بین صدا و سیما و روزنامه کیهان فرقی نیست

مشکالت کشور با سوال و استیضاح حل نمیشود

محمد هاشمی-رئیس اسبق رسانه ملی :صدا و سیما کارش تضعیف دولت است .اگر کسی بخواهد عملکرد صدا و سیما
را ارزیابی کند ،بین صدا وسیما و روزنامه کیهان از نظر سیاسی فرقی نیست؛ یعنی هر دو یک خطمشی را دنبال میکنند .یعنی
همان استراتژی روزنامه جوان ،وطن امروز یا کیهان .صدا و سیما هم همان است .یعنی تبدیل شده به یک رسانه جناحی که
نمیتواند واقعیت را بگوید .وقتی مردم میبینند که اخبار ،رویکرد واقعی ندارد تلویزیون را خاموش میکنند یا جای دیگر را
میبینند و این بزرگترین زیانی است که جامعه میبیند .اگر رسانه ملی مورد احترام و رجوع مردم باشد ،خیلی از مشکالت را
میتوان حل کرد؛ ولی وقتی نیست مردم به جاهای دیگر میروند.
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سرمقاله
ادامه از صفحه یک  :چنین تصویری برای

ایران ،قابل پذیرش نبود .اینک اما ترامپ اعالم
کرده که این ،آمریکاســت که خواهان گفت و
گو با ایران اســت .او همچنین گفته است که
این تقاضا را نه از موضع ضعف میگوید و نه از
موضع قدرت ...با این اوصاف ،هر چند ترامپ
از مذاکره بدون پیش شرط سخن گفته ،ولی
در واقع شرط اساســی ایران را پذیرفته است:
گفت و گو از موضع برابر ،بیآنکه شــائبهای از
انفعال ایران در آن باشد-3 .ترامپ در شرایطی
این پیشــنهاد را به ایران داد کــه اقتصاد آن
روزهای خاصی را تجربــه میکند .التهاب در
بازار ارز و ســکه و تورم پس از آن ،ایرانیها را
با شرایط منحصر به فردی روبهرو کرده است.
ترامپ احساس میکرد پیشنهاد یک مذاکره
بدون پیششرط باعث میشود ایرانیها از آن
استقبال کنند .اما در نهایت ناباوری او ،ایران در
مقابل آن نه ذوقزده شــد و نه موضع خاصی
گرفت -4 .ترامپ به این میاندیشید که بخشی
از گروههای سیاسی مخصوصاً اصالحطلبها
که در گذشــته و حال طرفدار ارتباط و تعامل
با غرب بودهاند ،از پیشــنهاد مذاکره استقبال
میکنند و فشار زیادی روی دولت و حاکمیت
برای رفتن به سمت آمریکا ایجاد میشود .اما
این روند هم شــکل نگرفت .حامیان مذاکره
و ارتباط با غرب هم به این پیشــنهاد ترامپ با
دید تردید نگاه کردند یا در مقابل آن سکوت
کردند-5 .نکته دیگر این است که هیچ واکنشی
را از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران
شاهد نبودیم .او در مالقات با چند سفیر خارجی
برای تسلیم استوارنامه ،به پیشنهاد و سخنان
ترامپ نپرداخت و به نوعی از کنار آن رد شد.
این مسئله دو معنا میتواند داشته باشد .یک
اینکه که نیاز به زمان هست تا روی این موضوع
اندیشیده شود و دوم اینکه دولت به این موضوع
توجهی نخواهد کرد و آن را جدی نمیگیرد.
-6اظهارنظر فرمانده کل سپاه در مورد پیشنهاد
ترامپ به نوعی آب پاکی را روی دست ترامپ
ریخت .ســردار جعفری در نامه نوشت ::آقای
ترامپ مردم هرگز به مســئولین خود اجازه
مذاکره و مالقات با شیطان بزرگ را نمیدهند.
ایران کره شــمالی نیســت که به درخواست
مالقات شما پاسخ مثبت بدهد -7.اگر این روند
و بازی ترامپ برای تمایل به دیدار با ایرانیها را
از زاویهای دیگر نــگاه کنیم ،میتوانیم حدس
