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خویشاوندان خود را گرامی بدار ،چرا که آنان بال و پ ِر تو هستند.
(غررالحکم :ج ،۲ص)۲۲۹
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تازههای مطبوعات
بازتاب اظهارات مجدد روحانی درباره دیدار
با ترامپ در مطبوعات
••ابتکار :اما و اگرهای یک دیدار دیپلماتیک/
اعتماد :عکس گرفتن با روحانی امکان ندارد،
فتوشاپ کنید /ایران :عکس گرفتن با روحانی
امــکــان نـــدارد مگر بــا بــرداشــتــن تحریم های
ظالمانه /جــوان :ناگهان بر عکس!/شرق:
حمله اصولگرایان به روحانی؛ توفان علیه دولت/
کیهان :توهین ترامپ و ماکرون نتیجه دیپلماسی
انفعال /سازندگی :اول لغو تحریم بعد عکس/
آفتاب :حسن روحانی شرط گذاشت /صبح
نو :عکس یادگاری با روحانی فقط با فتوشاپ/
همدلی :شاید وقتی دیگر /آرمــان و شهروند
این اظهارات را در صفحه نخست خود منتشر
نکردند.
••ایران  -وزیر دفاع مالزی اعالم کرد این کشور
درحال بررسی فرایندی است که طی آن به شش
کشور از جمله ایران روغن پالم بدهد و در مقابل
سالح تحویل بگیرد.
ً
••فرهیختگان – ظاهرا ایران برای طرف اروپایی
شرط گذاشته که تنها در شرایطی حاضر خواهد
بــود گــام ســوم خــود را فعال آغــاز نکند که مبلغ
پنج میلیارد دالر عینا به تهران منتقل شود و
مذاکرات ادامه یابد .همچنین برای بازگشت
ایــران به نقطهای که  18اردیبهشت گذشته
در آن قــرار داشــت،باید بقیه رقم اعال مشده،
یعنی  10میلیارد دالر به تهران منتقل شود و
عالوهبر آن ،فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت
که نشاندهنده عادی شدن شرایط هم هست،
تضمین شود و مبالغ حاصل از فروش این میزان
نفت نیز باید به تهران بازگردد.
••ایران  -مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس
در یادداشتی در این روزنامه نوشت :در این که
دولت آقای روحانی چه در دوره قبل و چه دوره
فعلی دارای نقاط ضعف قابل مالحظه و جدی
بــوده نمیتوان تردید کــرد .امــا مسئله اصلی
نوشتن مسئولیت کل شرایط موجود به حساب
این دولــت اســت .ب ـیآن که توجه شود که او ًال
میراث تحویل داده شده به این دولت چه میراثی
بوده و ثانی ًا دایره تسلط و اختیار واقعی دولت در
شئون مختلف کشور چقدر است.

انعکاس
••عصرایران نوشت  :در ماه تیر ،بازدید تمام
مطالب کانالهای تلگرامی به صورت میانگین
در هر روز ۱۳۵ ،میلیون بار کمتر از ماه خرداد
بوده است .مقایسه این اعداد حاکی از شیب تند
کاهش استفاده از تلگرام در ماه تیر و توقف این
روند در ماه مرداد است .استفاده از تلگرام در ماه
مرداد در مقایسه با ماه تیر کمی افزایش یافته
است که این موضوع حاکی از آن است که روند
کاهش استفاده از تلگرام که از اردیبهشت شروع
شده بود ،در مرداد متوقف شده است.
••الف نوشت  :روزنامه آمریکایی واشنگتن پست
در تحلیلی به نقل از جیسون رضاییان می نویسد،
مهم ترین نکته در سخنرانی امانوئل ماکرون
رئیس جمهوری فرانسه در نشست سران گروه
هفت ،آن است که ایران در حال پیروزی است.
••خبرآنالین نوشت :هرچه از زمــان تشکیل
شورای وحدت اصولگرایان میگذرد ،ماهیت
وحد تشکن آن از وحد تآفرینیاش پیشی
میگیرد .ظاهر ًا فیلتر احراز صالحیت شورای
وحــدت چنان تنگنظرانه طــراحــی شــده که
چهرههای اصیل و میانهروی جریان اصولگرایی
در جلسات این گعده انتخاباتی حضور ندارند.
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 2اعتراف بزرگ پمپئو در یک مصاحبه

