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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
روز گذشته تاکید کرد که »ایران هیچ 
تعهدی مبنــی بر نرفتــن نفت کش 
گریس-۱به ســوریه نداده است.« این 
تاکید او مربوط به حواشی ای بود که بعد 

از آزادی گریس۱ ایجاد شد. 
پایگاه خبــری جبل الطــارق روز 
پنجشنبه خبر از آزادی نفتکش توقیف 
شــده ایران داد؛ نفتکشی که چندین 
هفته پیش از سوی انگلیس به این بهانه 
که نفتکش مزبور نفت به سوریه می برده 
و ســوریه نیز تحت تحریــم اتحادیه 

اروپاست، توقیف شده بود. 
ساعاتی بعد مطابق خبر پایگاه خبری 
جبل الطارق، نفتکش ایران آزاد شد. در 
پی آن وزیر ارشد جبل الطارق بیانیه ای 
منتشر کرد که در آن آمده بود: »ایران به 
صورت مکتوب اطمینان داد که مقصد 
کشتی، یک مجموعه تحت تحریم های 
اتحادیه اروپا نیســت. ایران همچنین 
بر اســاس قوانیــن تحریمی، رســما 
درخواست آزادی این کشتی را ارائه کرد. 
با توجه به اطمینانی که دریافت کرده 
بودیم، دیگر هیــچ دلیل معقولی برای 
ادامه توقیف گریس ۱ وجود نداشت.« 

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای 
که به آزادی ابرنفتکــش »گریس ۱« 
توسط دولت جبل الطارق واکنش نشان 
داده، مدعی شد که دولت  جبل الطارق 
از ایران ضمانت گرفته که این کشتی به 

سوی سوریه حرکت نکند.
در این بیانیه آمده بــود: »ما در نظر 
داریم که دولت جبل الطــارق از ایران 
ضمانت گرفته که کشتی گریس ۱ به 
سوی ســوریه حرکت نکند. ایران باید 
به ضمانتی که داده پایبند بماند. ما یک 
گوشه نمی ایســتیم و نمی گذاریم که 
ایران یا هر کشــور دیگری تحریم های 
حیاتی اتحادیه اروپا علیه کشوری که از 
سالح های شیمیایی عیله مردم خودش 

استفاده کرده را دور بزند.«
ازسوریهحمایتمیکنیم

مقامــات ایرانی اما ادعــای دولت 
جبل الطارق و انگلیس را تکذیب کردند. 
حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن به 
این ادعا واکنش نشان داد و گفت: »بحث 
هیچ تعهد و ضمانتی نیســت؛ از همان 
ابتدا نیز اعالم کرده بودیم که مقصد این 
نفتکش سوریه نبوده است. اگر مقصد 
نفتکش هم سوریه می بود، هیچ اقدام 

خالف حقوق بین الملل از سوی ایران 
صورت نگرفته بود.«

سیدعباس موســوی، سخنگوی 
وزارت خارجه نیز دیروز ضمن رد ادعای 
مقامات جبل الطارق و انگلیس، گفت که 
ایران از سوریه در همه حوزه ها از جمله 

نفت و انرژی حمایت می کند.
او ادامه داد: »این کار قانونی است و به 
هیچ کشور ثالثی ربط ندارد. جمهوری 
اســالمی ایران به هر مشتری قدیمی 
و تــازه ای کــه بخواهد، نفــت خود را 

می فروشد.«
او بار دیگر یــادآوری کرد که مقصد 
گریس ۱ سوریه نبوده است و افزود: اگر 
هم مقصد نفتکش سوریه بود باز هم  به 

کسی ربطی نداشت.
موســوی چنین ادعاهایی را برای 
رفع توقیف آبرومندانه نفتکش ایرانی 
دانست و تصریح کرد: »در حقیقت آنها 
به خاطر خروج آبرومندانه از این اقدام 
غیرقانونی و دزدی دریایی، بحث تعهد 

