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تازههای مطبوعات
••ایــران  -محسن رهامی عضو شــورای عالی
سیاست گــذاری اصال حطلبان با بیان این که
جلسات هفتگی با مشاوران مقام معظم رهبری
ادامــه دارد ،افــزود :نقطه نظرات مطرح شده
در جلسات توسط آقای ابوترابیفرد به دست
رهبری میرسد.
••جــوان – ایــن روزنــامــه آزادی قریب الوقوع
نفتکش ایرانی را با تیتر «اقتدار در تنگه ،رهایی
ل الطارق» منعکس کرد.
در جب 
••کیهان – این روزنامه در پاسخ به واکنش علی
مطهری به آیت ا ...یزدی نوشت :افراد میتوانند
منتقد و مخالف نظام باشند اما مجلس ذات ًا بخشی
از ساختار جمهوری اسالمی است و کسی که به
این ساختار در قول و فعل التزام و اعتقاد ندارد،
طبیعت ًا نمیتواند جایی در مجلس جمهوری
اسالمی داشته باشد ،به صرف انتقاد نیز کسی
ردصالحیتنمیشودکهخودآقایمطهرینمونه
آن اســت؛ مگر اینکه او ادعــا کند انتقادهایش
ظاهرسازی و غیرواقعی است!
••آفتاب یزد – این روزنامه اظهارات کرباسچی را با
تیتر «کارگزاران متشتت و سردرگم» منعکس کرد.
••شــرق – مهندس توسلی دبیر کــل نهضت
آزادی در گفت و گو با این روزنامه اظهار کرد:
در آن شرایط هیچکس جز مهندس بازرگان
نمیتوانست این مسئولیت سنگین را برعهده
بگیرد زیــرا از یــک طــرف در میان روحانیون
مقبولیت داشــت و از سوی دیگر دارای پایگاه
اجتماعی وسیعی بود.

انعکاس
••خبر آ نال یننو شت  :محمد عطر یا نفر عضو
شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در پاسخ به
اصالحطلبانیکههویتاصالحطلبیکارگزاران
را زیر سوال برده بودند گفت :کارگزاران اصالح
طلب است...رکن اصلی اصال حطلبی واقعی
کارگزاران است؛ والسالم.
••عصرایران نوشت  :ظریف وزیر امور خارجه
ایــران در سفر اخیر خــود به دوحــه قطر ،برای
چندمین بار با شبکه الجزیره مصاحبه کرد .در
ماه های اخیر شاهد افزایش قابل مالحظه تعداد
مصاحبه شبکه الجزیره با مقامات ایرانی هستیم.
به نظر می رسد دوبــاره رابطه ایــران و الجزیره
خوب شده است .دفتر شبکه الجزیره در ایران
فعال تر از گذشته است .یادداشت ها و گزارش
هــای زیــادی از ایــران و نویسندگان ایرانی در
سایت الجزیره منتشر می شود .برخالف گذشته،
الجزیره در پوشش خبری تحوالت ایران ،رویکرد
مثبت و حمایتی از حکومت تهران دارد و خبرهای
منفی از ایران را پوشش نمی دهد.
••تابناک خبرداد :موسوی الری نایب رئیس
شــورای سیاستگذاری اصالحطلبان دربــاره
شایعه جایگزینی اش با عارف و شائبه سرلیستی
اصال حطلبان بــرای انتخابات آیــنــده مجلس
گفت :من از روزی که از دولــت بیرون آمــدم به
قول معروف" ،آردم را بیخته و َا َل َکم را آویختهام" و
قصدی برای حضور مجدد در قدرت ندارم.
••رکنا مدعی شد :پیام نیکفرد مدیر روابــط
عمومیشرکتسینماییخانهفیلموپخشکننده
فیلم «ای ــده اصــلــی» ،با اش ــاره به پخش نشدن
تیزرهای این فیلم از صداوسیما گفت :بعد از آن
که تیزرهای فیلم ایده اصلی به کارگردانی آزیتا
موگویی آماده شد ،آن را به صداوسیما ارائه کردیم
امابهمااعالمشدبایدبخشهاییکههانیهتوسلی
در آن حضور دارد ،حذف شود.وی ادامه داد :به ما
اعالم شد پخش تصویر و صدای هانیه توسلی در
قالب تیزر و برنامههای دیگر ممنوع است.

