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تازه های مطبوعات

ویژه های خراسان

••اعتماد  -این روزنامه با اشاره به کاندیداهای
کــارگــزاران بــرای انتخابات ریاست جمهوری
سیزدهم نوشت :بعد از ظریف و محسن هاشمی
از سال جدید دوباره زمزمههایی درباره احتمال
کــانــدیــداتــوری جهانگیری شنیده شــد .بــا این
حال چنان چه جهانگیری تصمیم خود را برای
کاندیداتوری بگیرد ،احتماال از میان دیگر احزاب
اصالحطلبچندانحامیانجدیومهمینخواهد
داشت.
••آفتاب یــزد – ایــن روزنــامــه با اشــاره به نقاط
قــوت آذری جهرمی بــرای حضور درانتخابات
نوشت« :مهم ترین امتیاز وی جوانی است و امتیاز
بعدی حضور در شبکه های اجتماعی .باید ظن
دیگریراجدیگرفت،یعنیآذریجهرمیتمایل
دارد سرمایه خود را در انتخابات ریاست جمهوری
خرج کند.البته این احتمال هم وجود دارد که وی
ونزدیکاناوتمایلنداشتهباشندآذریجهرمیدر
اینانتخاباتخرجشودوبهنوعیذخیرهانتخابات
 ۱۴۰۸باشد».
••هفت صبح-یکاقتصاددان درتوصیهبه  تولید
کنندگانگفتکهتصمیماتخودرابراساسدالر
22هزارتومانیبگیرند.
••ایران  -کیومرث اشتریان ،استاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران به این روزنامه گفت:در وضعیتی
که جامعه از نامزدهای انتخاباتی انتظار موضع
گیریدربارهمسئلهرفاهومعیشتراداردونامزدها
هم عموم ًا برنامه مدون و پاسخ متقنی ندارند ،این
موضوع در سطح شعارهای ایدئولوژیک و کلی
تقلیلپیدامیکندوبرایجذابترشدنهمبایک
عملیاتژورنالیستیبهمسئلهبرجامودیپلماسی
پیوند میخورد و فقط به عنوان ابزار ضربه زدن به
رقیبدرتبلیغاتازآنسودبردهمیشود.
••آرمان ملی  -رسول منتجبنیا ،فعال سیاسی
اصالحطلب در مصاحبه با این روزنامه نوشت :
«معنا ندارد که  10دولت در کشور وجود داشته و
رئیس جمهور نیز یکی از  10دولت باشد .در عین
حــال پاسخ گــوی همه ضعفها و مشکالت نیز
همان شخص رئیس جمهور باشد ،در صورتی که
دولتهایدیگرینیزوجوددارند».

