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تازههای مطبوعات
تیتر روزنامه ها دربــاره آغــاز گام دوم کاهش
تعهداتبرجامی:
ایران :گام دوم ،داخل برجام /سازندگی :گام دوم
ایــران :چشم در برابر چشم /آفتاب یزد :گام دوم
ایــران ،تکاپوی اروپــا /اعتماد :پیام واحد ایران به
 :1+4به هرقیمتی در برجام نمی مانیم/کیهان:
کاهش میلی متری تعهدات پاسخ لگد اروپــا به
جنازه برجام نیست/همشهری :دوگانه تعلیق و
دیپلماسی /وطن امروز :آغاز آهسته گام دوم /جام
جم:ضرب 60دوم/آرمان:آخرینفرصتبهاروپا/
جوان:آغازغنیسازیبدونمحدودیت.
••هفتصبح-اینروزنامهبااشارهبهانتشارنسخه
روز شنبه خود در اندازه کوچک تر و فقط در تهران
نوشت :بحران کاغذ باالخره ما را از پا انداخت و
باوجود برنامه ریزی روزنامه برای تامین کاغذ هنوز
این کاغذها از گمرک ترخیص نشده است .شایان
ذکراستروزگذشتهنیزروزنامهسازندگیبهدلیل
مشکالتکاغذبهصورتمکتوبمنتشرنشد.
••آرمان-فرزانهترکانعضوحزبکارگزارانگفت:
اگر قرار باشد تجربههای قبلی به کار نیاید ،شبیه
انتخابات قبلی با عدم تایید صالحیتها مواجه
شویم ،بعید میدانم که احزاب اصالحطلب حاضر
باشندلیستهایدرجه 2و 3ببندند.
••فرهیختگان -این روزنامه در گزارشی انتقادی
نوشت :بررسیهای آماری نشان میدهد در سال
 1398هر کارمند شرکت ملی نفت ایران بهطور
میانگین  17میلیون و  888هزار تومان حقوق و
مزایا دریافت میکند .به عبارتی دیگر هر کارمند
شرکت ملی نفت بهطور میانگین ساالنه بیش از
 214میلیون تومان حقوق و مزایا از این شرکت
دریافتمیکند.
••رسالت-اینروزنامهدرگزارشینوشت:پزشکان
برای افزایش تعرفه هایشان ،حاضرند آسمان را
به زمین بدوزند ،حال آن که تعرفه های پزشکی از
زماناجرای«طرحتحولسالمت»تابهامروزنزدیک
به ۴۰۰درصدافزایشراپشتسرگذاشتهاست.
••ایــران -هــادی خانیکی با استقبال از انتشار
فراخوان انتخاب مسئوالن وزارت نیرو نوشت:
اعتمادبهمردم،ارتقایسرمایهاجتماعی،پشتیبانی
از گشودگی در حلقههای تصمیمگیری و شفافیت
در اطالعرسانی را باید جدی گرفت و کلیت چنین
نوآوریهایسیاستیرابرایتقویتنیرویانسانی
دولتارجنهاد.
••کیهان-یکتلویزیونسلطنتطلبکهنامایران
را هم بر خود دارد ،طی سه روز اخیر بارها و بارها
روز استقالل آمریکا را تبریک گفت! این شبکه
تلویزیونی ،روز یاد شده را به هر بهانه تبریک گفت تا
ثابتکندبرعکسادعاهایمکررخودنهتنهاعرقی
به ایران و ایرانی ندارد بلکه در نقش حافظ منافع
دولت آمریکا در راه ترویج ارزشهــای غربی وارد
عملشدهاست.

