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رسول خدا(ص) می فرمایند:
اجعل ُح َّب َ
ک َا َح َّب األشیا ِء إ َل َّی.
َال ّل ُه َّم َ
خدایا! دوستیات را محبوبترین چیزها نزد من گردان.
(بحار األنوار :ج ، ۹۱ص)۷۰
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تازههای مطبوعات
••ابتکار -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی از رویکرد
ت کاندیداها با
اصالحطلبان بعد از بررسی صالحی 
تیتر«اصالحاتدوبارهدربنبستانتخابات» نوشت:
قراربوددرشرایطیکهاعتمادعمومیآسیبدیدهو
دچارریزششدهاست،نهادهایتاثیرگذاربهبهبود
این وضعیت کمک کنند .در حوزه انتخابات انتظار
میرفتنهادهاییکهبررسیصالحیتهارابرعهده
دارند ،مالیمتر دراینباره رفتار کنند و اجازه بدهند
همهسالیقدرانتخاباتحضورداشتهباشند.
••کیهان  -نشریهآمریکاییآتالنتیکبانگرانیاز
پیامدهای ترور فرمانده سپاه قدس ایران نوشت:
اینترورفراترازیکجنایتبود،عامالناینتروربه
عاقبتآنفکرنکردهاند.ماواقع ًانمیدانیمچگونه
دربارهجنگباایرانفکرکنیم،چهرسدبهاینکهبه
پیروزیدرآنبیندیشیم.
••دنیای اقتصاد-اینروزنامهدرتیتریکخودطی
گزارشی باتیتر «ارتفاع تورم در ۳۱استان» نوشت:
اختالف ارتفاع تورم در بهترین و بدترین استان ،به
 ۱۳درصد رسیده است .براساس گــزارش مرکز
آمار،نرختورم۱۲ماههدراستانایالممعادل48.6
درصددرآذربودهکهباالترینعدددربیناستانهای
کشور است .تعقیبکنندگان نزدیک این استان،
لرستانوخراسانجنوبیهستند.ازآنسو،کمترین
ارتفاع تورم در فارس و قم ثبت شده است .در این
استانها نرخ تورم میانگین در بازه  ۳۵درصد قرار
دارد .نکتهای که وجود دارد این که همچنان نرخ
تورم ۱۲ماههگروهخوراکیهادرسطحباالییقرار
دارد.درهمهاستانهابهجززنجان،تورمخوراکیها
باالی ۵۰درصدبودهاست.
••جمهوری اسالمی  -نامزدهای نهایی نود
و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار درحالی
معرفی شدند که یکی از غایبان اصلی آن« ،رابرت
دنیرو» بازیگر فیلم سینمایی «مرد ایرلندی» است.
رابرت دنیرو که به اقدامات ترامپ معترض و علن ًا او
را فاسد خطاب کرده است ،در توئیتی نوشته بود:
«رئیسجمهورمامیخواهدجنگیراباایرانشروع
کند ،زیرا او مسلم ًا توانایی مذاکره را ندارد! او بسیار
ضعیفوناکارآمداست...بنابراینفکرمیکندتنها
راهیکهبرایانتخابمجددوماندندرپستریاست
جمهوریدارد،جنگباایراناست».

