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تازههای مطبوعات
••صبح نو -این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره
به حواشی آزادی کشتی حامل نفتکش ایرانی
نوشت :دیپلماسی در دنیای فعلی بیش از آن که
ابزاری برای چانهزنی باشد ،لعاب شیک و پرزرق
و برق اعمال قدرت است وگرنه بدون اهرمهای
قدرت و دلخوشکردن صرف به شعارهای شیک
بینالمللی ،آن بر سر یک ملت خواهد آمد که
امروز بر سر برجام آمده .کاش این درس عبرتها
را فراموش نکنیم.
••اعــتــمــاد -عــلــی شــکــوهــی ،فــعــال سیاسی
اصال حطلب درخصوص برخی ادعاها دربــاره
حضور نداشتن آیت ا ...مصباح در مبارزات پیش
از انقالب نوشت :این موضوع را شخصا بررسی
کردم و قرائن زیادی را در کنار هم قرار دادم و
شخصا به این نتیجه رسیدم که سخن دوستان
اصال حطلب در نفی ابعاد مبارزاتی شخصیت
جناب مصباحیزدی چندان درست نیست.
••کیهان -حسین شریعتمداری در پایان
یادداشتی با اشاره به اختالفات اخیر میان آیات
یزدی و آملی نوشت :از سرودههای سعدی است
 و به درستی سروده و حکیمانه نیز هست -که:َگه بود کز حکیم روشــن رای /بر نیاید درست
تدبیری /گاه باشد که کودکی نادان/بهغلط بر
هدف زند تیری.
••ایــران -این روزنامه با اشــاره به مهلت دولت
به دستگاه ها برای وارد کردن اطالعات خود
در سامانه شفافیت حقوق و مزایا نوشت :به نظر
میرسد باید امیدوار بود تا پایان شهریور این
گام بزرگ دولت برای شفافیت برداشته شود.
اکنون همه میتوانیم به سایتهای کشورهای
پیشرفته برویم و حقوق و دریافتی همه کارکنان
آنان را ببینیم .مث ً
ال در کانادا اسامی افرادی که
باالی صد هزار دالر در سال درآمد دارند در سایت
هست .در ایران باید کلیه دریافتیها و نیز سایر
امتیازات مادی ثبت شود.

انعکاس
••فردانیوز گــزارش داد :علی الریجانی در
یک مصاحبه داغ با شبکه ان بی سی آمریکا از
مصاحبه کننده پرسید« :در  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
چه اتفاقی افتاد؟ آیا می دانید؟» مصاحبه کننده
به این ســوال پاسخ نــداد و گفت :آیا به نظرتان
پذیرش مذاکره هسته ای از سوی ایران اشتباه
بود؟ الریجانی در پاسخ گفت« :اول پاسخ مرا
بدهید ۲۸ .مرداد چه روزی بود؟» خبرنگار در
پاسخ گفت :در ایران کودتا شد .الریجانی پرسید:
چه کسی آن را طراحی کرد؟ خبرنگار جواب داد:
من نمی توانم به آن پاسخ دهم .رئیس مجلس
در ادامه گفت« :وزیر اسبق خارجه شما به این
سوال پاسخ داد و از ایران عذرخواهی کرد ،پس
به آقای هوک که به تازگی گفته بود آمریکایی ها
در این ماجرا هیچ نقشی نداشتند این موضوع را
یادآوری کنید».
••خبرآنالین نوشت :محمدتقی رهبر ،یکی
از اعضای جامعه روحانیت مبارز گفت :جبهه
پــایــداری همیشه به ســاز مخالف زدن معروف
است ،به تازگی هم آقای محصولی گفتهاند اگر ما
لیست جدا هم بدهیم رای خواهیم آورد .درحالی
که در جلسات شورای مرکزی گفته میشود از
همه خواستهاند تا با هم باشند اما مثل این که
آقایان پایداری این خواسته را نپذیرفتهاند.
••تابناک گزارش داد :فرد فلیتز ،رئیس دفتر
سابق بولتون به نیویورکر گفته است که بعد از
هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی توسط ایران،
روابط پمپئو و بولتون رو به وخامت گذاشته تا
جایی که به گفته یک منبع آگــاه« ،آن ها با هم
صحبت نمیکنند» و پیا مهایشان را معمو ًال از
طریق واسطهها به هم میرسانند.
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ارزیابیرسانههایبینالمللیازپیروزیدریاییایران
لس آنجلس تایمز« :گریس  »1آزمون ناموفق کارزار فشار حداکثری علیه ایران بود

