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تازههای مطبوعات
••بازتاب مرگ مشکوک محمد مرسی در
تیتر مطبوعات داخلی
شرق :تراژدی مرگ مرسی /ابتکار :مرسی
نماد آرزوی ناکام اخوان /صبح نو :سرانجام
اسالم آمریکایی /سازندگی :بــرادران در
سوگ بــرادران /کیهان :مرسی تازه ترین
قربانی اعتماد به آمریکا /جوان :شبیه سازی
مرگ عرفات بــرای مرسی /روزنامه های
ایــران ،اعتماد و آرمان امروز این خبر را در
صفحه نخست خود منتشر نکردند.
••ایران – جواد امام مدیرعامل بنیاد باران
گفت :سید حسن خمینی در تماسی با
خـــانـــواده شیرمحمدعلی ضــمــن ابـــراز
همدردی و تأسف بعد از درخواست آن ها
مبنی بر پیگیری دادخــواهــی در پرونده
فــرزنــدشــان گفته اســـت ،بــا ای ــن کــه من
مسئولیتی ندارم اما به نوبه خودم پیگیری
میکنم که به دادخــواهــی شما رسیدگی
شــود.عــلــیــرضــا شیرمحمدعلی زنــدانــی
سیاسی  ۲۱ســال ـهای بــود کــه در زنــدان
فشافویه به قتل رسید.

...

انعکاس
••الف نوشت  :زنگنه وزیر نفت در مراسم
بزرگداشت شهید تندگویان با بیان این که
شهید الگوی فداکاری برای حفظ صنعت
نفت بود ،اظهار کرد :متأسفانه هماکنون
نسلی همچون شهید تندگویان در بین
مدیران میانی و ارشد کشور در حال انقراض
است؛ مدیرانی که برای خدا کار کنند و فقط
به فکر پر کردن جیب خودشان نباشند.
••تابناک نوشت  :عطاءا ...مهاجرانی در
توئیتی به انتقاداتی که از او به خاطر مخالف
بودنش با مذاکره با آمریکا مطرح شده پاسخ
داد ونــوشــت :حــرف قابل توجهی اســت !
میگویند شما که حــدود  30ســال پیش
درباره مذاکره مستقیم مقاله نوشتی ،چرا
اکنون مخالف مذاکره هستی؟!دلیلش
روشن است ،همه عناصر معادله تغییر کرده
اند ،گفته اند :کارها در گرو زمانه خویش اند،
األمور مرهونة باوقاتها .مدرس گفته بود،
برخی از ترس مرگ خودکشی میکنند.
••جام نیوز نوشت  :رادیو فردا ،رسانه وابسته
به وزارت خارجه آمریکا بیشتر از هر زمانی بر
طبل جنگ کوبیده و برای آغاز درگیری میان
ایرانوایاالتمتحدهلحظهشماریمیکند  .
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شمخانی
تهدیدکرد

مشاورموگرینی :خروج ایران از برجام
عادالنه است

شمخانی :بخواهیم صادرات
نفت منطقه را متوقف کنیم،
شرایط متفاوت خواهد بود

مرکل :درباره ایران شواهدی
وجود دارد ،اما باید احتیاط کرد
سه مقام ارشد نظامی ،امنیتی و دفاعی کشورمان با اشاره
به دروغ بودن اتهامات ضدایرانی آمریکا در ماجرای انفجار
نفتکش ها تأکید کردند که اگر ایــران می خواست تنگه
هرمز را ببندد او ًال ترسی از اعالم این مسئله نداشت و ثانی ًا
وضعیت خلیج فارس بسیار متفاوت با شرایط فعلی می شد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در روسیه
با خبرگزاری اسپوتنیک این کشور گفت و گو کرده ،گفته
است« :روزی که ما بخواهیم راهبرد متوقف کردن جریان
صادرات نفت از منطقه را اجرا کنیم ،شرایط میدانی خلیج
فارسباوضعیتامروزکام ً
المتفاوتخواهدبود».شمخانی
دربــاره احتمال جنگ میان ایران و آمریکا گفت« :ایران
و آمریکا به جنگ نمی رسند ،چون دلیلی نــدارد جنگی
رخ دهد ».به گزارش خراسان ،امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع در حاشیه هیئت دولت گفت :من با قاطعیت چنین
ادعاهایی را رد می کنم ...ایران کشوری مقتدر  ،قانونمدار
و مسئولیت پذیر است که اگر کاری بکند مسئولیت اش
را بر عهده می گیرد ».همچنین سردار سالمی فرمانده
کل سپاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ادعای
مقامات آمریکایی دربــاره مینگذاری و انفجار نفتکش
ژاپنی توسط نیروهای ایرانی را رد و اظهار کرد« :آمریکایی
ها همواره عادت به چنین دروغ پردازی هایی دارند و این
دروغ گوییها کار هر روزه آن هاست».
▪موضع متفاوت مرکل و ماس

