
رئیس دفتر رییس جمهوری از تذکر هیات دولت به علی 
عسکری رئیس صدا و سیما در جلسه امروز خبر داد و گفت: در 
سریال گاندو مطالب دروغ و تهمت بسیار زیاد است و دولت، 
مسئولین و بخش های مختلف این حق را دارند که شکایت 

کرده و روشنگری کنند.
محمود واعظی روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: از هفته گذشــته با تماس 
های زیاد و مکرر مردم مسووالن از سناریو سازی و موضع صدا و 
سیما گالیه می شود. وی اضافه کرد: شما می دانید که در شش 
سال گذشته ما به این وضعیت صداوسیما عادت کردیم که در 
برنامه های مختلف همیشه سعی در انتقاد از دولت و برخورد 

جناحی یا حزبی نسبت به دولت دارند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار داشــت: تا جایی که 
امکان داشت، تالش کردیم موضوع حل و شرایط آرام تر شود. 

فکر می کردیم در شرایطی که دشــمن خارجی فشار وارد 
می کند و در کشور گرانی وجود دارد، صدا و سیما با دولت که 

در خط مقدم جبهه است همکاری و همراهی کند.
دوقطبی ارزشی - نفوذی

واعظی افزود: اینکه سریالی ســاخته می شود مشکلی 
نیست، ولی اینکه در سریال مسائلی مطرح می کنند که خود 
نویســنده اش گفته ۸۰ درصد تخیل است، سوال این است 
که چرا مردم را اینگونه سرگرم می کنند؟ وی ادامه داد: ابتدا 
اعالم می شود که این سریال بر اساس موضوعی واقعی است 
و بعد طوری صحنه سازی می کنند که ذهن مردم را نسبت به 
موضوعات مختلف مشغول کنند. بحث هم فقط درباره دولت 
نیست. رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: گروهی که 
برای ما گزارش نوشــتند اعالم کردندکه متاسفانه جایگاه 
قوه قضاییه، دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی و وزارت 

خارجه ای که امروز خط مقدم جبهه در جنگ با دشــمنان 
اســت و یا وزارت اطالعات که از کشور صیانت می کند تنزل 
داده شده و برخورد بدی انجام داده اند. واعظی افزود: در این 
۳۰ شب پخش سریال تالش کردند یک عده مسئول انقالبی و 
ارزشی درست کنند و یک عده نفوذی و نفوذپذیر و نفوذپرور یا 
غربگرای وابسته به خارج به وجود آوردند؛ به نظر من دو قطبی 
کردن مسئولین و جامعه بسیار خطاست و مقام معظم رهبری 
در هر فرصتی تذکر دادند که در رفتارها و برخوردها جامعه و 

مسئولین را دوقطبی نکنید.

موضوع نفتکش ربطی به برجام ندارد
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاســخ به پرســش 
دیگری دربــاره اقدامات اخیر و طرح اظهاراتی از ســوی 
مقامــات انگلســتان در خصوص برجام و خارج شــدن 
این کشــور به عنوان دومین کشــور از برجام با اشــاره 
به اقدام اخیر این کشــور در خصــوص توقیف نفتکش 
حامل نفت ایــران گفت: کاری که بــرای نفتکش حامل 
نفت ایران انجام شــد از نظــر قوانیــن بین الملل کاری 
 اشتباه بود و یک راهزنی محســوب می شود و شدیدا آن 

را محکوم کردیم.
واعظی ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا جایی که بتوانیم 
از طریق سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را حل کنیم اما 
نباید این ماجرا را به برجام ارتباط بدهیم، باالخره در جهان 
و مسائل بین المللی اتفاقات مختلفی می افتد و نمی توان 
همه را به یکدیگر مرتبط کرد، ولی طبیعی است وقتی که 
این نوع برخوردهای غیردوستانه و اشتباه انجام می شود 

روی روابط اثر بسیار منفی می گذارد.
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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

