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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ایـران – فریـد زکریـا تحلیلگـر آمریکایـی در  •
روزنامه واشنگتن پست نوشت: فشار حداکثری 
علیه ایران نتوانسـت رفتـار این کشـور را متعادل 
کند یـا آن را به میـز گفت وگوهـا بازگردانـد، بلکه 
تهـران را بـرای اقدامـات تالفی جویانـه تحریـک 
کـرد. شـرایط تحریم هـا بـه حـدی دشـوار اسـت 
که ایـران بـه خوبـی احسـاس می کنـد در صورت 
انجـام اقدامـات تحریک آمیـز و حتـی خطرنـاک، 

چیـز زیـادی بـرای از دسـت دادن نـدارد.
آفتاب یـزد – علی مطهـری تأکید کـرد: دلیل  •

مخالفتـم بـرای شـفافیت همـه نماینـدگان ایـن 
اسـت کـه در مسـائل مـورد اختـالف اگـر آرای 
نماینـدگان اعـالم شـود، بسـیاری از آن هـا در 
حوزه هـای انتخابیـه خـود مـورد آزار و اذیـت 
گروه هـای فشـار قـرار می گیرنـد. اگـر گروه های 
فشـار نبودنـد شـفافیت آرای نماینـدگان مفیـد 

بـود.
سـازندگی – ایـن روزنامـه در گزارشـی درباره  •

فیلـم »رسـتاخیز« و اظهـارات اخیـر کارگـردان 
آن نوشـت: دولـت بـرای حـل مشـکالت فیلـم 
همـکاری کرده اسـت. امـا درویـش با هـدف قرار 
دادن دولـت بخـش عمـده  ای از ایـن اقدامـات 
را نادیـده گرفتـه و بـا مخالفـان دولـت همنـوا 
شـده ؛ همـان دولتـی کـه بـه او پروانـه   نمایـش 
داد و حاضـر شـد 1۷ میلیـارد تومـان خسـارت 
بپـردازد تا مالـکان فیلـم آسـیب نبیننـد و بعد هم 
انتشـار نسـخه   غیرقانونـی را از طریـق مراجـع 
قضایـی پیگیری کـرد. حضـور درویـش در برنامه 
»هفـت« شـفاف  سـازی نکـرد و بخـش زیـادی از 
حقیقـت را پنهـان کـرد. ایـن کار بـا چـه هدفـی 
صورت گرفـت؟ این احتماال مهم تریـن راز برنامه 

  »هفـت« اسـت.
جام جم – ونـدی شـرمن در کتـاب خاطراتش  •

اسـت:  نوشـته  ای  هسـته  مذاکـرات  دربـاره 
روحانـی، رئیس جمهـور ایـران، توئیتـی زده بـود 
بـه ایـن مضمـون کـه توافـق تقریبـا آمـاده اسـت. 
بـا آن کـه او خیلـی سـریع ایـن توئیـت را پـاک 
کـرد، ولـی دسـت ایـران را رو کـرد. آن هـا دیگـر 
در موقعیتـی نبودنـد کـه توافـق را از بیـن ببرنـد.

جـام نیـوز نوشـت: آیه دریـس، مجـری و تهیه  •
کننـده شـبکه »مـن و تـو« همـان فـردی اسـت کـه 
بنابـر اظهـارات نماینـده دادسـتان، 18 میلیارد 
از سـرمایه بیت المال را از شرکت سـایپا به غارت 
بـرده و در سـال 94 بـه خـارج از کشـور مهاجـرت 
کرده اسـت. دریـس از مجریـان و تهیـه کنندگان 
اصلی شـبکه »من و تو« اسـت که سـابقه مصاحبه 
بـا فـرح پهلـوی نیـز در کارنامـه وی بـه چشـم مـی 
خـورد. وی چنـدی پیـش نیـز بـا حضـور در تجمع 
همجنـس گرایـان در لنـدن، حمایـت خـود را از 

ایـن افـراد اعـالم کرد.
عصرایران نوشـت: حجت االسالم مصباحی  •

مقـدم، عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران در 
گفت وگویـی دربـاره حمایـت از محمـود احمدی 
نـژاد در سـال 88 در مقابل میرحسـین موسـوی 
گفـت: »تعبیـر مرحـوم آیـت ا... مهـدوی  کنـی در 
انتخابات سـال 88 ایـن بود کـه مـا ناگزیریم بین 
دو شـر، اقل الشـرین را انتخـاب کنیـم. ایـن یـک 
انتخـاب بیـن بـد و بدتـر بـود و بـه معنـای حمایـت 