را مطرح کردند.«
دستوپازدنهایآمریکا

در این میان اما منابع خبری اعالم 
می کردند کــه آمریکا مانــع از آزادی 

گریس ۱ شده است. یورونیوز به نقل از 
یک مقام ارشد در دفتر وزیر اول دولت 
جبل الطارق اعالم کرد که ایاالت متحده 
درخواست کرده نفتکش گریس ۱، به 

نفع این کشور توقیف شود.«
مقامات جبل الطــارق اعالم کردند 
که واشنگتن اتهامات تازه ای علیه این 
کشتی ارائه کرده و توقیف این کشتی 
را خواستار شده است. »آنتونی دادلی«، 
قاضی دیوان عالــی جبل الطارق صبح 
پنجشــنبه به دنبال این درخواســت 
آمریکا، صدور حکم درباره کشتی را به 

تعویق انداخت، اما بعد به رسانه ها گفت 
که درخواست آمریکا به دست او نرسیده 
و وی تصمیمش را با استناد به شواهد 

موجود اتخاذ کرده است.
درنهایت جبل الطــارق گریس ۱ را 
آزاد کرد و پس آزادی آن، وزیر ارشــد 
جبل الطارق در بیانیــه خود به تالش 
آمریکا نیز اشاره کرد و نوشت: »به صورت 
مجزا، ایاالت متحده درخواستی برای 
گشــایش پرونده ای جهت توقیف این 
کشتی ارائه کرده است. این درخواست 
را در روندی مجزا، به صورت بی طرفانه 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.«
آمریکامیخواهدبهاموالما
درآبهایآزاددستبردبزند

محمدجــواد ظریف، وزیــر امور 
خارجه کشــورمان به این اقدام آمریکا 
واکنش نشان داد و در صفحه توئیتری 
خود نوشــت: »آمریکا کــه در تحقق 
اهدافش از طریق تروریســم اقتصادی 
شکست خورده اســت، از نظام قضایی 
سوء اســتفاده کرده تا به امــوال ما در 

آب های آزاد دستبرد بزند.«
وی تصویر نامه ســفارت ایران در 
لندن به وزارت خارجــه انگلیس را نیز 
منتشــر کرد. در این نامه بــه تاریخ ۷ 
مرداد ماه ضمــن محکومیت توقیف 
غیرقانونی گریس ۱ و درخواست رفع 
فوری این توقیف آمده است: »همانگونه 
که جمهوری اسالمی ایران قبل از این 
هم اعالم کرده است، مقصد سوپرتانکر 
گریس ۱ نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا 
نبوده و نخواهد بود. هر چند اعالم این 
مطلب هیچ خدشــه ای بر این موضع 
اصولی حقوق مــورد پذیرش جهانی 
که تحریم های اتحادیه اروپا نمی تواند 
بر کشــورهای ثالث اعمال گردد، وارد 

نمی سازد.«
آمریکاخدمهگریس1
راتحریممیکند!

آمریکا که تالشش برای ممانعت از 
رفع توقیف نفتکش ایرانی ناکام مانده 
بود، اما دســت به اقدامی مضحک زد و 
خدمه نفتکش گریــس۱ را تهدید به 

تحریم کرد! 
»مورگان اورتاگوس«، سخنگوی 

وزارت خارجــه آمریــکا اعــالم کرد: 
»نفت کش »گریس ۱« در حال یاری 
رساندن به ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی که واشــنگتن آن را سازمانی 
تروریســتی می خواند، بود؛ این بدان 
معناســت که خدمه ایــن نفت کش 
شایستگی دریافت ویزای آمریکایی را 
ندارند و به دالیلی که به تروریسم مرتبط 
است، این افراد از ورود به ایاالت متحده 

منع می شوند.«
خدمه این کشتی 28 نفر بودند که 
اکثر آنها در کشتی گریس ۱ حضور دارند. 
طبق اعالم دولــت جبل الطارق، چهار 
خدمه این کشتی شامل ناخدا، افسر اول 