امانوئــل بن، مشــاور دیپلماتیک 
رئیس جمهوری فرانســه همانطور که 
قبال گفته شده بود، به ایران آمد و دیروز با 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی و نماینده مقام معظم رهبری دیدار 
کرد. او تقریبا 2۰ روز پیش نیز به ایران 
آمده بود اما حاال بعد از افزایش ســطح 
غنی سازی ایران و مکالمه تلفنی یک 
ساعته روحانی و مکرون به ایران آمده 
و گفته می شود این ســفر او مکمل آن 
گفتگوی یک ساعته ای است که مکرون 
در آن به ایران اطمینان داده تمام تالش 

خود را برای بهبود شرایط خواهد کرد. 
مشاور امانوئل مکرون حاال به ایران 
آمده تا پیشنهادهای فرانسه برای کنترل 
تنش میان ایــران و آمریکا و تبعات آن 
را ارائه کند. مکــرون اخیرا با ترامپ نیز 
گفتگوی مفصلی در این باره داشته است؛ 
با این حال مشــاورش دیروز در دیدار با 

شمخانی گفت که نه میانجی است و نه 
حامل هیچ گونه پیامی از سوی آمریکا 

برای تهران. 
نه میانجی ام نه حامل پیام

او دیروز با اشــاره به قــدرت و نفوذ 
ایــران در منطقه و آگاهی فرانســه از 
قدرت تاب آوری ایران در برابر فشارهای 
مختلف که طی ۴۰ سال گذشته و عبور 
از تحریم های مختلف به اثبات رسیده، 
گفت: امانوئل مکرون به دنبال دستیابی 
به ابتکارات مشترک برای ایجاد آتش بس 
در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده 
و معتقد اســت که این اقدام به کاهش 
تنش های رو به تزاید در منطقه منجر 

خواهد شد.
اما ابتکاری که بن از آن سخن گفته 
چیست؟ »فریز در برابر فریز« یا به قولی 
دیگر »انجماد در برابر انجماد«؛ منابعی 
خبر می دهند که این پیشــنهاد تازه 
مکرون برای ایران است. گفته می شود 
که ظاهــرا مکــرون در جریان همین 

گفتگوهای اخیرش بــا ترامپ توافق 
کرده که ایــران را مجاب کند تا کاهش 
تعهدات هسته ای خود را فریز کند؛ در 
مقابل آمریکا هم برخی از معافیت های 
نفتی ایران را به صــورت موقت دوباره 
 احیــا می کند تــا مذاکرات بــا ایران 

به جریان بیافتد.
ترامپ در پوست مکرون؟

ایران هنوز واکنشی رسمی به زمزمه 
این پیشنهاد نداشته است. سید عباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
دیروز در پاســخ به این پرسش که آیا 
مکرون در گفت وگــو با رئیس جمهور 
مشــخصاً پیشنهاد بازگشــت آمریکا 
به گروه ۱+۵ و کمیســیون مشترک 
برجام را مطرح کرده است، گفت: »هنوز 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهادی را 
به صورت رسمی دریافت نکرده است. 
البته من هم موضوعاتی نظیر فریز در 

برابر فریز را شنیده ام.«
برخی معتقدند که این پیشــنهاد 

فرانسه در واقع با هماهنگی آمریکاست 
تا مقدمه ای باشد برای یک توافق جدید. 
برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که 
ترامپ، مکرون را بــرای ترغیب ایران 
راضی کرده اســت که چه مستقیم و 
چه غیرمستقیم تهران را پای مذاکره 
بکشاند حتی اگر ایران برای واشنگتن 

شرط تعیین کند!
ســخنگوی وزارت خارجــه در 
این بــاره توضیح داد: اینکــه اقدامات 

فرانسه با هماهنگی یا بدون هماهنگی 
آمریکاست یا از جانب کاخ سفید پیامی 
دارند یا ندارند، به آنها مربوط است ولی 
ما چیز پنهانی نداریم. خواسته ما اجرای 
همین توافقی است که از سوی آنها نقض 