اگــر قــرن هــای اخیر به انگلیس لقب سلطان
دریاها داده بودند و بعدها این لقب به آمریکایی
ها گفته می شد ،در هفته های گذشته شاهد
شکست هر دوی این کشورها در آب های آزاد
مقابل ایــران بودیم .پس از یک نزاع  45روزه
دیپلماتیک ،حقوقی و سیاسی که در این اواخر
در حال ورود به حوزه نظامی هم بود ،باالخره
ایران موفق شد با اقتدار نفتکش عظیم خود را
از چنگ متحدان آمریکا بیرون بکشد .موضوعی
که کارشناسان و رسانه های بین المللی آن را
معلول اقتدار دریایی جمهوری اسالمی و یک
پیروزی دیگر بــرای ایــران ارزیابی می کنند.
کشتی عظیم گریس  1که حاال به «آدریان دریا»
تغییر نام داده حامل  130میلیون دالر نفت
خام ایران است .روزنامه لس آنجلس تایمز در
گزارشی تأکید کرد «رفع توقیف تانکر گریس
 1نشان داد که آمریکا در همراه کردن متحدان
خود برای کــارزار فشار حداکثری علیه ایران
شکست خورده است ».این روزنامه به  نقل از
کارشناسان مسائل بین المللی نوشت« :آزادی
ورفعتوقیفگریس ۱یکآزمایشبرایمتحدان
آمریکا بود مبنی بر این که آیا کشورهای اروپایی
در اجــرای تحریمهای حداکثری آمریکا علیه
تهران با واشنگتن همکاری میکنند یا این
که راه خودشان را میروند و راهکار خودشان
را دارنــد؟» روزنــامــه تایمز انگلیس هم در این
بــاره نوشت« :ناکامی آمریکا در پیشگیری از
آزادی نفتکش و رفع توقیف ایــران از نفتکش
خود "شکستی مفتضحانه" برای آمریکاست».
روزنــامــه اتریشی دی پرسه ،اتفاقات اخیر را
یک پیروزی جدید برای ایرانی ها در منازعات
منطقه خلیج فارس دانست و در رسانه های
منطقه ای نیز روزنامه اینترنتی رأی الیوم تأکید
کرد :اعتبار آمریکا در ماجرای نفتکش ایرانی
زیر سوال رفت به ویژه آن که حکم دادگاه این
کشور بالاجرا باقی ماند .اهمیت این شکست

شمخانی :مانند برخی از مردم
معتقدم امضای برجام اشتباه بود
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان
گفت که او هم مانند برخی از مردم ایران
معتقد است که «امضای برجام در سال 94
اشتباه بــود» .علی شمخانی این مطلب را
در گفت و گو با شبکه خبری «ان.بی.سی»
آمریکا مطرح کرد .در این گفتوگو شمخانی
افــزود :برخی از مــردم ایــران احساس می
کنند که امضای توافق هسته ای در سال
 )1394( 2015اشتباه بود ».در این بخش
از گفت وگو «لستر هولت» خبرنگار «ان.
بی.سی نیوز»از شمخانی پرسید« :آیا شما
هم یکی از آن مــردم (که چنین احساسی
دارند) هستید؟» دبیر شورای عالی امنیت
ملی پاسخ داد« :بله؛ من تابع دیدگاه های
ملتم هستم؛ مــردم ایــران ».وی همچنین
درباره نتیجه تحریم های آمریکا گفت« :در
خیابا ن هــای تهران قــدم بزنید .خواهید
دیــد که مــردم ما چقدر بانشاط هستند و
متوجه خواهید شد آمریکا به آن چه که
می خــواســت ،نرسیده اســت ».وی تاکید
کرد که سیاستهای آمریکا ،ایــران را به
زانو در نخواهد آورد .به گزارش مهر و ایسنا،
شمخانی آمریکا را متجاوز و عامل اصلی
تنش در منطقه خواند و هشدار داد که آمریکا
باید عاقالنه عمل کند .دبیر شورای عالی
امنیت ملی افزود :هدف تحریمها ،مذاکره
نیست بلکه وادار کردن ما به تسلیم است.

