجهچینهمچنینازایران
خواستهتادربرجامبماند.براساسگزارشروسیالیوم،امیرکویتامروزبهبغداد
سفرمیکندتادربارهتنشآفرینیهایآمریکابامسئوالنعراقیگفتوگوکند.

گزارشهاازارتباطات
امنیتیمصروایراندرباره
تحوالتخلیجفارس
برخی منابع خبری در منطقه گزارش
هایی از ارتباطات مقدماتی میان ایران و
مصر منتشر کرده اند.
گـــزارش هــایــی کــه مــدعــی ارتــبــاطــات
امنیتی میان تهران و قاهره شده اند و
این ارتباطات هنوز به سطح دیپلماتیک
نرسیده اســت .ایــن گ ــزارش هــا منابع
مشخصی نــدارد و بیشتر از سوی منابع
آگاه مطرح شده است.
به تازگی پایگاه العربی الجدید به نقل
از منابعی که آن ها را «منابع عالی رتبه
مصری» نامید از «گفت و گوهای امنیتی
ایــران و مصر» در پی تنش های منطقه
خبرداد .براساس اظهارات این گزارش،
عمده موضوعات مــورد بحث «حــوادث
اخیر خلیج فارس ،حادثه دو نفتکش در
دریــای عمان ،هــدف قــرار گرفته شدن
کشتیهای سعودی در سواحل امارات و
همچنین اوضاع نوار غزه ،یمن و حمالت
اخیر انصارا ...به فرودگاه أبها و نجران در
جنوب عربستان» بوده است .براساس
گزارش باشگاه خبرنگاران ،به ادعای این
منابعمصری«،هفتهگذشتهچندمسئول
ایرانی به قاهره سفر و با مقامات ارشد
اداره کل اطالعات مصر دیــدار و گفت
وگو کردهاند».این منابع تاکید کرده اند
که «بیشتر مقامات و سران سیاسی مصر
دست داشتن ایران در حمله به نفتکشها
در دریای عمان را بعید میدانند».
براساس این گزارش ها ،ایران از مشارکت
نکردن مصر در ناتوی عربی علیه تهران
تقدیرکردهاست.مصرهمچنینازمعدود
کشورهای عربی اســت که از بشار اسد
رئیس جمهور سوریه حمایت کامل می
کند و به گفته تحلیل گران ،همین موضع،
نقطهاشتراکواتصالدوکشورشدهاست.
▪عصبانیت سعودیها از مواضع مصر
در قبال ایران

درهــمــیــن حــال بــه گـــزارش تسنیم به
نقل از «عربی « ، »21خالد الدخیل»
نویسنده سعودی از موضع قاهره ،به این
دلیل که در اتهامزنی به ایران در حادثه
اخیر دریــای عمان از حکومت سعودی
دنبالهروی نکرده ،انتقاد کرد و در توئیتر
خود نوشت« :موضع مصر در قبال نقش
ایران چیست؟
از تابستان  2013مصر موضعی واضح
در اینباره نشان نداده است...مصر از
ذکر نام ایران در اظهاراتش خودداری
و اظهارنظرهایی روتین ،مانند «امنیت
خلیجفارس امنیت مصر اســت» بیان
میکند .منافع مصر از ایــن اظهارات
چیست؟
آی ــا مــصــر قــبــول مــیکــنــد کــه ایــــران یا
شبهنظامیان تحت حمایت آن ،از طریق
آن در کشورهای عربی مداخله کنند؟»

...

سیاست خارجی
روایت جلیلی
از وقاحت دیپلمات آلمانی
سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت ملی
با بیان این که آمریکا با استفاده از اهرم فشار
میخواهد امتیازات را بگیرد ،افزود :در برجام
فقط آمریکا نبود بلکه چهار کشور دیگر هم
بودندایرانبهتعهداتخودعملکرد،اماآنها
چه کردند .تا همین امروز که  ۱۴ماه از خروج
آمریکا از برجام میگذرد آنهــا حتی حاضر
نشدند بگویند رفتار آمریکا نقض برجام است
و آن را محکوم کنند و تنها چیزی که میگویند
ابرازتأسفعمیقاست.براساسگزارشفارس
وایسنا،سعیدجلیلیکه دربرنامهگفتوگوی
ویژهخبری سخنمیگفت،افزود:آنهاوقتی
احساس کنند مقاومتی نیست در کارشان
جریتر میشوند به تازگی دیپلمات آلمانی به
تهران آمد و گفت اگر برجام میوه ندارد از سایه
آن استفاده کنید و این عین وقاحت است و به
جایی میرسند که وزیر خارجه شان در ایران
میگوید برجام توافق دوطرفه است ،اما اگر
یک طرف انجام نداده است دلیلی ندارد که
ایران تعهدات خود را انجام ندهد! این دیگر
توافقنیستبلکهیکنوعدعوتبهدیکتهاست.
▪نتیجهسازش،حضور70سالهآمریکا
در ژاپن است

سعیدجلیلیدرادامهتأکیدکرد:نتیجهسازش
ژاپــن با آمریکا این است که هنوز بعد از ۷۰
سال آمریکا در کشور آنهــا حضور دارد و با
این که به تازگی در همه پرسی از مــردم این
جزیره پرسیده شده بود که آیا راضی به حضور
آمریکاییهاهستیدیانه؛ ۷۲درصدمردمگفته
بودندراضینیستیم،امابازهمشینزوآبهاعالم
کردنمیتوانیمآمریکارابیرونکنیم.

...

کوتاه از سیاست
ادعایاسپوتنیکدربارهحضور
هیئتسیاسیطالباندرتهران

ایسنا-یکمنبعآگاهکهخواستنامشفاش
نشود به اسپوتنیک گفت  :در آستانه برگزاری
هفتمین دور از گفتوگوهای برقراری صلح با
آمریکاکهدردوحه،پایتختقطربرگزارمیشود
هیئتی از طالبان وارد ایران شده است .این
هیئت به سرپرستی مال بــرادر آخوند معاون
رهبر طالبان دوشنبه(گذشته) به چین نیز
رفته بود .این منبع آگاه به اسپوتنیک گفت:
این گروه تالش دارد تا به کشورهای همسایه
اطمینان دهد که افغانستان پس از حصول
توافقباآمریکاتهدیدیبرایکشورهایمنطقه
نخواهدبود.براساساینگزارش،پیشازاین
نیز هیئتی از طالبان با معاون سیاسی وزارت
خارجهکشورماندرتهراندیدارداشتهاست.
همچنین بــه گـــزارش فـــارس« ،محمدرضا
بهرامی»،سفیرایراندرکابلهمدرگفتوگو
باطلوعنیوزگفتکهتهرانخواهانسهمگیری
و مشارکت طالبان در قــدرت در افغانستان
است اما به هیچ وجه موافق نیست که تمامی
قدرت در دست طالبان باشد.وی تأکید کرد:
طالبان باید در نظامی که در افغانستان وجود
دارد حضور داشته باشد ،اما تصمیم نهایی را
بایدمردمافغانستانبگیرند.بهرامیافزود:ما
موافق مشارکت طالبان در قدرت هستیم ،اما
موافقاینکههمهقدرتبدستطالبانباشدبه
هیچوجهنیستیم.تکلیفماخیلیروشناست؛
ما میگویم ساختاری وجود دارد که میتواند
طالبان در آن مشارکت داشته باشند؛ البته
هرچیزوابستهبهنظرمردمافغانستاناست.

