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حضرت سیدالشهدا ،امام حسین(ع) می فرمایند:
ین ُمؤ ِم َن ٍة ت ََری اُ ...یعصی َف َتط ِر َف َحتّی تَغَ ِّی َر ُه.
الی ِح ُّل ِل َع ٍ
َ
بر هیچ چشم مؤمنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد ،مگر آن که آن وضع را تغییر دهد.
(األمالی  ،طوسی  ،ص )55

مشهد اذان ظهر  12:31غروب آ فتاب  18:56اذان مغرب 19:14

تازههای مطبوعات
••ایران -این روزنامه در گزارشی تأکید کرد :با
خروج داعش از سوریه و ایجاد ثبات نسبی ،این
کشور به سرمایهگذاری جدید و صادرات خدمات
فنی و مهندسی نیاز دارد .از اینرو قبل از آن که
دیگر کشورها بازار سوریه را مانند عراق از ایران
بگیرند باید به سمت سرمایهگذاری و صادرات
رفت .هر چند شنید هها حکایت از آن دارد که
عربستان برای گرفتن بازار سوریه خیزبرداشته
است و میخواهد پروژههای توسعهای را در این
کشور پیادهسازی کند.
••سازندگی -محمد قوچانی در یادداشتی
نــوشــت :مشکل روحــانــی فقط ایــن نیست که
رسانههای دولتی در بیان مواضع دولت نارسا
هستند ،مشکل اصلی این جاست که روحانی
نمیتواند ناگفتههایش را بیان کند چراکه
حر فهای او بخشی از برنامه بزرگی است که
باید برای صلح ،توسعه و آزادی ایران انجام شود
و بیان این سخنان ممکن است تحقق آن ها را
به تاخیر بیندازد .تنها به هنگام عمل است که
بخشی از نظرات و مصائبی که بر روحانی میرود
آشکار خواهد شد واین تنها بخشی از آن مصائب
است که تفصیل را باید در تاریخ بنویسند.
••شرق -این روزنامه در گزارشی با تیتر «پیچیدن
از راست به راست؟» نوشت :شاید یکی از نکات
قابل تأمل تکنوکراتهای سازندگی این باشد
که آنــان درصــدد جلب توجه تــودههــای مردم
برنیامدهاند و همواره این نقیصه را با توان مردمی
دیگر جناحهای اصالحطلب جبران کردهاند....
در انتخابات پیش رو که مشارکت مردم چندان
ن هستند
قابل ارزیابی نیست ،کارگزاران در پی آ 
که با پیوندهای فرااصال حطلبانه پیروزی خود
را حتی در مشارکت حداقلی نیز تضمین کنند.

انعکاس
••تابناک مدعی شد :  احد قدمی ،مداحی که
یکی از اشعار قرائت شده توسط او روی آنتن زنده
شبکه ،5جنجالی به راه انداخت و باعث برکناری
مدیر شبکه و پاسخ گویی معاون سیما شد ،امسال
اجازه مداحی در هیئتها را ندارد .مشخص است
که او از سوی مقامات قانونی از مداحی منع شده
وگرنه هیچ مداحی که اسم و رسمی هم دارد یک
ماه محرم را از دست نمیدهد.
•• سایت آنا مدعی شد  :دلیل تغییر صدوق
رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی موضوع
بازرسی آژانــس انــرژی هستهای از دانشگاه و
ارتباطات گسترده دانشگاه با سفارتخانهها از
جمله سفارت فرانسه است.
••عــصــرایــران نــوشــت  :مــعــلــوم نــیــســت چــرا
رئیسجمهوری و وزرای دولــت همچنان برای
پــوشــش نــظــرات خــود چشم امــیــد بــه تلویزیون
دارند .تلویزیون تقریبا از خرداد  ۹۲تکلیف خود
را با روحانی مشخص کرده است .آن ها روحانی و
دولتش را دوست ندارند و به همین دلیل دست به
سانسور میزنند.آیا بهتر نیست روحانی و اعضای
دولت به جای این که چشم به تلویزیون داشته
باشند ،هر روز یا هر هفته در مدت زمان کوتاهی
مانندپنجدقیقهازطریقشبکههایاجتماعیمثل
توئیتر ،تلگرام و اینستاگرام با مردم سخن بگویند؟
آن ها بدون این که نگران سانسور باشند میتوانند
بدون هیچ مشکلی با مردم سخن بگویند.
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رئیس جمهور تهدید کرد درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا روز پنج شنبه ایران گام سوم کاهش تعهدات خود را برمی دارد

 24ساعتتاپایانضرباالجلسومایران
چرا عدهای حنجره خودشان را به تبلیغات و صدای دشمن عاریه میدهند؟