در همین حــال صدراعظم آلمان که هایکو مــاس وزیر
خارجه اش در روزهای اخیر درباره دخالت ایران در حادثه
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دریای عمان ابراز تردید کرده بود ،مدعی شد «شواهدی»
درباره دست داشتن ایران وجود دارد اما «باید دراین باره
احتیاط کرد» .به گزارش دویچه وله ،مرکل که در نشست
خبری با رئیس جمهور اوکراین سخن می گفت ،وقتی با
سوالی درباره نقش ایران در حادثه دریای عمان روبه رو
شد ،تصریح کرد ،در این زمینه موضعگیری نمیکند چرا
که «باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا تنش با ایران
به شیوهای صلح آمیز حل شود ».منظور صدراعظم آلمان
از شواهد علیه ایران ،احتما ًال فیلم های مخدوشی است که
آمریکایی ها علیه ایران منتشر کرده اند .در آخرین مورد،
از این به اصطالح مدارک ،دیروز یک ژنرال نیروی دریایی
آمریکا مدعی شد که مین های چسبیده شده به نفتکش
های حادثه دیده از نوع مین های دریایی بوده است .این
در حالی است که پیشتر مالکان کشتی آسیب دیده تصریح
کرده بودند ،حمالت از طریق پرنده های هوایی انجام شده
و نه مین های دریایی .همزمان وزیر خارجه آمریکا دیروز با
فرماندهان نیروی تروریستی سنتکام آمریکا دیدار و اتهام
زنی های کشورش علیه ایران را تکرار کرد.ترامپ هم یک
بار دیگر همین ادعا را تکرار کرد و در جمع خبرنگاران
کاخ سفید گفت :آن ها از دو سال و نیم پیش که من روی
کار آمدم ،کشوری بسیار متفاوت شده اند .وقتی رئیس
جمهوری اوباما آن توافق وحشتناک (برجام) را امضا کرد،
آن ها فریاد می زدند مرگ بر آمریکا .من از آن زمان دیگر آن
را نشنیده ام! او یک بار دیگر اتهام دست داشتن ایران در
حادثه دریای عمان را تکرار کرد و از ایرانیان به عنوان «ملتی
تروریست» یاد کرد.

