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تازههای مطبوعات
واکنش مطبوعات به گام سوم کاهش هسته ای
شــرق :عبور از محدودیت هــای برجام  7سال
جلوتر /ایــران :چهار اقدام ایران در گام سوم/
اعتماد :وقت ایران رو به پایان است /آفتاب یزد:
جزئیات گام سوم ایران /ابتکار :حساب برجام
در گرو اروپا /صبح نو :لغو همه محدودیتهای
قوتوسعه/سازندگی:گاماولدرگامسوم/
تحقی 
کیهان :گامهای کوچک پاسخ محدودیتهای
بزرگ برجام نیست /جوان :جزئیات گام سوم
بازگشت /روزنامه شهروند و فرهیختگان این
خبر را در صفحه نخست خود منعکس نکردند.
••جوان  -مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل
سنت زاهدان در بخشی از خطبههای نماز جمعه
این هفته زاهــدان با بیان این که امــام حسین
برای منافع دنیا و رسیدن به حکومت قیام نکرد،
تأکید کرد« :اگر ما در زمان حادثه کربال حضور
میداشتیم حتم ًا با عشق و عالقه در کنار امام
حسین رضیا...عنه قرار میگرفتیم و جانانه با
لشکر عبیدا...بن زیاد میجنگیدیم».
••اعتماد – کرباسچی در گفت و گو با این روزنامه
و در پاسخ به ایــن ســوال که آیــا گفتمان حزب
کارگزاران باعث تنش در جریان اصالحات یا
فاصله گرفتن از اصالحات نمیشود،گفت:خیر؛
ما از جبهه اصالحات فاصله نمیگیریم بلکه به
م میگیریم
شرایط موجود نگاه می کنیم و تصمی 
که آیا ائتالف میکنیم یا ائتالف نمیکنیم.
••ایران « -داستان اتم» جدیدترین ساخته صدا
و سیماست برای نشان دادن سیاست قدیمی
مخالفت با مذاکرات هستهای و برجام .سیاستی
که تازگی ندارد و در تمام سالهای اخیر با قدرت
ادامه داشته است .آغاز پخش این مستند درست
مصادف بود با آستانه برداشتن گام سوم ایران در
مقابل اروپا .در مستند پخش شده تنها نظرات
مخالفان دولت و برجام پخش شده و تصاویر آن،
در کنار تصاویر شادمانی مردم در زمان امضای
برجام گذاشته شده است؛ تصویری که قرار است
شکست رؤیای برجام را برجسته کند.
••شرق  -فائزه هاشمی در گفت و گویی با این
روزنامه گفت :کار خوبی که روحانی در حوزه زنان
کرد ،صدور بخشنامهای بود که نهادهای مختلف
دولتی را موظف کرد  30درصد مدیریت زنان در
سطوح مختلف تا پایان برنامه باید محقق شود .من
به این نتیجه نرسیدم که آقای روحانی نگاه مثبتی
به جایگاه و حقوق زنان ندارند ،مسائل دیگری هم
در این زمینه دخیل هستند.

انعکاس
••تابناک نوشت  :چندی پیش برخی رسانهها
خبر مهاجرت «عماد خاتمی» فرزند سید محمد
خاتمی به آمریکا را منتشر کردند .اما «بهاور» عضو
شورای سیاست گذاری اصالحطلبان ،با بازنشر
عکسی از پسر رئیس دولت اصالحات پای دیگ
نــذری شب تاسوعا در توئیتر ،مهاجرت وی به
آمریکا را خبرسازی خواند.
••خبرآنالین نوشت  :گزارشهاحاکی از حضور
چشمگیر اتباع کشورهای همسایه به خصوص
اعــراب عراقی و اماراتی برای خرید امالک در
استانهای شمالی کشور است .یکی از شهرک
سازان و فروشندگان امالک مازندران میگوید:
آنهــا دالر م ـیآورنــد ،نرخها را بــاال میبرند و
مشتریان عرب هم بهتر از ایرانی ها ،زمین و ملک
میخرند ،مثال یک ویال به ارزش یک میلیارد
تومان را حداقل  ۲۰درصد بیشتر میخرند.
••عصر ایران نوشت  :مدیر کل آموزش و پرورش
اردبیل گفت :در صورت تصویب شورای آموزش
و پرورش استان اردبیل و تهیه محتوا ،دو ساعت
آموزش زبان آذری در برخی از مدارس استان
اردبیل آغــاز خواهد شد .احمد ناصری اظهار
کرد :ما عالقه مند به انجام این کار هستیم تا اصل
قانون اساسی اجرا و مطالبه به حق مردم استان
برآورده شود اما در این زمینه برخی موانع وجود
دارد به طوری که تاکنون محتوای درسی برای
زبانترکیتدویننشدهاست.پژوهشکدهآموزش
و پرورش مستقر در استان آذربایجان شرقی ،قرار
است برای تهیه و تدوین محتوا اقدام کند.
•• جام نیوز نوشت  :در روزهای اخیر تصاویری
ازحضور مقتدی صدر در شهر قم و هنگام مراسم
عـــزاداری محرم منتشر شــده اســت .بر همین
اساس ،پایگاه خبری میدل ایست نیوز به نقل از
منابع آگاه خبر داد که مقتدی صدر از دو ماه و نیم
پیش در ایران به سر می برد و از آن زمان تا کنون
به عراق مراجعت نکرده است.
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واکنش ایران به داستان سرایی جدید «نتانیاهو