شده یا اجرا نمی شود.
شمخانی: راهبرد کاهش تعهدات 

هسته ای غیرقابل تغییر است
با این حال به نظر می رسد مقامات 
ایرانی نگاه چنــدان خوش بینانه ای به 
وعده های ســر خرمنی مانند »انجماد 
در برابر انجماد« نداشته باشند؛ چراکه 
اساسا این بار نیز تضمینی برای اجرای 
معافیت های آمریکا وجود ندارد و همه 
چیز معنی بازگشت به چندین ماه پیش 
را می دهد که آمریــکا معافیت هایی را 
اعمال کرد؛ اما در طول دوره آن معافیت 
موقت نیز به طور مداوم مشتریان نفت 
ایران و همینطور خود ایران را تحت  فشار 
می گذاشت تا اینکه بعد از چندین ماه 

تمامی آن معافیت ها را لغو کرد. 
این پیشــنهاد نیز تکرار دوباره آن 
دور تسلســل است و شــکل دیگری 
از خرید زمان از ســوی اروپاســت. از 
سوی دیگر ایران بارها تکرار کرده که 
صرفا ذیل برجام مذاکــره می کند و 
خواســته اش اجرای کامل تعهدات 
برجامی اســت؛ آنچنانکه موســوی 
دیروز بــه ایــن تعهدات نیز اشــاره 
کرد و افزود: اروپایی هــا ۱۱ تعهد در 
حوزه های مختلــف را داده اند که در 
بیانیه کمیسیون مشترک برجام پس از 
خروج آمریکا از توافق هسته ای منتشر 
شد و آنها به ایران اطمینان دادند که 
به رغم خروج آمریکا از برجام، در این 
حوزه ها فعالیت خواهیم کرد تا شــما 
از منافع اقتصادی برجام منتفع شوید.

علی شــمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی نیز دیروز در دیدار با امانول 
بن، فرستاده ویژه امانوئل مکرون، اجرای 
برنامه کاهش مرحله به مرحله تعهدات 
هسته ای را راهبرد غیرقابل تغییر ایران 
برشمرد و گفت: این مسیر در چارچوب 
بندهای 2۶ و ۳۶ برجام تا زمان تحقق 

کامل حقوق ایران ادامه خواهد یافت.

24 تیرماه؛ روزی برای تعیین 
تکلیف برجام

اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری نیــز می گوید اروپا 
ماه ها فرصت داشت که مذاکره کند و 
شرایط را بهبود بخشد و آمدن فرستاده 
در دقیقه ۹۰ توسط فرانسه بعید است 

که اثر خاصی داشته باشد.
حال باید دید که فرانســه چگونه 
می خواهد ایران را برای پذیرش نسخه 
انجمادی اش قانع کنــد یا اینکه اصال 
ایده بهتری دارد یا نه. سه عضو اصلی 
اتحادیه اروپا 2۴ تیرمــاه با هم دیدار 

می کنند. 
کاخ الیزه ابتــدای هفته اعالم کرد 
که در مکالمه تلفنی یک ساعته میان 
روسای جمهور فرانســه و ایران توافق 
شد تا ۱۵ جوالی )2۴ تیر( برای یافتن 
راه حل مناســب برای از ســرگیری 
مذاکــرات هســته ای میــان ایران و 
امضاکنندگان برجام جلسه مشترکی 

برگزار شود.
اروپا اعــالم کرده که تــا آن زمان 
اقدامی علیه ایــران انجــام نخواهد 
داد و مکانیزم ماشــه را فعال نخواهد 
کرد. آن روز شــاید پایان انفعال اروپا 
در مناقشــه ایران و آمریکا و داستان 
برجام باشــد, اما اینکه چگونه پایانی 
باشد، مهمتر اســت؛ پایانی با اعمال 
تحریم هــای تازه علیه ایــران و مرگ 
 برجام یا انجام تعهدات در قبال ایران و 

حفظ توافق هسته ای؟

آیا تالش های دیپلماتیک فرانسه، آبی بر آتش تنش خواهد بود؟

مکرون  و نسخه انجمادی  برجامی

خبر

نماینده دادستان در هجدهمین دادگاه بانک 
سرمایه، از نفوذ یک روحانی در پرونده فساد بانک 
سرمایه خبر داد و گفت به زودی علیه این شخص 

در دادگاه ویژه روحانیت اعالم جرم خواهم کرد.
دیروز چهارشــنبه در هجدهمین جلســه 
رسیدگی به پرونده فســاد مالی بانک سرمایه، 
یاسر ضیایی، یکی از متهمان این پرونده به دفاع 

از خود پرداخت.
به نوشته ایرنا، نماینده سازمان بازرسی کل 
کشــور در این جلســه خطاب به رئیس دادگاه 
گفت: متهم ضیایــی تمام واقعیت هــا را بیان 

نمی کند.