رئیس جمهور با اشــاره به رونــد مذاکرات
با طرف های مقابل برجام تأکید کرد در
صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات تا روز
پنج شنبه ،ایران گام سوم کاهش تعهدات
خــود در بــرجــام را بــرخــواهــد داشـــت .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور،
حجت االســام و المسلمین دکتر حسن
روحانی که روز گذشته بــرای دفــاع از دو
وزیر پیشنهادی به مجلس رفته بود ،گفت:
نگاه جهان و آمریکا به ایران در پی مقاومت
 ۱۶ماهه اخیر عوض شده است و آمریکا
فهمید که ملت ایــران با فشار حداکثری
به زانو در نمی آید .رئیس جمهور در ادامه
تأکید کــرد :راهبردی که نظام ما در آغاز
در برابر توطئه آمریکا اتخاذ کرد راهبرد
صبر انقالبی و تدبیر عقالنی بود و با صبر و
تدبیر عقالنی نگذاشتیم ایران تنها بماند و
توانستیم آمریکا را در انزوا قرار دهیم .دکتر
روحانی افزود :امروز آمریکا و اذنابش یک
رژیم منحوس نامشروع و  2تا « 3کشورک»
تنها مانده اند و ملت ایران خود را در کنار
ملتهای جهان و حتی دولتهای بزرگ
جهان میبیند.وی تاکید کرد :حاال باید
شاخصهای اقتصادی در ایــن  3 ،2ماه
بگوید که آیا مقاومت ملت ایران پاسخ داده
یا نداده است!
▪مقاومت و دیپلماسی را مکمل همدیگر
می دانیم

روحانی با تاکید بر این که هیچ گاه دروازه
دیپلماسی را نبسته و نخواهیم بست ،گفت:
سیاست دولت از آغاز دولت یازدهم و ادامه
آن در دولت دوازدهم ،تعامل سازنده با جهان
بوده و این راه را ادامه خواهیم داد .معتقد
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نیستیمکهازایندوابزاردیپلماسیومقاومت
فقطبایدازیکیاستفادهکنیم.معتقدنیستیم
که مقاومت ملی با دیپلماسی فعال در تضاد
است این دو را مکمل همدیگر میدانیم.
▪چــرا عـــدهای حنجره خــودشــان را به
تبلیغات و صدای دشمن عاریه میدهند؟

رئیس جمهور خطاب به بعضی از رسانههای
جمعی با تاکید بر این که در این زمینه تضاد
و تقابل و دوگانگی در کشور درست نکنند،
اظهارکرد :شرایط امروز شرایط دوگانگی
نیست بلکه شرایط وحدت و صدای واحد
است .نباید صدای دشمن را از حنجره ولو
گروه مخالف دولت بشنویم .بگذار یدشمن
با حنجره خودش حرف بزند چرا عد های
حنجره خودشان را به برنامه و تبلیغات و
صدای دشمن عاریه میدهند.
▪اگــر تا پنج شنبه مــذاکــرات به نتیجه
نرسد مرحله سوم کاهش تعهدات اعالم
می شود

روحانی با اشاره به برنامه کاهش تعهدات
ایران به برجام و مذاکرات فشرده با طرف
هــای مقابل گفت :اســاس صحبت بر این
است که اگر اروپا یا به بیان دقیقتر ، 4+1
بتواند به بخشی از تعهدات مهم خود عمل
کند ،در این شرایط ممکن است ما هم در
بحث کاهش تعهدات تجدیدنظر کنیم؛ اما
اگر آن ها کار مهمی انجام ندهند ،حتم ًا
قــدم ســوم را در روزهــای آینده برخواهیم
داشت .رئیس جمهور ادامه داد :البته هر
چه قدم به پیش بگذاریم ،شاید به نوعی حل
مسئله کمی سختتر و مشکلتر شود ،اما
از آن جایی که گامهای ما به گونهای است

که هر زمانی اراده کنیم و بخواهیم به نقطه
اول برگردیم ،این کار خیلی زمان بر نیست
و همچنان باز هم به مذاکرات خودمان  ،بعد
از گام سوم نیز ادامه خواهیم داد .روحانی
افزود :امروز اساس بحث ما با دیگر کشورها
این است که اگر بتوانند نفت ما را به صورت
نقد یا به صــورت نسیه بخرند؛ یعنی پیش
خرید کنند و پولش در اختیار ما باشد؛ این
شرایط را تسهیل میکند ،بــرای ایــن که
بتوانیم گا مهایی بــرای تعهدات برداریم
یعنی بحث ما بحث چند ماهه و تا پایان سال
میالدیاست،هنوزبهتوافقنهایینرسیدیم
اما در عین حال مذاکرات همچنان ادامه
دارد .رئیس جمهور در عین حــال تأکید
کرد که اگر تا روز پنج شنبه در این مذاکرات
به نتیجه نهایی نرسیم ،مرحله سوم را در
کاهش تعهدات اعالم خواهیم کرد.
▪هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با
آمریکا نداریم و نداشتیم

