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تازه های مطبوعات
•• کیهان-حسینشریعتمداریمدیرمسئول این
روزنامهنوشت:اعالمنامزدیبرخیبرایانتخابات
ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است.مگر
کشور صاحب ندارد که برخی کاندیدای انتخابات
ریاستجمهوریمیشوند؟!
•• وطن امروز-این روزنامه سخنان اخیر رهبری را
با تیتر «تادیب ظریف» بازتاب داده است و همچنین
پست اینستاگرامی و عذرخواهی ظریف را نیز
در صفحه سیاست خود دیده و آن را «شرمندگی
اجباری»خواندهاست.
••شرق-این روزنامه با اشــاره به تکثر نامزدهای
انتخاباتی اصالحات و یــادآوری تجربه این جریان
سیاسی در انتخابات  84مینویسد« :در پی تعدد
طرح این تعداد نــام ،ممکن است همان مخاطره
پیشینیعنیعدماقناعهمهنامزدهابهکنارهگیری
ازانتخاباتبهنفعنامزدواحدبهوجودآید؛شرایطی
کهشبیهآنرادرسال 84شاهدبودیم».
•• اعتماد -عطریانفر در مصاحبه با این روزنامه
گفت :تاجزاده را نمی توانیم به عنوان کاندیدای
اصالحطلبانمعرفیکنیمچونبرنامههایشخارج
از چارچوب قوانین است ۴ .نفر از این افراد (آقایان
ظریف ،جهانگیری ،پزشکیان و نفر چهارم هم یا
محسنهاشمییاشریعتمداری)درلیستباقیمی
مانندوبقیهخارجمیشوند.
••آرمانملی-عارفبهاینروزنامهمیگوید:دغدغه
امروز و آینده ایران و ایرانیان ،هرگز رهایم نکرده
اســت؛ این دغدغه روزی در قاب و قالب مدیریت
اجرایی به منصه ظهور نشسته ،روزی در پیشبرد
آرام و بیهیاهوی طرحها و لوایح در مجلس شورای
اسالمی .در هیچ کدام از کنشهای سیاسیام،
اولویتیبیشازایرانوایرانیاننداشتهام.
•• جوان-اینروزنامهنوشت«:بناستتافازجدیدی
ازطرحسردارشهیدحاجقاسمسلیمانیباهمکاری
وزارت بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین انجام
شــود و با به کارگیری ظرفیت بسیج در نظارت،
قرنطینه بیماران و افراد کرونا مثبت و از همه مهمتر
مشارکت در اجرای واکسیناسیون ،شاهد شکسته
شدنموجچهارمویروستاجدارباشیم».

انعکاس
••انتخاب مدعی شد:علی ربیعی سخنگوی
دولت درپاسخبهسوالیدرخصوصنگرانیبرخی
جریان ها و احــزاب از رد صالحیت های گسترده
در انتخابات شــورای شهر و روستا توسط هیئت
های نظارت گفت :در تهران بیش از  ۸۰درصد رد
صالحیتداشتهایم ۲۱،شهربهدلیلردصالحیت
گسترده ،حدنصاب الزم را برای برگزاری انتخابات
و تشکیل شــورا از دســت دادهان ــد  ۳۷۴۶ ،نفر از
ردصالحیتشدگاندرهیچیکازمراجعچهارگانه
سابقهاینداشتهاند.
••فــرارو مدعی شد :دادستان تهران از ارسال
پرونده مداخالت ارزی  ۳۰میلیارد دالری و ۶۰
تن طال و پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی به
دادگاه خبر داد .دادستان تهران در جلسه شورای
عالیقضاییبهارائهگزارشیدربارهآخرینوضعیت
پرونده مداخالت ارزی مسئوالن ارشد دولتی در
فاصله زمانی سال  ۹۵تا  ۹۷پرداخت و از ارسال
پروندهرئیسکلسابقبانکمرکزیبهدادگاهویژه
اخاللدرنظاماقتصادیخبرداد.
••مشرق نیوز مدعی شد:محمد غرضی ،وزیر
اسبق پست و تلگراف و کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری گفت :یک خانه  ۱۰۰۰متری در دروس
و  ۱۷آپارتماندراصفهاندارم؛ماهیانه  ۱۲میلیون
تومانحقوقدریافتمیکنم.
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پاسخبهیکدوگانهسازیبرجامی
نورنیوز:اجرایدرستسیاستسیاستگذار،کارکرداصلیدستگاه
دیپلماسیاستوبهصورتمستقیمدرقبالآنمسئولاست

