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تازه های مطبوعات
••اعتماد – این روزنامه در گزارشی با بررسی
تصمیم اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری
نوشت « :اصالحطلبان حاال میتوانند بار دیگر
با حمایت از گزینههایی چون الریجانی و حتی
ظریف  -البته درصورتی که این دو و به خصوص
دومی عزم کاندیداتوری کنند -دست به تکرار
تجربه ائتالف بزنند .تجربهای که البته چندان هم
موفقنبود.آنهاهمچنین میتوانندبرمشیتماما
اصالحطلب خود اصرار کنند و تنها در شرایطی از
مردم برای رای دادن به کاندیدایی مشخص دعوت
کنند که آن کاندیدا ،اصالحطلبی تمامعیار باشد
که هم معیارهای اصالحطلبان را دارا باشد ،هم
معیارهای دشوار شورای نگهبان را .راهبردی که
البته لزوما به حضور کامل در انتخابات نمیانجامد
امانمیتوانانکارکردکهاینهمنوعیمشارکتدر
انتخابات است».

انعکاس
••سرپوش نیوز مدعی شد:نیکزاد نایب رئیس
مجلس گفت:در ماجرای آقــای عنابستانی به
جایگاه مجلس اهانت شد و این مسئله درحال
پیگیری است .آن سرباز هم برادر ماست و شأنش
باید حفظ شود .اگر تخلفی از سوی عنابستانی
اتــفــاق افــتــاده بــاشــد قــانــون نــظــارت بــر رفــتــار
نمایندگان رسیدگی میکند .آقای عنابستانی
هم کوتاه نیامده و شکایت کرده است.
••انتخابنوشت:رستمقاسمیمعاوناقتصادی
سپاه قدس گفت :حتی یک فشنگ رایگان به
عــراق نــدادهایــم اما در سوریه هزینه کردهایم،
از سوی دیگر باید توجه داشت که چنان چه ما
در محور مقاومت فعالیت نداشتیم امــروز باید
بــرای حفظ مرزهایمان هزینه میکردیم.وی
افزود:اصل برجام تصمیم حاکمیتی بود.
••فردانیوز مدعی شد :مصطفی کواکبیان به
عنوان نامزد اختصاصی حزب مردمساالری در
انتخابات ریاستجمهوری  1400معرفی شد.

فقطحرف!

آمریکااعالمکردمکانیسمماشهایراکهعمالفقط اینکشورودومینیکن
باآنموافقتکردهبودنداجرانمیکندوبهمذاکرات 4+1باایرانبازمیگردد

توکلی -گره برجام در کنفرانس امنیتی مونیخ
نیز باز نشد ،بایدن برخالف تصور بسیاری از
رسانه ها ،در این کنفرانس سخنی از بازگشت
آمریکا بــه بــرجــام نگفت و همچنان بــه کلی
گویی وحرف درمانی درباره برنامه هسته ای
کشورمان بسنده کــرد.او تنها در یک جمله
گفت« :آماد هایم با  5+1دربــاره توافق ایران
وارد مذاکره شویم  .باید به رفتارهای بیثبات
کننده ایران بپردازیم ».درواقــع روح سخنان
دیشب بایدن در کنفرانس مونیخ تالش برای
احیای رویکرد سنتی دموکرات ها به سیاست
خارجی یعنی اتحاد استراتژیک آمریکا و اروپا
بود،همزمان با تاختن به همراه مرکل و ماکرون
علیه روسیه وچین .اما پس از گذشت حدود
یک ماه از حضور جو بایدن در کاخ سفید ،هنوز
غربی ها متوجه نشده انــد که تــوپ در زمین
آن هاست و این واشنگتن است که باید برای
بازگشت به برجام دســت به کــار شــود و گام
های عملی و جدی در حوزه رفع تحریم های
برجامی و پسا برجامی از جمله تحریم های
بانکی و نفتی بردارد.در همین زمینه ،دستگاه
دیپلماسی آمریکا که تا دیــروز و در ادعایی
غیر قابل قبول برای رفع تحریم های ایران،
خواستار بازگشت ایــران به انجام تعهدات
برجامی خود شده بود ،حاال در صحنه آرایی