»

ظریف :دارنده تسلیحات هسته ای واقعی مانند «چوپان دروغگو» فریاد می زند!

ایــن ذرات اســت و از ایــران دربــاره آن توضیح
خواسته است .درعین حال یکی از دیپلماتها
به رویترز گفته است درجه غلظت اورانیومی که
در سایت یاد شده کشف شده ،پایین بوده و در
حد و انداز ههای قابل استفاده در تولید بمب
هستهای نبوده است.

طاهری -همزمان با اعــام گــزارش راستی
آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره
کاهش تعهدات ایران به برجام و سفر مدیرکل
موقت این آژانــس به تهران ،دور تازه داستان
ســرایــی علیه برنامه هسته ای کشورمان با
نقش آفرینی بنیامین نتانیاهو و جان بولتون و
همراهی رویترز باال گرفت که البته با واکنش
صریح محمدجواد ظریف روبه رو شد.

▪سفریکروزهمدیرکلموقتآژانسبهتهران

▪شوی تازه نتانیاهو این بار درباره «آباده»!

نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در
کنفرانسی خبری مدعی شد که یک «سایت
تسلیحات هستهای اعــام نشده» ایــران را در
شهرستان آباده یافته است .نتانیاهو با انتشار
برخی «عکسهای ماهوارهای» که طبق ادعای
او در مــاه ژوئــن (تیر) گرفته شــدهانــد ،مدعی
شد که ایران پس از آگاهی یافتن از این که این
سایت هستهای لو رفته است ،اقدام به نابودی
ایــن سایت و ســرپــوشگــذاری کــردهاســت! در
واکنش به شوی جدید نتانیاهو ،محمدجواد
ظریف در توئیتی نوشت« :کسی که خودش
بمبهای اتمی واقعی در اختیار دارد درباره
یک به اصطالح سایت «ویــرانشــده» در ایران
مانند چوپان دروغگو فریاد گــرگ ،گرگ سر
میدهد .او و تیم ب ،بیتوجه به خون بیگناهان
و هفت تریلیون دالر دیگر ،فقط به دنبال جنگ
هستند» .وزیــر امــور خارجه کشورمان در این
توئیت ویدئویی از سخنرانی ســال ۲۰۰۲
نتانیاهو در کنگره آمریکا را ضمیمه کــرده
که مربوط به تشویقهای نخست وزیــر رژیم
صهیونیستی بــرای حمله آمریکا به عــراق در
یکی از جلسات استماع کنگره در سال ۲۰۰۲
است .ظریف افزود« :تضمین دادنهای وی در
سال  ۲۰۰۲درباره «بازتابهای مثبت» حمله
به عراق را به یاد بیاورید ولی قطعا این بار وی

نمیتواند از کنار به تماشا بنشیند [و در امان
نخواهد ماند]» .ظریف روز گذشته نیز بخش
دیگری از ویدئوی حضور نتانیاهو در جلسه
استماع کنگره در ســال  2002و مجادله او
با «جان تیرنی» نماینده جمهوری خواه وقت
ماساچوست درکنگره را منتشر کرد و در توئیتی
خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
نوشت« :آیــا میدانستی که نتانیاهو ابــزاری
برای کشاندن آمریکا به باتالق افغانستان بوده
است؟ همان باتالقی که خودت هم میدانی،
نمیتوانی از آن خارج شوی؟ شعار نتانیاهو از
سال  1986این بوده است :تا آخرین سرباز
آمریکایی خواهیم جنگید.این ویدئو رو ببین».
▪مــوضــع تند احـــزاب صهیونیست علیه
ادعاهای نمایشی نتانیاهو

ادعای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی
حتی در سرزمین های اشغالی هم با انتقاد
روبه رو شد و احزاب معارض کابینه وی با صدور
بیانیههایی اعــام کردند که نتانیاهو تالش
میکند از مسائل امنیتی برای کسب منافع