وزیر خارجه آمریکا در یک گفت و گو تصریح کرده تا مردم ایران
رفتار حاکمان شان را عوض نکنند ،آمریکا مذاکره نخواهد کرد

از آن جا که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا،
گاهی یادش می رود که دیگر رئیس سازمان
امنیتی سیا نیست و اکــنــون بــایــد بــه زبــان
«دیپلماتیک» با رسانه ها سخن بگوید ،گاف
هایی در سخنان او دیده می شود .گفت و گوی
او با ان بی سی نیوز که متن آن عین ًا در سایت
وزارت خارجه آمریکا منتشر شده ،دو اعتراف
مهمداردکهبامواضعوادعاهایپیشینمقامات
آمریکاییمغایرتکاملدارد.وزیرخارجهآمریکا
در ابتدای گفت و گوی خود اذعــان کــرده که
موضوع تحریم های آمریکا در وهله اول« ،مردم»
ایراناستونهحاکمیتایران.بهگزارشسایت
صدای آمریکا ،پمپئو با این ادعا که ایران بزرگ
ترین دولــت حامی تروریسم در جهان است،
افزود« :ما فشار زیادی اعمال کردیم تا ایرانیان
قادر شوند رهبرانشان را به تغییر رفتار وادار
کنند ».این اذعان پمپئو در حالی است که او
آبان سال گذشته و همزمان با بازگشت تحریم
های نفتی در توئیتی نوشته بود« :برخالف آن
چهرژیمایرانمیگویدباایستادندرکنارمردم
ایران ،با آن ها ابراز همبستگی میکند ».پمپئو
در مصاحبه دیروز خود به این مقدار هم اکتفا

نکردهودراعترافدومگفتهاست«:وقتیچنین
شد،یکدرکمتقابلبرایرسیدنبهیکتوافق
وجود خواهد داشت ».به عبارت دیگر آمادگی
برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران که خود
پمپئو و ترامپ قبال بارها مدعی آن بودند ،با این
سخن مجدد به محاق رفته است .چرا که مایک
پمپئو در ادامــه این گفت و گو به صراحت می
گوید« :رسیدن توافق با ایران در آینده نزدیک،
در گرو پذیرفتن شروط تعیین شده آمریکا از
سوی جمهوری اسالمی اســت ».پمپئو برای
بار چندم در این مصاحبه تصریح می کند که
هرگونه مذاکره و توافقی «تنها در صورت تغییر
رفتار ایران» رخ خواهد داد .او گفت« :ترامپ
میخواهدکهایرانمانندیککشورعادیرفتار
کند و مردم ایران در وادار کردن رهبرانشان به
تغییررفتارموفقشوند.مامیتوانیمباآنهاسر
میزمذاکرهبنشینیم،بهشرطآنکهآنهادست
از اقدامات انقالبی بردارند ».پمپئو منظورش
از اقدامات انقالبی را قب ً
ال در  12پیش شرط
توضیح داده بود .شروطی که نابودی قدرت
دفاعی ایــران و تسلیم شدن ایــران در مقابل
تحوالتمنطقهای،یکیازآنهاست.

