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تازه های مطبوعات
••جوان – این روزنامه با اشاره به سخنان مک
کنزی که گفته بود « :دولت بایدن در حال ارزیابی
کارآمدی فشار حداکثری اســت» نوشت « :هر
هفته یک طرح ضد ایرانی در  56روز اول بایدن»
••آرمــان ملی -غالمعلی دهقان عضو شورای
مــرکــزی حــزب اعــتــدال و توسعه بــا بــیــان این
کــه «جنبش حمایت از سید حسن خمینی
گسترده تر می شود» افزود « :این شخصیت همه
جانبه بهترین گزینه برای تحقق تشکیل «دولت
ملی» است.
••دنیای اقتصاد – این روزنامه در گزارشی به
بررسی سود بازار سرمایه و ارز پرداخت و نوشت :
«سود بورس سه برابر دالر در سال »99
••صبح نو-محمدرضا باهنر بــه ایــن روزنــامــه
گفت:عملکرد دولــت آقــای روحانی به حساب
اصــاحطــلــبــان واریـــز شــده اســت .روحــانــی با
اصالحطلبان کار کرد و اصــوال همه وزیــران هم
اصالحطلبهستند؛ امااینکهبگوییمبهطورقطع
جریاناصولگراییدرانتخاباتپیروزمیشود،نه
اینطورنیستوباالخرهرقابتجدیاست.

انعکاس
••انتخاب مدعی شد:حسین ذوالفقاری معاون
وزیر کشورگفت :امیدوارم روزی روایت صحیحی
از حوادث آبان  ۹۸بیان شود ،برخی مسئوالن
تعداد جان باختگان را  ۴۰۰نفر اعالم کردند
که بسیار تعجب کردم ،آمار جان باختگان همان
 ۲۳۰نفر است .درباره انتخابات  ،۱۴۰۰برای
جلوگیری از برخی تنشها از قبل اقدام میکنیم.
••جماران نوشت :سید حسن خمینی گفت:
به کاندیداتوری فکر نکرده ام ،طرف از االن در
حال آماده کردن ستاد است .طرف مقابل اصال
نمی دانــد که نهادهای نظارتی آیــا او را تأیید
می کنند؟ آیا اصال اجــازه حضور به آن ها می
دهند .هیچ وقت به یک جامعهای نمیرسید که
صددرصد با حاکمیتش موافق باشد.
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تکاپوهایجدیدبرجامی

درحالیکهواشنگتناعالمکرددرنشستروزسهشنبهویندربارهبرجامشرکتمیکند،ظریف
هرگونهدیداریبینایرانوآمریکاراغیرضروریخواند

آهنگ تحرکات برجامی با افزایش تماسها بین
اعضای برجام و رایزنیهای اروپــا و آمریکا طی
هفتههای اخیر شدت گرفته و ناظران امیدوارند که
نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام و ادامه آن
درروزسهشنبه،زمینهپیشرفتملموسیراباهدف
ق هستهای به مسیر اصلی ایجاد کند.
بازگشت تواف 
آمریکاهمچنانبهیکدندگیخوددربرجامادامهمی
دهدوکماکانحاضرنیستبابرداشتن کاملتحریم
ها،مقدماتحضورخوددرجمع 4+1رافراهمکند.
موضوعیکهتبدیلبهمحوراصلیسخنانروزگذشته
اعضای نشست کمیسیون مشترک برجام شده
بود .اعضای این نشست از جمله جمهوری اسالمی
ایران که به صورت مجازی حضور پیدا کرده بودند ،
"چشمانداز بازگشت کامل ایاالت متحده به برجام"
را بررسی کردند .این مسئله اما از نظر نمایندگان
کشورمانآنقدرهاهمپیچیدهنیستوهمانطورکه
عراقچیمعاونوزیرامو رخارجهکشورماندرنشست
روز گذشته به آن اشاره کرد ،مسیر بازگشت آمریکا
به برجام کامال روشن است  «:لغو تحریم های آمریکا
اولین گام برای احیای برجام است و ایران به محض
لغوتحریمهاوراستیآزماییآنها،گامهایجبرانی
هستهایرامتوقفخواهدکرد.برایبازگشتایاالت
متحدهبهبرجامنیازبههیچمذاکرهاینیست.ایاالت
متحدههمانگونهکهازتوافقخارجشدوتحریمهای
غیرقانونی علیه ایران وضع کرد ،به همان صورت نیز
میتواند به توافق برگشته و قانونشکنی را خاتمه
دهد».اما پس از رایزنی های انجام شده در نشست
مجازیروزگذشته ،طرفهایبرجامی ضمنتاکید
بر تعهدشان برای حفظ برجام ،تصمیم گرفتند این
جلسهکمیسیونمشترکراروزسهشنبهبرایتداوم
رایزنی ها در وین به صورت حضوری از سر بگیرند تا
اقداماتمربوطبهلغوتحریمهاوگامهایهستهایرا
ازطریقگروههایکارشناسیمربوطمشخصکنند.
این درحالی است که واشنگتن اعالم کرد که در
نشست وین برای بازگشت دوجانبه به برجام شرکت