انعکاس
••عصرایران نوشت  :در مواجهه با انتخابات
اسفند  98مجلس در میان اصالح طلبان چهار
گرایش دیده میشود :گرایش اول :مشارکت
تنها با نیروهای اصلی .دوم« :آش نخورده و
دهان سوخته» نشویم .سوم :ماندن در صحنه در
هر حالت و چهارم :کنار ایستادن و دامن زدن به
رقابت پنج طیف اصولگرایان.
••تابناک نوشت  :جانشین فرمانده قرارگاه
ثــارا ...تهران در پاسخ به سؤالی دربــاره علت
تغییر رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:
طبیعی اســت وقتی دولــتــی عــوض مـیشــود و
رئیسجمهوری جدید سر کار میآید ،وزیرانش
را تغییر میدهد .کوثری در پاسخ به این سؤال که
میانگین حضور فرماندهان سپاه در قامت رئیس
سازمانبسیجمستضعفینبیشازسهسالاست،
آیا تغییر زودهنگام سردار غیبپرور معنی خاصی
دارد؟ میگوید :این سؤال را باید از فرمانده کل
سپاه پرسید .به هرحال با جابه جایی فرمانده
کل سپاه این تغییر و تحوالت صورت گرفته است.
••سایت  598ادعا کرد :داده ها و اطالعات
بسیاری از عزم رئیس فعلی مجلس برای حضور
در انتخابات ریاست جمهوری ســال 1400
موجود است .هرچند علی الریجانی ،خود منکر
این موضوع است ولی اظهارات رجال سیاسی
کشور ،اطرافیان و همفکران اصالح طلب وی
از برنامه ریزی او برای تصاحب کرسی ریاست
جمهوری حکایت دارد.
••تابناک نوشت  :رئیس دانشگاه شهید بهشتی
از تحریم مجدد ایــن دانشگاه در قالب اسناد
برجامی خبر داد و گفت :اتحادیه اروپا مجدد تا
هشت سال آینده دو دانشگاه شهید بهشتی و
صنعتی شریف را در لیست تحریمهای برجامی
قرار داد و در همین زمینه مقاومت و حساسیت
زیادی در انتشار مقاالت علمی غیر از موضوعات
فیزیک و هستهای در مجامع بینالمللی انجام
می شود.
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«گریس»در ازای برگزیت

برخیرسانههاازمعاملهبولتونودولتانگلیسبرسرتوقیفنفتکشحاملنفتایران خبردادند
طــاهــری -بــرخــی مــنــابــع خبری
گزارشمیدهندکهتوقیفنفتکش
ایرانیتوسطنیرویدریاییانگلیس
که برخالف قوانین بین المللی و
حتیاتحادیهاروپابودهاست،نتیجه
یک معامله مشترک میان انگلیس و
آمریکاست.آنگونهکهپایگاهخبری
تحلیلی«نورنیوز»روایتکردهاست،
تالشهابرایتوقیفنفتکشحامل
نفتایرانازدوهفتهپیشوهمزمان
باافزایشفشارهابرایبرکناریجان
بولتونمشاورامنیتملیکاخسفید
آغازشدهبود.اینپایگاهخبریاقدام
غیرقانونی دولت «ترزا می» را نوعی
تنفس مصنوعی به جان بولتون و
تندروهای کابینه ترامپ دانست
و تأکید کــرد کــه ایــن اقـــدام بــدون
شک با هماهنگی کامل نومحافظه
کاران برای احیای جایگاه از دست
رفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید
بــوده اســت .بــراســاس گـــزارش ها
برخی منابع معتقدند جان بولتون
درقبالایناقدامبهمقاماتانگلیس
قول داده تا در روند «خروج انگلیس
از اتحادیه اروپ ــا» فشارهایی را به
سود لندن در بروکسل وارد آورد .در
همینزمینهنیکرابرتسونخبرنگار
ســـی.ان.ان هم در گزارشی که از
نزدیکینفتکشتوقیفشدهمخابره
می کرد ،تصریح کرد که این اقدام
از سوی دولت انگلیس و به نیابت از
آمریکاصورتگرفتهاست.لحظاتی
پس از توقیف ایــن نفتکش نیز هر
چند انگلیس مدعی شده این اقدام
بااستنادبهتحریمهایاتحادیهاروپا
علیهسوریهصورتگرفتهاما«جوزپ

بـــورل» سرپرست وزارت خارجه
اسپانیاکهقراراستدرماههایآینده
جانشینموگرینیمسئولسیاست
خارجی اتحادیه اروپــا شــود ،گفته
بود «،انگلیس به دستور آمریکا» این
نفتکشراتوقیفکردهاست.روایتی
کهگاردینهمآنراتاییدکرد.ایندر
حالی است که تحریمهای اتحادیه
اروپــا صرفا بــرای کشورهای عضو
این بلوک الزماالجراست و نفتکش
ایرانیازآبهایبینالمللیدرحال
گذر بوده و ایــران نیز عضو اتحادیه
اروپا نیست که بخواهد تحریمهای
ایناتحادیهرااجراکند.
▪ظریف:توقفنفتکشبهنیابتاز
تیم«ب»انجامشدهاست

محمد جــواد ظریف وزیرخارجه
کــشــورمــان هــم در تــوئــیــتــی که
روزگــذشــتــه منتشر ک ــرد ضمن
غیرقانونیخواندنتوقیفنفتکش
ایرانیگفت:ایناقدامکهبهنیابتاز
«تیم ب» انجام شده ،دزدی دریایی
است.اصطالح«تیمب»کهازسوی
وزیر امورخارجه به کار گرفته شده
اســت اش ــاره دارد بــه چهره های
تندرویضدایرانیشامل:بولتون،
بنیامین نتانیاهو ،بن سلمان و بن
زایــد .ظریف همچنین این اقدام
نظامیان انگلیس را یــک بدعت
خطرناک خواند که «باید همین
االنپایانیابد».کارلبیلتنخست
وزیــر اسبق سوئد هم در توئیتی
درباره وضعیت این نفتکش نوشت
که«منطقتوقیفنفتکشیکهعازم
سوریه بود مرا قانع نمیکند .آن ها

