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(بحاراالنوار :ج ،۲ص ،۹۸ح)۴۹

مشهد اذان ظهر  12:35غروب آ فتاب 19:14

تازههای مطبوعات
••اعــتــمــاد -علی مطهری دربــــاره ادعــاهــای
اخیر درباره پرونده ترور دانشمندان هسته ای
گفت :به هرحال دولت و وزیر اطالعات سابق
(حیدر مصلحی) حتما باید پاسخ گوی این موارد
باشند .آن ها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و
با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند .آقای
مصلحی باید پاسخ گوی این سواالت و ابهامات
ایجاد شده باشد.
••فرهیختگان -مصطفی میرسلیم عضو ارشد
حزب مؤتلفه تأکید کرد :دستهبندی اصالحطلب
و اصــولــگــرا ب ــرای بــررســی و تحلیل جریانات
فرهنگی مناسب است ولی به درد بررسی مسائل
مربوط به اداره امور کشور نمیخورد.
••کیهان -اسامی داوران سی و دومین جشنواره
بینالمللی کودکان و نوجوانان اعالم شد .اما
نکته عجیب ،قرار گرفتن نام «لیلی رشیدی» در
بین داوران این جشنواره بود .عالو هبر این که
جای سؤال است که چرا بازیگری که سال هاست
حضوری در سینمای کودک و نوجوان نداشته و
کارنامهاش خالی از آثار و نقشهای قابل توجهی
است ،نامش درمیان داوران این جشنواره دیده
میشود ،وی مدتی قبل تصویر بیحجاب خود را
در فضای مجازی منتشر کرده بود.
••شرق -بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در
مصاحبه با این روزنامه گفت :اگر توافق با ایران به
هم بخورد ،برای ایاالت متحده رسیدن به توافق با
کره شمالی درباره برنامه هستهای پیشرفتهترش
بسیار سختتر خواهد بود.
••جمهوری اســامــی -مجموعه تلویزیونی
بــوی بــاران درحالی بیش از پنجاه قسمت آن
از شبکه یــک سیما پخش شــده کــه جامعهای
مملو از دروغ ،تهمت ،فساد و ...در آن به نمایش
گذاشته شده است و پلیس در این سریال نقشی
کام ً
ال بیخاصیت دارد .عجیب است که چرا
نیروی انتظامی به پخش این مجموعه هیچ گونه
اعتراضی نـــدارد ،مجموعهای که میلیار دها
تومان از جیب مردم برای آن هزینه میشود و
سیاهنمایی محور اصلی آن است.

انعکاس
••انتخاب نوشت :ناهید خداکرمی ،رئیس
کمیته سالمت ش ــورای اســامــی شهر تهران
که با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر
اصفهان ،به دادســرای رسانه و سپس دادگــاه
کارکنان دولــت فراخوانده شده بــود ،از سوی
دادگاهبدویمجرمشناختهشد.اینعضوشورای
شهرتهرانبهجرمتشویشاذهانعمومیمحکوم
به پرداخت چهار میلیون جریمه نقدی با تعلیق
دو ساله شده است .او از اتهام توهین به مقدسات
تبرئه شده است.
••سینما سینما نوشت :بهمن قبادی در نقد
معرفی فیلم مستند «در جستجوی فریده» به
رقابت های اسکار ،گفت :فیلمهای مستند چه
کوتاه و چه بلند ،نیازی به معرفی به آکادمی
ندارند .و این مستند با اکران در یکی دو سینمای
آمریکا می توانست به اسکار معرفی شود لذا چون
این فیلم از مسیر فیلمهای مستند وارد رقابت
نشده و در صورت پی بردن آکادمی به مستند
بودن فیلم ،احتمال خارج شدن آن از کلیه بخش
هــای آکادمی بسیار فــراوان اســت .شاید بهتر
باشد که این هیئت تا فرصت باقی است فیلمی
داستانی را به آکادمی معرفی کند.
••خبرآنالین خبر داد :صادقی نماینده تهران
دربــاره نتیجه شکایت خود از آیت ا ...صادق
آملی الریجانی نوشت :دادگاه ویژه روحانیت در
خصوص شکایت اینجانب مبنی بر ایراد توهین
و افترا به اینجانب در سخنرانی ایــراد شده در
همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی قرار
منع تعقیب صادر کرد.
••جـــام نــیــوز گـــــزارش داد  :تــوقــیــف غیر
قانونی َا برنفتکش «گریس »۱-توسط ناوگان
جبل طارق وبا همکاری تفنگداران نیروی دریایی
انگلیس حداقل  11/7میلیون دالر به ایران
خسارت زده اســت؛ خسارتی که باید از سوی
انگلیس به عنوان عامل این توقیف غیرقانونی
جبران شود.
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جدالدیپلماتیکایرانوروسیهباآمریکادرشورایامنیت