گروه سیاسی-رهبر انقالب اسالمی عصر
یک شنبه در بخش پایانی سخنان مهمی
که به مناسبت روزهــای کارگر و معلم ایراد
داشــتــنــد ،بــه بهانه انتشار فایل مصاحبه
محرمانه وزیــر امــور خارجه ،چارچوب کلی
و اصــول سیاستگذاری در حــوزه سیاست
خارجی در جمهوری اسالمی ایران را تبیین
کردند .همزمان ،برخی فضا را فراهم دیدند
تا گــزاره «برجام تصمیم نظام بود» را تثبیت
کنند و این طور القا کنند که همان طور که
رهبر انقالب ،وزارت خارجه را یک مجری
دانستهاند ،بنابراین برجام نیز محصول
تصمیم مجموعههای باالدستی نظام است
نه وزارت خارجه و دولت .نکته مغفول مانده
ایــن اســت که رهبر انقالب نقش ریلگذار
سیاست خارجی کشور را وزارت خارجه
نمیدانند بلکه نقش ریل گذار را به مجامع
باالدستی میدهند ،ا ّما سوال این است که
آیا آن چه مجری در این ریل انجام میدهد،
همان خروجی مطلوب مد نظر سیاستگذار
است؟ پاسخ این سوال را باید در دیگر بیانات
رهبر انقالب جستوجو کــرد .این جاست
که غفلتی دیگر ،یعنی عدم نگاه یکپارچه به
بیانات رهبر انقالب خود را نشان میدهد.
برایرسیدنبهقضاوتیدرستوکاملدرباره
برجامونقشدستگاههایمختلفدرآن،باید
بهدیگربیاناترهبرانقالبرجوعکرد.مثالدر
دیدارماهرمضاندانشجویانبارهبرانقالبدر
سال  ۹۸پای مباحث برجام به وسط کشیده
شد .ایشان در پاسخ به یکی از دانشجویان
گفتند«:یکیازدوستانگفتندتصویببرجام
را به رهبری نسبت دادهاند؛ خب بله ،ا ّما شما
که چشم دارید ،ماشاءا ...هوش دارید ،همه
چیز را میفهمید! آن نامهای را که من نوشتم
نگاه کنید ،ببینید تصویب چه جوری است؛
شرایطی ذکــر شــده که در ایــن صــورت این
[توافق] تصویب میشود .البتّه اگر چنان
خصوصیات اجرا نشد،
چه این شرایط و این
ّ
اِعمالنشد،وظیف هرهبریایننیستکهبیاید
وسطوبگویدبرجامنبایداجرابشود».نورنیوز
نیز نوشت:اگرچه وزارت خارجه در ساختار و
فرایندتصمیمگیریوسیاستگذاریدرحوزه
سیاستخارجیمشارکتدارداماتصمیمگیر
نیستبلکهمجریاستوسیاستخارجیدر

شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئوالن
عالی حوزه های مربوط تعیین میشود که
وزارتامورخارجهباشیوههایخودآنرااجرا
میکند.باید توجه داشت که تقریبا در تمامی
نظامهای سیاسی دنیا اعم از دیکتاتوری،
پادشاهیمشروطه،ریاستی،پارلمانیو...این
الگو پذیرفته شده و مختص کشور ما نیست،
دلیل آن هم کامال روشن است ،زیرا رفتار هر
کشوری در حــوزه سیاست خارجی منطقا
تابعی از شرایط و ظرفیتهای داخلی است
که قاعدتا دستگاه دیپلماسی اشراف کاملی
بر آن نــدارد ،بنابراین ضمن مشارکت نباید
تصمیمگیر نهایی باشد.در کشورهایی که
نظامهای مردمساالر بر آن ها حاکم است این
موضوع به عهده نهادهای باالدستی گذاشته
شده که مصداق آن در کشور ما شورای عالی
امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور است
و طبق اصل  176قانون اساسی مصوبات
آن پس از تایید رهبری قابل اجراست .البته
ممکن اســت ایــن شبهه بــه وجــود بیاید که
در این صورت نباید هیچ انتقادی را درباره
ماموریتهای محوله به دستگاه سیاست
خارجیبهویژهدرموضوعاتراهبردیومهم،
وارد دانست چرا که این نهاد صرفا مجری
استونقشیدرشکلگیریفرایندهایحوزه
سیاستخارجیندارد!بسیارروشناستکه
طرح این شبهه نه به لحاظ عقلی و نه از نقطه
نظر اجرایی محلی از اِعــراب نــدارد ،زیرا اوال
وزارت خارجه به عنوان عضوی که در فرایند
تصمیمگیری و سیاستگذاری مشارکت
دارد حتما در مجموعه فرایندهای منتج به
تدوین یک سیاست نقش موثر دارد و ثانیا
اجرای درست یک سیاست درست کارکرد
اصلی دستگاه دیپلماسی است و به صورت
مستقیم در قبال آن مسئول است.جایگاه
و کــارکــرد سیاستگذار و مجری در حوزه
سیاستخارجیمشابهطراحیوتدویننقشه
و چگونگی اجرای آن در ساخت یک بناست.
به صورت طبیعی حتی اگر در تهیه یک نقشه
همه اصول علمی ،تجربی و اجرایی در نظر
گرفته شده باشد اما مجری به هر دلیل نتواند
بر اساس آن ،بنایی مقاوم ،بینقص ،مناسب
و اقتصادی بسازد به طور قطع باید در قبال
ناکارآمدیخودپاسخگوباشد.