برای آمریکا در خشم وزیر خارجه این کشور از
انگلیس و جبل الطارق کام ً
ال مشخص است.
پمپئو با تکرار ادعاهای قبلی خود یونان را تهدید
کرد که همکاری با خدمه این نفتکش و کمک
کردن به آن« ،حمایت از یک سازمان تروریستی»
خواهد بود.
▪هشدار ایــران به آمریکا از طریق سفارت
سوئیس

در واکنش به این تحوالت سرلشکر باقری،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان
گــفــت :توقیف کشتی متخلف انگلیسی و
در نهایت آزادســـازی نفتکش کشورمان در
جبلالطارق ،نشاندهنده این واقعیت است
که انقالب اسالمی با اقــتــدار به مسیر خود
برای دستیابی به آرمانهای واالیــش ادامه
میدهد .سردار کوثری جانشین قرارگاه ثار
ا ...سپاه هم به احتمال دیوانگی آمریکا برای
توقیف مجدد نفتکش آدریان دریا اشاره و تاکید
کرد :اگر آمریکاییها یا کشور دیگری دست به
اقدام دیگری بزنند قطعا با شدت بیشتری با
آن ها برخورد میکنیم .همچنین سخنگوی
دستگاه دیپلماسی کشورمان هشدار داد حتی
صحبت از توقیف مجدد این نفتکش میتواند
امنیت کشتیرانی در آبهای آزاد را به مخاطره
انــدازد .به گفته سیدعباس موسوی «ایران از
طریق سفارت سوئیس به اطالع مقامات آمریکا

رسانده که چنین اقدامی میتواند عواقب
سنگینی در پی داشته باشد».
▪رئیسی :آزادی کافی نیست ،ایــران باید
غرامت بگیرد