نماینده روسیه خطاب به پمپئو 80 :درصد تجارت ایران را تحریم کرده اید ،آن وقت می خواهید مذاکره کند؟
نمایش ساختگی کاخ سفید علیه ایران در شورای امنیت
سازمان ملل با پاسخ های صریح نماینده کشورمان و نیز
جدال دیپلماتیک نماینده روسیه با وزیر خارجه آمریکا
به شکست مجدد واشنگتن در عرصه دیپلماسی مقابل
ایران انجامید .موضوع این نشست « صلح و امنیت بین
المللی با تاکید برچالش های امنیتی خاورمیانه» بود
اما عمال به جلسه ای برای بحث درباره ایران تبدیل شد.
در این نشست درباره قطعنامه  ،2231برجام ،ائتالف
منطقه ای ،مکانیزم ماشه ،اینستکس ،ائتالف های در
جریان علیه ایران (ورشو -نشست منامه -نشست های
جده) و همچنین تنش ها در خلیج فارس و عبور و مرور
نفتکش ها صحبت و تبادل نظر شد .درباره موضوع این
نشست خبرآنالین گــزارش داد« :آن چه که پمپئو را
وادار به تشکیل این نشست کرد ،این بود که آمریکا به
شدت از پایان قطعنامه  2231واهمه دارد ».قطعنامه
ای که در سال  2020میالدی پایان می یابد و به موجب
آن ایـران از زیر تحریم تسلیحاتی و تحریم نهاد و چند
شخص مانند سردار قاسم سلیمانی خارج خواهد شد.
قطعنامه  2231درزمــان مذاکرات برجام به تصویب
شورایامنیتسازمانمللرسید.برخیرسانههانوشته
اند که پمپئو تالش کــرده این نشست به محلی برای
اجماع علیه ایران تبدیل شود اما برخالف سخنرانی
تند او ،کشورهای اروپایی و دیگر اعضای شورای امنیت
و حتی انگلیس از برجام حمایت کردند .به گزارش
رویترز در این نشست ،مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا
که در نشست پیشین این شورا درباره قطعنامه 2231
هم کوشیده بود تا اعضای شورای امنیت را به بازنگری
درباره پایان یافتن برخی محدودیت های این قطعنامه
در سال آینده ترغیب کند،ناکام ماند .پس از سخنرانی
پمپئو ،دیمیتری پولیانسکی معاون نمایندگی روسیه در
سازمان ملل متحد ،خطاب به وزیر خارجه آمریکا افزود:
آقای پمپئو  ،ما خیلی با دقت به صحبت های شما گوش
کردیم...معلوم شد که شما از کلمات زیادی استفاده
کــرده اید که دارای مفهوم منفی هستند؛ «چالش»،
«مهار»« ،درگیری»« ،رژیم»« ،محدودیت»« ،مخالفت»،
«تهدید» و تنها یک بار از کلمه «همکاری» استفاده

▪اگر مذاکرات با ۴+۱موفق باشد می تواند
شرایطراعوضکند

رئیسجمهوربااشارهبهگامهایمتقابلایران
درکاهشتعهداتبرجامیگفت:مسیرصحیح
و درستی را در کاهش تعهدات انتخاب و تأکید
کردهایمصبرماحدیداردودربرابربیتعهدی
آن ها نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم .دکتر
روحانی با بیان این که اگر مذاکرات با ۴+۱
موفق باشد می تواند شرایط را عوض کند،
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پیام ایران به عربستان
برای شروع گفت و گوها
درحالی که عربستان مدام بر آتش اختالفات در
منطقه و جنایت در یمن و سوریه می دمد ،ایران
برای کاهش تنش ها پا پیش گذاشته است