انعکاس
••تابناک نوشت« :استیو بنن» ،مشاور پیشین
دونالد ترامپ در یادداشتی از ارتباط استیضاح
ترامپ با ترور شهید سلیمانی نوشت و تاکید کرد:
هفته گذشته ،وال استریت ژورنال گزارش داد:
«رئیس جمهور به همکارانش گفته برای مقابله
با ژنرال سلیمانی از سوی سناتورهای جمهوری
خــواه تحت فشار قــرار گرفته اســت ،افــرادی که
ترامپ به آنان به عنوان حامیانی مهم در محاکمه
آینده استیضاح سنا نگاه میکند ».بی شک ،برای
ترامپ قرار دادن منافع سیاسی باالتر از منافع
امنیت ملی بود و او باید به این سوال پاسخ دهد که
دقیقا چرا فرمان این حمله را صادر کرده است؟
••آنــا نوشت :محسن هاشمی رئیس شــورای
شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت استعفای
خانمها آروین و خداکرمی دو عضو شورای شهر
تهران گفت :بحث سنگینی در این حوزه مطرح
شد و اعضای شورا توانستند نظر خود را به قبول
دو عضو شورای شهر برسانند و شرایط حساس را
برای آنها تبیین کنند و دو عضو شورای شهر که
قصد استعفا داشتند نیز نظر اعضا را پذیرفتند.
••تابناک نوشت :احمد توکلی رئیس هیئت
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای
سید ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد
به آیت اّ ...
قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان
به دالیل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد
صالحیت شده اند.
••نــورنــیــوز نــوشــت :روی ــت ــرز خـــبـــرداده که
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجالس
«مجمع جهانی اقــتــصــاد» کــه هفته آیــنــده در
«داووس» برگزار میشود ،شرکت نخواهد کرد.
••عــصــر ایــــران نــوشــت :بــهدنــبــال توقیف
سایت«انتخاب»،انجمن صنفی روزنامهنگاران
استان تهران در اطالعیهای این اقدام را نافی
امنیت حرفهای دانست.
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دستاروپارویماشهگستاخی

تروئیکایاروپاییکه 20ماهبرایحفظبرجامهیچکارینکرده،بهسراغمکانیسمماشهرفتهاست

ســه کشور اروپــایــی ،پــس از  20ماه
وعـــده هــای بــی نتیجه و شعارهای
سیاسی بدون هیچ اقدام عملی برای
حفظ برجام و تامین شــدن نیازهای
ایران از توافق هسته ای ،روزگذشته با
گستاخی رسما فرایند حل اختالف را
که به «مکانیسم ماشه» معروف است،
فعال کردند .آلمان ،انگلیس و فرانسه
درحالیروزگذشتهدربیانیهایازفعال
شدنمکانیسمحلاختالفخبردادند
که از اردیبهشت 97تا کنون که آمریکا
از برجام خارج شد ده ها بار وعده ایجاد
مکانیسمی بــرای منتفع شدن ایران
از مزایای برجام را داده بودند ،اما به
این وعده خود عمل نکرده اند .در این
مــدت ،کشورمان  12ماه به اروپایی
ها وقــت داد و سپس طی پنج گــام از
اردیبهشت 98تاکنونبرخیتعهدات
خود در برجام را طبق بندهای همین
توافق با هدف ایجاد توازن در تعهدات
در حال اجرای آن ،کاهش داده است.
به گــزارش اسپوتنیک در ایــن بیانیه
بدون اشاره به بی عملی اروپایی ها در
حفظ برجام ،آمــده اســت« :با توجه به
اقدامات ایــران ،هیچ انتخاب دیگری
نداشتیم ،برای ثبت نگرانی هایمان
و این که ایــران به تعهداتش در برجام
پایبند نیست به کمیسیون مشترک
رجــوع میکنیم ».بنا بر گزارشی که
رویترز در همین زمینه منتشر کرده
است سه کشور اروپایی مدعی شده اند
کهاینقدمبهمعنایپیوستنبه«کارزار
فشارحداکثریآمریکا»نیست .یکیاز
دیپلماتهای اروپایی در این زمینه به
رویترز گفت« :هدف ما این نیست که
تحریمهارابرگردانیمبلکهمیخواهیم

برجامتاکیدکرد:باتوجهبهتنشهای
خطرناک فعلی در خاورمیانه ،حفظ
برجامازهرزمانیبیشتراهمیتدارد.
ویافزود:منبهعنوانهماهنگکننده
کمیسیونمشترک،برفرایندمکانیسم
حلاختالفنظارتخواهمکرد.
▪موسوی :اقدام  3کشور اروپایی
کامالانفعالیوازموضعضعفاست