و دو نفر دیگر نیز آزاد شدند.
آزادیکشتیثمرهکوتاهنیامدن

ازحقوقملتاست
علی ربیعی، ســخنگوی دولت در 
واکنش به رفع توقیف کشــتی ایرانی 
و تالش هــای آمریکا بــرای ممانعت 
از این امــر؛ در صفحه رســمی توییتر 
خود نوشت:» نفتکش گریس ۱ به رغم 
تالش ها، فشــارها و کارشــکنی های 
آمریکا که همچنان ادامه دارد، از توقیف 
غیرقانونی خارج و آزاد شــد و شکست 
دیگری برای کاخ سفید به ثبت رسید. 
این پیروزی بــدون هیچ تعهدی ثمره 
اقتدار، دیپلماسی فعال و کوتاه نیامدن 

از حقوق ملت است.«

آزادیپرحاشیهنفتکشایرانی؛

گریس 1 آزاد شد؛ آمریکا سنگ روی یخ

خبر

خطیب نماز جمعه حرم رضوی گفت: برجام را ما چهارسال 
تجربه کردیم االن نوبت اینستکس شــده است. این برنامه که 
رئیس جمهور فرانسه ۱۰۰ دقیقه با رئیس جمهور ما صحبت 
می کند برنامه کالهبرداری است. آنها در خصوص کاهش تعهدات 
برجامی ما آبرویشان در دنیا رفته است و با پیمان شکنی خود را 
بی حیثیت کردند. حجت االسالم سیداحمد علم الهدی در خطبه 
دوم نماز جمعه این هفته حرم رضوی با اشاره به دستور رهبری 
درباره اقتصاد مقاومتی، افزود: از چهار یا پنج سال گذشته رهبری 
تیتر این برنامه را داده اند؛ راهکار و مولفه را گفته اند و این نظریه 
رهبری اســت. مقابل این نظریه این است که برای رفع مشکل 
تحریم به سراغ دشمن برویم و مشکل را حل کنیم. چهارسال این 
را تجربه کردیم و در قصه برجام عالف شدیم و تحریم ها افزون تر 
شد و این مساله از این طریق حل نشد. دشمنی که برای به زانو 

درآوردن نظام ما توطئه دارد نمی شود به سراغ او رفت. وی ادامه 
داد: همینقدر که به سراغ او بروی بدتر می کند. ما رفتیم و نتیجه 
را هم دیدیم. روش ائمه ما این بود که به سراغ دشمن نمی رفتند؛ 
امام جواد رابطه اش را با مامون برید و مرکز خانواده خود در کاخ 
خالفت را بایکوت کرده و کانون زندگی را در جای دیگر تنظیم 
کردند. این روش ائمه ما بود. برجام را ما چهارسال تجربه کردیم 
االن نوبت اینستکس شده اســت. این برنامه که رئیس جمهور 
فرانسه ۱۰۰ دقیقه با رئیس جمهور ما صحبت می کند برنامه 
کالهبرداری است. آنها در خصوص کاهش تعهدات برجامی ما 
آبرویشان در دنیا رفته است و با پیمان شکنی خود را بی حیثیت 

کردند.
اروپاییهابازهمعملنمیکنند

علم الهدی ادامه داد: ما با ادامه این برنامه کاهش تعهدات، 

هم ضرر برجام را برطرف می کنیم و هم دشمن را بی آبرو کرده 
ایم و هم برنامه انتخابات آمریــکا را خنثی خواهیم کرد که 
نوکر بی جیره و مواجب آمریکا ۱۰۰ دقیقه با رئیس جمهور 

ما صحبت می کند.
خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: رهبری در برجام 
شرط گذاشتند که اگر آنها تعهدات خود را شروع نکردند شما 
تعهدات خود را آغاز نکنید که متاسفانه این کار انجام نشد و 
البته ما به دنبال مقصر نیستیم. از همان اول سانتریفیوژه ها 
را کندند و بتن ریختند، در حالی که آنها یک قدم برنداشتند. 
حاال نوبت اینستکس شده؛ گفتند اقدامات خودر ا برگردانید 
و دوباره غنی ســازی 2۰ درصــد انجام ندهید تــا ما طرح 
اینستکس را انجام دهیم و ۱۵ میلیارد شما خریداری کنید 

که حرف در آن بیشتر است که از برجام بدتر است.