گزارش خبری

واکنش کدخدایی
بهادعایاهدایآپارتمان
به برخی نمایندگان
انـــوار -سخنگوی شـــورای نگهبان
دربــاره گــزارش انصراف نمایندگان
از استیضاح در قبال گرفتن آپارتمان
گفت :اگر این گزارش به شورا ارسال
شــده بــاشــد مانند دیــگــر گـــزارش ها
ب ــررس ــی خ ــواه ــد شـــد .عباسعلی
کدخدایی در گفت وگــو با خراسان
درباره اظهارات اخیر نماینده نجف آباد
مبنی بر این که فهرست نمایندگانی
که از استیضاح وزیران در قبال گرفتن
آپارتمان انصراف داده اند به شورای
نگهبان گزارش شده  ،اظهار کرد« :من
هم این خبر را دیده ام اما اطالعی از
گزارش ندارم و نمی توانم اظهار نظر
کنم».
ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس
در گفت وگو با تسنیم با ادعــای این
که در استیضاح وزی ــران لیستی در
مجلس داریم که آپارتمانهایی برای
استیضاح نکردن آن وزیر به نمایندگان
داده شده است  ،افزود :این لیست به
شــورای نگهبان هم داده شده است.
وی افزود :لیست مربوط به دورههای
قبل و همین دوره هم است یعنی فقط
مــربــوط بــه دور ه قبل (مجلس نهم)
نیست.بسیاری از رد صالحیتها
هم به همین دلیل بوده است .دراین
بــاره کدخدایی  سخنگوی شــورای
نگهبان به خراسان گفت :گزارش های
زیادی به شورای نگهبان می رسد اگر
این گزارش به شورا ارسال شده باشد
مانند دیگر گزارش ها بررسی خواهد
شــد .وی در ایــن بــاره که آیــا گــزارش
هایی از این دست در تایید صالحیت
نمایندگان تاثیر خواهد داشت یا خیر؟
گفت :همه گ ــزارش هــا بــررســی می
شود و اگر تخلف صورت گرفته باشد
به طور قطع در زمان بررسی صالحیت
ها مالک قرار می گیرد .روز گذشته
محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت
نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در گفت
وگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد:
تاکنون م ــوردی در ایــن خصوص به
هیئت مذکور اعالم نشده است.

به تحریمهای اتحادیه اروپا ارجاع
میدهند اما ایــران عضو اتحادیه
اروپا نیست و اروپا اصوال نمیتواند
تحریمهای خــود را بــه دیــگــران
تحمیلکند.ایندقیقاهمانکاری
استکهآمریکامیکند».
▪رئیسی:به نفع انگلیس است
که هرچه زودتــر نفتکش را رفع
توقیفکند

از ســوی دیگر آیــت ا ...ابراهیم
رئیسی نیز در جمع شورای عالی
قــضــایــی ،اقـــدام نــیــروی دریــایــی
انگلیسرابهنیابتازآمریکادانست
و ایــن کــار را نقض همه قوانین
و مــقــررات بین المللی خــوانــد.
رئیس دستگاه قضا ضمن هشدار
به دولــت انگلیس تصریح کــرد« :
به نظر میرسد که انگلیسیها و
اروپاییها به خوبی از دسترسیها
و ظرفیتهای جمهوری اسالمی
باخبرهستندوبرایناساسبهنفع
خــودشــان اســت که هر چه زودتــر
نسبت به رفع توقیف این نفتکش
اقدامکنندوگرنهبایدمنتظرعواقب
اینکارباشند».امیرسرتیپحاتمی

وزیردفاعهمدرسخنانیتأکیدکرد
که به یقین این نوع راهزنی دریایی
توسطمابیپاسخنخواهدماند.
▪پیگیری وزارت خارجه درباره
نفتکشایرانی