دولت،مخاطب اول دستورات ستاد کرونا

انعکاس
••تابناک نوشت  :جبهه اصالحات ایران (نهاد
اجماعساز) از روز گذشته وارد مصادیق انتخاباتی
برایانتخاباتریاستجمهوریشدهاست؛جایی
که گفته میشود قرار است  ۱۵کاندیدای معرفی
شده از سوی احزاب مختلف در جریان اصالحات
مورد بررسی قرار بگیرند« .محمدعلی افشانی،
محسن هاشمی ،اسحاق جهانگیری ،مسعود
پزشکیان ،محمدرضا عارف ،محمدجواد ظریف»
وحتی«علیالریجانی»جزوافرادیهستندکهدر
اینفهرستحضوردارند.
••عصرایران نوشت  :یک منبع نزدیک به دکتر
والیتی به خبرنگار عصرایران گفت :هیچ یک از
فرزندان آقای والیتی در انتخابات شوراها ثبت نام
نکردهاندوتصمیمیهمبرایشرکتدرانتخابات
ندارند .پیشتر برخی رسانه ها از ثبت نام فرزندان
والیتیدرانتخاباتشوراهاخبردادهبودند.
••فــرارو نوشت :منوچهر متکی ،وزیرخارجه
پیشین کشورمان درباره وضعیت جریان اصالح
طلبدرانتخاباتریاستجمهوریسیزدهمگفت:
معتقدم که اصالح طلبان در این مرحله با توجه
به کارنامهای که از خود به جا گذاشتند ،یک نگاه
حیاتومماتبهانتخاباتدارندوباتماموجودوارد
صحنهخواهندشد.اوهمچنیندرپاسخبهسوالی
مبنیبراینکهآیابامحموداحمدینژاددرارتباط
است و آیا او به میدان انتخابات ریاست جمهوری
سیزدهم ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت :بروید
سراغسوالبعدیلطفا!
••نامه نیوز نوشت  :بیژن مقدم ،فعال سیاسی
اصولگرا دربــاره چرایی به تعویق افتادن تصمیم
گیری سیدابراهیم رئیسی برای کاندیداتوری
بیان کرد :می تواند دالیل متعددی برای شخص
آقای رئیسی وجود داشته باشد .یکی این است که
اساسا تصمیمی نداشته باشد .دوم آن که مردد
باشد یعنی تردید داشته باشد که بیاید یا نیاید.
سوم این که منتظر است شرایط اجتماعی به گونه
ای فراهم شود که بدون آن که او اراده کند ،او را به
صحنهبکشانند.چهارماینکهکاندیداهایاصلی
حــواس شان هست که اگر زود اعــام حضور در
صحنه انتخابات کنند ،به همان نسبت فرصت را
برایتخریببهرقیبدادهاند.
••برنا نوشت « :محسن رهامی» ،داوطلب ریاست
جمهوری ،1400با اشاره به تصمیماتی که در باره
کابینه احتمالی خود پس از پیروزی در انتخابات
خواهد داشت ،گفت :برای وزارتخانه ها فهرستی
طراحیکردهاماماوزیرانیکهازدولتفعلیباشند
عموما در این فهرست نیستند و دلیل آن هم سن
باالیآنهاست.اوافزود:امابهعنوانمشاورازبعضی
وزیراندعوتکردهاموباآن هامشورتداشتم.

سرلشکرباقری :اقداماتچندروزاخیروآینده
صهیونیستهاراسرعقلخواهدآورد
بــه نظر مــی رســد پــس از خــرابــکــاری در
نطنز،راهبرد ایران از صبر استراتژیک به
پاسخ سریع تغییر یافته است.
رئــیــس ســتــادکــل نــیــروهــای مسلح در
حــاشــیــه مــراســم بــزرگــداشــت ســـردار
شهید سید محمد حــجــازی جانشین
فقید نیروی قدس سپاه دربــاره حوادث
اخیر در فلسطین اشغالی ،اظهار کرد:
صهیونیستها فکر میکنند می توانند به
طور دایم خاک سوریه را هدف قرار دهند
و در جاهای مختلف و در دریاها شیطنت
کنند و پاسخ نگیرند.
بــه گــــزارش فـــارس ،وی افــــزود :قطعا

اقدامات انجام شده طی چند روز اخیر و
اقدامات آینده که منافع آن ها را به خطر
می اندازد ،آن ها را سر عقل خواهد آورد و
آینده جبهه مقاومت روشن است.
سرلشکر باقری ادامه داد :چیزی درباره
اقدامگر حوادث اعالم نمی کنیم و نمی
دانیم چه کسی است اما جبهه مقاومت به
صهیونیست ها پاسخ اساسی خواهد داد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح درباره
پاسخ ایران در صورت استمرار شیطنت
های رژیم صهیونیستی ،خاطرنشان کرد:
معلوم نیست پاسخ ایران چه باشد اما رژیم
صهیونیستی آرام نخواهد بود.

آن سوی نامزدی تاجزاده برای1400
فردانیوز:بخشیازاصالحطلبانقصددارندبامعرفینیروهایرادیکال
وردصالحیتآنانمدعیشوندفرصتحضوردرانتخاباترانداشتند

معاون سیاسی و اجتماعی پیشین وزارت
کشور و از فعاالن اصالحطلب برای انتخابات
 ۲۸خــــرداد سیزدهمین دوره ریــاســت
جمهوری اعالم داوطلبی کرد .سید مصطفی
تــاجــزاده در بیانیهای بــا اعــام داوطلبی
برای انتخابات ریاستجمهوری ،نوشت:
بــرای تغییر و بــرای اصالحات ساختاری،
رویکردی و رفتاری وارد میدان انتخابات
ریاستجمهوری میشوم.
مــعــاون ســیــاســی وزیــــر کــشــور در دولــت
خاتمی نه تنها سابقه زنــدان دارد بلکه به
موضعگیریهای تند و رادیکال شهره است.
تایید صالحیت نشدن او بدیهیتر از آن است
که اصالحطلبان ندانند و این سوال مطرح
است که هدف این جریان از معرفی چنین
نامزدی چیست؟ علی علیزاده فعال سیاسی
در توییتی نوشت :ورود آقای تاجزاده یک
معنا دارد؛ بخشی از اصال حطلبان با توجه
به نرخ پایین مشارکت در نظرسنجیها از
امکان بسیج پایگاه اجتماعی شان و پیروزی
قطع امید کرده و تصمیم بر مشارکت نکردن
یا تحریم غیرفعال گرفتهاند و مقصر را هم رد