نیسـت.« 
تابناک نوشـت: آیـا تنهـا جذابیت سیسـتان و  •

بلوچسـتان برای فیلـم سـازی عبدالمالک ریگی 
اسـت؟! پـس از انتشـار خبرهایـی دربـاره تولیـد 
یـک فیلـم تـازه بـا محوریـت عبدالمالـک ریگـی، 
برخـی اهالـی سیسـتان و بلوچسـتان در تمـاس 
بـا برخـی نماینـدگان مجلس بـه ایـن موضـوع 
اعتـراض کردنـد و خواسـتار جلوگیـری از تولیـد 
پـروژه تـازه ای دربـاره این شـرور شـدند، چـون به 
باور آن هـا تولید سـریالی بیش از آن کـه به ترمیم 
چهـره سیسـتان و بلوچسـتان کمـک کنـد، بـه 
القـای فضـای ناامنـی در اسـتان دامـن می زنـد و 
یـک ضدتبلیغ آشـکار بـرای برخی حوزه هـا نظیر 

گردشـگری ایـن اسـتان محـروم اسـت.

رئیس جمهور شکاف میان ملت های منطقه را 
خواسته آمریکا و صهیونیسم دانست وبا بیان این 
که به طرف همه همسایگان دست رفاقت دراز 
می کنیم و آماده ایم از خطاهای گذشته آن ها 
نیز بگذریم، تاکید کرد: منطق ما، امنیت درون زا 
بــرای خلیج فــارس و تنگه هرمز است و با شعار 
و طرح »ائتالف امید« و »ابتکار صلح هرمز« به 
نیویورک می رویم. براساس گزارش پایگاه اطالع 
رسانی رئیس جمهور، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر روحانی روز گذشته در مراسم گرامی داشت 
هفته دفاع مقدس با تاکید بر این که »با اقتدار 
نیروهای مسلح و ملت بزرگ، دشمن جرئت تعدی 
به ایران اسالمی را نخواهد داشت«، اظهار کرد: ما 
مرد دفاع و نه اهل تسلیم هستیم و اجازه نخواهیم 

داد کسی به مرزهای ما تجاوز کند.

اهل منطق و مذاکره هستیم اما اهل ذلت و 	 
تسلیم نیستیم

رئیس جمهور تأکید کرد: ما اهل منطق و مذاکره 
هستیم اما اهل ذلت و تسلیم نیستیم، ما مرد دفاع 
و ایستادگی هستیم، اما مرد تجاوز به مرزهای 
دیگران نیستیم؛ همان گونه که اجازه نخواهیم داد 
کسی به مرزهای ما تجاوز کند. روحانی با اشاره 
به حضور آمریکایی ها و دشمنان ملت ایــران در 
منطقه، گفت:  هر جا که دشمنان ما و آمریکایی ها 
بازیگر  عنوان  به  کردند  پیدا  حضور  منطقه  در 
»امنیت زدا«، حضور یافتند چه در افغانستان، چه 
عراق و چه خلیج فارس و هر جای منطقه، ناامنی 
را به ارمغان آوردند. اما هر جا نیروهای مسلح ایران 
حضور داشتند به عنوان نیروهای »امنیت زا« بودند 

که امنیت را برای منطقه به ارمغان آوردند.

طرح پیشنهادی ایران در سازمان ملل	 
رئیس جمهور با بیان این که در این مقطع حساس 
و تاریخی دست رفاقت، دوستی و برادری به سوی 
همه همسایگان خود دراز می کنیم، افزود: در این 

