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تازههای مطبوعات
••اعتماد -عباس عبدی فعال سیاسی اصالح
طلب در یادداشتی تأکید کرد :کسانی که مثل آب
خوردن اجازه دادند ،خسارات موسسات پولی
غیرمجاز پرداخت شود و کشور را وارد گرداب
تورمی کردند حاال نباید نگران عرضه مستقیم
سوختبهمردمباشند.کسانیکهطرفداراصالح
عرضه و فــروش انــرژی به ایــن طریق هستند،
خواهان ثبات و قوام دولت و اقتصادند و دیگران
دانسته یا نادانسته دشمن آن هستند!
••فرهیختگان -چهار نفر از اصــاح طلبان
رادیکال در یادداشتی در نیویورک تایمز به سران
ایــاالت متحده یــادآوری کردهاند اگر سیاست
خارجیآمریکاباآنهاهمکارینکنددرانتخابات
آینده شکست خواهند خــورد .این روزنامه در
گزارش خود این چهار نفر را محسن امینزاده
معاون وزیــر امــور خارجه در دولــت اصالحات،
مصطفی تــاجــزاده مــعــاون وزی ــر وقــت کشور،
محمدرضا خاتمی نایبرئیس مجلس ششم و
عبدا ...رمضانزاده سخنگوی کابینه اصالحات
معرفی کرد.
••جوان -براساس جدیدترین رتبهبندی سایمگو
اسپانیا،کشورماندرسال ۲۰۱۸بهمقامنخست
تولیدات علمی در رشته مهندسی هوا فضا در
سطح کشورهای غرب آسیا رسید .جالب این که
در سال  ۲۰۱۷کشورمان در آسیا رتبه هفتم را
داشت و اکنون به جایگاه پنجم دست یافته است.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی با ادعای
کسب درآمد صداوسیما از طریق پخش سریال
ها در یوتیوب نوشت :گویا مدتی است که اهالی
جامجم به این راه پول درآوردن جدید چشمک
میزنند و عزمشان را جزم کردهاند تا پنج-شش
سریال و برنامه جذابشان را در این شبکه عمومی
ارائــه کنند و با بهر هبردن از اقبال مخاطبان
جهانی یا آن هایی که از سد فیلتر گذشتهاند ،راه
درآمدزایی جدیدشان را محک بزنند.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«نیمی از قیمت گوشت ،سهم دالالن» نوشت:
گوشت از دامداری تا در مغازه ۵۵درصد گران
میشود.
••ایران -با رأی دادگاه تجدید نظر ،محکومیت
لیال حسین زاده از دانشجویان بازداشت شده در
اغتشاشات دیماه سال  ۹۶به اتهام تبلیغ علیه
نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت
ملی به  ۳۰ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

انعکاس
••انصاف نیوز مدعی شد :شنیدههاحاکیازآن
است که بهروز نعمتی ،نماینده فعلی مجلس به
زودی بهعنوان سفیر ایــران در ایتالیا معرفی
م ـیشــود .همچنین احتمال انتصاب کاظم
جاللی ،دیگر نمایند ه نزدیک به الریجانی به
عنوان سفیر ایــران در روسیه در روزهــای اخیر
رسانهای شده است.
••ایران خبر نوشت  :صفحه توئیتر منتسب به
سردارسلیمانی،فیلمیراازسخنانمنتشرنشده
فرمانده سپاه قدس در سوریه و بخشی از بیانات
حضرت آیت ا ...خامنه ای در دوران دفاع مقدس
و ریاست جمهوری شان منتشر کرده است.در این
فیلم تصاویری از دیدار ترامپ و پادشاه عربستان
نمایشدادهشدهوسخنانسردارسلیمانیپخش
می شود که می گوید« :چه آمریکا چه سعودی چه
هر االغ دیگری ،بخواهد کاری کند ،نمیتواند
کاری انجام دهد .در مقابل اراده الهی ،اینها
پشیزی هم نیستند».
•• عصرایران نوشت  :در پی تذکرات مردم
متدین زنــجــان ،بنر جنجالی برپاشده مقابل
مسجدشهیدآیتا...دستغیباینشهرکهتوسط
یک فرد در یک پایگاه بسیج  ۹شهید دستغیب
زنجان چاپ و نصب شده بود ،پایین کشیده شد.
نحوه طراحی این بنر با عکسی از رهبر انقالب
طوری بود که بیننده در نگاه اول تصور میکرد
جملهای که نوشته شده ،از مقام معظم رهبری
است.
••مشرق نیوز نوشت « :امــیــد شریفی دانــا»
سلطنتطلب مقیم سوئد در توئیتر نوشت:
« کسی که دو مرتبه در حساسترین شرایط کشور
فرار میکند ،نمیتواند قهرمان من میهن پرست
باشد! قهرمان من بشاراسد و آقــای خامنهای
هستند که ایستاده اند و در برابر مافیایبی نظمی
جهان مقاومت میکنند! تاریخ برای کسانی که
میایستند ،ارزش قائل می شود».
•• جهان نیوز مدعی شــد :در شــرایــطــی که
به تازگی شاهد بازنگشتن یک ورزشکار رشته
پاراتیروکمان بــودیــم ،ایــن بــار ایــن اتــفــاق در
بسکتبال با ویلچر روی داد و «سامان بالغی»
عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که
عازم مسابقات جهانی آلمان شده بود ،از بازگشت
با تیم ملی استنکاف کرده و در اروپا مانده است.
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افشاگریالوروفدربارهتوطئهاروپا