صالحیت شورای نگهبان معرفی خواهند
کــرد.فــردا نیوز نیز نوشت:این طــور که به
نظر میرسد بخشی از اصال حطلبان قصد
دارن ــد بــه جــای اص ــرار بــه ظریف و رضایت
دادن به ائتالف با الریجانی در نبود سید
حسن خمینی یا کنار آمدن با راهکار ورود
با کاندیدای حداقلی ،چند نیروی شناخته
شده و رادیکال خود را معرفی کنند و بعد از
رد صالحیت آنان نیز با رویکرد طلبکارانه
مدعی شوند که فرصت حضور در انتخابات را
نداشتهاند .پیشتر عطریان فر،فعال سیاسی
در خصوص کاندیدا شــدن تــاجــزاده گفته
بود :تاجزاده از دوستان خیلی خوب ماست
ولی تا این لحظه هیچ توضیح منطقی برای
حضورشان مطرح نشده است .هر شهروند
ایرانی می تواند در انتخابات شرکت کند لکن
یک سری مختصاتی در قانون اساسی تعریف
شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری که
مرجع تشخیص شورای نگهبان است .نمی
دانم که چرا دوست عزیزمان تاجزاده با توجه
به این محدودیت ها و مالک ها اقدام به طرح
نام خود کرد.

دعوت  ۲۲۰نماینده مجلس از رئیس قوه قضاییه برای
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری

پویشدعوتازرئیسیبهبهارستانرسید
کمتر از دو ماه تا انتخابات ریاست جمهوری
باقی مانده است و اصولگرایان با همان چالش
همیشگی یعنی ایجاد اجماع و وحدت مواجه
هستند .اگــرچــه تجربه انتخابات  96این
امیدواری را ایجاد کرده که بتوانند روی یک
گزینه به اجماع برسند اما این موضوع به آنان
اطمینان خاطر نمیدهد .دلیلش نیز روشن
اســت .اکثر اصولگرایان از ابراهیم رئیسی
به عنوان گزینه مــورد اجماع نــام میبرند و
تردیدهایی که در کاندیداتوری او ایجاد شده،
این نگرانی را ایجاد میکند که دوباره به چند
کاندیداییبرسند.توجهبهایننکتهرامیتوان
دراظهاراتمنوچهرمتکی،سخنگویشورای
وحــدت دیــد .او گفته بــود« :انتخابات  96را
باختیمامادستاوردمااینبودکهنشاندادیمبر
خالف  92می توانیم به یک اجماع قابل اعتنا
برسیم .بنابراین  96یک باخت نبود بلکه یک
برد در همگرایی و کسب یک رقم قابل توجه
در آرا بود .اکنون هم الگوی  96باید اساس
کار باشد زیرا اگر با الگوی  92حرکت کنیم
یعنیپذیرفتهایمکهرقیبمیداندارانتخابات
باشد».بسیاری از رسانهها و تحلیلگران
سیاسینیزمعتقدنددرصورتنیامدنرئیسی
احتماال اصولگرایان قادر به اجماع نیستند و
با چند کاندیدای متفاوت وارد عرصه خواهند
شد .شاید به این دلیل بوده است که بیش از
 ۲۲۰نماینده مجلس شــورای اسالمی در
نامه ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی ،با
تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص
هایرئیسقوهمجریهمطلوبآینده،ازویبرای
حضورونامزدیدرانتخاباتریاستجمهوری
۲۸خــرداد دعــوت کردند.به گــزارش ایسنا،
در بخشی از متن نامه این نمایندگان که البته
اسامی در نامه موجود نیست ،در دعوت از آیت
ا ...رئیسی برای نامزدی انتخابات آمده است:
« با وجود آن که در بدنه کارشناسی و مدیریتی
قوه مجریه ،عناصر و نیروهای توانمند ،متعهد
و انقالبی و دارای دغدغه فراوان هستند ،اما
متاسفانههستهمرکزیدولتکنونی،بهواسطه
ضعف بنیان های تئوریک ،رخوت و خمودگی
عملی و فقدان باورمندی به توان داخلی ،طرح
وبرنامهوراهبردکالنیبرایپیشرفتوتوسعه