ازمیانخبرها

مرعشی:هیچ قصد همکاری
با الریجانی نداریم
سخنگوی حــزب کـــارگـــزاران بــا رد شایعات
درخــصــوص همکاری ایــن حــزب با چهره های
معتدلی مانند علی الریجانی تأکید کــرد که
کارگزاران جزء الینفک جبهه اصالحات است.
حسین مرعشی در بخشی از گفت و گوی خود
با نامه نیوز تأکید کرد که ما هیچ قصد همکاری
با آقای علی الریجانی نداریم ،آقای الریجانی
خودشان هم هنوز تکلیف شان با بقیه اصولگرایان
روشن نیست و این حرف اصال اساسی ندارد.
وی تصمیم گیری نهایی درباره این موضوعات را
موکول به نظر جمعی سازوکارهای تصمیم گیری
جبهه اصالحات دانست.
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پیاممحکمایرانبرایآغازگامسومکاهشتعهداتبرجامی

روحانی :مذاکرات را ادامه می دهیم اما اگر به نتیجه نرسید گام سوم کاهش تعهدات را حتما برمی داریم

هــادی محمدی –  14شهریور موعد دومین
فرصت 60روزه ایران به اروپا نیز پایان می یابد
و اگر همچون ماه های گذشته اروپا با بی عملی
به رفتار خود ادامه دهد ،ایران سومین گام خود
برای کاهش تعهدات برجامی اش را برخواهد
داشت؛ این پیامی است که این روزها در اظهارات
مقامات ایرانی به روشنی دیده می شود  .روز سه
شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی در کنار تاسیسات غنی سازی فردو چنین
پیامی را فرستاد و حاال حسن روحانی رئیس
جمهور کشورمان در نشست دولت به صراحت از
آغاز گام سوم سخن به میان می آورد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،روحانی
در ایــن نشست با بیان ایــن که با کشورهای
همسایه و دیگر کشورهای جهان در راستای
تقویت بیش از پیش روابط در حال گفت و گو و
مذاکره هستیم و در جریان روند کاهش تعهدات
نیز مذاکرات را ادامه میدهیم افزود« :ولی اگر
در پایان  ۶۰روز دوم به نتیجه نرسیدیم ،حتم ًا
مرحله سوم را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن باز هم
 ۶۰روز فرصت خواهیم داد تا به راهحل منطقی،

درست و متوازن برسیم و به تعهد در برابر تعهد
پایبند هستیم».وی بار دیگر هدف از آغاز کاهش
تعهدات ایران را «ایجاد تعهدات متوازن» اعالم
کرد و البته این را هم گفت که در کنار این کاهش
تعهدات خواهان مذاکره هم هستیم وهیچوقت
از تعامل و مــذاکــره فــرار نمی کنیم .روحانی
همچنین از«ایستادگی ،مقاومت ،مذاکره،
اخم و لبخند» به عنوان ابزارهای ایران در راه
دیپلماسی و رسیدن به هدف یاد کرد و افزود :
بنابراین از کاهش تحریمها به دنبال هدف بزرگ
تری هستیم که البته برخی درباره این موضوع
برداشت اشتباهی دارنــد و تصور میکنند از
تعامل به نتیجه نرسیده و راه جدیدی انتخاب
کردهایم در حالی که همیشه به دنبال تعامل بوده
و هستیم و به همین دلیل است که از برجام خارج
نشدیم و کاهش تعهدات را به صورت مرحلهای
برنامهریزی کردیم .محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهور نیز دقایقی بعد از این سخنان
روحانی در حیاط پاستور به میان خبرنگاران
آمد .وی ابتدا وضعیت مذاکره با اروپا را با عبارت
«جدیتر شده» توصیف و در عین حال تصریح