خبر مرتبط

نیوزویک:آمریکاازطرحفرانسهحمایتکند
گستاخی مقامات آمریکایی در تهاجم لفظی و سنگ انــدازی در مسیر گفت و گوهای
دیپلماتیک در حدی است که نشریه نیوزویک از رئیس جمهور آمریکا می خواهد که از
طرح های همتای فرانسوی اش حمایت کند .این گزارش به این دلیل است که ترامپ
در مذاکراتش در نشست جی هفت حاضر نشد معافیت های نفتی ایران را تمدید کند.
به گزارش ایلنا الوروف وزیر امور خارجه روسیه هم درباره پیشنهاد فرانسه برای کاهش
تحریمها در ازای اجرای کامل برجام گفت« :چنین اقداماتی در جهت نجات برجام ،مسلم ًا
در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که برای همه اعضای برجام از جمله ایران قابل قبول
باشد و منافع ایران هم تامین شود.
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واعظی :درمذاکره با فرانسه پیشرفتها خوب بوده است
پاسخ همتی به سوال خراسان درباره مذاکرات اقتصادی با اروپا
هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور
درباره جزئیات مذاکرات ایران و فرانسه گفت:
از هفته گذشته تا به امروز پیشرفت بد نبوده و
خوب بوده است .هیئتی هفته آینده به فرانسه
خواهد رفت و دربــاره ابعاد و جزئیات مسائل
گفتوگو خواهد شد .آن هیئت که به کشور
بازگردد ،آن وقت بهتر میتوان درباره اجرای
گــام ســوم کاهش تعهدات ایـــران در برجام
اظهارنظر کرد .به گزارش خراسان ،محمود
واعظی که روز گذشته در حاشیه نشست دولت
با خبرنگاران گفت و گو می کرد ،افــزود :ما و
فرانسه هر کدام دیدگاههایی داریم .ما در داخل
در حال مشورت هستیم .فرانسه هم با اتحادیه
اروپ ــا مــشــورت میکند بنابراین باید اجــازه
داد ،وقتی توافق نهایی شد ،جزئیات را اعالم
کنیم .واعظی همچنین در پاسخ به این سوال
خراسان که آیا وزیر امور خارجه هم در هیئت
اعزامی ایران به فرانسه حضور خواهد داشت؟

گفت :خیر؛ این هیئت اقتصادی است .دراین
بــاره خبرنگار خراسان از عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه نشست
هیئت دولت پرسید :آیا در طرح فرانسه مبلغی
که به عنوان خرید اعتباری نفت به ایران داده
می شود در اینستکس جای می گیرد؟ همتی

پاسخ داد :قرار نیست در اینستکس بگذارد
هنوز در حال مذاکره است و باید ببینیم چه
می شود .وی درباره مبلغ این اعتبار که گفته
شــده 15میلیارد دالر اســت ،گفت که البته
پیشنهادهایی داده شده است و اجازه بدهید به
نتیجه برسد تا راجع به آن صحبت کنیم.

روحانی:نظارتبرایایننیستکهدلمدیررا بلرزانیم
رئیس جمهور با بیان این که دستگاه قضایی
آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین
نخواهد رفت ،افزود :دستگاه قضایی مستقل
باید فرد متخلف را طبق قانون محاکمه کند،
نباید اجازه دهیم شائبه سیاسی در محاکمه
وارد شود که در نتیجه قضاوت میمیرد .وی
تاکید کرد:اگر به جای نظارت ،دخالت شود،
تنها مردم ضرر میکنند چرا که در آن صورت
مدیر نمیتواند کار کند و نظارت برای این
نیست که مانع و سرعتگیر ایجاد کنیم و
دل مدیر را بلرزانیم .به گزارش ایرنا حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در
پانزدهمین جشنواره شهید رجایی با بیان

ایــن که رهبر معظم انقالب در دیــدار اخیر
خــود با اعضای هیئت دولــت فرمودند که
دولت در وسط میدان قرار دارد و باید بتواند،
اقدامات خود را به انجام برساند ،اظهار کرد:
دستگاه نظارتی در کشور ما دچار یک خطا
شده و امیدواریم به دست مسئوالن نظارتی
این خطا اصالح شود .دستگاه نظارتی باید
موجب کمک شود که این به معنای دخالت
نیست و بــزرگ ترین ضرر در کشور اشتباه
دخالت و نظارت است .وی با تأکید بر این که
یکی از وظایف بزرگ دولت مبارزه با فساد و
رانت در کشور است ،تصریح کرد :با دادگاه
و دستگاه قضایی ،فساد از بین نمی رود بلکه

دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر
و ببند فساد از بین نخواهد رفت .روحانی
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این
که مسئولیتها ،منطبق با اختیارات بوده
و دولــت باید صاحب قــدرت و اختیار باشد،
گفت :این به معنای دیکتاتوری و قدرتطلبی
نیست .روحانی همچنین از مدیران دولتی و
کارمندان دستگاه های اداری خواست که با
مردم با گشاده رویی برخورد کنند .وی افزود:
تا زمانی که خود را رئیس میدانیم نمیتوانیم
با مردم با روی گشاده برخورد کنیم و باید این
را باور کنیم که مردم ما را انتخاب کردند تا به
آن ها خدمت کنیم.