درونزایکشوربرمبنایبهرهگیریازظرفیت
های داخلینداردوبهطورروزمرهبافرافکنی،
منازعه گرایی ،عملکرد جزیره ای و حاشیه
ســازی عم ً
ال تــوان و سرمایه کشور را هرز می
برد .مهم ترین و شاید تنها ایده و وعده دولت
یعنی رفع مشکالت از طریق مذاکره نیز همان
گونه که قابل پیش بینی بود ،از همان ماه های
نخست پس از توافق هسته ای با بدعهدی و
پیمان شکنی طرف مقابل رو به افول رفت و
امروز کمتر کسی است که در شکست مطلق
آن ایده ،تردیدی در ذهن داشته باشد .از دیگر
سو ،نیک می دانیم که بخش عمده و اساسی
مدیریت های کشور در عرصه ها و حوزه های
گوناگون در اختیار قوه مجریه و شخص رئیس
جمهور است ...بر همین اساس ما نمایندگان
مجلس شورای اسالمی  ،امضا کنندگان این
نامه ،ضمن احترام به همه شخصیت های
بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات
آتی ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرده اند و
اذعان به توانمندی ها و صالحیت های آن ها،
بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص
ها و نیز تــوان اجماع ســازی سیاسی و جذب
آرای اکثریت مردم ،جناب عالی نامزد اصلح و
اولی به شمار می آیید .بنابراین فارغ از جایگاه
حقوقی و نیز با تاکید بر اصل استقالل قوه
مقننهواعمالکاملاختیاراتنظارتیمجلس
در قبال دولت آتی ،از شما برای حضور در این
عرصه خطیر دعوت به عمل می آوریم و اذعان
داریم که در شرایط کنونی ورود به این عرصه،
مجاهدتی عظیم به شمار می آید ».اما این نامه
انتقادهایی را نیز در پی داشت،مثال عبدا...
گنجی فعال اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه
جوان در توییتی نوشت22«:نماینده محترم
مجلس که از جناب رئیسی درخواست حضور
در انتخابات کرده اند ،حتما دلسوزانه است.
امانگاهفرامتنی بهدرخواستخودنداشتهاند.
در نظام پارلمانی چنین امری معقول است اما
در نظام ریاستی این سؤال طرح می شود که
با فرض پیروزی،فردای انتخابات چگونه می
خواهند بر دولت نظارت کنند؟»دو روزپیش
نیز پویش دعوت از سیدابراهیم رئیسی توسط
جمعی از فعاالن دانشجویی و استادان حامی
ویدردانشگاهتهرانراهاندازیشد.

مشاور رئیس مجلس با بیان این که ایران الگوی همزمانی اجرای تعهدات را قبول ندارد،تاکید کرد:

راستی آزمایی لغو تحریم ها  3تا  6ماه زمان می برد

گـــروه ســیــاســی-حــدود دو هفته اس ــت که
کشورهای انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،روسیه
و چــیــن در ویـــن مــشــغــول مــذاکــره بــا هیئت
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایــران هستند
تا درباره بازگشت آمریکا به برجام و اجــرای
تعهداتش تصمیمگیریکنند.جمهوریاسالمی
ایــران بهدلیل خــروج آمریکا از برجام ،مذاکره
مستقیمبااینکشورراردو برایبازگشتآمریکا
بهتعهداتششروطیراتعیینکردهاست.پایگاه
اطالعرسانی  KHAMENEI.IRبرای بررسی
کموکیف شروط جمهوری اسالمی به گفتوگو
با مهدیمحمدی،کارشناسوتحلیلگرمسائل
سیاسی و بینالمللی پرداخته است .کسی که
در سالهای گذشته سابق ه حضور در مذاکرات
هستهای را در کارنامه خود دارد و اکنون مشاور
رئیس قــوه مقننه در امــور راهــبــردی اســت.در
ادامـــه گــزیــده ای از سخنان وی را بخوانید:
*از نگاه آمریکا ،برجام یک پلتفرم و زیرساخت
برای مهار ایران است .جلوگیری از یک توافق
خوب یا تالش و اصرار بر یک توافق بد بهخاطر
انتخاباتخیانتاست.
ن طور که حضرت آقا فرمودند ،برای
* ایران هما 
بازگشت آمریکا به برجام شروطی را معینکرده؛
آمریکاییها از توافق خارج شدند و بعد از این
که از توافق خارج شدند ،خسارت های بسیار
قابل توجهی به ما وارد کردند .یک برآورد فقط