جدید سخن از بازگشت آمریکا به جمع 4+1
گفته است« .آنتونی بلینکن» وزیر امورخارجه
آمریکا در جلسه پنج شنبه شب هفته گذشته
و در رایزنی با همتایان آلمانی ،فرانسوی و
انگلیسی خود ،اعالم کرده که دولت آمریکا
حاضر است دعوت اتحادیه اروپا را برای شرکت
در یک نشست احتمالی گــروه  ۵+۱با ایران
برای یافتن راه حلی دیپلماتیک درباره توافق
هسته ای (برجام) بپذیرد .اقدامی که باعث
شد سعید خطیب زاده سخنگوی کشورمان در
واکنشی توئیتی یادآور شود که « به دلیل خروج
آمریکا از برجام ۵+١ ،وجــود نــدارد و اکنون
تنها ایران و ۴+١است ».خطیب زاده همچنین
تاکید کــرد کــه حــرکــات نمادین خــوب است
اما بــرای احیای برجام کافی نیست «:به یاد
بیاورید ،ترامپ اتاق [برجام] را ترک و تالش
کرد آن را منفجر کند .حرکات نمادین خوب
است .اما برای احیای  ،۵+١آمریکا باید عمل
کند :تحریم ها را بردارد .ما نیز پاسخ خواهیم
داد .این ترتیب کلیدی است# :تعهد_اقدام_
جلسه  ».این موضع جدید آمریکایی ها از این
رو مطرح می شود که جمهوری اسالمی بدون
هیچ اما و اگری به سمت برداشتن گام جدید
خود درباره تعهدات برجامی پیش می رود و بنا
دارد تا سه شنبه این هفته اجرای  داوطلبانه

پروتکل الحاقی را متوقف و حضور بازرسان
آژانس را محدودکند .حاال اما ،غربی ها به ویژه
آمریکا به دست و پا افتادند و تالش می کنند که
با دادن برخی امتیازات به زعم خود ،عزم ایران
بــرای عملی کــردن اقدامات واکنشی خود را
سست کنند .آمریکایی ها حاال عالوه بر ادعای
بازگشت به میز مذاکره ،در تــازه ترین اقدام
خود ،در نامهای به شورای امنیت ،ادعای دولت
ترامپ درباره استفاده از "مکانیسم ماشه" برجام
(بازگشت خودکار تحریم ها) را پس گرفتند.
این درحالی است که همان زمان نیز ادعای
دولت ترامپ به دلیل خروجش از برجام ،توسط
اعضای شورای امنیت پذیرفته نشده بود و جز
تحقیر آمریکا ،خاصیت دیگری نداشت و فقط
جزیره کوچک دومینیکن از این درخواست در
شورای امنیت حمایت کرد  .اقدامات آمریکایی
ت تردد
ها به همین جا ختم نشد و آن ها محدودی 
اعمالشده ( در دوره ترامپ) علیه دیپلماتهای
ایران در نیویورک را که خالف موازین سازمان
ملل بود لغو کرده اند.براین اساس دایره تردد
ماموران اعزامی ایران در سازمان ملل ازسه
مایلی به همان مــدار گذشته یعنی  ۲۵مایل
بازگشت.به نظر می رســد که امید آمریکا و
شرکای اروپایی اش که اکنون در جبهه واحدی
در برابر ایران عمل می کنند این است که بدون
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عملی کردن خواسته اصولی ایــران یعنی لغو
کامل همه تحریم های آمریکا ،راستی آزمایی
آن و سپس بازگشت به اجرای تعهدات برجامی،
تهران را وادار به کنار گذاشتن اقدامات متقابل
کنند .این درحالی است که موضع تهران  ،ثابت
و غیر قابل تغییر است و همان طور که محمد
جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیت
اخیر خود به آن اشاره کرد ایران تنها در حالتی به
تعهدات خود برمی گردد که آمریکایی ها تحریم
ها را بردارند «:آمریکا باید تمام تحریمهایی را که
توسط ترامپ احیا و بازاعمال شده بود بی قید
و شرط و بهصورت مؤثر بردارد .آمریکا باید در
پایبندی به قطعنامه  ،٢٢٣١تمام تحریمهایی
را که توسط ترامپ احیا و بازاعمال شده بود ،بی
قید و شرط و بهصورت مؤثر بردارد ،بعد از آن ،ما
فوری تمام اقدامات اصالحی (کاهش تعهدات)
را به عقب برمیگردانیم».
▪غرب و  2اشتباه محاسباتی در خصوص
برجام