بزنیم که این بازی ادامه دارد و اینجا نکته پایان
آن نیست .یک نگاه این است که ترامپ میداند
ایرانیها در شرایطی که آمریکا از برجام خارج
شده به او اعتماد نخواهند کرد و پای میزی که
او میخواهد نمینشینند .از این رو میخواهد
فضایی را پیش ببرد که در هر دو صورت برنده
آن خواهد بود .او با این پیشنهاد میخواهد با
بدنه ناراضی جامعه سخن بگوید-8 .فاز بعدی
ترامپ این است که روی ناآرامیهای اجتماعی
ســرمایهگذاری کند و با القای این موضوع که
دلیل مشکالت اقتصادی ،عدم تعامل و مذاکره با
آمریکاست ،روی تحرکات اجتماعی حساب باز
کند .تحرکات فضای مجازی این مسئله را نشان
میدهد و در این فضا ارائه پیشنهاد به مذاکره
معنای جدیــدی پیدا میکنــد-9 .اظهارات
ترامپ نشان میدهد آنها برای ارتباط با ایران
از سطح سیاسی به ســطح اجتماعی شیفت
کردهاند .آنها به انحای مختلف تالش میکنند
با مردم ایران حرف بزنند و روی شکاف مردم با
حاکمیت کار کنند .ســخنرانی پمپئو در یک
جمع ایرانی -آمریکایــی در ایالت کالیفرنیا با
عنوان «حمایت از صدای مردم ایران» دقیقا با
همین هدف شکل گرفت .پمپئو تالش کرد با
اظهار یک سری اطالعات اشتباه و دادن کدهای
غیر صحیح ناشیانه ،نارضایتیهای اجتماعی را
نشانه برود .او اطالعات صحیح را به علت شغل
قبلی خود در دست دارد؛ اما عمدا تالش میکند
فضای ایران را متالطم نشان دهد و بین مردم و
دولت شکاف ایجاد کند و آمریکا را حامی مردم
نشان دهد .در نهایت باید گفت روزهای آینده
نیز پیشــنهاد ترامپ برای مذاکره با مقامات
ایرانی در رســانهها مورد تحلیل و بررسی قرار
خواهد گرفت؛ اما شکلگیری اتفاقات جدید
میان ایــران و آمریکا نیازمنــد عدم صدمه به
برجام و تعلل آمریکا در ایجاد تحریمهاســت.
اعمال روشهای سخت و از سویی دیگر مواضع
نرم و تعاملی ،بیشتر یک فضای ضد و نقیض را
القا میکند که نمیتواند اعتمادها را جلب کند.
ترامپ باید بداند متغیر تحریم و فشار با متغیر
کوتاه آمدن ایران و رفتن به سمت میز مذاکره
کمترین ارتباط را دارد و برهههای گذشته نشان
داده است که ایران میتواند با وجود تحریمهای
فلج کننده هم به حیات خــود ادامه دهد و در
مقابل یک وضعیت بغرنج هم مقاومت کند .از
این رو انتخاب روشی دیگر میتواند او را بیشتر
موفق کند.

خارج از گود سیاست

عبداله ناصری-فعال سیاسی :توجه داشته باشید که مشکالت اقتصادی دولت و کشور خیلی فراتر از این است که با سوال
از رئیسجمهور و استیضاح و جابهجایی چند وزیر حل شود .من معتقدم که در کشور باید کارهای بنیادی صورت بگیرد و
این را باید مسئوالن و نمایندگان مجلس بدانند که مشکالت اقتصادی ما زمینه سیاسی و بین المللی دارد و با جابهجایی یک
وزیر اتفاق خاصی نمیافتد .متاسفانه ما در ادوار مختلف مجلس ویژگی رویکرد کاسب کارانه و برخورد منفعتطلبانه با وزرا
و کابینه و حتی استانداران یک رویه شده است؛ البته که این ویژگی و رویکرد در مجلس ششم به صفر رسیده بود؛ این یکی از
ویژگیهای خیلی زشت پارلمان کشور است.
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ظریف ،شایعه دیدار با همتای آمریکایی خود
در حاشیه نشست آ.سه.آن را تکذیب کرد