خطیبزاده:برجامنهیککلمهبیشونهیککلمهکمباید
اجراییشود

آسوشیتدپرس:ایرانوآمریکابهتوافقنزدیکشدهاند
هادی محمدی – دو روز دیگر مذاکرات در وین
از سر گرفته خواهد شد و هیئت های ایران و
 4+1باید بر سر متنی که هفته پیش آماده
شده بود و در این روزها در پایتخت های
کشورهابهمشورتگذاشتهشدهمذاکره
کنند .این درحالی است که رسانه ها و
دیپلماتهایخارجیبهآیندهمذاکرات
اظهار خوش بینی می کنند
با این حال طرف ایرانی
همچنان از فرسایشی
شدنمذاکراتبیمناک

است و آن را تله ای برای گرفتن امتیاز از سوی
آمریکا می دانــد .روز دوشنبه سعید خطیب
زاده سخنگوی وزارت خارجه در نشست
خبری هفتگی خــود با رسانه ها که به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،در
پاسخ به سوالی درباره اینکه هم اکنون
درمذاکراتویندرچهمرحلهایهستیم
و با توجه به تأکید مقام معظم
رهبری که مذاکرات نباید
فرسایشی شود و شروط
ایران رعایت شود آیا این

تهران اذانظهر13:01

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010
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051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب 20 :14
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وضعیتبهنفعالریجانیتغییر میکند ؟
خبرهاازباالرفتناحتمالنامزدیرئیسسابقمجلسبعدازکاهشبختظریفحکایتدارد
توکلی  -تا همین چند ماه قبل علی الریجانی،
یکی از گزینه های جدی کاندیداتوری انتخابات
 1400به شمار می رفت به طوری که پیوسته بین
دو طیف راست اصالح طلبی و جریان سنتی و
محافظه کار اصولگرایی دست به دست و گمانه
هایی در خصوص این که الریجانی گزینه نهایی
آن ها برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد
بود ،مطرح بود .موضوعی که تا همین چند روز
قبل و با قوت گرفتن احتمال کاندیداتوری محمد
جواد ظریف با اما و اگرهای فراوانی همراه شده
بود .اما این روزها و پس از انتشار جنجالی صوت
محرمانه گفت و گوی ظریف و به حاشیه رفتن
وی ،کاندیداتوری الریجانی آن هم نه از اردوگاه
اصالح طلبی بلکه از شورای وحدت اصولگرایی
بیش از هر زمانی قوت گرفته اســت .در همین
زمینه محمد رضا باهنر رئیس پیروان خط امام و
رهبری و عضو شاخص شورای وحدت اصولگرایی
سیگنال هایی در خصوص احتمال کاندیداتوری
الریجانی بــرای ش ــورای وحــدت مطرح کــرده
است .او در گفت و گوی اخیر خود با فردا با بیان
این که خط مشی شــورای وحــدت اصولگرایی
با شــورای ائتالف تفاوت دارد ،تصریح می کند
که اگر الریجانی اعالم آمادگی برای حضور در
انتخابات کند ،اسمش در لیست شورای وحدت
قرار خواهد گرفت «:در کل شورای ائتالف خیلی
آبش با آقای الریجانی در یک جوی نمیرود اما اگر
زمانی آقای الریجانی بیاید و بگوید من کاندیدا و
نامزد هستم ،میتواند جزو افرادی باشد که در
شورای وحدت بررسی میشود ».باهنر در ادامه
اظهارات اخیر خــود ،دفــاع جانانه ای از چهره
اصولگرایی الریجانی کــرده و معتقد است که
رفتار الریجانی در مجلس نه به خاطر تغییر رفتار
سیاسی بلکه صرفا برای همدلی با دولت آقای
روحانی بود .این چراغ سبز باهنر به الریجانی
اما با واکنش صریح منوچهر متکی همراه شد.
سخنگوی شورای وحدت با حمایت قاطعانه از
کاندیداتوری  رئیسی ،در خصوص کاندیداتوری
الریجانی تصریح کرد که او کاندیدای شورای
وحدت نیست و ادعای نامزدی او از این جریان
دروغ پ ــردازی هــای رسانه هاست! مصباحی
مقدم دیگر عضو شــورای وحــدت امــا همچون
متکی مسئله کاندیداتوری الریجانی و حمایت
شورای وحدت از او را  ،خیلی سفت و سخت رد
نکرد و البته تاکید کرد که همچنان نظر این شورا
و دبیرکل آن یعنی پــور محمدی روی رئیسی
اســت «:همان طــور که قب ً
ال توسط بنده ،آقای
مذاکرات با این شیوه در حال انجام است؟ گفت:
وزارتامورخارجهماموریتمحوراستوبراساس
ماموریتیکهنهادهایباالدستیوتعریفمسیری
کهانجاممیدهند،وزارتخارجهحرکتمیکند.
درویننیزدرهمینچارچوبحرکتشدهاست.
االندروینهرسهکارگروهکارهایجدیراانجام
دادند و االن دو متن به صورت اولیه داریم ،هم در
قسمت هستهای و هم در قسمت رفع تحریمها.
البته وقتی متون به مرحله نگارش میرسد و از
حرفهای کلی خارج میشود ،یک مقدار دقت
میخواهد و براساس دقت جلو میرویم .تعجیل
نداریم و البته هم اجازه نخواهیم داد گفتوگوها
درچارچوبکمیسیونمشترکبرجامفرسایشی
شــود .سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح
کرد :آنچه مهم است این است که برجام نه یک
کلمه بیش و نه یک کلمه کم باید اجرایی شود.