این است که از می  ۲۰۱۸تا اآلن حدود ۲۰۰
میلیارد دالر خسارت دیدهایم .ایران بهطور کلی
چندشرطاساسیبرایپذیرشبازگشتآمریکا
به برجام و عضویت مجدد آمریکا در گروه ۵ +۱
دارد؛ شرط ا ّول این است که لغو تحریمها باید
بهگونهایباشدکهانتفاعاقتصادیمدنظرایران
از برجام حاصل شود .ما از برجام نفع اقتصادی
نبردیم ،بلکه طرف مقابل به منافع کاملی که از
برجام انتظار داشت  ،دست پیدا کرد که عبارت
بود از محدودشدن برنامه هستهای ایران به آن
ابعادی که در برجام دیده شده بود.ا ّما وقتی که
ما به تاریخ مراجعه میکنیم ،میبینیم که ما از
برجام نفعی نبردیم بهویژه در حوزه اقتصادی.
وعدهای که به ایران داده شده بود ،به تعبیر آقای
دکتر سیف ،رئیس سابق بانک مرکزی تقریب ًا
هیچازآنمحققنشد.مسئل ها ّولبرایایراناین
است که هر نوع بازگشت آمریکا به برجام و لغو
تحریمهابایدبهگونهایباشدکهانتفاعاقتصادی
پایداروملموسوواقعیایرانازبرجامراتضمین
کند.اینمسئل ها ّولاست.شرطدومایناستکه
هم هتحریمهابایدقبلازعملایرانبهتعهداتش
برداشتهشود.
* در شروطی که ایــران گذاشته ،اص ً
ال الگوی
همزمانی را قبول نــدارد.ایــران هیچ نوعی از
تفکیک تحریمها را نیز قبول ندارد .این چیزی
که آمریکاییها خودشان اسمش را لیست قرمز،

لیست سبز و لیست زرد گذاشتهاند و میگویند
یکسری تحریمها را برمیداریم ،یکسری را
برنمیداریم ،یکسری دیگرش قابل مذاکره
است ،یا حاال شیوههای بیان دیگری هم دارد
مث ً
التحریمهایبرجامیوغیربرجامی،ترامپیو
غیرترامپی.اساس ًاشرطایرانایناستکهماوارد
اینجورتفکیکهایعناوینتحریمینمیشویم.
* باید یک فاصله زمانی مناسبی بین اجرای
تعهدات دو طــرف وجــود داشته باشد .چیزی
که راستیآزمایی خواهیم کــرد ایــن اســت که
آیــا میتوانیم به هر «مــیــزان» و به هر «طرفی»
که خودمان بخواهیم نفت بفروشیم یا نه؟ اگر
توانستیم بفروشیم ،آیا میتوانیم پولش را از
کانالهای رسمی دریافت کنیم؟ آیا میتوانیم
این پول را صرف خرید «هر کاالیی» از «هر نقطه
جهان»کنیم؟آیاآنکاالبهروشرسمیومطمئن
به ایران حمل خواهد شد؟ آیا دسترسی ایران به
زیرساخت بانکی بینالمللی برقرار است یا نه؟
اینها چیزهایی است که ایران راستیآزمایی
خواهد کرد .اطمینان از این موضوع هم با ایجاد
فاصله زمانی بین تعهدات ما و تعهدات آمریکا
امکانپذیراست.هیچفرمولدیگریوجودندارد.
ا ّول آنها باید تعهدات شان را انجام بدهند .بعد
یک زمان معقولی باید وجود داشته باشد که ما
در آن زمان معقول مطمئن شویم که واقع ًا لغو
تحریمها«اثر»و«انتفاع»اقتصادیتولیدمیکند.