زمینه حتی آماده ایم از خطاهای گذشته آن ها در 
منطقه بگذریم، چرا که امروز در شرایطی هستیم 
که دشمنان منطقه به ویــژه آمریکا، استکبار و 
صهیونیسم به دنبال سوء استفاده از شکاف، فاصله 
و اختالف بین کشورهای منطقه هستند. روحانی 
با بیان این که امسال در سازمان ملل متحد با شعار 
"ائتالف امید" و "ابتکار صلح هرمز" که خالصه آن 
»حب و امید« خواهد بود، حضور خواهیم یافت، 
اظهار کرد: امسال طرحی را در سازمان ملل پیش 
روی جهانیان قرار خواهیم داد مبنی بر این که 
جمهوری اسالمی ایران با همکاری کشورهای 
منطقه می تواند امنیت خلیج فارس و دریای عمان 
را به وجود آورد. رئیس جمهور تصریح کرد: آن 
هایی که می خواهند حوادث منطقه را به جمهوری 
اسالمی ایران نسبت دهند، این دروغ شان نیز 
ــای د یگرشان افشا خواهد  همانند همه دروغ ه
شد و بیگانگان اگر راست می گویند و حقیقتًا به 
دنبال صلح و امنیت هستند، این مقدار سالح 
خطرناک به منطقه ارسال نکنند و منطقه ما را به 
میدان مسابقه و انبار تسلیحاتی تبدیل نکنند و 
اگر به راستی به دنبال امنیت منطقه هستند از این 
منطقه فاصله بگیرند چرا که حضور آن ها همواره 

برای منطقه سختی و بال بوده است.

الریجانی: صدام توهم داشت که با تکیه بر 	 
آمریکا می تواند بر مردم ایران چیره شود

به گزارش خانه ملت و خبرگزاری صداوسیما، 
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی 
نیز روز گذشته در مراسم رژه نیروهای مسلح در 
بندرعباس با تأکید بر این که کشورهای عربی 
باید بفهمند آمریکا نگاه ابــزاری به آن ها دارد، 
گفت:  صدام دچار توهمی شده بود و با همان 

توهم به خاک ایران تجاوز کرد. 
وی افزود: صدام توهم داشت که با تکیه بر آمریکا 
می تواند بر مردم ایران چیره و آقای منطقه شود. 
وی تصریح کرد: آمریکا وقتی دید صدام دیگر 
ــاز کرد  ــدارد سرکوبی او را آغ ارزش حمایت ن
و آن فاجعه بــزرگ را بــرای ملت عــراق رقم زد. 
دیگر رهــبــران کشور های عربی که به آمریکا 
تکیه کردند مانند بن علی و حسنی مبارک نیز 
شدند.کشور های  ــار  دچ سرنوشت  همین  به 
عربی باید بدانند که آمریکا نگاه ابزاری به آنان 
دارد و باید از سرنوشت صدام عبرت بگیرند.وی 
تاکید کرد: آرزوی ما این است که همه ملت های 
مسلمان به ویژه همسایگان ما با اخوت و برادری 
و  امنیتی  سیاسی،  فرهنگی،  ــط  رواب بهترین 

اقتصادی را با هم داشته باشند. 

رئیس جمهور با اشاره به این که از خطاهای گذشته برخی همسایگان می گذریم مطرح کرد 

هشدارجنگی ظریف به آمریکا درنیویورک پیشنهاد ایران برای ایجاد »ائتالف هرمز« 
ظریف: باید از یمنی ها تقدیر کرد که به جای مدرسه به 

پاالیشگاه حمله کردند 
»آغازکننده جنگ در منطقه، پایان دهنده آن نخواهد بود زیرا این جنگ اصوال محدود نخواهد 
بود.« این عبارت را مقامات نظامی کشورمان در روزهای گذشته چند بار تکرار کرده اند، اما این 
بار آن را محمدجواد ظریف در خاک نیویورک در مصاحبه با شبکه سی بی اس اعالم کرد. وزیر 
خارجه کشورمان در گفت و گوهایی که به مناسبت سفرش به آمریکا در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل آغاز کرده، در پاسخ به این سوال سی بی اس که »آیا مطمئن هستید می توانید 
از ]وقوع[ یک جنگ جلوگیری کنید« گفت: »نه، من مطمئن نیستم که می توانیم از جنگ 
جلوگیری کنیم اما مطمئنم هر کسی که ]این جنگ[ را شروع کند، پایان دهنده آن نخواهد 

بود...یعنی این جنگ محدود نخواهد بود.«

مثال جالب ظریف درباره برجام	 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در انتقاد از خروج آمریکا از برجام هم مثال جالبی زد و گفت: 
»فرض کنید، شما یک خانه ای را به من می فروشید اما یک سال بعد، کسی که از شما ارث برده 
می آید و می گوید که به اندازه کافی پول نداده ای و خواستار توافقی بهتر برای خودش و بدتر 