بابدقولها
دیدارنمیکنیم

راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

وزیر امور خارجه کشــورمان که به
سنگاپور سفر کرده ،اسناد الحاق
ایران به پیمان مــودت و همکاری
اتحادیه جنوب شرق آسیا ( )TAC
را امضا کرد و درمورد آثار این الحاق
گفت :ایران با امضای این اسناد رسما
به این توافقنامه پیوست.
ظریف پس از امضای این اسناد در جمع
خبرنگاران درباره همکاری کشــورهای
آ.ســه.آن حرف زد و درباره شایعه دیدار
با «پمپئو» وزیرخارجه آمریکا در حاشیه
این نشست هم ســخن گفت .ظریف در
این گفت وگو بار دیگر تاکید کرد ،هیچ
برنامهای برای دیــدار با مایک پمپئو در
حاشــیه این اجالس وجود ندارد و قرار
نیست دیداری باشــد .آقای وزیر گفت:
دیدار با آمریکا کم نداشتیم ،شاید دوسال
بیشترین دیدار را با آمریکاییها داشتیم،
اما دولت کنونی نشان داده که به تعهدات
خود پایبند نیســت و دیدار معنا ندارد و
آمریکاییها باید نشان دهند که دیدارها
توافقی منجر میشــود که این توافقها
رعایت میشود.
در ادامه گزیده ســخنان ظریف پس از
امضای این اسناد را میخوانید:
■ همکاریهای ایران و آ.ســه.آن از این
پس بیش از پیش امکان پذیر میشود؛ اگر

ظریف در این گفت وگو
بار دیگر تاکید کرد ،هیچ
برنامهای برای دیدار با
مایک پمپئو در حاشیه این
اجالس وجود ندارد و قرار
نیست دیداری باشد
قرار دهند.
■ ما این واقعیت را در سراسر جهان و در
روابط دو جانبه مشاهده کردیم که به دو
عنصر مقاومت و نوآوری بسیار نیازمندیم
و کشــورهای دیگر با همین سیاستها
امور را دنبال میکنند و وزیر امورخارجه
ژاپن نیز امروز در دیدار دوجانبه برهمین
موضوع تاکید داشت.
■ باتوجه به نزدیک شدن اجرای اولین
گروه از تحریمهای آمریکا مجموعهای از
کشــورها در تمام قارههای مختلف دنیا

این آمادگی را دارند کــه در رویارویی با
این تحریمها روشهایــی را پیدا کنند
که بتوانند در مقابله با فشارهای آمریکا
مقاوم باشــند و از نوآوریها برای ادامه
سیاستهای خود استفاده کنند.
■ تمام مقامهای ارشد طرف گفت وگو با
ایران منافع خود را در حفظ برجام و تداوم
روابط و گسترش روابط با ایران میدانند.
■ تمام کشــورهایی که با مســئوالن
آن دیــدار و گفتوگو داشــتم ،بر حفظ
استقالل خود از سیاســتهای آمریکا
در مورد برجام و حفظ آن به عنوان یک
دستاورد دیپلماتیک تاکید دارند.
■ نکته قابل توجه بحث فشارهای آمریکا
بر بخش خصوصی اســت کــه دولتها
ابزاری برای کنتــرل بخش خصوصی یا
ندارند یا محدود اســت؛ لذا باید ایران و
کشــورهای دیگر بخشهای خصوصی
را توانمند کنند تا بتواننــد برای ادامه و
گسترش روابط با ایران تصمیم بگیرند.
■ بی اعتمادی نســبت به تعهد آمریکا
واقعیتی است که نه فقط در ایران ،بلکه در
دهمه دنیا وجود دارد و نکته دوم این است
که اعتیاد آمریکا به تحریم است .آمریکا
امروز دو وزیر یک کشــور متحد خود در
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چه ایران در گذشته نیز با کشورهای آ.سه.
آن همکاری خوبی داشته است ،اما از این
پس این امکان برای ایران فراهم میشود
تا به عنوان یک کشور مهم در منطقه به
پنجمین قدرت اقتصادی دنیا و همچنین
بلوک اقتصادی مهم منطقه جنوب شرق
آسیا با تجربهای موفق ،نزدیکتر شود.
■ از فرصت ایــن دیدارها برای شــرح
وضعیت کنونی ،خروج آمریکا از برجام و
فشارهای غیرقانونی که آمریکا بر اعضای
سازمان ملل میآورد تا با قطعنامههای
سازمان ملل مقابله کند ،استفاده شد و
حضور در این اجالس همچنین فرصتی
برای بحث در مورد نحوه گسترش روابط
دو جانبه ایران با این کشورها بود.
■ نکته بســیار مهم در تمام دیدارهایی
که با نخست وزیر سنگاپور و تمام وزیران
امورخارجه داشتم این بود که همگی بر
عزم خود برای حفظ برجام و استفاده از
راهکارهای نوآورانه برای ادامه گسترش
روابط اقتصادی خود با ایران تاکید کردند.
■ آ.سه .آن امســال دو شعار مقاومت و
نوآوری دارد که هر دوی این شعارها در
شرایط کنونی ما بسیار مهم است و نشان
دهنده این واقعیت است که سیاستهای
یکجانبهگرایانــه که مغایر بــا نظم بین
المللی است کشــورها را ناگزیر کرده تا
اقدامات مرتبط با مقام سازی برای مقابله
با این گونه سیاســتها را مورد پیگیری