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود

با بیان این که ممکن است از تعبیرها سوء
برداشت شود ،تاکید کرد :بارها گفتیم و
باز هم میگوییم ما هیچ تصمیمی برای
مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم
و بحث مذاکره دو جانبه با آمریکا به طور
اصولی و اساسی مطرح نیست .رئیس
جمهور با اشاره به این که پیش از این آمریکا
در  5+1با ما حرف میزده و با هم راجع به
مسائل هستهای بحث می کردیم ،گفت:
این که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد
خیلی بــرای ما مهم نیست ،مهم تحریم
اســت و اگــر آمریکا کل تحریم خــودش را
بردارد ،باز هم امکانپذیر است در جلسه
 5+1مثل قدیم آمریکا هم حضور پیدا کند،
اما این مشروط به آن است که کل تحریم
را بردارد .وی تاکید کرد :برخالف آن چه
که دشمنان فکر میکنند در داخل ایران
تفرقه و اختالف بین این دسته و آن دسته
وجود دارد ،در منافع ،امنیت و مصالح ملی
کشورمان هیچ اختالفی وجود ندارد و ان
شاء ا ...نخواهد داشت.
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روایترویترزازمذاکراتایرانوفرانسه
درحالی که رئیس جمهور روز گذشته تاکید کرد که مهلت ایران
بهاروپا،پنجشنبهبهپایانمیرسدواگراروپااقدامینکند،ایران
گام سوم را برخواهد داشت ،خبرگزاری رویترز مدعی شد که
«پیشنهاد فرانسه به ایران برای حفظ توافق هستهای ،اعطای
یکخطاعتباری ۱۵میلیارددالریتاپایانسالجاریمیالدی
در ازای بازگشت ایــران به پایبندی کامل به توافق هستهای
است».براساسگزارشرویترز«،امانوئلماکرون»رئیسجمهور
فرانسه اعطای این خط اعتباری را به بازگشت ایران به انطباق
کامل با برجام منوط کرده است .رویترز نوشته است که «برونو
لو میر» وزیر دارایی فرانسه دیروز راهی واشنگتن شده است
تا درخصوص این ساز و کار با واشنگتن رایزنی کند .بر اساس
این گزارش ،یک دیپلمات گفته است که ممکن است آمریکا
به زودی موضع خود در قبال پیشنهاد فرانسه را اعالم کند.
براساس گزارش فارس ،رویترز به نقل از یک منبع آگاه ،نوشته
است« :سؤال این است که اوال آیا میتوانیم به این سطح ۱۵
میلیارد دالری برسیم؟ ثانیا این که چه کسی آن را تأمین مالی
میکند و ثالثا این که ما دست کم یک تایید ضمنی از آمریکا نیاز
داریم و هنوز موضع آمریکا را نمیدانیم ».براساس این گزارش،
مذاکرات ایــران و فرانسه هنوز به مرحله بحث دربــاره نحوه
بازپرداخت این خط اعتباری نرسیده است ،اما انتظار میرود
که فروش نفت ایران به مرور از سر گرفته شود و تاکنون چند
کشور برای پیوستن به این ساز و کار با فرانسه رایزنی کردهاند.
▪لودریان :هنوز کارهای زیادی برای حفظ برجام باید
انجام دهیم

همزمان به گزارش فارس« ،ژان ایو لودریان» وزیر خارجه
فرانسه تاکید کرد که مذاکره با ایران در زمینه ایجاد یک خط
اعتباری نفتی در جریان است و هنوز کارهای زیادی باقی
مانده است که برای حفظ برجام باید انجام شود .وی مدعی
شد« :این خط اعتباری ،در ازای بازگشت به برجام ،امنیت در
خلیج فارس و شروع مذاکراتی درباره امنیت منطقه ای بعد از
سال (2025پایان برخی بندهای توافق هستهای )2015
است...البته همه این ها با فرض این است که دونالد ترامپ
معافیت های تحریمی صادر کند ».در همین حال ،خبرنگار
روزنامه اعتماد در توئیتر خود نوشت« :تهران مطمئن شده تا
دیدار ماکرون و ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
گشایش خاصی رخ نمیدهد،لذا گام سوم را برمیدارد».