روزگذشته همچنین «راب مک
ایر» سفیر انگلیس در تهران برای
سومین بار ظرف چند روز اخیر در
وزارت امور خارجه حضور یافت.
او در هنگام خروج از این وزارتخانه
در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی
بر این که علت حضور وی در این
وزارتخانه چه بــوده اســت ،گفت:
(!Just businessفقط تجارت!) با
این حال عباس موسوی سخنگوی
وزارت امورخارجه دربــاره حضور
سفیر لندن در وزارت خارجه گفت
کــه ایــن مــوضــوع احــضــار نــبــوده و
دلیل آن پیگیری وزارت خارجه
درخصوص نفتکش توقیف شده
ایرانی در تنگه جبل الطارق بوده
اســت .البته شایان ذکر است که
پیش از این دو بار سفیر لندن به
وزارتخارجهدراینموضوعاحضار
شدهبود.
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موسوی :آمریکا می تواند درگوشه ای
از مذاکرات ایران و  4+1بنشیند
هادی محمدی – «اواخر ژوئیه (اوایل مرداد)» زمانی است که به گفته سخنگوی وزارت
امور خارجه امکان دارد که دوباره وزیران خارجه ایران و  ۴+۱را دور یک میز جمع کند تا
راهی برای حل مشکالت موجود برجام و بی عملی اروپا بیابند .مذاکراتی که برخی منابع
پیش بینی می کنند احتماال آمریکا هم در آن حضور خواهد داشت ،البته به گفته سید عباس
موسوی ،آمریکایی ها می توانند در «گوشهای» از نشست کمیسیون مشترک برجام حضور
یابند .موسوی که روز گذشته در نشست خبری به سواالت خبرنگاران پاسخ می داد ،در
پاسخ به چند سوال بر مذاکره ناپذیر بودن اصل برجام تاکید کرد و در این زمینه به صراحت،
راهبرد «برجام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» را مورد تاکید قرار داد .وی اضافه کرد که
مذاکرات ما با گروه  4+1در قالبهایی مثل کمیسیون مشترک برجام صورت گرفته و انجام
میشود و موضوع جدیدی نیست و برجام پروندهای است که به نتیجه رسیده و ما آن را خاتمه
یافته میدانیم .وی هدف اصلی مذاکرات آینده را “اجرای تعهدات از سوی  “ ۴+۱توصیف
کرد و کنایه ای هم به آمریکایی ها زد و با بیان این که اگر آمریکاییها خواهان بازگشت به این
روند هستند باید از جنگ اقتصادی علیه ایران دست بردارند افزود که آن ها می توانند در
قالب کمیسیون مشترک برجام در«گوشهای» حضور داشته باشند .حرف و حدیث ها درباره
احتمال حضور آمریکا در مذاکرات ایران و  4+1زمانی باال گرفت که کاخ ریاست جمهوری
فرانسه دو روز پیش در تشریح روایتش از دومین گفت و گوی تلفنی ماکرون با روحانی طی12
روز گذشته که شنبه شب انجام شده است ،مدعی شد ،دو رئیس جمهور برای «بررسی شرایط
از سرگیری گفت و گوها بین همه طرف های برجام» در مهلت زمانی تا 24تیر به توافق رسیده
اند .رئیس جمهور در گفت و گوی خود با ماکرون گفته بود « :توقف کلیه تحریمها میتواند
آغازی برای یک حرکت بین ایران و ۵+۱باشد ».پس از آن سیدعباس عراقچی معاون سیاسی
وزیرخارجه کشورمان هم  گفته بود «ایران بعد از خروج آمریکا از برجام دیگر مفهومی به نام
 ۵+۱را به رسمیت نمی شناسد ».با این حال عراقچی احتمال حضور آمریکا در نشست آینده
 ۴+۱را رد نکرد اما موضع اصولی ایران را تکرار کرده بود که «واشنگتن می تواند در قالب
جلسات ایران و  ۴+۱حضور داشته باشد که البته شرط اول آن رفع تحریمهای نفتی و بانکی
است؛ هرچند بقیه تحریمها هم حتما در مراحل بعدی مدنظر خواهد بود» .سخنگوی وزارت
خارجه در نشست خبری دیروز خود از سفر دوباره مشاور دیپلماتیک امانوئل ماکرون رئیس
جمهور فرانسه طی روزهای آینده به تهران خبرداد .براساس اعالم فرانسه این سفر قرار
است امروز انجام شود  .شب گذشته مایک پنس معاون اول ترامپ مدعی شد آمریکا خواهان
مذاکره با ایران است اما «از مواضع خود عقبنشینی نمی کند ».همزمان دیروز وزیر خارجه
کشورمان با اشاره به توهمات سیاستمداران موسوم به تیم «ب» در توئیتر خود نوشت« :تیم
"ب" این توهم را به ترامپ فروخت که کشتن برجام از طریق تروریسم اقتصادی میتواند برای
او توافقی بهتر به ارمغان بیاورد .با آشکارتر شدن این که توافق بهتری در کار نیست ،آن ها
در اقدامی عجیب خواستار پایبندی کامل ایران به توافق هستند .خروج از این وضعیت راه
دارد ،اما نه وقتی که تیم "ب" سررشته امور را در دست دارد».