ناتو را تحریم کرده کــه دخالت در امور
داخلی این کشور است و نشان دهنده این
واقعیت است که دولت کنونی آمریکا هیچ
حدودی برای سیاســتهای غیرقانونی
خود و اعتیاد به تحریم نمیشناسد.
■ همه دنیا باید به این نتیجه برسند که
الزم اســت برخورد جمعی با این گونه
سیاستها انجام شود.
■ در شرایطی هستیم که حتی متحدان
آمریــکا نمیتوانند به تعهــدات آمریکا
اعتماد کنند.
■ خروج آمریــکا از پیمانهای پاریس،
نفتا ،تی پــی پی همه اینهــا مجموعاً
شــرایطی را ایجاد کرده که آمریکا باید
این آمادگی را داشته باشد اوال براساس
احترام گفت وگو کند و ثانیا اینکه فشار
و گفت وگــو دو عنصــر غیرقابل جمع
هستند .آمریکا باید یکی را انتخاب کند
و باید نشان دهد که به نتیجه گفت وگو
پایبند اســت؛ اما تاکنون نشان داده که
به نتایــج پایبند نیســت .بنابراین اینها
موانع عمدهای است که بیانگر آن است
که اظهارات اخیر آمریکا بیشــتر شبیه
یک نمایش تبلیغاتی بوده تا یک حرکت
سیاسی.

وقتی «عموعزت» عوض
میشود!

