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تازههای مطبوعات
••ایران -علی ربیعی ،سخنگوی دولت با انتقاد
از آیین نامه جدید مجلس نوشت :در بخشی از
این آیین نامه آمده است که گویا رئیس جمهوری
و وزرا هر سال باید به مجلس گزارش ارائه کنند و
نمایندگان درباره گزارش آن ها قضاوت خواهند
کــرد .به نظر میرسد این رونــد به چیزی شبیه
رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد ....تجارب
شخصی من نشان میدهد این امر نه تنها موجب
افزایش نظارت و اصالح روشها نمیشود بلکه
دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالتهای
فلجکننده را بهدنبال خواهد داشت.
••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشتی
درخصوص توقیف نفتکش انگلیسی نوشت :با
قاطعیت میتوانیم و باید اعالم کنیم که نفتکش
انگلیسی را در یک اقدام متقابل و به تالفی توقیف
نفتکش ایران از سوی انگلیس ،توقیف کردهایم و
نه به علت تخلفات دریایی! و مادام که انگلیس به
دزدی دریایی پایان نداده و نفتکش ایران را آزاد
نکرده است با استناد به مفاد حقوق بینالملل،
به توقیف نفتکش مورداشاره و هر شناور دیگر آن
کشور ادامه خواهیم داد.
••جامجم-امیدمهدینژادبااشارهبهدیدارهفته
گذشتهجمعیازطنزپردازانبارهبرمعظمانقالب
گفت:دراینمراسمآقایشکیباجملهجالبیگفت
کهبهنظرمخیلیخوببود،اوگفت:دراینبحبوحه
درگیری با آمریکا و انگلیس و ماجراهای نفتکش
و پهپاد و ...کسی تصورش را میکند که رهبر
جمهوریاسالمیباعدهایطنزپردازدیداردارند؟
این نشان میدهد که رهبر معظم انقالب برای
فرهنگوهنرورسانهاهمیتزیادیقائلهستند.

انعکاس
••تابناک خبرداد  :حسام الدین آشنا مشاور
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات یک مقام
رسمی دولت ایــاالت متحده آمریکا دربــاره کم
بــودن قــدرت تصمیم گیری وزیــر امــور خارجه
کشورمان در حساب کاربری خــود در توئیتر
نوشت« :واضح است که ظریف بیشتر از رئیس
جمهور آمریکا از قدرت تصمیم گیری برخوردار
اســت ،زیــرا ای ــران هنوز چیزی را کــه او امضا
کرده ،اجرا میکند و آمریکا چیزی را که رئیس
جمهورش امضا کرده ،نقض میکند».
•• سایت 598نوشت:روزنامه«صدایاصالحات»
که در ماه محرم گذشته تلویحا به ساحت حضرت
رقیه(س) جسارت کرده بود ،این بار به استفاده از
واژه ای جعلی برای خلیج فارس پرداخته است.
ظاهرا گردانندگان محدود این روزنامه کم رونق و
بی تاثیر ،به دنبال آن هستند تا حداقل با «بدنامی»
همکهشدهنامیبرایخوددستوپاکنند.
••امیدنامه نوشت :سردفتر  39تهران با اشاره
به حادثه آتــش ســوزی روز چهارشنبه میدان
حسنآباد گفت :تعداد دفاتر جاری این دفترخانه
کــه در ایــن حــادثــه از بین رفته اســت ،بیش از
 700دفتر است که اسناد ارزشمندی از جمله
سندهای مربوط به آیـــتا ...کاشانی و دکتر
مصدق نیز طعمه حریق شد.
••دیپلماسی ایرانی نوشت :محمد کهندل،
عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل
اقتصاد بینالملل با بیان این که «تهران به روشنی
یک توازن قوا و توازن وحشت در منطقه ایجاد کرده
است .حتی قدرت ایران به جایی رسیده است که
دربرابر دزدی آشکار انگلستان یک اقدام مقابله به
مثل انجام می دهد و نفتکش انگلستان را توقیف
می کند» گفت :مجموعه عوامل دست به دست هم
داده است تا در نهایت شاهد باشیم که اکنون نرخ
ارزدرسایهتحوالتسیاسیوامنیتیکهمنطقاباید
افزایش پیدا میکرد طی هفته ها و ماه های اخیر رو
به کاهش گذاشته است...حتی اگر اقدامات ایران
قدری جدی تر یا زودتر انجام میگرفت ،مطمئن
باشید اکنون دالر به زیر ۱۰هزار تومان رسیده بود.
••رجانیوز خبر داد :نیکالس مــادورو رئیس
جمهور ونزوئال ضمن استقبال گرم از وزیرخارجه
کشورمان کنایه ای نیز به آمریکا زد و در ابتدای
دیــدارش با ظریف خطاب به عکاس ها گفت:
عکسبگیریداو(ظریف)خودشیکپهپاداست.
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پسلرزههایتوقیفنفتکشملکهدرلندن