وزیر خارجه روسیه از «تالش سازمان یافته»ای از سوی اروپا پرده برداشته
که آینده برجام راتیره تر می کند
تهدیدایرانتوسطاروپامبنیبراینکهبایدبرجام
رایکطرفهادامهدهد،تاامروزتنهاتحولمهماین
روزهای توافق هسته ای بود اما به نظر می رسد
ابعاد بدعهدی اروپایی ها از بی عملی گذشته و
به مرحله فشار و تهدید رسیده است ،تاجایی که
وزیر خارجه روسیه آن را «تالش سازمان یافته»
و «باج خواهی» اروپــا از ایــران توصیف می کند.
سرگئی الوروف روز گذشته در نامه ای به وزیران
خارجهاروپاییطرفبرجام،ازبیانیهموهنوزیاده

عبور اورانیومی از
محدودیت های برجامی
امــروز نخستین روزی است که به خاطر
اف ــزای ــش ســقــف اورانـــیـــوم غــنــی شــده
کــشــورمــان ،ایـــران بــه طــور عملی مفاد
برجام را زیر پا خواهد گذاشت تا طرف
هــای اروپــایــی ،صبر راهــبــردی ایــران را
نتیجه ضعف و بسته بــودن دست تهران
تفسیرنکنند.گرچه مرحلهنخستکاهش
تعهدات برجامی ایران به صورت رسمی از
 18اردیبهشت آغاز شده است اما زمانبر
بودن تجمیع انباشت اورانیوم غنی شده
و همچنین دادن حداکثر فرصت ممکن
به اروپا شرایط را طوری رقم زد که عبور
ذخایر اورانیوم غنی شده  3.67درصد
ایران از سقف مندرج در برجام (۳۰۰
کیلوگرم) تا امروز زمان ببرد .دو روز
پیشعلیشمخانیدریادداشتیکه
به وضوح از آن «پایان مدارای ایران
با بدعهدی اروپا» برداشت می شد،
از تغییر نگاه ایران به اروپا خبر داده
بود .ایران قرار است تا قبل از آغاز
مرحلهدومکاهشتعهداتبرجامی
خود (در  16تیر) میزان آب سنگین
خود را هم از سقف  120کیلوگرم مجاز
بیشتر کند .این اما همه ماجرا نخواهد
بــود و از روز  16تیر مرحله دوم کاهش
تعهدات ایــران با افزایش سطح و میزان
غنی سازی و همچنین متوقف کردن روند
بازطراحی راکتور اراک آغــاز می شود.
حرکت ایران به سمت غنی سازی بیش از
 3.67درصدی که حتی می تواند تا غنی
سازی  20درصدی و نیز باالتر هم ادامه
پیدا کند و همچنین برگرداندن راکتور
اراک به حالت پیشین در کنار گزینه هایی
مانند کاهش مقابله با مواد مخدر ترانزیت
شدهبهاروپامیتواندبهطرفهایاروپایی
برجامکام ً
البفهماندکهدستانایرانبسته
نیست .به گفته کمالوندی دو اقدام اولیه
ایران [یعنی افزایش اورانیوم غنی شده و
افزایشتولیدآبسنگین]چندهفتهزمان
برد اما دو اقدام مرحله دوم در نهایت یکی
دو روز زمان می برد.