یکی از شــخصیتهایی که این روزها فعالیت
بســیاری در شــبکههای اجتماعی دارد عزت
اله ضرغامی رئیس پیشــین صدا و سیماست
که اظهاراتش بــا واکنشهای مختلفی مواجه
میشود.
او این روزها متفاوت از آنچه در دوران ریاستش
بر صدا و سیما گذشت ،سعی دارد در قامت یک
منتقد ظاهر شود و گاهی دولت را مورد انتقاد
قرار میدهد و گاهی نهادهای دیگر را به بهبود
وضعیت دعوت میکند.
به عنوان مثال او مدتی قبل در صفحه رسمی
خود نوشــت« :ما انقالبیهای  ۴۰ســال قبل
هنوز فکر میکنیم با همان ادبیات و روشهای
کهنه میتوانیم روی نســل جدید اثر بگذاریم.
بســیاری از رویههایی که برای حفظ اصول به
کار گرفتهایم ،یا غلط و نادرست بوده یا حداقل
در این دوران بدون اثر و کلیشه شده است ».یا
در توییتی دیگر نوشت« :ظاهرا ً در کشور هیچ
نهاد مردمی بــرای پیگیری حقــوق زندانیان
نداریم .نظام با حمایت از ( ngoســمن)های با
انگیزه میتواند ضمن کاهش هزینههای رسمی
نظارتی ،در جهت اعتمادسازی هر چه بیشتر و
اقناع بهتر افکار عمومی اقدام کند ».البته معموالً
این نوشتههای کوتاه ضرغامی با واکنش منفی
از سوی کاربران مواجه میشــود و یک انتقاد
ثابت در خصوص او مطرح میشوند .کاربران در
واکنش به نوشتههای اینچنینی ،دوران ریاست
عمو عزت در صدا و ســیما را یادآور میشوند
و معتقدند وی به هیچ کدام از این مســائل در
دوران فعالیتش توجه نداشته ،حتی بعضا آنها
را نقض کرده است.
با این حال تا امروز ضرغامی حاضر به پاسخگویی
به این انتقادها نشده است و بدون توجه به آنها
در حال انتقاد از وضع موجود است .پشتپرده
میز صبحانه و چای شیرین؛ آیا ضرغامی تغییر
کرده اســت؟ اما یکی دیگــر از اقدامات جالب
توجه او صبحانه با اصالحطلبان است .او یک بار
با صادق زیباکالم دیــدار و گفتوگو میکند و
گاهی با عمادالدین باقی چای شیرین میخورد
و همه اینها را در صفحه اینستاگرام و توییتر
خود منتشــر میکند .برخی بر این باورند که
همه اینها در راستای رسیدن به جایگاه ریاست
جمهوری اســت که به نظر میرسد ضرغامی
چندین ســال اســت که در انتظار نشسته تا
نوبتش برســد .عدهای هم می گویند شاید او
به جمعبندی جدیدی رسیده و واقعبین شده
است! کسی چه میداند .از این دست چرخشها
در عالم سیاست کشورمان کم نداشتهایم .البته
به طور کلــی به نظر میرســد هرکس از صدا
و ســیما میرود ،رویکردش عوض میشود و
تحوالت جــدی در افکار و گفتــارش بهوجود
میآید!

ذرهبین

چین ،پشت ایران

رسیدگیکنید
1
آیتاله مکارمشیرازی ضمن اشاره
به اینکه امروزه در کشور ،مشکالت و مسائلی
همچونمشکالتاقتصادی،فرهنگیومسائل
مربوط به زندگی مردم وجــود دارد ،گفت:
مسائلومشکالتحالحاضرقابلحلاست.
میشنویم که فالن فرد 3500میلیارد تومان
اختالس کرده که این رقم عجیبی است .اگر
چهار نفر امثال این فرد را مصادره اموال کنند
و این اموال را در مسیر حل مشکالت جوانان
هزینهکنند،بسیاریازمشکالتجوانانحل
خواهد شد .عیب کار ما این است آن جایی را
کهبایدبچسبیم،کوتاهآمدهایم.

وزیر کره شمالی در تهران
 2خبرگزاری رســمی کره شمالی
خبر داد «ری هونگ یو» وزیر خارجه این
کشور بعد از شرکت در نشست «آ.سه.آن»
در سنگاپور به زودی راهی تهران میشود.
نشست آ.سه.آن در سنگاپور برگزار شد.
«کی ســی ان ای» کره شمالی جزئیات
بیشتری از ســفر این هیئت سیاسی به
ایران منتشر نکرده است .از ابتدای سال
جاری تاکنون وزیر خارجه کره شــمالی
از کشورهای چین ،روســیه ،جمهوری
آذربایجان ،ترکمنستان ،تاجیکستان و
سوئد بازدید کرده است.

گیشه بین الملل

عراقمیانجیمیشود؟

مشرق عباس در الحیات نوشت :دیدار میان
رؤسای جمهور ایران و آمریکا در هر صورت
اتفاق می افتد و ایــن دو مرد برای گفتوگو
در مورد آینده طالیی کــه در انتظار روابط
دوجانبهآنهاست،کناریکدیگرمیایستند.
اینرسانهعربزبانادامهداد:اینمسائلمهم
نیست؛اینسیاستاستوجهانجدیدیدر
حالشکلگیریاستکههمهدرحالایفای
نقش در آن هستند تا اهداف مورد نظر خود
را محقق کنند .آنچه از نظر عراقیها اهمیت
دارد ،چیز دیگری است که مربوط به موضع
عراق در بحرانهای منطقهای و ناتوانی آن
از اتخاذ یک استراتژی مشخص برای دوران
پسابحراناست.
مذاکرات پشت پرده مسئوالن آمریکایی با
رهبران سیاسی عراق در مورد شیوه تعامل
با تحریمهای آمریکا علیــه ایران ،میتواند
درخواست عراق از آمریکا در خصوص شیوه
برخورد خاصی بــرای عراقیها در این مورد
را فاش کند .باید در نظر داشــته باشیم که
ایاالت متحده قصــد دادن چنین امتیازی
به عراق را ندارد؛ اما مسئله عجیب آن است
که رهبران سیاســی عراق کــه یک توافق