کشورهای اروپایی طرف برجام در اقدامی دیرهنگام و در حالی که کمتر از سه
هفتهبهپایانضرباالجلبرجامیایرانوآغازمرحلهدومکاهشتعهداتهسته
ای کشورمان باقی مانده است ،تازه به فکر رایزنی های دیپلماتیک افتاده اند،
درحالی که زبان به تهدید ایران هم گشوده و کشورمان را تهدید به تحریم کرده
اند.خبرگزاریرویترزدرگزارشخودبااشارهبهاظهاراتیکدیپلماتبلندپایه
نوشت« :صبر اتحادیه اروپا در قبال ایران نیز دارد آرامآرام به پایان میرسد
و ...اگر ایران غنیسازی اورانیوم را بیش از میزانی که در توافق هستهای منظور
شده از سرگیرد ،این بازی برای اتحادیه اروپا نیز تمامشده خواهد بود» و در این
صورتسهکشوراروپاییاحتماالچارهایجزایننخواهندداشتکهازتحریمات
وضعشده آمریکا علیه ایران پیروی کنند .با این حال  رایزنی هایی توسط اروپا
درحالانجاماستکهبهنظرمیرسدباریازتعهداتبرزمینماندهآنهابرنمی
دارد و تنها برای منصرف کردن ایران از مقابله به مثل است .از یک سو موگرینی
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به آمریکا رفته و با مایک پمپئو دیدار کرده
و از سوی دیگر رویترز خبر داده که ممکن است وزیران خارجه سه کشور اروپایی
به تهران بیایند .به گزارش دویچه وله رویترز از مذاکرات قطعی مقامات اتحادیه
اروپا و برایان هوک نماینده ویژه آمریکا درباره مسائل ایران طی هفته آینده خبر
داده است .این مواضع در حالی است که حتی برخی اروپایی ها هم ایران را در
اقدام متقابل محق می دانند .ناتالی توچی ،مشاور ارشد موگرینی در گفت و گو
با شبکه راشا تودی گفته است« :عادالنه است که یک طرف بگوید اگر شما به این
اقدامات خود ادامه دهید من از توافق خارج می شوم .در عین حال فکر می کنم
غیر منطقی است که ایران بخواهد قبل از سال  2020برجام را ترک کند زیرا
تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و احتمال ایجاد تغییراتی
در این کشور یکسال و چند ماه باقی مانده است و اگر تغییری اتفاق نیفتد ،اگر
من جای ایران بودم ،احتماال به برجام پایبند باقی نمی ماندم زیرا یک توافق
تنها تا زمانی می تواند به قوت خود باقی بماند که دو طرف آن را اجرایی کنند».
ماتیاس هون رئیس کمیته خلع سالح ،کنترل تسلیحات و عدم اشاعه مجلس
آلماندیروزدردیدارفالحتپیشهرئیسکمیسیونامنیتملیگفت«:اقدامات
مثبت ایران در عمل به تمامی تعهدات خود در برجام واضح و روشن است ».با
این حال «یورگن هارت» ،سخنگوی امور خارجه فراکسیون احزاب مسیحی در
پارلمان آلمان گفته که «در صورت نقض برجام ،آلمان موظف به تغییر سیاست
خود در قبال ایران است ».در مقابل ایران تأکید دارد که مهلت برجامی دو ماهه
به اروپا که  18تیر به پایان می رسد ،به هیچ وجه قابل تمدید نیست .شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز گفت« :تا زمانی که نقض کنندگان برجام به
مسیر توافقات و تعهدات بازنگردند ،مرحله به مرحله و با جدیت کاهش تعهدات
برجامی را ادامه خواهیم داد ».اروپایی ها در یک سال گذشته نه تنها سازوکاری
برای دور زدن تحریم ها نیندیشیده اند بلکه حتی همان سازوکار محدود
اینستکس را هم راه اندازی نکرده اند .روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی هم با بیان این که «نهاد متناظر اینستکس با عنوان ساتما تشکیل
شدهاست»افزود:مامنتظراقداماروپاهستیموتاکنوناقدامیانجامندادهاند.

 3تحلیل درباره مواضع انتخاباتی اصالح طلبان
تکاپوی جریان های سیاسی با نزدیک تر شدن
به موعد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شدت
بیشتری یافته است .جریان اصولگرایی مدتی
اســت بــا تشکیل جلساتی بــا عــنــوان «شــورای

وحدت» به برنامه ریزی های انتخاباتی خود می
پردازد و همزمان دکتر قالیباف و جریان پیشرفت
و عدالت هم فراخوانی بــرای تشکیل «مجلس
نو» با مشارکت جوانان صادر کردهاند .وضعیت
اصالح طلبان نیز با توقف طرح تشکیل پارلمان
اصالحات ،تقریب ًا مشخص شده و همانند دوره
هــای اخیر انتخابات ،شــورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان البته با نام جدید «جبهه
اصالح طلبان ایران» محوریت تشکل ها و احزاب
این جریان را برعهده خواهد داشت .با این حال
برخی چهره های اصالح طلب از سازوکارهای
انتخاب نمایندگان در دوره های اخیر انتقاد