موج انتقادها از پیروی دولت «می» از آمریکا در مقابله دریایی با ایران تا آن جا گسترش یافته که گاردین آن را به رقص کورکورانه با ساز واشنگتن تشبیه کرد

طاهری -پس از واکنش قاطع ایران
در برخورد با نفتکش متخلف انگلیسی
برخی از رســانــه هــا و شخصیت های
برجسته ایــن کشور ضمن انتقاد از
پیروی دولت «ترزا می» از سیاست های
ضدایرانی دولــت آمریکا به خصوص
جــان بــولــتــون ،دربــــاره ایــن موضوع
هشدار دادند .این هشدارها در حالی
اســت که هفته گذشته برخی منابع
خبری گزارش داده بودند که توقیف
نفتکش گریس که حامل نفت ایران بود
توسط نیروی دریایی انگلیس نتیجه
معامله لندن با بولتون بوده است .روز
گذشته جرمی کوربین رئیس حزب
کارگر انگلیس بعد از توقیف نفتکش
«استینا ایمپرو» ،دونالد ترامپ را مسبب
تنش های اخیر در خلیج فارس دانست
و تأکید کــرد :تصمیم تــرامــپ بــا پــاره
کردن توافق هستهای خطر درگیری
تمام عیار را شعلهور کرد .او در ادامه به
ضرورت مذاکره برای بازگرداندن توافق
هستهای از طریق سازمان ملل متحد
برای کاهش تنشها و تهدید به جنگ
در خلیج فــارس اشــاره کــرد« .ریچارد
بــورگــون» وزیــر دادگستری دولــت در
سایه انگلیس و قانون گذار ارشد این
کشور هم ضمن انتقاد از مواضع دولت
محافظه کار «می» در قبال ایران گفت
که انگلیس درباره ایران نباید همانند
موضوع عراق در سال  ۲۰۰۳با مواضع
آمریکا همراهی کند و به یک درگیری
کشیده شود .وی افزود :ما نمیخواهیم
آخر سر به پیامرسانان یا تابعان دونالد
ترامپ تبدیل شویم .هفته گذشته منابع
خبری ،توقیف گریس توسط انگلیس را
نوعی تنفس مصنوعی به جان بولتون و
تندروهای کابینه ترامپ و برای احیای
جایگاه از دســت رفته مشاور امنیت
ملی کاخ سفید توصیف کــرده و گفته
بودند که در مقابل این اقدام لندن ،جان
بولتون به مقامات انگلیس قول داده تا
در روند «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا»
(برگزیت) فشارهایی را به سود لندن در
بروکسل وارد آورد.
▪گاردین :لندن کورکورانه به ساز
واشنگتن میرقصد