استراتژیک طوالنیمدت آنها را به واشنگتن
مرتبطمیکند،چطورنمیتوانندآمریکاییها
را قانع کنند که در مورد تحریمهای ایران،
عراق را استثنا کنند؟! حال آنکه به احتمال
زیاد واشنگتن چنین اســتثناهایی را برای
دولتهای دیگری در نظر میگیرد تا دریچه
سیاســی و اقتصادی ایران در زمان اجرایی
شدن تحریمها باشــند.این در حالی است
که سیاســتمداران عراقی نمیتوانند نقش
اثرگذاری در جریان برطرف شدن تحریمها
کمی قبل از اجرایی شدن آنها داشته باشند
و در واقع شایستگی الزم برای ایفای نقش
میانجی بین ایران و آمریکا بهویژه در مورد
پیامهای معنیدار روزهای گذشته ترامپ
برای ایران را ندارند؛ عالوه بر این ،نه تهران از
آنهاچنینچیزیمیخواهدونهواشنگتندر
این رابطه به عراقیها اطمینان دارد .اما واقعا
چرا ایران و آمریکا مخالف قاطع ایفای نقش
میانجی از سوی عراق در روابط خود هستند
درحالیکهچنیننقشیرابرایمثالبهعمان
میسپارند؟اینمسئلهتنهابهقدرتعراقیها
برای اتخاذ تصمیمات داخلی مهم خود ،به
دور از تأثیر ایران و ایاالت متحده باز میگردد.



ایران متفاوت شده
« 3دونالــد ترامــپ» رئیــس
جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش،
با انتقاد دوباره از برجام و پافشــاری بر
درستی تصمیم خود برای خروج از این
توافق مدعی شــد :امیدوارم همه چیز
بین ما و ایران خوب شود .ترامپ که در
پنسیلوانیا سخنرانی میکرد ،گفت :من
آمریکا را از توافق هستهای وحشتناک،
هزینهزا و ناکارآمد با ایران خارج کردم.
او ادعا کــرد :آنها اکنون نســبت به
چهار ماه پیش ،کشور بسیار متفاوتی
هستند.

راهکارهــای شــعاری
 4مسئوالن
رضایی نماینده مردم شیراز گفت :تا جایی
که مطلع هســتم ،تعــدادی از مردم روز
پنجشنبهدرشیرازجمعشدندوشعارهایی
هم دادند؛ اما من نشنیدم کسی را دستگیر
کرده باشند یا کتک زده باشند یا برخورد
امنیتی صورت گرفته باشد و فقط رفتارها
جنبه کنترلی داشته است .مسعود رضایی
گفــت :درواقع عرصه بر مــردم روزبهروز
تنگتر و ســفره آنها روزبهروز کوچکتر
میشود .هیچ امیدی هم برای بهبود ندارند.
مسئوالن هم راهکارهای شعاری دارند.