خواهانه سه کشور اروپایی خطاب به ایران انتقاد
کرده است .به گــزارش انتخاب به نقل از شبکه
العربی ،الوروف در این نامه خطاب به سه کشور
اروپایی گفته ،رفتار آنان «نشان دهنده تالشی
سازمان یافته برای خروج از برجام با متهم سازی
ایرانومتوجهکردنهزینههایایناقدامبهسمت
طرف ایرانی» است .همچنین نماینده روسیه در
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،تأکید کرد :توازن
برجامبهطوراساسیبهه مریختهاست.درهمین

تهران اذانظهر13:07

حال ،شب گذشته شــورای امنیت نشستی را با
موضوع تحوالت برجام تشکیل داد و حاضران
غربی این نشست از ایران خواستند به رغم خروج
آمریکا از برجام ،در این توافق بماند! اما تخت
روانچی نماینده ایران در این نشست به صراحت
اعالم کرد :ایران دیگر نمیتواند و نباید به تنهایی
بارحفظبرجامرابهدوشبکشد.نکتهجالبدراین
نشستامااظهاراتنمایندهآمریکابودکهدرحالی
که کشورش با نقض قطعنامه  2231از برجام
خارج شده ،ضمن تکرار ادعاهای همیشگی ،از
اینکهایرانبهقطعنامههایشورایامنیتاحترام
نمیگذارد،انتقادکرد!نکتهجالبدیگراظهارات
نماینده روسیه بود که با انتقاد از اقدامات آمریکا
در قبال ایران و توافق هستهای گفت :واشنگتن

غروبآفتاب 20:24
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از یک سو مدعی میشود که به دنبال تغییر نظام
ایــران نیست و از سوی دیگر ایــران را به نابودی
تهدید میکند .به گــزارش فــارس ،نبنزیا گفت:
متخصصان رمزنگاری هم نمیتوانند از مواضع
آمریکارمزگشاییکنند!درایننشستنمایندگان
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه،ایران را به
«عواقبخروجازبرجام»تهدیدکردندوالبتهاشاره
ایبهکمکاریخوددرجبرانخسارتهایآمریکا
به توافق هسته ای نکردند .درهمین حال «زمیر
کابولوف»دیپلماتارشدروسبابیاناینکه«اگر
آمریکا زمانی اقداماتی جنونآمیز و غیرمسئوالنه
علیهایرانانجامدهد،اینکشورهرگزتنهانخواهد
ماند»افزود:نهفقطروسیهبلکهبسیاریازکشورها
جانبایرانراخواهندگرفت.

اذعان معمار تحریم های ایران به بی اثری تحریم ها
«ریچارد نفیو» که از او به عنوان معمار تحریم
های ایــران در سال های اخیر یاد می شود ،در
مصاحبهای تحریمهای اخیر دولــت «دونالد
ترامپ» را اقدامی تبلیغاتی و نمادین توصیف
کرد .نفیو که اکنون عضو یک اندیشکده در حوزه
انرژی در آمریکاست در دوره اوباما مسئول اصلی
تیم طراحی کننده تحریم های ایران بود و سال
گذشته تجربیات خود را دربــاره تحریم ها ،در
کتابی با عنوان «هنر تحریم ها ،نگاهی از درون
میدان» منتشر کرد .نفیو در جدیدتریناظهارنظر
خــود تحریم هــای جدید دولت
ترامپ علیه ایران را موضوعی
جدید ندانست و تأکید کرد
که این تحریم ها پیش از این
نیز اعمال شده بودند.
او کــه بــا تلویزیون
بــــی.بــــی.ســــی

گفت و گو می کــرد ،در پاسخ به سؤالی دربــاره
این که برخی ،تحریم های جدید دولت ترامپ
علیه رهبر انقالب و مقامات کشورمان را نمادین
و تبلیغاتی دانسته اند ،گفت« :این دقیق ًا نکتهای
اســت که من دارم میگویم .من فکر میکنم
اگر ما نشنویم که مث ً
ال خزانهداری آمریکا فردا یا
پسفردا افشاگری مالی خیلی بزرگی دربــاره
نهادهای ایــران بکند ،این تحریمهایی که االن
اعمالمیکنندتحریمهاییهستندکهدرگذشته
هم اعمال شده بودند و این نکته خیلی خاصی را
درباره دولت ترامپ میرساند ».ریچارد نفیو در
ادامه سخنان خود اشاره کرد که «تحریم هایی که
دولت ترامپ از زمان اوباما به ارث بردند و دوباره
به مرحله اجرا گذاشتند ،تحریم هایی بوده اند
که از قبل هم اقتصاد ایــران را هدف قــرار داده
بودند و اص ً
ال دیگر جایی نمانده که تحریم نکرده
باشند و بیش از این نهادها و شرکت ها و افرادی
وجود ندارند که بتوانند آن ها را تحریم کنند ».در
همین زمینه الیزابت روزنبرگ پژوهشگر مرکز