کردید و سپس در متن «ائتالف علیه ایران» هرگز از کلمه
«گفتوگو» استفاده نکردید .از دیدگاه ما  ،این دو کلمه
و این دو مفهوم هستند که در مرکز هر تالش دیپلماتیک
قرار دارنــد ».پولیانسکی خطاب به پمپئو با بیان این
که شما در ابتدا ائتالفی علیه ایران ایجاد کرده و این
کشور را اصلی ترین و تقریب ًا تنها منبع مشکالت و نوعی
«امپراتوریشر»معرفیمیکنید،تاکیدکرد:ماهمچون
اکثر قریب به اتفاق کشورهای منطقه نمی توانیم
خشنود باشیم ،هنگامی که خواستار نشستن ایران در
میز مذاکره هستیم با تحریکات مستقیم و تحریم های
شدید ،آن ها را دور کنیم .با چنین رویکردی به سختی
می توان انتظار داشت که پاسخی از طرف ایرانی داشته
باشید .پولیانسکی خاطرنشان کرد :می گویید که 80
درصد تجارت ایــران به خاطر تحریم های غیرقانونی
آمریکا محدود شده است ،آن وقت می خواهید ایران
به میز مذاکره برگردد؟! درحالی که کشورهایی که
قطعنامه را اجرا می کنند  ،تنبیه می کنید؟
درایــن نشست همچنین کــارن پیرس نماینده دایم
انگلیس در سازمان ملل متحد گفت :کشور من احترام
زیادی برای مردم ایران قائل است .ما می پذیریم که
ایران نقش مشروعی در منطقه و همچون همه ما حق
دفاع از خود دارد .پیرس اضافه کرد :ما به همکاری در
پروژه های مشترک در داخل برجام همچون مدرنیزه

روحانی :در صورت تحریم کامل نفت ایران،
آبراه های بین المللی امنیت ندارند
رئیس جمهور با بیان این که فشار یک جانبه
به ایران به نفع غرب نیست ،تأکید کرد :قدرت
های جهانی میدانند که در صــورت تحریم
کامل نفت و به صفر رساندن صــادرات نفت
ایران ،آبراه های بین المللی نمی تواند امنیت
سابق را داشته باشد .دکتر حسن روحانی
دیــروز در دیــدار اعضای هیئت دولت با رهبر
معظم انقالب به نوسانات در بــازار کاال و ارز
در سال گذشته اشــاره و اظهار کرد :با وجود
تالشهایهمهجانبهآمریکابرایجلوگیریاز
صادراتووارداتکاال،توانستیمدربازارتعادل
و ثبات ایجاد کنیم .به گزارش ایرنا ،وی تحریم
های آمریکا را اقدامی تروریستی دانست و
خاطرنشانکرد:امروزآمریکادستبهتروریسم
اقتصادیعلیههمهملتایرانوکودکانوزنان
ومردانایرانیزدهاست.
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افزود :اگر گفت وگوها ناموفق باشد ،به مسیر
خود ادامــه خواهیم داد .قدرت های جهانی
میدانند که در صورت تحریم کامل نفت و به
صفر رساندن صادرات نفت ایران ،آبراه های
بین المللی نمی تواند امنیت سابق را داشته
باشد ،بنابراین فشار یک جانبه علیه ایران
نمی تواند به نفع آن ها باشد و امنیتشان را در
منطقهوجهانتضمیننمیکند.دکترروحانی
در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به
اقداماتبانکمرکزیوبخشاقتصادیدولت
برای ایجاد آرامــش در بــازار گفت :قیمت ارز
تا حدی متعادل شــده ،ضمن این که دربــاره
تأمین کاالهای اساسی و ضروریات زندگی
مردم اطمینان داریــم .رئیس جمهور افزود:
آمارها نشان می دهد از اردیبهشت امسال،
تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به کاهش است.
رئیسجمهور با اشاره به دستور رهبر انقالب
دربارهتغییرواصالحساختاربودجهخاطرنشان
کرد :هر چند در این باره مقداری تأخیر داریم
اما تحریم فرصتی برای تغییر ساختار بودجه
به وجود آورده است .رئیسجمهور با اشاره
به ضرورت همافزایی هر سه قوه تأکید کرد:
اگر همه دستگاه ها در کنار هم قرار بگیریم و
همدیگررایاریکنیم،باشتاببیشترازتحریم
هاعبورمیکنیم،حلمشکالتمردمسریعتر
میشودوآمریکارابهزانودرخواهیمآورد.