برای من می شود. در کجای تاریخ کسی این موضوع را پذیرفته است؟!«

دفاع ظریف از حمالت یمن به آرامکو 	 
ظریف همچنین در مصاحبه با شبکه »سی جی تی ان« با بیان این که مقاومت یمن به جای 
گرفتن انتقام حمالت سعودی از غیرنظامیان عربستانی، به یک پاالیشگاه حمله کرد و یک نفر 
هم کشته نشد، افزود: آیا این فاجعه، بزرگ تر از کشتن تعداد زیادی غیرنظامی طی چهار سال 
و نیم گذشته است؟! آن هم در جنگی که می شد یک هفته بعد از شروع، به آن خاتمه داد! وی با 
تاکید مجدد بر این که ایران هیچ ارتباطی با حمله به پاالیشگاه و میدان نفتی شرکت آرامکو در 
عربستان سعودی ندارد، اظهار کرد: »یمنی ها در حال دفاع از خود هستند. حداقل می توان از 
آن ها تقدیر کرد که به جای انتقام گرفتن با حمله به یک شهر یا یک بیمارستان یا یک مدرسه، 

درست مانند کاری که سعودی ها در یمن انجام می دهند، به یک پاالیشگاه حمله کردند.« 

فراخوان آشنا درباره سخنرانی 
رئیس جمهور 

تبیین  و  سخنرانی  بـــرای  رئیس جمهور 
مــواضــع کــشــورمــان در خــصــوص آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی در هفتاد و 
چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، امــروز )دوشنبه( به نیویورک 
سفر می کند. همزمان حسام الدین آشنا 
ــود از  مــشــاور رئیس جمهور در توئیتر خ
کاربران خواست جمالتی را که می تواند 
سازمان  در  جمهور  رئیس  سخنرانی  در 
ملل »عــصــاره پیام ملت ایـــران بــه جهان« 
کاربران  از  دهند.برخی  پیشنهاد  باشد، 
هم در ذیل پست آشنا، نظرات خود را درج 
کردند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره 
ماجراجویی  دنبال  به  »ایـــران  می کنیم: 
ــران قابل  ای نیست؛ موقعیت استراتژیک 
تغییر نیست؛ راهبرد اصلی دیپلماسی ایران 
افزایش تعامالت بین المللی اش است«، » 
لزوم تغییر در ساختار شورای امنیت، ایجاد 
و تثبیت صلح از طریق گفت وگوهای ملی و 
منطقه ای، دکترین نظامی دفاعی، محیط 
زیست«، » امنیت برای همه، تحریم برای 
هیچ کس، بزنی می خوری«. درهمین حال 
اسماعیلی معاون اطالع رسانی دفتر رئیس 
جمهور، ضمن اعالم این خبر افزود: دکتر 
روحانی در این سفر عالوه بر سخنرانی در 
مجمع عمومی، با مدیران ارشد و نخبگان 
رســانــه ای حاضر در نیویورک و جمعی از 
نخبگان سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار 
و گفت وگو خواهد کرد. شایان ذکر است 
طی روزهـــای گذشته اعمال محدودیت 
های جدید برای مقامات کشورمان در سفر 
به مقر سازمان ملل در نیویورک گمانه زنی 
هایی را درباره احتمال لغو این سفر به وجود 
آورده بود که در نهایت روادید هیئت ایرانی 
صادر شد. ظریف در گفت و گو با یک شبکه 
آمریکایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که آیا از نظر او صدور روادید از سوی آمریکا 
نشانه ای از تمایل واشنگتن برای مذاکره 
است؟ تصریح کرد: آمریکا به عنوان میزبان 
مقر سازمان ملل ملزم است برای کشورهای 
عضو روادید صادر کند. بنابراین، آن ها طی 
ــد من به روشنی  یک نامه  پیوست به روادی
مشخص کردند که من واجد شرایط دریافت 
روادید نیستم. در همین باره  فارس نیز اعالم 
کرد دولت ترامپ روادید مجموعه معاونان 
دفتر رئیس جمهور را  هم که علی القاعده 
مسئول مدیریت برنامه های رئیس جمهور 

هستند صادر نکرده است.