امنیت ملی آمریکای نوین هم در گفت و گو با
نشریه آتالنتیک مانند نفیو تاکید کرد که تحریم
های جدید دولت آمریکا علیه ایران بیشتر نمادین
هستند تا عملیاتی .او تأکید کرد« :تحریمهای
جدیدنهتنهاتأثیراقتصادیمهمیبرایرانندارند
بلکه نوعی نمایش جانبی از تنشهای نظامی و
افزایش فشارها و اهرمهای موجود است که تا
کنون توسط ایاالت متحده و ایران استفاده شده
است» .آموس هوچستین نماینده ویژه آمریکا در
امورانرژیبینالمللیدردولتاوباماهمبانمادین
خواندنتحریمهایجدیدآمریکاعلیهایرانگفت:
«ترامپدرحالیباتحریممقاماتایرانیدسترسی
آنهــا به منابع مهم مالی را قطع کــرده که هیچ
حساب بانکی به نام آنها در خارج از ایران ثبت
نشدهاست»«.جرتبلنک»هماهنگکنندهسابق
وزارت خارجه آمریکا در امور برجام هم با بی اثر
دانستنتحریمهایجدیددرسلسلهتوئیتیبیان
کرد:افرادونهادهاییکهبهتازگیتحریمشدهاند،
قبال از سیستم مالی بینالمللی کنار گذاشته
شده بودند .او در ادامه با احمقانه خواندن این
اقدامات اذعــان کرد که این تحریمها صرفا
انزوای واشنگتن را افزایش خواهد داد.
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روحانی :با شنود نمی شود
مردم را محاکمه کرد
رئیس جمهور با طــرح ایــن ســوال که دستگاه
اجرایی مسئول اداره کشور است یا یک قاضی یا
مأمور امنیتی مسئول اداره کشور است؟ گفت:
باید به داد تفکیک قوا برسیم؛ دستگاه قضایی
هم باید مستقل باشد .همچنین حوز ههای
علمیه و دانشگا هها باید مشخص کنند ،حق
علم قاضی تا کجاست؟ این که میگویید قاضی
علم پیدا کرده این علمش کجا حجت است؟ آیا
هر کجا قاضی علم پیدا کرد ،حجت برای حکم
است؟ به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ( )president.irحجت االســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی که روز گذشته
در جلسه هیئت دولت سخن می گفت ،با بیان
این که آیا میتوانیم با شنود مردم را محاکمه
کنیم؟ افزود :با شنود نمیشود مردم را محاکمه
کرد؛ در شنود ،یک سرباز یا کارمند معمولی این
نوار را پیاده میکند؛ نمیفهمد که چه است؛
قبل و بعدش نمیفهمد که چه میگوید .رئیس
جمهور تصریح کرد :در شورای عالی امنیت ملی
در زمان خودش مشخص کردیم ،مجوز شنود
فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و
مواد مخدر میتواند داده شود؛ همین طوری
که نمیشود بــرای هر کسی شنود گذاشت و
بر مبنای آن قضاوت کرد .روحانی افزود :امام
خمینی(ره) دو نفر قاضی عالی رتبه درجه یک
این کشور را عزل کرد به خاطر این که به شنود
توجه کرده بودند .وی همچنین تصریح کرد:
در جلسه ســران سه قــوه و شــورای هماهنگی
اقــتــصــادی ایــن را تصویب و ابــاغ کــردیــم که
دستگاه بازرسی کشور ،حق ندارد قبل اش نظر
دهد و به وزیر بگوید که من احساس میکنم این
کار را بکنی آن طور میشود .این را لغو و به این
دستگاه ابالغ کردیم؛ به دلیل این که مدیریت
مختل میشود.