اختالفهای خود را از طریق مکانیسم
ایجادشدهدراینتوافقحلکنیم».
▪مکانیسمماشهچیست؟

گفتنی است ،مکانیسم حل اختالف
پیش بینی شــده در بندهای  36و
 37برجام (مکانیسم ماشه) لزوما به
معنایبازگشتتحریمهانیستو این
گونه است که اگر یکی از طرفهای
برجام به ایــن جمعبندی برسد که
طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در
این توافق پایبند نیست ،میتواند به
کمیسیون مشترک (شامل ایــران،
روسیه،چین،آلمان،فرانسه،انگلیس
و اتحادیه اروپــا) شکایت کند .پیشتر
آمریکا نیز جزو این کمیسیون بود اما
با خروج این کشور از توافق هسته ای
در اردیبهشت ،97عمال از کمیسیون
مشترک برجام خــارج شــد .تصمیم
گیری در ایــن کمیسیون به صورت
اجــمــاعــی و شــامــل مــراحــلــی بــرای
رسیدگی اســت و به صــورت خالصه
اگر ظرف  ۳۵روز ،شکایت آن گونه که
شاکی میخواهد حل نشودو شاکی
معتقدباشدکهموضوع،مصداق«عدم
پایبندی اساسی» به برجام است ،آن

گاه شاکی میتواند موضوع فیصله
نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا
جزئی اجــرای تعهداتش وفق برجام
قلمداد یا به شــورای امنیت سازمان
ملل متحد ابالغ کند که معتقد است
مــوضــوع مــصــداق «عـــدم پایبندی
اساسی» به شمار مـیآیــد ».شــورای
امنیت  ۳۰روز وقــت دارد تا دربــاره
استمرارتعلیقتحریمهایابازگرداندن
آنهــا قطعنامه صــادر کند .شــورای
امنیت باید قطعنامهای بــرای تداوم
لغو تحریم ها به رای بگذارد .در واقع با
این مکانیسم ،برای حفظ برجام نباید
هیچیکازاعضایدایمشورایامنیت،
قطعنامه تــازه را وتو کند .اگر پس از
ارائــه شکایت از عدم اجــرای تعهدات
ایــران از سوی دیگر اعضا به شورای
امنیت ،چنین قطعنامهای ظرف 30
روز تصویب نشود ،مفاد قطعنامههای
سابق شــورای امنیت که به بازگشت
ایرانبهذیلفصلهفتممنشورسازمان
ملل منجر میشود ،بار دیگر اعمال
خواهد شد.با ایــن حــال به گــزارش
فارس«جوزپبورل»مسئولسیاست
خارجی اتحادیه اروپــا در واکنش به
فعال شدن مکانیسم حل اختالف در