درهمینزمینهروزنامهگاردینانگلیس
صراحت ًا به نقش بولتون در افزایش
تنش هــا میان تــهــران و لندن اشــاره
کرد و نوشت :تیم امنیت ملی بولتون
مستقیما در شکل دادن به رخداد جبل
الطارق ،نقش داشتهاست .این رسانه
در ادامــه گــزارش خود تصریح کرد که
این ظن وجود دارد که سیاستمداران
[حزب]محافظهکار که به انتخاب یک
نخستوزیر جدید بــرای رســیــدن به
قــدرت و برگزیت سرگرم بــودهانــد ،به
دام آمریکاییها افتادهاند .گاردین به
نقل از روزنامه ال پاییس درباره نقش
تیم بولتون در افزایش تنش ها میان
ایران و انگلیس و توقیف نفتکش حامل
نفت ایران در تنگه جبل الطارق اشاره
کــرد و اف ــزود« :گــریــس »۱که با پرچم
پاناما حرکت میکرد ،از ماه آوریل که
در ساحل ایران لنگر انداخته بود ،تحت
نظر ماهوار ههای ایــاالت متحده قرار
داشت .این ابرنفتکش که مملو از نفت
خام بود ،برای عبور از کانال سوئز بیش
از حد بزرگ بود و باید با دور زدن «دماغه
امید نیک» به سمت مدیترانه میرفت.
بنابر این گــزارش ،آمریکا  ۴۸ساعت
پیش از نزدیک شــدن ایــن نفتکش به
اروپا ،رسیدن آن را به اسپانیا اعالم کرده

و نیروی دریایی اسپانیا نیز آن را زیر نظر
گرفته اما اقدامی برای توقیف آن انجام
نداده است .این گزارش میافزاید« :به
هر حال ،بولتون به مادرید اتکا نکرده
بود .آمریکا ،بریتانیا را در جریان قرار
داده بود و درنهایت پس از نزدیک شدن
کشتی به جبل الطارق ،نیروهای ویژه
ارتــش انگلیس« ،مشخص نیست به
دستور چه کسی در لندن» ،به کشتی
حمله ک ــرد هان ــد .گــاردیــن در پایان
گزارش خود تصریح کرد :شرطبندی
بولتون پاسخ داده است .انگلیس...
در خط مقدم تقابل واشنگتن با ایران
قرار گرفته است...توافق هستهای در
آستانه فروپاشی است و لندن به تهدید
ایــران به «تبعات جــدی» ،آن هم بدون
آن که بداند نتیجه این اقدام چیست،
کورکورانه دارد به ساز جنگی بولتون،
میرقصد« .سیمون تــیــزدال» هم در
روزنامه انگلیسی آبزرور تأکید کرد که
این «جان بولتون» مشاور امنیت ملی
آمریکا بود که به منظور مجازات ایران
انگلیس را در دام خطرناکی انداخت.

دیـــروز همچنین روزنــامــه «ســانــدی
تلگراف» در کاریکاتوری تــاش کرد
نشان دهد که در منازعه ای که سران
دولت انگلیس با ایران به راه انداخته
انــد ،ترامپ به سالمت درحــال حفظ
منافع کشورش است.
▪ظریف :بولتون ،ناامید از جنگ با
ایران ،تالش کرد انگلیس را به باتالق
بکشد

درهــمــیــن حـــال ،ظــریــف در توئیتی
نوشت که جان بولتون بعد از ناکامی در
کشاندن ترامپ به جنگ قرن(با ایران)
و به دلیل ترس از فروپاشی تیم «ب»،
در حال پخش کردن سم خود به سمت
بریتانیاست به این امید که این کشور را
به یک باتالق بکشاند .وزیر امور خارجه
در ادامه هشدار داد که فقط احتیاط و
آیندهنگری میتواند چنین ترفندهایی
را خنثی کند.
▪سردرگمی انگلیس