گیشه داخلی

مقاومتچهارراهاستانبول

اعالم وصول ســوال از روحانی ،پشت پرده
پیشنهاد مذاکراتی ترامپ ،دستور رهبری
به رئیس جمهور ،ادلب ،کلید پایان جنگ
سوریه ،صف کشی برای یک «باک» بنزین
ارزانتر! ،پلمپ باغوحش مشهد ،درخواست
 ۱۹۰نماینــده از آیــتاهلل الریجانی برای
برخورد با مفسدان اقتصادی ،آب سدها در
وضعیت قرمز ،وزارت میراث ،به نام دولت به
کام مجلس ،ابهامهای شــکلی و محتوایی
سوال از رئیسجمهوری ،سودآوری بورس
به  ۲۹درصد رســید ،مقاومــت چهارراه
استانبول و احضار روحانی استیضاح ربیعی،
از مواردی اســت که موضوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههای پنجشــنبه
شده بود.
روزنامههای پنج شــنبه  ۱۱مرداد ماه در
حالی در آخرین روز کاری هفته در پیشخوان
مطبوعات قرار گرفتند کــه اعالم وصول
سوال از رئیس جمهور در بیشتر روزنامهها با
عناوین متنوعی برجسته شده و در تعدادی
از آنها موضوع بحث و گزارش شده است.
مطالبه برخــورد با مفســدان اقتصادی از
دستگاه قضا توسط تعدادی از نمایندگان

مجلس و پشــت پــرده بــازار ارز در کنار
نوشتههایی با محوریت مذاکره بدون پیش
شرط ترامپ با ایران از مواردی است که در
صفحات نخست روزنامه تیترهایی را به خود
اختصاص داده بودند.
روزنامه کیهان با روتیتر ســرانجام صدای
مردم از خانه ملت عنوان برخورد عاجل با
تروریستهای اقتصادی /درخواست ۱۹۰
نماینده از آیتاهلل الریجانی را تیتر کرد و در
بخشی از صفحه اول خود با چاپ صفحات
اول تعدادی از روزنامههای اصالح طلب و
نزدیک به دولت عنوان روحانی :مذاکره با
آمریکا دیوانگی اســت  ...و این روزنامهها!
را برای گزارشی در این مورد انتخاب کرد.
روزنامه ایران که موضوع ســوال از رئیس
جمهور را برجستهتر از سایر خبرها منعکس
کرد ،با چاپ تصویری از روحانی در مجلس
عنوان سوال نابهنگام را تیتر کرد و گزارش
اصلی خــود را به این موضــوع اختصاص
داده بود .سرمقاله این روزنامه را غالمعلی
جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین
مجلس با عنوان ابهامهای شکلی و محتوایی
سوال از رئیسجمهوری نوشت.

رها عظیمی :خبرگزاری رویترز انگلیس گزارش
داد ،دولت چین درخواســت آمریکا برای تحریم
واردات نفت از ایران را نپذیرفت .این خبر موردتوجه
رســانههای اصولگرا قرار گرفت .رسانههایی مثل
«تسنیم» که به نقل از رویترز نوشتند دولت چین
درخواست ایاالت متحده برای توقف واردات نفت
از ایران را رد کرد .دو مقام آگاه آمریکایی گفتند که
واشنگتن نتوانست در مذاکرات با چین ،آنها را برای
قطع واردات نفت از ایران ترغیب کند .گفته میشود
این دو مقام عضو تیم مذاکرهکننده آمریکا ،مخالفت
چین با درخواست این کشور را «ضربهای به اقدامات
دولت ترامپ جهت منزوی کردن ایران بعد از خروج
از توافق هستهای» توصیف کرده و گفتند پکن اما
قبول کرد که خرید نفــت از ایران را افزایش ندهد.
تیمهایی از آمریکا طی روزهای اخیر در حال مذاکره
با کشورهای مختلف جهت مجاب کردن آنها به قطع

واردات نفت از ایران هستند.
این خبری است که سایت شبکه خبری بلومبرگ
هم منتشر کرد و به نقل از دو مقام آمریکایی عضو
تیم مذاکــره کننده با چین اعالم کرد واشــنگتن
نتوانسته اســت در مذاکرات با پکن ،این کشور را
برای قطع واردات نفت از ایران ترغیب کند و پکن
درخواست آمریکا را رد کرده است.
دولت چین ،به عنــوان بزرگترین خریدار جهانی
نفت و اولین وارد کننده نفــت از ایران ،قب ً
ال اعالم
کرده بود که بــا تحریمهای یکجانبــه علیه ایران
مخالف اســت .پکن در ماه جــوالی خرید نفت از
ایران را از میزان  26درصد به  35درصد افزایش داده
بود .دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش
نشود به این نشریه گفتهاند در عوض پکن ،به جای
داده
کاهش واردات ،خرید نفت از ایران را افزایش 
است.

فضای مجازی
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