میکنیم ،موضعی که با تایید اتحادیه اروپا و البته با
واکنش صریح محمد جوادظریف همراه شد و وزیر
خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت  «:ایران و
ایاالت متحده دیداری نخواهند داشت؛ غیرضروری
است ».تکاپوهای برجامی به همین جا ختم نشده و
بعضیرسانههاادعاکردندکهآمریکاییهابرایازسر
گیری روابط با ایران  ،بسته ای  15میلیارد دالری را
پیشنهادکردهاند.ادعاییکهیکمنبعمطلعدرگفت
و گو با نور نیوز سایت نزدیک به شورای عالی امنیت
ملی آن را به صراحت تکذیب کرد .در این بین باید
گفت ادعای خبرنگار وال استریت ژورنال مبنی بر
حضور آمریکایی ها در گفت وگوهای هفته آینده در
وین اگرچه با تکذیب مقامات ایرانی همراه شد ،اما
حضور نماینده آمریکا در وین یا حتی مطرح شدن
شایعاتیازقبیلپیشنهاد 15میلیارددالریبهایران
را می توان یک سناریو و بازی جدید از سوی آمریکا
تلقی کرد ،آن ها که تا پیش از این حاضر به کوچک
ترین اقدامی برای رفع تحریم ها نشده اند حاال به
دنبال ساختن تصویری متفاوت از خود هستند و بنا
دارند به طور غیرمستقیم این پیام را مخابره کنند
آمریکای بایدن آمریکای تعامل است .آمریکایی
که
ِ
ها در حالی این مسیر را انتخاب کرده اند که خود از
همه بهتر می دانند که توپ در زمین آن ها ست و این
واشنگتن است که که باید در ابتدای امر با برداشتن
کاملتحریمها؛حسننیتخودرابرایورودبهجمع
کشورهای عضو برجام ثابت کند.
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گالیههایظریف از«گاندو»و«فارس»
وزیرخارجه:قصدنامزدشدنندارم
دوستانگاندوسازاجازهدهندکارمانرابکنیم

«کالب هاوس» ،بستری جدید در فضای
مجازی است که این روزها بر سر زبان ها
افتاده و روز به روز به طرفدارانش اضافه
می شود .در این بین حضور اخیر محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
در کــاب هــاوس و صحبت با شخصیت
های مختلف وحضور حدود هشت هزار
نفر،گفتوگویمتفاوتیرارقمزد .ظریف
در ایــن گفت و گــو ،در کنار توضیحات
تفصیلی خود دربــاره موضوع تفاهمنامه
ایــران و چین ،گریزی هم به سریال اخیر
صدا وسیما زد ،دربــاره حضور انتخاباتی
خــود سخن گفت و از تقطیع سخنان
چند ســال قبل خــود در دانشگاه تهران
توسط خبرگزاری فــارس انتقاد کرد که
در ادامــه مهم ترین بخش هــای صحبت
های او را می خوانید *:من عضو ستاد و
کمپین انتخاباتی هیچکس نمیشوم؛
نه آقــای الریجانی و نه هیچکس دیگر*.
آخرین موضع من دربــاره کاندیداتوری
هیچ فرقی با اولین موضع من نداشته و
قصدنامزدشدنندارم.اگردوستانگاندو
ساز اجازه دهند کارمان را بکنیم ممنون
می شوم *.روسیه تا پیش از انعقاد برجام
هیچ دعوتی از سردار سلیمانی نکرده بود.
نخستین دعوت روسیه از شهید سلیمانی
مربوط به مــرداد  ۱۳۹۴یعنی چند روز
پس از انعقاد برجام بــود *.در پاسخ به
سخنان سید یاسر جبرائیلی :من از خودم
بــرای کشور هزینه میکنم .مستندات
شما دربــاره صحبتهای من با البرادعی
شبکه کفر بیبیسی است .من مسلمان
به شما میگویم به البرادعی چه گفتم .او
میخواست ما با آژانس همکاری بیشتری
بکنیم .من گفتم من به خاطر حرف زدن با