وی ادامه داد: اینطور نشود که دوباره فناوری را متوقف کنید 
و آنها امروز و فردا کنند. اینها درمقام عمل باز عمل نمی کنند و ما 
هم بیاییم فناوری را متوقف کنیم و آنها نتیجه سیاسی را بگیرند 
و با توطئه به ما فشار بیاورند. اینجا به صحبت های رهبری گوش 
دهید. هیچ چیز در زندگی ما نیست که این ۱۱ نفر ائمه معصومین 
به ما نداده باشند. ما باید به دنبال برنامه ای برویم که اقتصاد خود 

را قوی کنیم تا تحریم دشمن عملی نباشد.

علمالهدی:

چهار سال در برجام عالف شدیم، االن نوبت اینستکس است

 شماره   317   /      شنبه  26 مرداد   1398  /    15 ذی الحجه 1440  /   17  اوت   2019

ظریف امروز به کویت می رود
ســخنگوی وزارت امور خارجه خبــر داد که 
محمد جواد ظریف در ادامه رایزنی های منطقه ای، 
امروز، شنبه به کویت سفر خواهد کرد. سید عباس 
موسوی با اعالم این خبر گفت: وزیر امور خارجه در 
این سفر یک روزه با همتای کویتی و سایر مقامات آن 
کشور درباره مسائل دوجانبه و تحوالت منطقه ای 
گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد. ظریف پس از 
پایان مذاکرات روز یکشنبه کویت را به مقصد ایران 
ترک خواهد کرد. وی پس از بازگشــت از کویت، 
عصر یکشنبه در صدر هیئتی سیاسی برای دیدار 
و گفتگو با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فنالند 
عازم هلسینکی، پایتخت این کشور می شود. وی 
سپس برای دیدار با مقامات کشورهای سوئد و نروژ، 

به استکهلم و اسلو سفر خواهد کرد.
    

 آمادگی لهستان برای تامین 
امنیت تنگه هرمز!

لهستان اعالم کرده است که حاضر به مشارکت 
در نــاوگان دریایی تامین امنیت کشــتیرانی در 
آب های خلیج فارس است. ناوگانی که فرماندهی 
آن را ایاالت متحده آمریکا برعهده دارد. یاجیک 
جاپوتوویچ )Jacek Czaputowicz(، وزیر امور 
خارجه لهستان به خبرنگار دویچه وله گفته است: 
»شرایط به گونه ای است که نمی توان نسبت به آن 
بی تفاوت ماند و ما به هر شکل ممکن از تالش های 
آمریکا و بریتانیا برای تامین امنیت کشتیرانی در 

آب های خلیج فارس پشتیبانی می کنیم.«
    

عضوفراکسیونوالییمجلس:
موضوع بازنگری قانون اساسی 

در مجلس کنار گذاشته شد
یکی از نمایندگان عضو فراکســیون والیی 
مجلس شورای اســالمی از منتفی شدن بحث 
بررسی موضوع بازنگری در قانون اساسی، در نتیجه 
بیانات مقام معظم رهبری و رایزنی های انجام شده 
از سوی نمایندگان خبر داد. عزت اهلل یوسفیان مال، 
پیرامون طرح موضوع تغییر قانون اساسی که در 
چند ماه گذشته به امضای ۱۵۱ نفر از نمایندگان 
رســیده بود، به »انتخاب« گفت: »پیگیری این 
موضوع به طور کلی منتفی اســت و تا پایان کار 
مجلس دهم، هیچ گونه بحثــی درمورد تغییر یا 