شخصی و انتخاباتی سوء استفاده کند .روزنامه
فرانسوی الپرس هم در واکنش به این موضوع
آن را نقش بــازی کــردن نتانیاهو بــرای بقای
سیاسی خود دانست.
▪فضاسازی بولتون و رویترز علیه برنامه
هسته ای ایران

در سکانسی دیگر از این نمایش ضدایرانی ،جان
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با همراهی
خبرگزاری رویترز سعی کرد پاسخ های منطقی
ایــران به بدعهدی هــای آمریکا و کشورهای
اروپایی را با طرح ادعاهای خود تحت تاثیر قرار
دهد .بولتون در توئیتی با اشــاره به ادعاهای
سابق نتانیاهو دربــاره «تورقوزآباد» ،خواستار
افزایش فشار بر تهران و برگزاری جلسه فوق
العاده از سوی آژانــس شد .پس از این موضع
گیری خبرگزاری رویترز به نقل از دو دپیلمات
کــه آن هــا را نــزدیــک بــه آژانـــس معرفی کــرد،
اعالم کرد که در نمونه گیری های این نهاد در
«تورقوزآباد» ردی از اورانیوم پیدا شده است.
براساس این ادعا ،آژانس در حال بررسی منشأ

همزمان با این تحوالت ،تهران میزبان مدیرکل
موقت آژانـــس ب ــود« .کــورنــل فــروتــا» در سفر
چندساعته خود با رئیس سازمان انرژی اتمی
کشورمان و وزیــر امــورخــارجــه مالقات کرد.
براساس اعالم قبلی ،او بنا بود با دبیر شورای
عالی امنیت ملی نیز مالقات کند که براساس
گــزارش مهر ،ایــن دیــدار به دلیل «واکنش به
طراحی بازی رسانه ای از سوی بولتون و رویترز
و واکنش نداشتن جدی آژانس به این اقدام» ،لغو

شد .او پس از بازگشت از تهران مذاکرات خود با
مقامات کشورمان را «بسیار به موقع» دانست.
▪آژانس :ایران در حال نصب سانتریفیوژهای
پیشرفته است

همزمان «فــروتــا» در گزارشی به اعضای این
نهاد ،تأیید کرده است که ایران در حال نصب
سانتریفیوژهای پیشرفتهتر است .در بخشی
از گزارش وی آمده است« :این سانتریفیوژها
یا نصب شد هاند یا در حال نصب هستند۲۲ :
سانتریفیوژ ،IR-4یـــک سانتریفیوژ،IR-5
۳0سانتریفیوژ  IR-6و سه سانتریفیوژ IR-6s
و ...آماده آزمایش شدن با  UF-6هستند».
«هــنــری رم» تحلیل گــر مــؤســســه «اوراســیــا
گروپ» راهاندازی این نسل از سانتریفیوژها را
«نگرانکنندهترین» اقدام ایران در جهت کاهش
تعهد به توافق هستهای توصیف کرده است.

خبر مرتبط
دفاع روسیه از گام سوم کاهش تعهدات هسته ای ایران
وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای تأکید
کرد که سومین گام از رونــد کاهش تعهد
ایران به توافق هستهای ،تهدیدی در زمینه
اشاعه تسلیحات اتمی ایجاد نمیکند .به
گزارش فارس ،در بخشی از این بیانیه آمده
اســت« :تعلیق تعهدات ایــران ذیــل توافق
هستهای ،نتیجه مستقیم سیاستهای
بیمالحظه ایـــاالت متحده اســت .فعال
شدن مجدد تحقیقات سانتریفیوژی ایران از
منظر اشاعه هستهای هیچ تهدیدی ندارد».
این بیانیه میافزاید« :از همه کشورهای
باقیمانده در توافق هستهای میخواهیم
که با قدرت از این توافق و قطعنامه شورای

امنیت سازمان ملل دفاع کنند .تا زمانی
کــه اقـــدام جمعی بــرای حفظ ایــن توافق
ادامه داشته باشد ،نمیتوان از اوضاع قطع
امید کرد» .از سوی دیگر «هوا چانیینگ»
سخنگوی وزارت امـــور خــارجــه چین از
سیاستهای آمریکا علیه ایران انتقاد کرد
و گفت :واشنگتن باید به فشار بر تهران
پایان دهد .وی در عین حال تأکید کرد که
تمام طرفهای برجام باید خود را به اجرای
کامل و مؤثر آن متعهد کنند .امیدواریم
که طر فهای مربوط به راهکاری مرضی
الطرفین برسند و در جهت کاستن از تنشها
حول مسئله هستهای ایران تالش کنند.