با ایــن حــال به نظر می رســد مقامات

دولت انگلیس نیز که با طناب پوسیده
بــولــتــون بــه چــاه افــتــاده انــد راهــبــرد
مشخصی را برای خروج از این باتالق
نیافته اند.
پس از توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه
هرمز دولــت ایــن کشور نشستی فوق
العاده برگزار کرد که جزئیات زیادی
از آن منتشر نشد ولی وزیرخارجه این
کشور ضمن تأکید بر حل دیپلماتیک
این موضوع از تالش برای رفع توقیف
نفتکش حــامــل نفت ایـــران در جبل
الطارق(گریس )1سخن گفته بود و
از سوی دیگر طی نامه ای به شورای
امنیت سازمان ملل از ایــران شکایت
کرد .دولت انگلیس همچنین از کشتی
های خود خواسته است که فعال از تردد
در تنگه هرمز خودداری کنند ،وضعیتی
که به نظر می رسد نمی تواند برای مدت
طوالنی ادامه داشته باشد .معاون وزیر
دفاع این کشور گفته که «باید راه حلی
برای مسئله نفتکش پیدا شود» و لندن
هم «توان نظامی کافی» برای اسکورت
تمامی کشتی هایش ندارد.
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واکنشمنفعالنهمنافقینبهانتشارتصاویر
«جالدهایهشتگساز»
ی ــک ســنــد ل ــو رفــتــه از گــروهــک
تروریستی منافقین نشان می دهد
این جالدهای هشتگ ساز ،دو روز
بعد از انتشار تصاویر سوله های خود
در روزنامه خراسان و مستند سناریو
[در صداوسیما] دستورالعملی
تنظیم کــرده انــد تــا بتوانند موج
ناشی از این ضربه را کنترل کنند؛
دستورالعملی که حتی در آن از
ارتباط خود با توئیتر خبرمیدهند
و بــه مــذاکــره بــا توئیتر «از طریق
رابط اروپایی سازمان» برای بستن
اکــانــت هــای انــقــابــی هــم اشــاره
مــیشــود .گــروهــک منافقین در
روز شنبه  22تیر طی یک واکنش
منفعالنه به وسیله اکانت توئیتری
رودی جولیانی تصاویری از سلف
غذاخوری خود در آلبانی منتشر
کرد که در آن چند خانم میان سال
با عنوان «جوانان حاضر در آلبانی»
به دوربین لبخند می زدند .درست
در همین روز یعنی دو روز بعد از
انتشار گزارش «جالدهای هشتگ
ساز» نامه ای از سوی کمیسیون به
ضدتروریسم (!) سازمان
اصطالح
ِ
منافقین ابـــاغ ش ــده کــه در آن
از افزایش فعالیت های سایبری
کاربران ایرانی علیه این جالدهای
بالفطره ابراز نگرانی شده و سیاست
هایی برای مقابله با این اکانت ها
معرفی شده است.
▪پشت پرده ایجاد مشکل برای
اکانت هــای مهر ،ایرنا و باشگاه
خبرنگاران

در ای ــن نــامــه از مــســئــوالن یگان
ســایــبــری خــواســتــه شـــده ضمن

بــرگــزاری نشست هــایــی فــوری،
دســتــوراتــی از قبیل شناسایی
اکانت هــای نزدیک به جمهوری
اسالمی را دنبال کنند .بر اساس
ای ــن نــامــه ،کمیسیون تبلیغات
سازمان منافقین موظف شــده از
ظرفیت کانال «راسویاب» (که یک
کانال متعلق به منافقین است)
استفاده کند تا به منظور ایجاد
تــرس بــرای اکــانــت هــای انقالبی
اقدام کند .همچنین تخلیه تلفنی و
ارتباط گیری با اکانت های انقالبی
از طریق فضای مــجــازی از دیگر
دستوراتی اســت که منافقین در
واکنش به انتشار تصاویر سوله های
شان اتخاذ کرده اند؛ مسئله ای که
در روزهــای اخیر برخی کاربران
فضای مجازی به آن اشاره کرده اند.
▪مذاکره منافقین با توئیتر از
طریق رابط سازمانی

اما شاید یکی از مهم ترین بندهای
این نامه که پشت پرده بسته شدن
برخی اکانت های توئیتری ایرانی
در روزهای اخیر را نشان می دهد،
بند سوم این نامه است .در حالی
که در روزهــای اخیر اکانت هایی
مانند ایرنا ،باشگاه خبرنگاران و
مهر در توئیتر با مشکل مواجه شده
انــد ،بند ســوم ایــن دستورالعمل
می گوید« :حساب های توئیتری
بـــرای بسته ش ــدن لیست شــود
تــا در مــذاکــره بــا شــرکــت توئیتر
تــوســط رابــــط اروپــــایــــی اقــــدام
شود ».ارتباطی که نمی تواند بی
ربط به بسته شدن برخی حساب
های توئیتری ایرانی ها باشد.