پورمحمدی و آقــای متکی اعــام شــده ،اولویت
جامعه روحانیت مبارز آقای رئیسی است ...آقای
پورمحمدی هیچگونه اظهارنظری که از چنین
گرایشی حکایت بکند (حمایت از الریجانی)،
نداشته است ».با این حال او هنوز نمیتواند
نسبت به حمایت جریان اصالحات اطمینان
داشته باشد .وضعیت او در جبهه اصولگرایان
نیز چنان نیست که بتواند به حمایت و پشتیبانی
آنان دلخوش باشد .در پی همین اوضــاع است
که روزنــامــه اصال حطلب «اعتماد» امــروز او را
استخوانی در گلوی اصولگرایان توصیف کرده و
از این مینویسد که « نه میتوانند رابطه جریانی
و جناحیاش با راست سیاسی را منکر شوند و از
دایره «خودیها» کنارش بگذارند ،نه میتوانند
از حضورش در دایــره راستگرایان استقبال و
برایش فرش قرمز پهن کنند».اعتماد در ادامه
گزارش خود آورده است« :آمدن یا نیامدن علی
الریجانی آ ن طور که شنیده میشود به حضور
یا نبود چند کاندیدای شاخص دیگر بستگی
دارد .سیدابراهیم رئیسی ،محمدجواد ظریف
و اسحاق جهانگیری از جمله کسانی هستند که
الریجانی منتظر است تا ببیند تکلیف حضورشان
در انتخابات چه خواهد شد » .در هر حال اما
عالم سیاست ،عالم ممکنات است و هیچ بعید
نیست که صف آرایی ها در دقیقه  90دستخوش
تغییرات فراوانی شود.
این موضوعی است که در کمیسیون مشترک
برای همه شرکا روشن کردیم و در هر دو حوزه بر
این اساس در حال حرکت هستیم.از سوی دیگر
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نوشت :به
رغماینکهآمریکامیخواهدشانسحصولتوافق
برجامیقریبالوقوعباایرانراکمرنگجلوهدهد
اماردوبدلشدنتماسهایدیپلماتیکوانتشار
گزارشهایی از پیشرفت در روند مذاکرات وین
حاکی است که تماسهای غیرمستقیم ایران
و آمریکا احتماال درحال نزدیک شدن به توافق
است .آسوشیتدپرس با اشاره به کارشکنی رژیم
صهیونیستینوشتهرگونهرویکردآشتیجویانه
با ایران با مخالفت شدید تل آویو مواجه است و
دست کم سه نشست جداگانه در هفته گذشته
بین مقام های آمریکایی و صهیونیستی انجام
شدهاست.
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چهره
قالیباف:دربررسیصالحیتهاشوراهاقانون
محورباشدنهسالیقسیاسی
در پی برخی اعــتــراض ها راجــع به رد صالحیت
نامزدهایشورایشهرودرخواستازرئیسمجلس
برایپیگیریاینمسئلهمشاورورئیسحوزهریاست
مجلس  ،از جلسه قالیباف با وزیر کشور و تعدادی از
اعضای هیئت مرکزی  نظارت بر انتخابات شورای
شهربهمنظوربررسیوضعیتورونداحرازصالحیت
نامزدهایانتخاباتشوراهایاسالمیشهروروستا
خبر داد .نگاهداری گفت«:دکتر قالیباف در این
جلسه تاکید داشتند که حضور افــراد متخصص،
متعهدودارایتجربهدرزمینههایمرتبطبامدیریت
شهری در شوراها میتواند موجب ارتقا و بهبود
شرایط محیطی ،عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی
شهرها شود بنابراین نباید انتخابات شورای شهر
و روستا ،کم اهمیت در نظر گرفته شــود و احــراز
صالحیت نامزدهای ایــن انتخابات باید با دقت
صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود .هم
بایدخطوطقرمزقانونیونظرمراجعمورداستعالم
مدنظرباشدوهمدرعینحالازرویکردجناحیجدا
دوری شود .درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره
صالحیتها آن قدر تنگ شود که بسیاری از افراد
متخصصومتعهدنیزامکانحضوردراینانتخابات
را نداشته باشند .با توجه به آن چه برخی جناح های
سیاسی می گویند الزم است
که کامال منصفانه و قانونی و
بدونلحاظگرایشسیاسی،
هیئتنظارتعمل
کند/».خانهملت