این نماینده گفت: ابتــدا فکر می کردیم که 
آقای ضیایی با ما همــکاری می کند اما هرچه 

جلوتر رفتیم، به در بسته خوردیم.
وی افزود: شــخصی کــه آقــای خانی به 
عنوان ناظر معرفی کرد، ضیایی با آن شــخص 
پرداختی هایی داشــته؛ آقای باقری هم گفت 
ایشان در لواسان مهمانی هایی داشته است. به 
این فرد که خیلی در کشــور ادعا دارند، عرض 
می کنم که بــه زودی در دادگاه ویژه روحانیت 

علیه شان اعالم جرم خواهم کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعالم 

کرده پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ٧۰۰ میلیون 
تومان به آقای درویش نوری، رئیس دفتر یکی 
از روسای ادوار مجلس، از محل رشوه بوده است؛ 
بنابراین باید هر چه سریعتر این پول برگردانده 

شود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم خواست 
که تمام حقایق را بیان کند و هشدار داد: متهمان 
بدانند که دادگاه به تمام ابعاد این پرونده مشرف 
است. اگر کسی انتظار تخفیف مجازات دارد، باید 

نهایت همکاری را با دادگاه داشته باشد.
بعــد از توضیحات متهــم در مــورد نحوه 
ارتباط بــا برخی افراد خاص قاضی مســعودی 

مقام از وی خواست که تا اســامی تمام افرادی 
 که پشــت این پرونده هســتند، بــدون هیچ

 مالحظه ای بیان کند.

رئیــس دادگاه از متهــم خواســت ایــن 
 افــراد از هر نهــاد یا ســازمانی که باشــند به 

دادگاه معرفی کند.

نماینده دادستان در دادگاه بانک سرمایه خبر داد:

رشوه 11 میلیاردی به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس
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گزارش جدید آژانس از 
فعالیت هسته ای ایران  

به گزارش ایســنا به نقــل از رویتــرز آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی خبر داد کــه خلوص 
غنی ســازی اورانیوم ایران در حــال حاضر به حد 
۴.۵ درصد و میزان ذخایر اورانیوم ایران به 2۱۳.۵ 
کیلوگرم رسیده اســت. این آژانس همچنین روز 
چهارشــنبه اعالم کرد که ذخیره اورانیوم ایران در 
حال حاضر ۵. 2۱۳ کیلوگرم اورانیوم است که این 
باالتر از حد تعیین شده ۸. 2۰2 کیلوگرم اورانیوم  در 
توافق هسته ای و همچنین بیشتر از 2۰۵ کیلوگرم 

اورانیوم تأیید شده در یکم ماه ژوئیه است.
    

خط و نشان جانسون برای ایران
به گزارش ایلنا به نقل از د نیشن، بوریس جانسون، 
وزیر امورخارجه سابق انگلیس که خود را برای کسب 
کرسی نخست وزیری آماده می کند، در تازه ترین 
اظهارات خود در مورد ایران گفت: نمی خواهم باور 
عمومی متصور شود که من در مواجهه با ایران نرمی 
و انعطاف به خرج می دهم. اما من شــرایط حاضر 
را دشوار و حســاس می بینم. منتظرم ایران برجام 
را نقض کند در آن صورت مــن به روش خود با این 
موضوع برخورد می کنم. اگر روزی نخســت وزیر 
انگلیس شوم هر کاری که الزم است انجام می دهم 