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

دارنــد و خواستار تحول و بازنگری ایــن مــوارد
هستند.حجت االسالم محسن رهامی از چهره
های برجسته اصالح طلب در مجمع حزب اراده
ملت به دهمین دوره انتخابات مجلس اشاره
کرد و گفت ،افرادی را که به مجلس فرستادیم
فاقد برنامههای مدون بودند .وی ضمن اشاره
به انتخابات پیش روی مجلس تاکید کرد« :ما
در مجلس نماینده مردم میخواهیم نه دالل که
از وزیر امتیاز میگیرد تا او را استیضاح نکند».از
سوی دیگر احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده
ملتدرنشستمجمعحزبمتبوعشبهصراحت
اعالم کرد که این حزب در انتخابات آینده اعضای

خود را کاندیدا می کند .او همچنین در تأیید
اظهاراتشگفت:وقتیمامیگوییمانتخاباتباید
حزبی باشد ،برای این است که نماینده کارآمد و
پاسخ گو باشد .روز گذشته حزب ندای ایرانیان
حواشی اخیر موضوع شهردار اسبق تهران را
« نزاع رسانهای عبث » دانست و از «فرصت سوزی
تاریخی» اصالح طلبان انتقاد کرد«:آن چه امروز
در مدیریت شهری مشکلساز شده است نتیجه
فرایند ابها مبرانگیز و غیر شفافی است که در
شورای عالی سیاستگذاری طی شد و در نهایت
هیچکسی مسئولیت فهرست منتشرشده را بر
عهده نگرفت».

...
دولت

روایت روحانی از اعتراف
ترامپ درباره ایران

هادی محمدی – رئیس جمهور درجلسهای
که روز گذشته در جمع دولتمردانش سخن
می گفت پــرده جالبی از اعتراف ترامپ
دربــاره شکست برنامه هایش علیه ایران
برداشت و با اشــاره به گفت وگوهایش با
رهبران جهان اظهار کرد  :براساس برخی
گــزارش ها که به طور رسمی به دست ما
رسیده ،آمریکایی ها در جلسات مهم با
رهبران دنیا گفته اند که ما شکست خوردیم
و مسیری که انتخاب کردیم نادرست بوده
و حتی رئیس جمهور آمریکا در یکی از
جلسات مهم سیاسی به یکی از رهبران
دنیا گفته که همه این کارها را این آقا(اشاره
میکند به بولتون) کرده و او فکر می کرد
که ما اگر به ایران فشار بیاوریم ،می توانیم
این کشور را به زانو درآوریم و حاال خودش
هم فهمیده که اشتباه کــرده اســت .یک
وقتی طــرف مقابل در خانه خصوصی و
درجمع مشاوران نزدیکش می گوید که
شکست خــوردیــم امــا یک وقتی در جمع
دیگر رهبران دنیا به شکست خود اعتراف
می کند که ایــن بسیار مهم اســت .وی با
اشاره به این که حداقل دو نفر از آن رهبران
اعتراف به شکست آمریکا را اعالم کرده اند،
اظهار کرد :البته ما نیازی به اعتراف آن ها
نداریم که آمریکا دچار شکست شده است
زیرا مردم ما به رغم این که در زندگی خود
سختی را احساس می کنند اما مطمئن
هستند که نظام جمهوری اسالمی ایران
عاقالنه ،بدون عجله و حساب شده و منطقی
کــار را انجام می دهــد .روحانی در ادامــه
به موضوع داغ این روزهــا که اتفاق حمله
بــه نفتکشها در دری ــای عمان اســت هم
پرداخت و گفت  :روابط نزدیک ما با آسیا،
ژاپن و چین باعث شده که عده ای در همان
روز که نخست وزیر ژاپن مهمان ما در تهران
است به دو نفتکش حمله کنند .همه دیدند
که جمهوری اسالمی ایران در این حادثه
همه توان خود را به کار برد تا ملوانان و خدمه
کشتی را نجات دهد اما به جای اینکه از
اقدام انسان دوستانه ما تجلیل و از ایران و
مهمان ایران عذرخواهی کنند ،یک بازی
سیاسی و تبلیغاتی را در دنیا آغاز کردند که
البته کسی جز آمریکا ،انگلیس و اذنابشان
یعنی یکی دو کشور کوچک منطقه ،کسی
این حرفها و بازی را باور نکرد.