همزمان به گزارش ایسنا ،سیدعباس
مــوســوی سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان دربـــاره بیانیه ســه کشور
اروپایی گفت :اقدام سه کشور اروپایی
یک اقــدام کامال انفعالی و از موضع
ضعف به شمار می رود .وی افــزود:
فرایند حل و فصل اختالفات در برجام
را جمهوری اسالمی ایران از یک سال
و اندی پیش با ارسال نامه های رسمی
از سوی وزیر امور خارجه کشورمان به
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک
برجام آغاز کرده بنابراین نه به لحاظ
فرایندی و نه به لحاظ عملی اتفاق
جدیدی نیفتاده است .موسوی تاکید
کرد:چنانچهاروپاییها–کهدربیانیه
خودمدعیهستندایناقدامراباحسن
نیتوباهدفحفظبرجامصورتداده
اند-بهجایتالشبرایایفایتعهدات
خود و بهره مند کردن ایران از آثار لغو
تحریمهاوفقپیوست 2برجام،بهتداوم
مسیر وادادگــی در برابر آمریکا ادامه
دهند یا بخواهند از فرایند حل و فصل
اختالفاتدرکمیسیونمشترکبرجام
سوءاستفاده کنند ،باید خود را برای
پذیرش تبعات آن نیز آمــاده کنند که
این تبعات قبال به آنان از طرق مقتضی
گوشزدشدهاست.
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نیویورکتایمز ۳۰:ثانیهقبلازاصابتموشک
سیگنالهواپیمایاوکراینیمتوقفشدهبود
در حالی که ایــن روزهــا بحث ،اظهار
نظر و حتی گمانه هایی دربــاره نقش
عاملی ثانویه در ایجاد تشخیص غلط از
سوی اپراتور پدافندی ایران در شلیک
به هواپیمای مسافربری اوکراینی داغ
اســت و به طــور مکرر از نقش جمینگ
یا جنگ الکترونیک و ارســال سیگنال
شبیه سازی شده سخن به میان می آید،
نیویورک تایمز در گزارشی از این حادثه
به نکته ای اشاره کرده است که نیازمند
دقت و توجه است.
ایــن روزنــامــه می نویسد :هواپیما در
فاصله  3دقیقه تا ارتفاع  8هزار پایی
اوج می گیرد که تا این لحظه ترانس
پاندر درست عمل می کند اما بررسی
اطــاعــات پ ــرواز و جزئیات رهگیری
هواپیمای مذکور نشان میدهد که این
سیستم لحظاتی قبل از ساعت 6:15
از کار می افتد .ما دلیلش را نمی دانیم
اما می دانیم هواپیما به پرواز خود ادامه
داده و در فاصله زمانی  30ثانیه ای
موشکی به آن اثابت کرده است.
همچنین بــه گــــزارش مــشــرق ،ایــان
پتچنیک ،سخنگوی مؤسسه رهگیری
خطوط پــروازی فالیت رادار  ۲۴که به
صــورت شبانهروزی موقعیت مکانی و
جزئیات پرواز هواپیماهای مسافری در
سراسر جهان را به صورت زنده ارائه می
دهد و از جمله معتبرترین مؤسسات در
این زمینه است ،درباره این سیگنال ها
گفت :هواپیماهای تجاری و مسافربری،
خود را از طریق مخابره دایمی سیگنال
شناسایی به رادارهـــای فرودگاهی و
سامانههای پدافندی معرفی میکنند
که این سیگنال از طریق یک دستگاه به

نام ترانسپاندر که در هواپیما نصب شده
است به صورت دایم مخابره میشود.
جان کاکس،خلبان و کارشناس سوانح
هوایی و مدیرعامل مؤسسه سیفتی
آپریتینگ سیستمز نیز دراین باره توضیح
داد« :نر مافزار سامانه پدافندی تور از
رادار برای تشخیص عینی یک هواپیما
و همچنین از سیگنال ترنس پاندر برای
شناسایی هواپیماها ،پرندهها و اهداف
احتمالی استفاده میکند ».با این حال
پیش از بررسیهای دقیق اطالعات
جعبه سیاه هواپیما و دیگر اطالعات
فنی مرتبط با آن ،در کنار بررسی دقیق
اطالعات ثبت شده رادار سامانه پدافند
هوایی و موشک ،هر نوع اظهار نظر تنها
یک ادعا محسوب می شود و نمیتوان
درباره آن به صورت قطعی قضاوت کرد.
▪نخستوزیر کانادا :سقوط
هواپیمای اوکراینی نتیجه تنش در
منطقه است

همچنین به گزارش فارس ،نخستوزیر
کانادا ،تنشزایی اخیر آمریکا با ایران
را عامل سقوط هواپیمای اوکراینی
و کشته شــدن اتباع کانادایی در آن
بیان کرد.
«جاستین تــرودو» در مصاحبه با شبکه
«گلوبال نشنال» گفت :اگر تنشی بین
آمریکا و ایران نبود ،اگر به تازگی تشدید
تنشها در منطقه رخ نــمــیداد ،آن
کاناداییها اکنون کنار خانوادههایشان
در منزل بودند.وی همچنین اظهار کرد،
با رئیسجمهور آمریکا دربــاره حوادث
اخیر صحبت کرده و خواستار کاهش
تنشها شده است.