مسئله دریافت غرامت از انگلیس نیز موضوع
دیگری بود که مقامات کشورمان بعد از آزادی
نفتکش ایرانی مطرح کرده اند؛ آیت ا ...رئیسی
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی
تأکید کرد« :رفع توقیف نفتکش آدریــان دریا
کافی نیست و باید با پیگیری های حقوقی،
خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای
همه آن ها که بر خالف موازین بین المللی اقدام
می کنند ».درایــن باره محمودی ،کارشناس
بی بی سی گفت :کشتی با این عظمت حداقل
روزی  300تا  400هزار دالر برای ایران هزینه
دارد؛ یعنی ایران می تواند مبالغ سنگینی را
به عنوان غرامت درخواست کند .به گفته این
کارشناس راه حقوقی در پیش پای ایران ،طرح
شکایت در دادگاه اتحادیه اروپاست که اتفاق ًا
شانس ایــران هم در ایــن دادگــاه باالست .به
نوشته رویترز ،مقصد کشتی ایرانی ،یونان در
دریای مدیترانه خواهد بود اما یونان می گوید
درخواستی از ایران برای پهلوگیری این نفتکش
دریافت نکرده اســت .رسانه های یونانی نیز
نوشته اند که بنادر این کشور توانایی زیرساختی
برای میزبانی از این نفتکش عظیم را ندارد.
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ظریف:نمیخواهیمامنیتوپیشرفتکشور
بایکجملهترامپوجانسونفروبریزد
محمد جواد ظریف در جمع ایرانیان مقیم
ســوئــد بــا اشـــاره بــه ایــن کــه عـــزت ،امنیت
و پیشرفت یک کشور خریدنی و وارداتــی
نیست ،گفت :ما هیچ وقــت نمی خواهیم
امنیت ما با یک جمله آقای ترامپ فروبریزد.
نمی خواهیم هیچ وقت پیشرفتمان با یک
تصمیم آقــای پمپئو یا جانسون یا هر فرد
دیگری از چپ و راست فرقی نمی کند ،فرو
بریزد .به گزارش صداوسیما ،محمد جواد
ظریف افزود :می خواهیم بتوانیم امنیتمان
را خــودمــان تامین کنیم و پیشرفتمان از
ایرانیان خودمان نشأت بگیرد و نه از یک
قــدرت خــارجــی .ظریف در بخش دیگری
از سخنانش تأکید کرد  :ایرانیان هنوز هم
ایستاده اند اما ما نمی توانیم در پس مقاومت
مردم ناکارآمدی خودمان را پنهان کنیم.
وزیر امورخارجه تصریح کرد :اگر کم کاری
کــردیــم و اگــر نقصانی داشتیم ،شرمنده
مردمیم و نه طلبکارمردم .شرمنده مردم
هستیم که نتوانستیم آن گونه که شایسته
این مردم بزرگ است در خدمت آنان باشیم.
وی همچنین گفت :فــرامــوش نمی کنیم
کــه خدمت بــه مــردم فــروش عــزت آن هــا و
قربانی کردن شرف آن ها نیست .خدمت به
مردم تالش برای حفظ عزت آن ها در عین

تقویت توانمندی ها و قدرت معیشت شان
است .وزیر خارجه در جمع ایرانیان ساکن
سوئد اظهارات جالب و صمیمانه ای خطاب
به هموطنان خود مطرح کرد .او با بیان این
که «سعودی ها می گویند ظریف کــاره ای
نیست و مشکل ما با سردار سلیمانی است»
گفت« :بدانید دروغ می گویند .وقتی که
وزیر شدم با آقای سلیمانی صحبت کردم به
سعود الفیصل (وزیر خارجه اسبق سعودی
که چندسالقبلدرگذشت)پیشنهادکردیم
حاضریم راجع به یمن ،بحرین ،عراق ،سوریه
و لبنان صحبت کنیم ،در همان پیشنهاد
پیغام فرستادم اگــر فکر می کنید به قول
خودتان من "ماله کش اعظم" هستم  -آقای
پمپئو خیال می کند اگــر بدهد یک چاله
میدانیبرایشتوئیتبنویسدمنناراحتمی
شوم  -آقای سلیمانی با شما صحبت کند.
سعود الفیصل پاسخ داد که «جهان عرب
به شما ربطی نــدارد» حاال می بینید جهان
عرب به ما ربط دارد یا ندارد .در سوریه و یمن
شکست خوردند ».وزیــر خارجه کشورمان
همچنین در خــال سفرش به کشورهای
نروژ ،سوئد و فنالند اعالم کرد روز جمعه در
پاریس با ماکرون رئیس جمهور و لودریان
وزیر خارجه فرانسه دیدار می کند .این دیدار
از آن جهت اهمیت دارد که او ًال ظریف پس از
تحریمشتوسطآمریکابهقطر،کویت،فنالند،
سوئد و نروژ سفر کرده و حاال پاریس از اصلی
ترین متحدان آمریکا به این تحریم واشنگتن
بی اعتنایی می کند .ثانی ًا فرانسه در ماه های
اخیر ادعا کرده که برای کم کردن تنش ها
تالش می کند .همزمان سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید
کرد :اگر توافقات ایران با ژاپن و فرانسه به
خوبی پیش برود احتمال دیدار روحانی
با ماکرون و آبه شینزو افزایش پیدا
می کند.