حداقل زمــان ممکن بــرای راستیآزمایی اثر
اقتصادی لغو تحریمها هم بین سه تا شش ماه
است .حداقل سه تا شش ماه زمان الزم خواهد
بود برای این که ما مطمئن شویم واقع ًا لغو تحریم
دارد در عمل کار میکند و تجارت خارجی ایران
برقرار شده است .این تنها فرمول راستیآزمایی
معتبراست.درصورتیکهمامطمئنشویماینها
به نحو پایدار برقرار است ،آنوقت ایران تعهدات
هستهایخودشرامجدد انجامخواهدداد.

بر اساس نامه روزهای اخیر دولت به همه وزیران
و معاونان رئیس جمهور ،تاکید شده است تمام
دستگاه های دولتی موظف اند طی سال 1400
مصوباتابالغیازسویدوستاداقتصادمقاومتی
وملیمقابلهباکرونا،اعمازبستهها،برنامههاوپروژه
ها در حوزه تولید ،پشتیبانی و موانع زدایی را در
اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهند و منابع
الزمبرایمدیریتواجرایایندستوراترااز منابع
داخلیوتسهیالتبانکیتامینکنند.

بیش از قبل مراقب آب پایتخت باشید!

با توجه به ابالغیه ها و دستورات برخی نهادهای
باالدستی به تعدادی از دستگاه های اجرایی در
راستایصیانتازحوضههایآبریزتامینکنندهآب
شربشهرتهران،مقررشدهباتوجهبهپیچیدگیو
حساسیت رعایت مالحظات پدافند غیرعامل در
این موضوع ،اقدامات الزم برای افزایش ایستگاه
هایسنجشآلودگیآبوتعدادشاخصهایمورد
سنجش در ایستگاه های موجود در منطقه انجام و
موارد دیگری که برای تحقق این موضوع مورد نیاز
است،برایتصویببههیئتوزیرانارسالشود.

خبر

ماجراینامهادعاییظریفبهرهبرانقالب

محمدی – با وجــود تکرار چند بــاره وزیــر خارجه
کشورمان در باره نامزد نشدن در انتخابات ریاست
جمهوری،همچنانخبرهایمربوطبهاینموضوع
داغوجذاباست.روزگذشتهسایتخبریرویداد
 24به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه نامهای به رهبر انقالب
نوشته که در آن درخواست کرده جلوی فشارها بر
تیممذاکرهکنندههستهایگرفتهشودتامذاکرات
وینرابهسرانجامبرساند.اودرایننامهتاکیدکرده
که کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰نخواهد شد .این
منبعآگاهگفته«:درشرایطکنونیظریفمیخواهد
درچارچوبمنافعملیمذاکرهانجامشودوموفقیت
در مذاکره از کاندیداتوری در انتخابات ریاست
جمهوری برایش مهمتر است ».او به اتفاقات دوران
ترامپ اشاره کرده و گفته« :قبل از انتخابات آمریکا
وزیر خارجه هند به ظریف گفته بود چرا با ترامپ
مذاکره نمیکنید؟ ظریف پاسخ داده بود ترامپ
ممکن است تا  ۶ - ۵ماه دیگر رئیس جمهور نباشد
بنابراین باید مطمئن باشیم که او چهار سال دیگر
هست،بعدمذاکرهکنیم».اماحاالکهترامپنیست
و دموکراتها به عرصه برگشتهاند ،زمینه برای
بازگشتبهبرجامفراهماست.بااینحال،یکمنبع
آگاه نزدیک به دکتر ظریف در گفت وگو با خراسان
برخی ادعاهای سایت رویداد  24را رد کرد و گفت
 «:اوال نامه قبل از عید  1400نوشته شده ولی در
ایــام عید با پخش گاندو و بعد مستندهای هر روز
صدا و سیما تخریب ادامه یافته ،ثانیا مطالبی که از
نامه نقل شده چندان دقیق نیست  ،ثالثا به دلیل
تشدید تخریب ها و برخوردهای انتخاباتی علیه
مذاکرات ،ظریف پست اینستاگرامی را نوشت
که فشارها و تخریب ها تاثیر معکوس در نظرش
در باره انتخابات دارد  ،رابعا موضوعی که از قول
وزیرخارجه هند نوشته شده ،به کلی دروغ و زاییده
فکر خبرنویس است».