ویژه های خراسان
ابالغیهدولتیهابهصداوسیمادربارهمقابلهبا
تحریمها

طبق ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی به
رئیس سازمان صدا و سیما ،از رسانه ملی خواسته
شده با هدف ضرورت تمرکز ظرفیت ها و برنامه
های کلیه دستگاه های نظام بر محور رونق تولید و
پیشرفتاقتصادیکشور،راجعبهبرنامهریزیبرای
تقویت روحیه خودباوری ملی در مقابل تهدیدها
و تحریم های اقتصادی و مجاهدت برای تحقق
اهــداف چشم انــداز ایــران  1404اقــدام کند و
شناساییوترویجالگوهایاسالمی-ایرانیسخت
کوشیوسادهزیستیراموردتوجهقراردهد.

درخواستازنیروهایمسلحدربارهصادرات
محصوالتدفاعی
براساسنامهجدیدحجتاالسالمروحانیخطاب
بهفرماندهانارشدنیروهایمسلح،ازآنهاخواسته
شــده با توجه به مصوبات شــورای عالی انقالب
فرهنگی مبنی بر تهیه سند جامع علم و فناوری
در حــوزه دفاعی ،نسبت به سر ریز فناوری های
توسعه یافته بخش دفاعی به بنگاه های اقتصادی و
خدماتی کشور اعتماد داشته باشند .افزایش سهم
صادرات محصوالت دفاعی از صادرات کل کشور
و افزایش همکاری علمی با کشورهای همسو با
گفتمانانقالبدرعرصهبینالملل،بخشدیگری
ازتاکیداتایننامهمحسوبمیشود.

بدون تیتر
روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش
به خبر منتشر شده درباره درگذشت یکی از
کارکنانسفارتسوئیسدرتهرانضمنابراز
تسلیت ،اعالم کرد :موضوع از طریق مراجع
ذی صــاح در دســت بررسی اســت و نتیجه
تحقیقات متعاقبا اعالم خواهد شد.خالدی
سخنگوی سازمان اورژانــس دیروز از سقوط
یک زن  ۵۲ساله از برج کامرانیه خبر داد و
گفتکهبهنظرمیرسداویکیازافرادیاست
که در سفارت سوئیس کار میکند .خالدی
افزود:سقوطاینزنتاییدشدهاستوموضوع
خودکشی مطرح نیست .همچنین پایگاه
خبری پلیس نیز اعالم کرد :متوفی کارمند
سفارتسوئیسبودهاست.