بیخبریظریفوزنگنهازرفعتوقیففوری«گریس»
درحالیکه روز گذشته خبرها حاکی از آزادی
قریبالوقوع کشتی توقیفشده ایران «گریس-
 »۱در جبلالطارق بود ،خبرگزاریهای رویترز
و آسوشیتدپرس شب گذشته به نقل از منابعی
در دولــت جبلالطارق اعــام کردند که هیچ
برنامهای برای آزادی فوری ابرنفتکش ایرانی
«گــریــس »۱-نــدارنــد .ایــن درحــالــی اســت که
سخنگویدولتمحلیجبلالطارقدوروزپیش
گفته بود که توقیف این نفتکش در روز 26مرداد
[شنبه]بهپایانمیرسدواینحکومتمحلیبنا
داردبهتنشباایرانپایاندهد.براساسگزارش
ایرنا ،پیشتر جلیل اسالمی ،معاون سازمان
بنادر و دریــانــوردی جمهوری اسالمی ایران
خبر داده بود که انگلیس به آزادسازی نفتکش
توقیف شده ایــران «عالقهمند» است و افزوده
بود« :اسنادی بین دو کشور مبادله شده که به
رفع توقیف این کشتی کمک میکند ».با این
حال روز گذشته محمد جواد ظریف وزیرخارجه
کشورمان درحاشیه هیئت دولت در پاسخ به
سوال خراسان درباره گزارش ها راجع به رفع
توقیف ابر نفتکش گریس ،نه آن را رد کرد و نه
تایید« :من هنوز خبر نــدارم ».همچنین بیژن
زنگنه وزیر نفت نیز در پاسخ به سوال خراسان
گفت« :می گویند قرار است آزاد شود اما من
چیزی نشنیدم».همچنین محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز درباره آزادسازی
کشتی ایــرانــی گفت :از همان روزی که این
اتفاق افتاد ،وزارت خارجه تالش گستردهای

را شروع کرده و خوب پیش میرود .وی افزود:
روند مذاکرات به گونهای است که آزادسازی
آن در حال انجام شدن است و تمام اسناد الزم
را هم برای دادگاهی در جبل الطارق فرستادیم
و در حال بررسی است ،به طور کلی روند مثبتی
وجود دارد و امید وارم که نتیجه مد نظر ما کسب
شود.درهمین حال به گزارش ایسنا ،یک منبع
آگاه در دولت عراق در گفت و گو با المیادین با
بیان این که کشورش برای حل بحران به وجود
آمده میان ایران و انگلیس نقش ایفا کرد ،افزود:
عادل عبدالمهدی در سفر اخیرش به تهران
پیام انگلیس را برای ایرانیها آورد .به گزارش
خبرگزاری مهر ،وال استریت ژورنال نیز مدعی
شد که به جزئیاتی از مذاکرات میان ایــران و
انگلیس در زمینه رفع توقیف نفتکش حامل
نفت ایران دست یافته و براساس این جزئیات
نوشت :ایــن مــذاکــرات «پیشرفتهای قابل
توجهی» داشته است.این روزنامه آمریکایی به
نقل از منابع نامعلوم مدعی شد که «ایران اعالم
کرده مقصد نفتکش این کشور به هیچ عنوان
سوریه نخواهد بود و به خصوص بعد از تغییر
پرچم نفتکش و اثبات این موضوع که مراکش
مقصد این کشتی است ،مذاکرات میان تهران و
لندن پیشرفت های قابل توجهی داشته است».
همچنینبیبیسیبراینخستینبارتصاویری
از داخــل نفتکش «گریس  »۱منتشر کــرده و
مدعی شده خدمه این کشتی که اغلب اتباع
هند هستند ،در وضعیت خوبی به سر میبرند.

کرد که اگر در روزهــای آخر ،مذاکرات مان به
جمعبندی نرسید حتما چگونگی برداشتن
گام سوم را اعالم خواهیم کرد ،اما در این که
در صورت موفق نبودن مذاکرات گام سوم را
برخواهیم داشت ،تردیدی نیست.
▪پیشنهاد سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
درباره گام سوم