تا ایران را مهار کنم
    

ظریف:
مکانیزم ماشه قابل اجرا نیست

محمدجواد ظریف، وزیر امــور خارجه با بیان 
اینکه اعضای شورای حکام نمی توانند درباره برجام 
تصمیم بگیرند و فقط می توانند اظهارنظر کنند، 
گفت: مکانیزم ماشه قابل اجرا نیست. وی در حاشیه 
جلسه هیأت دولت همچنین با اشــاره به توقیف 
نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق توسط انگلیس 
و گمانه زنی ها در خصوص آن، گفت: موضوع توقیف 
نفتکش ایرانی ربطی به مبادله با نازنین زاغری ندارد 
و تاکنون هیچ پیشنهادی با این مضمون از سمت 
بریتانیا نداشته ایم. این اقدام اصال جایگاهی ندارد 

که با آن معامله ای انجام شود.
    

تنگه هرمز را به روی شناورهای 
انگلیسی ببندیم

کیهــان در یادداشــتی بــه قلــم حســین 
شریعتمداری، مدیرمسئول خود با اشاره به توقیف 
نفتکش ایران از ســوی انگلیس نوشت: اگر اقدام 
متقابل ما با تاخیر روبرو شود که تاکنون شده است، 
صورت مسئله این خواهد بود که انگلیس نفتکش 
ایران را توقیف کرده و سپس آزاد کرده است بی آنکه 
از جانب ایران با واکنشــی روبرو شود! مگر اینکه 
رسما اعالم کنیم، تنگه هرمز را به روی کشتی های 
نفتکش و تجاری انگلیس بســته ایم و هر شناور 
انگلیســی را که به تنگه هرمز و آب های ساحلی 

کشورمان نزدیک شود، توقیف خواهیم کرد.
    

درخواست اروپا برای نشست 
فوری کمیسیون برجام

کشــورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه همراه با 
اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک که روز سه شنبه 
۱۸ تیرماه منتشر شد، اعالم کردند »عمیقا نگران 
هســتند که ایران به شــماری از تعهداتش ذیل 
برنامه جامع اقدام مشــترک پایبند نبوده است.« 
آنها خواستار تشکیل نشســت فوری کمیسیون 
برجام برای بررسی این موضوع شدند و در بخش 
دیگری از بیانیه خود گفته اند: »ایران اعالم کرده 
که خواهان باقی ماندن در برجام است و »باید این 
دست اقدامات خود را معکوس کرده و بدون هیچ 
تاخیری با برنامه جامع اقدام مشــترک همراهی 

کامل داشته باشد.«
    

اطالعات مربوط به صادرات 
نفت، اطالعات جنگی است

وزیر نفت با انتقاد از انتشار برخی اطالعات مربوط 
به میزان صادرات نفت ایران اظهــار کرد: با توجه 
به اینکه ما در جنگ )جنگ اقتصــادی با آمریکا( 
هســتیم، اطالعات مربوط به میزان صادرات نفت 
کشور اطالعات جنگی محسوب می شود و انتشار 
آن باید با هماهنگی های مربوطه باشد اما مشخص 
نیست که با چه نیتی این اطالعات منتشر و مکرراً 

بازنشر داده می شود.
    

دادگاه محمدعلی نجفی شنبه 
برگزار می شود

اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا 
استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح 
روز شنبه 22 تیرماه به صورت علنی در شعبه 
نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 

قاصی کشکولی برگزار می شود.

گفته می شود که ظاهرا 
مکرون با ترامپ توافق 
کرده که ایران را مجاب 
کند تا کاهش تعهدات 

هسته ای خود را فریز کند 
در مقابل آمریکا هم برخی 
از معافیت های نفتی ایران 
را به صورت موقت دوباره 
احیا می کند تا مذاکرات با 

ایران به جریان بیافتد

برخی گمانه زنی ها حاکی از 
آن است که ترامپ، مکرون 
را برای ترغیب ایران راضی 
کرده است که چه مستقیم 
و چه غیرمستقیم تهران را 
پای مذاکره بکشاند حتی 
اگر ایران برای واشنگتن 

شرط تعیین کند!

رئیس دفتر رئیس جمهوری مطرح کرد؛

احتمال شکایت دولت از صداوسیما درباره »گاندو«