بازنگری در قانون اساسی مطرح نخواهد شد.«
    

هشدار »آشنا« درباره ظریف
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، 
در صفحه توئیتر شخصی خود نوشت: »ظریف 
تا کنــون در مواجهه با دروغ هــا و تخریب های 
سازمان یافته به ســکوت یا دفاع حداقلی اکتفا 
کرده  است. هشدار: او جز عزت برای ایران اسالمی 
نمی خواهد. کاری نکنید مجبور شود به جای دفاع 
صرف، به موانع داخلی تحقق سیاست خارجی 
عزت مند هم  حمله کند. بدانید او در هنگام حمله 

چندان هم ظریف نیست.«
    

 خطر ظهور رادیکال ها 
زیر سایه جریان سوم

ناصــر ایمانی، فعــال سیاســی اصولگرا به 
خبرآنالین گفــت: ناامیدی مــردم از دو جناح 
سیاسی سنتی ممکن است پیامدهای نامناسبی 
برای کشور داشته باشــد. یعنی اگر حتی مردم 
در یک انتخابات گرایش بیشــتری به هر یک از 
دو جناح اصالح طلب یا اصولگرا داشــته باشند 
و یک طرف در مســند قدرت قرار بگیرد بسیار 
بهتر از آن اســت که افرادی که هیچ گونه هویت 
شفاف سیاسی و ملی ندارند پا به عرصه بگذارند. 
در درون چنین جریانی به  طــور طبیعی افراد 
رادیکال رشــد خواهند کرد. حتی ممکن است 
این جریان بخواهد خود را در انتخابات ریاســت 
جمهوری محک بزنند تا بتوانند با موج سواری بر 
نارضایتی های عمومی آرایی به سبد خود بریزند.

    
امامجمعهاسالم:

مسئله زن بودن وزیر، گربه رقصانی 
جدید انتخاباتی است

حجت االســالم باقری، امام جمعه اســالم در 
خطبه های نماز جمعه این هفته گیالن گفت: این 
روزها خبرهایی به گوش می رسد که برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش گزینه وزیر زن هم مطرح 
است. البته با وزارت زنان مخالفتی نداریم اما مسئله 
زن بودن وزیــر، گربه رقصانی جدیــد انتخاباتی و 
قرتی بازی اســت. واقعا همه مشــکالت آموزش و 
پرورش تمام شــده که دولت بحث مرد یا زن بودن 
وزیر را مطرح کند؟ وی به مدارس طبیعت اشاره کرد 
و افزود: آموزش و پرورش چه کار می کند که مدارسی 
به نام طبیعت بدون دریافت مجوز پنج سال است که 
فعالیت دارند و ۷۰ شعبه در کشور راه اندازی کرده اند.

سخنگویوزارتخارجه
آمریکاگفت:»نفتکش
»گریس1«درحالیاری

رساندنبهسپاهپاسداران
انقالباسالمیکه

واشنگتنآنراسازمانی
تروریستیمیخواند،
بود؛بنابراینخدمهاین
نفتکششایستگی

دریافتویزایآمریکایی
راندارندواینافراداز

ورودبهایاالتمتحدهمنع
میشوند

مقاماتجبلالطارقاظهار
کردندکهواشنگتناتهامات
تازهایعلیهاینکشتیارائه
کردهوتوقیفاینکشتی
راخواستارشدهاست.
وزیرارشدجبلالطارق

بعدازآزادیگریس1گفت
کهدرخواستآمریکادر
روندیمجزابهصورت

بیطرفانهبررسیخواهد
شد

عضو فراکســیون فرهنگی مجلس در طرح 
»اداره و نظارت بر صدا و ســیما« از در نظر گرفتن 
تمهیداتی برای رادیو و تلویزیون های خصوصی 
که چگونه از صدا و سیما مجوز بگیرند و چگونه بر 
آن ها اعمال نظارت شود، خبر داد. حجت االسالم 
مهدی شــیخ، همچنین درباره طــرح »اداره و 
نظارت بر صدا و سیما«، به »انتخاب« گفت: »طرح 
کمسیون فرهنگی مجلس برای اداره و نظارت بر 
صدا و سیما، مبتنی بر تداوم نظم ریاستی بر این 
نهاد مطابق با قانون اساســی و اضافه شدن مدل 
»هیات امنا«یی است. بدین معنی که هم سیستم 
ریاستی باقی خواهد ماند و در عین حال »هیات 