از سوی دیگر فارس گزارش داد که سید حسین
نقویحسینیسخنگویکمیسیونامنیتملی
و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اجرای گام
سوم کاهش تعهدات ایران در برجام در واکنش
به بدعهدی اروپــا ،گفت :با توجه به نوع رفتار
غربیها و این که آنها هنوز وارد اقدام عملی
بــرای انجام تعهدات برجامی نشد هاند ،گام
سوم بدون شک و تردید در دستورکار جمهوری
اسالمی ایران قرار میگیرد .وی همچنین برای
گام سوم اقداماتی همچون توسعه بهرهبرداری
از سانتریفیو ژهای پیشرفته ،افزایش درصد
غنیسازی ،فعال کردن آب سنگین و تغییر در
نگهداری و ذخایر آب سنگین را پیشنهاد داد.
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پیام ویژهسیدحسننصرا...بهظریف

نصرا :...بیان حقیقت دربرابر طاغوت ها توسط شما بزرگ ترین جهاد است

در پی تحریم وزیر امور خارجه کشورمان ،سید
حسن نصرا ،...دبیر کل حزب ا ...لبنان پیام
ویژه ای خطاب به محمد جواد ظریف ،صادر و
اقدامات او در بیان «حقیقت در برابر طاغوت
های زمانه» را «بزرگ ترین جهاد» توصیف کرد.
به گزارش العالم ،سید حسن نصرا ...در ابتدای
پیامخودآوردهاست«:وقتیدولتآمریکاشخص
شما را مورد تحریم قرار داد و به فهرست شرف
اضافه کرد ،من و برادرانم تصمیم گرفتیم که
بــرای شما پیامی بفرستیم و طی آن مراتب
همبستگی وارادت خود را به شما اعالم کنیم،
اما من تصمیم گرفتم که ارســال این پیام را تا
امروز یعنی تا  14اوت به تاخیر بیندازم  ،روزی
که در آن  ،مقاومت لبنان ،آمریکا و اسرائیل را
در جنگ  33روزه در ماه های ژوئیه و اوت سال
 2006با حمایت و پشتیبانی کامل جمهوری
اسالمی ایــران ،شکست داد ».دبیرکل حزب
ا ...لبنان با اشاره به گفت و گوی جان بولتون
مشاور امنیت ملی آمریکا در سال  2006با یک
مسئول عرب گفت« :چند هفته بعد [از پایان
جنگ  33روزه] ،بولتون به یک مسئول عرب
گفت :اکنون باید جنگ را متوقف کنیم .مسئول
عرب به او گفت :آیا حزب ا ...راشکست دادید؟
بولتونگفت:نه.آنمسئولعربگفت:آیاحزب
ا...تسلیمشد؟بولتونپاسخداد«:نه،درصورتی

که جنگ ادامه پیدا کند ،اسرائیل با فاجعه ای
بزرگ روبه رو خواهد شد» .نصرا ...افزود :حال
بولتون که نظام جمهوری اسالمی ایــران را
تهدید به سرنگونی می کرد ،تا کنون نتوانسته
است در زندگی خود به هیچ دستاورد و پیروزی
برسد و در چنین روزهایی در سال ، 2006
آمریکا درحال عقب نشینی و شکست در برابر
مقاومت مردمی بود در کشوری با مساحت کم
 ،اما اکنون در برابر کشور بزرگ منطقه و ملتی
یکپارچه و نظامی منسجم و رهبری بزرگوار
چگونه عمل خواهد کرد؟ دبیرکل حزب ا...
لبنان خاطرنشان کــرد :شما ،جناب وزیــر که
همواره در محافل بین المللی فریادتان بلند
اســت و حقیقت را می گویید و به حق سخن
میگویید و در برابر طاغوت های زمانه (آمریکا و
ترامپوامثالآنها)میایستید،اینبزرگترین
جهاد است .نصرا ...در پایان این پیام نیز تاکید
کرد :آن ها خواستند شما را محاصره و تبعید
کنند و بترسانند اما تحریم آمریکا حضورتان را
مقتدرانهتر و تاثیرگذارتر کرده است و مقام و
جایگاهتان برتر شده و ان شاءا ...به همین شکل
مدافع مظلومان ومستضعفان و مقاومت باقی
خواهیدماند.دبیرکلحزبا...لبنانهمچنین
در پایان برای ظریف این طور دعا کرده است:
«حفظک ا ...ورعاک ونصرک وأ ّیدک».