مهدی محمدی مشاور راهبردی رئیس مجلس
نیز در یادداشتی به تحلیل ادعای آمریکایی ها
برای بازگشت به برجام پرداخت و نوشت «:دو
اشتباه محاسباتی مهم هست که هر طرفی که
درگیر مسئله ایران در این روزهاست ،باید آن را
در ذهن خود تصحیح کند .اشتباه اول این است
که تصور شود ایران خواهان بازگشت بایدن
به برجام است .این موضوع برای ایران اساسا
مهم نیست .مهم این است که تحریم ها باید
به گونه ای که نتایج اقتصادی آن قابل راستی
آزمایی باشد ،لغو شود.ازحیث فنی ،این هیچ
ربطی به عضویت آمریکا در  5+1نــدارد».
محمدی ادامه می دهد «:اشتباه دوم این است
که تصور شود ایران آماده پذیرش یک مدالیته
(یا همان برآیند) گام به گام است در حالی که
این یکی از بدترین سناریوها برای ایران است.
هم از حیث زمانی و هم از حیث محتوایی،
ایران خواهان یک رویکرد یک باره و یکپارچه
است .از حیث زمانی ،ایران خواهان لغو تحریم
ها ،قبل از بازگشت آمریکا به  5+1و از حیث
محتوایی ،خواهان لغو همه تحریم هاست».
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نگاه سوم

تشییع پیکر پدر وزیر اطالعات /آیت ا ...حاج
سیدرضی علوی ،پدر سید محمود علوی به دلیل
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان و در سن ۹۷
سالگی فوت کرد.

ویژه های خراسان
کاهشفاجعهآمیزرعایتپروتکلهایکرونا!
گزارشروزهایگذشتهیکمقاممسئولبهتعدادی
از مدیران نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد
اگرچهمیزانفوتیهایناشیازبیماریکووید19
در هفته های اخیر کاهش یافته اما میزان رعایت
پروتکل ها توسط مردم به حدود 75درصد کاهش
یافته و تعداد شهرهای نارنجی نیز دوبرابر شده
است .طبق این گزارش 12 ،استان که عمدتا در
غربوجنوبکشورمانقراردارندبههمراهتهرانبا
نرخصعودیبستریمواجهشدهاندکهزمانطالیی
مقابلهبااینروند،صرفا 7تا 10روزآیندهاست.

آموزشمقابلهباپولشوییبرایمدیراندولتی
یکمقاممسئولاجراییدرنامهایخطاببهتعدادی
از سازمان ها و ادارات ،از آن ها خواسته است با توجه
به تاکید و برنامه ریزی دولت در سال های اخیر برای
ارتقای اطالعات مستخدمان دستگاه های اجرایی
در برخورد با جرایم خاص ،به ثبت نام و شرکت در
دورههایمربوطبهآشناییباپدیدهپولشوییوروش
هایپیشگیریومبارزهباآندربخشهایمختلف،
اقدامکنندکهمخاطبآن،مدیرانبخشهایمالیو
طرحوبرنامهنهادهایدولتیخواهندبود.
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