امنا«یی برای همفکــری و همکاری در مدیریت 
در نظر گرفته شده اســت. این »هیات امنا« هیچ 
دخالتی در اجرا نخواهند داشت. همچنین، اعضای 
این هیات منتصب و مورد تایید رهبری خواهند 
بود. نمایند مردم تهران در مجلس دهم افزود: در 
طرح کمیسیون فرهنگی مجلس شورای نظارتی 
که وظیفه نظارت بر عملکرد صداو سیما را دارند، 
تقویت خواهد شد و در عین حال مطابق با قانون 
اساسی ساختار همچنان ریاستی باقی خواهد ماند.

هیأتامناییبرای
سیاستگذاریهایکالن

این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، در 

ادامه با بیان این که هیأت امنای در نظر گرفته شده 
در تعیین سیاست گذاری های کالن صدا و سیما 
نقش خواهند داشــت، تاکید کرد: نقش شورای 
نظارتی مورد تاکید کمیسیون فرهنگی مجلس، 
به هیچ عنوان محدود به نظــارت صوری، تذکر و 
پیشنهاد نیســت. در وضعیت فعلی ریاست صدا 
و ســیما بر این امر اصرار دارد که شورای نظارتی 
فقط وظیفه نظارت و پیشنهاد داشته باشد اما در 
طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی، این شورا 
در سیاست گذاری کالن و نظارت بر کلیه امور فعال 
خواهد بود. نایب رئیس اول فراکسیون روحانیت 
مجلس دهم در بخشــی دیگر از گفته های خود، 

تصریح کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، 
در تدوین طرح »اداره و نظارت بر صدا و سیما« با 
محدودیت های خاصی مواجه بودند. باید طرح به 
گونه ای تدوین می شد که شورای نگهبان، با تفسیر 
خود از قانون اساســی طرح را رد نکند. در چنین 
شرایطی، تقویت شورای نظارت بر صد او سیما از 
یک سو می بایست منطبق با قانون اساسی می بود و 
از سوی دیگر، در آن ابزارهایی برای خروج این نهاد 
از رویکرد تک بعدی و تک صدایی در نظر گرفته 
می شد. وی در ادامه افزود: تالش ما در کمیسیون 
فرهنگی این بوده که از خروج های مقطعی صدا و 
سیما، از بی طرفی و حمایت از جناح های سیاسی 
جلوگیری شود. واقعیت این است که صداو سیما 
متعلق به یک جریان یا جناح نیست بلکه به کل 
نظام تعلق دارد. هدف طرح پیشنهاد شده نیز در 

راستای تحقق این امر قابل ارزیابی است.

کنترلوضعیتدرآمدهایصداوسیما
شیخ، همچنین طرح »اداره و نظارت بر صدا و 
سیما« را دارای پتانسیلی مناسب برای کنترل بر 
وضعیت درآمدهای مالی صدا و سیما معرفی کرد که 
در آن هیات امنا، بر کلیه قراردادها و واریز درآمدها 

به خزانه ملی کنترل خواهد داشت.
این نماینــده اصالح طلب مجلــس در ادامه 
نســبت به در نظر گرفتن تمهیداتی برای حضور 
بخش خصوصی در صدا و ســیما گفت: در طرح 
جدید موضــوع »صوت و تصویــر فراگیر« مورد 
تعریف قرار گرفته است. »صوت و تصویر فراگیر« 
می بایست در انحصار صدا و سیما باشد . صدا و سیما 
از این موضوع تعریفی موسع داشت؛ به گونه ای که 
گستره ای وسیع و بدون محدودیت از مسائل را در بر 
می گرفت. همین موضوع عامل اختالف ما با برخی 
از نمایندگان جناح مقابل و اعضای صدا و سیما بود. 

عضوفراکسیونفرهنگیمجلستشریحکرد؛

جزئیات طرح مجلس برای هیأت امنایی کردن صدا و سیما