کــردن راکتور اراک ادامــه خواهیم داد .همچنین از
تالش های (امانوئل ماکرون) رئیس جمهوری فرانسه
برای یافتن راهی برای گفت وگو در همکاری نزدیک
با سه کشور اروپایی ،استقبال می کنیم .وی البته در
ادامه این اظهارات ،همسو با آمریکا ایران را به بی ثباتی
در منطقه متهم کرد .نمایندگان چین ،آلمان و فرانسه
دیگر اعضای دایم شورای امنیت نیز دراین نشست بر
حمایت از برجام تاکید کردند .براساس این گزارش
مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد
خاطرنشان کرد :ایران هزاران سال در این منطقه بوده
و هزارن سال دیگر نیز در آن باقی خواهد ماند .بنابراین،
هر تالشی برای محروم کردن یا نادیده گرفتن ایران در
منطقه ،توهمی بیش نیست و محکوم به شکست است.
تخت روانچی با تاکید بر این که ایران به دنبال رویارویی
نیست ،افزود :اما نمیتوانیم در برابر نقض حاکمیت
خود بیتفاوت باشیم و بی تفاوت نخواهیم بود .بنابراین،
برای حفظ امنیت مرزها و تأمین منافع خویش ،با قوت
تمام از حق ذاتی دفاع از خود استفاده خواهیم کرد.
خبرآنالین درباره یکی از حواشی این نشست نوشت که
نماینده روسیه تنها کسی بود که مرتب از عبارت «خلیج
فارس» استفاده کرد ،اما دیگران از جمله نمایندگان
انگلیس  ،آلمان ،بلژیک ،کویت و  ...همگی از واژه ای
ناقص استفاده کردند.

برخی رسانه ها از احتمال حضور یک هیئت دیپلماتیک سعودی در
کشورمان و از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران-ریاض خبر می دهند
ووزیرامورخارجهکشورمانکهبهاروپاسفرکردهاست،درجمعایرانیان
مقیمسوئدازآمادگیایرانبرایشروعگفتوگوهاباعربستانخبرداد
وگفت«:زمانیکهدرکویتبودمبهکویتیهاگفتمهمینفرداعربستان
آمادگی داشته باشد با ما گفتوگو را شروع کند ،حاضریم ».درعین
حال  اظهارات نماینده عربستان در سازمان ملل و همچنین سیاست
هایعملیمنطقهایاینکشور،نشانمیدهدکههنوزریاضآمادگی
جدیبرایکنارگذاشتنسیاستهایضدایرانیخودراندارد.ظریف
نیزدراظهاراتخودازآمادگینداشتنعربستانهمسخنگفتهوتأکید
کرده که آن ها حرف های عجیب و غریبی می زنند .همزمان عبدا...
المعلمی نماینده دایم عربستان در سازمان ملل در نشست جمعه شب
شورای امنیت ،همسو با آمریکا ،اتهامات واهی علیه ایران را تکرار کرد
و بدون اشاره به جنایت سعودی ها در یمن و سوریه ،ایران را به عنوان
مسئول به خطر افتادن صلح و امنیت در منطقه معرفی کرد!
▪رأی الیوم :بعید نیست در روزهای آینده یک هیئت سعودی به
تهران سفر کند

درعین حال روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارشی با اشاره به
حمالت پهپادی نیروهای یمنی علیه مواضع سعودی تأکید کرد که
احتمال پایان دادن به جنگ یمن ،به نفع سعودی ها ،اگر نگوییم غیر
ممکن ،محدود شده است .این رسانه کویتی همچنین این موضوع را
عاملیبرایعقبنشینیوآمادگیمذاکرهباجنبشانصارا...دانستو
افزود :در این شرایط ،آیا در روزهای آینده شاهد سفر هیئت سعودی به
تهران خواهیم بود؟ بعید نمیدانیم .با این حال روزنامه لبنانی االخبار
در تحلیلی درباره روابط ایران و عربستان مدعی شد طبق اطالعات
موجود ،تماس هایی بین ریاض و تهران انجام شده است .با این حال
این رسانه منطقه ای تصریح کرد که هنوز نمی توان با قاطعیت درباره
تبعیت عربستان از سیاست جدید امارات در تعامل با ایران ،سخن
گفت اما سفر ظریف به کویت ،گامی بود که می توان آن را در چارچوب
حمایت از تالش های ایران برای کاهش تنش ها در منطقه قرار داد.