شما حیثیتم را در کشورم از دست دادهام.
حاال شما میخواهید آژانــس وارد ایران
شود و کار کند؟ این ها را شما نمیدانید!
بیبیسییکمزخرفیراپخشکرده.
* هــمــان طـــور کــه خــبــرگــزاری فــارس
صحبتهای من را در دانشگاه تهران که
عین فرمایش های آقا بود ،تکه کرد .من در
آنسخنرانیگفتمابزاردفاعیمهماست؛
سخنرانی من در دانشگاه تهران دو ساعت
بود .مردم هم شنیدند به هر حال برخی
خواستند چیزهایی را به نحوی خاص
پخشکنندکمااینکهگاندوهمهمینکار
رامیکند*.جبرائیلی:آقابهمانگفتندتور
دفاعیبگذارید.بهشماگفتند.ظریف:بله
آقا به ما گفتند؛ آقا دانشگاه تهران تشریف
نداشتند که؛ ایشان هم همان را شنیدند
که خبرگزاری فارس به دروغ از من پخش
کرده بود .شما آن زمان معاون خبرگزاری
فارس بودید *.ظریف در پاسخ به محمود
رضوی که در قامت یک فیلم ساز از سریال
گاندو دفاع کرد :شما که فیلم ساز هستی
و من خودم جایزه «ماجرای نیمروز» را به
شمادادم،بیایکفیلمدربارهبدبختیهای
منبسازتاببینیم چهکسیحاضرمیشود
پخشکند،آنهمفیلمیکهحتییکدروغ
واتهامهمنداشتهباشد*.گاندومیسازندو
بهدروغمیگویند،آقایشعبانیکهخدمت
کردبدونریالیجاسوسبودهاست ،گاندو
از اول تا آخرش دروغ و افتراست.در همین
حال خبرگزاری فارس به سخنان ظریف
واکنش داشــت و در اطالعیه ای اعالم
کرد  :ادعای خالف واقع ظریف در حالی
برای چندمین بار مطرح میشود که فیلم
صحبتهایاوگویایواقعیتاستوبارها
دربارهآنتوضیحدادهشدهاست  .
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مهمانپرستوناظمیاردکانینیزبهصف
کاندیداتوریریاستجمهوریپیوستند

بهار سال  1400را باید فصلی کامال انتخاباتی
قلمدادکنیم؛ بهاریکهدرآخرینروزهایآن،رئیس
جمهور آینده ایران مشخص خواهد شد و به تاثیر از
فروردین،اردیبهشتوخرداد،حالوهوایسیاسی
خواهد داشت  .به عنوان نمونه در همین روزهای
ابتداییسال،چهرههایمختلفیاعالمکاندیداتوری
کرده و بعضی از کاندیدا های احتمالی ،تحرکات
انتخاباتیخودرادرکمترازسهماهماندهبهانتخابات
استارت زده اند .از جمله رامین مهمانپرست سفیر
اسبق ایران در لهستان و سخنگوی پیشین وزارت
خارجه که پیشتر گمانه هایی درباره کاندیداتوری
او مطرح می شد ،به تازگی خبر اعالم کاندیداتوری
خوددرانتخاباتراتاییدکردوگفتکه«آمادهثبتنام
در انتخابات هستم ».او همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا از سمت گروه خاصی تشویق به ثبتنام
در انتخابات شده ،تصریح کرد که به صورت مستقل
در انتخابات  1400شرکت خواهد کرد و به توصیه
کسی در صحنه حاضر نشده اســت .مهمانپرست
البتهتنهاکسینبودکهدرآغازینروزهایسالجدید
از ورود به کارزار انتخاباتی خبرداده است ،محمد
ناظمی اردکــانــی اولین وزیــر تعاون دولــت نهم و
دبیرکلجامعهاسالمیمدیراننیزبهجمعنامزدهای
انتخاباتی پیوست و طی بیانیه ای از سوی جامعه
اسالمی مدیران به عنوان کاندیدای 1400معرفی
شد «:بر اساس شاخص های  ۳۰گانه مدون ،طی
فرایندی کاندیداهای مطرح ،در کمیته انتخاب
جامعه اسالمی مدیران مورد ارزیابی قرار گرفتند و
 .....اعالم می کنیم در جمع بندی نهایی آقای دکتر
محمدناظمیاردکانیحائزرتبهنخستگردیدند».
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