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تازههای مطبوعات
••جوان – عبدا...گنجی  ،درسرمقالهاینروزنامه
باعنوان«اخالقاپوزیسیونی»دربارهسخناناخیر
اردشیر زاهدی نوشت:او در پرونده دیپلماسی
دوران  ۳۷ساله پــدر همسر خــود چه افتخاری
میتواندبیابد؟ماجرایظفار؟بحرین؟حمایتاز
صهیونیستها؟وابستگینظامی؟اوقدردانایران
مستقل است .او افتخار میکند ایران امروز خود
توانمندیدفاعیراتولیدمیکند...ماقرارنیست
زاهدی و امثال وی را در آغوش بگیریم یا تمجید
کنیم یا پیش نماز قراردهیم .اما الزم هم نیست
نیتخوانی کنیم و او را هل دهیم و خاموش کنیم.
اثبات حقانیت ما از زبان او صادر شده است...او
سربازیراکهامروزبرایایرانمیدود،میستاید،
زیراسربازیراکهطیسهروزدرجنگدومجهانی
در قزوین نتوانست مقاومت کند دیــده اســت...
سخنان او چیزی به خودش اضافه نمیکند اما
سپریاستدرمواجههباکسانیکهتالشمیکنند
بر منطق مستحکم ،ایستادگی ،استقاللطلبی و
مقاومتملتایرانخاکستربپاشند.اوبامانیست
امابرماهمنیست.
•• آرمــان ملی  -صــادق زیباکالم در یادداشتی
با تیتر «اصالحطلبان باید چاره اندیشی کنند»
استعفای موسویالری را نشانه از عمق بهسطح
آمــدن بحران در ایــن جریان دانست و نوشت:
انتخابات دوم اسفند  ۹۸نقطه پایان رسمی
اصالحطلبان ب ــود .نهبهواسطه آن کــه بخش
قابلتوجهی از نامزدهای اصالحطلب تایید
صالحیت نشدند ،بلکه بیشتر بهواسطهآن که
حتی اگر نامزدهای این جریان تاییدصالحیت
هم شده بودند ،آنان بخت و اقبالی در آن انتخابات
نداشتند.چراکهمشکلاصلیاصالحطلبانآنبود
کهبیشازدوسالمیشدبدنهاجتماعیشانرااز
دست داده بودند ،اما نمیخواستند این واقعیت
تلخرابپذیرند.
••شــرق  -عباس عبدی به ایــن روزنــامــه گفت:
توسعه رسانههای آنالین کال مطلوب صداوسیما
نیست ،چون بقای رادیو و تلویزیون رسمی ایران
مبتنیبررقابترسانهاینیست،مبتنیبرانحصار
است ،درحالیکه اگر بخواهد فرکانسها را به
وزارتارتباطاتبدهد،درحقیقتبهچیزیکمک
میکند که نافی وجود خودش است ،این جوابش
سادهاست.
••صبح نو  -تیموری معاون گردشگری وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به
این روزنامه گفت که بحران کرونا حداقل سه هزار
و 800میلیارد تومان به صنعت گردشگری ایران
ضربهزدهاست.

انعکاس
••الــف نــوشــت  :اتــفــاق عجیبی کــه رخ داده
گفتوگوی تفصیلی روزنامه شرق با محمد امامی
متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک
سرمایه در زنــدان اســت .فــارغ از محتوای این
گفتوگو ،اصل چنین مصاحبهای پرسشهایی
در افکار عمومی مطرح میکند .این مصاحبه در
چه شرایطی انجام شده است؟ آیا همه زندانیان
میتوانند دو ساعت با تلفن صحبت کنند یا چند
ساعت پذیرای مالقات یک خبرنگار باشند؟ چرا و
چگونه این امکان برای امامی مطرح شده است؟
آن چه باعث میشود چنین اتفاقی رخ دهــد و
یک روزنامه به تریبون یکطرفه یک متهم تبدیل
شود بدون شک تعلل دستگاه قضایی در تکمیل
کیفرخواست و تشکیل دادگاه محمد امامی است.
•• عصرایران نوشت  :نتایج مطالعات جهانی
درباره عادت شستن دستها در میان ملتها که
 ۵سال پیش از سوی موسسه آمریکایی  گالوپ
انجام شــده نشان می دهــد که فقط  ۵۰درصد
هلند یها ۵۷ ،درصــد ایتالیاییها ۶۲،درصد
فرانسویها و  ۶۱درصد اسپانیاییها عادت دارند
پس از رفتن به توالت دستهای خود را با آب و
صابون بشویند.در حالی که برای مثال  ۹۶درصد
از مردم بوسنی و  ۹۴درصد از مردم ترکیه و ۸۵
درصد از مردم یونان در این نظرسنجی گفتهاند
دستهای خود را حتما پس از رفتن به توالت با
آب و صابون میشویند.
••تابناک خبرداد :سفارت افغانستان در تهران
اعالم کرد که ایران  ۲هزار کیت تشخیص کرونا
را به دولت افغانستان اهدا کرده است .این بیانیه
همچنین میافزاید که ایــران مقداری از اقالم
بهداشتی تخصصی مــورد نیاز کــادر درمانی را
نیز به افغانستان اهدا کرده است .این کمکها
قرار بود دیروز از طریق مرز زمینی به افغانستان
انتقال یابد.
••انصاف نیوز نوشت  :علی مطهری نمایند ه
مــردم تهران در نامه ای سرگشاده با انتقاد از
محکومیت محمود صادقی دیگر نمایند ه تهران
از رئیس دستگاه قضایی درخواست کرد در این
حکم تخفیف مؤثر در احکام صادر شده در دادگاه
تجدیدنظر اعمال شود.
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روایت رسانه ها و تحلیلگران غربی از حیله جدید
آمریکا در شورای امنیت

طرحمرده!

هادی محمدی – قطعا روز  17اردیبهشت
سال  97که کاخ سفید در بیانیه ای سرشار از
غرور و تکبر رسما اعالم کرد «شراکت آمریکا در
برجام متوقف شده» یا برایان هوک مسئول میز
اقدام علیه ایران گفت که «آمریکا دیگر عضوی
از برجام نیست» فکرش را هم نمی کردند که
جمهوری اسالمی ایران با گذشت دو سال از
شدیدترین تحریم های تاریخ و انواع فشارهای
سیاسی  ،امنیتی  و رسانه ای عالوه بر تحریم
های اقتصادی ،بتواند همچنان روی پای خود
بایستد و حاال پس از گذشت  723روز از آن
تاریخ به رغم همه مشکالت و هزینه ها ،ایران
است که به یک تاریخ راهبردی در قطعنامه
 2231یعنی زمان لغو تحریم های تسلیحاتی
نزدیک می شود و آمریکا نتوانسته است جلوی
این موقعیت مهم را برای ایران بگیرد .دلیل
فعالیت های شدید دستگاه دیپلماسی آمریکا
بــرای بازگشت دوبــاره به همان برجامی را
که یک روز با افتخار از آن خــارج شدند باید
در این نکته مهم یعنی مقاومت و ایستادگی
ایــران دانست .این روزهــا مایک پمپئو وزیر
خارجه آمریکا با طرح جدیدش که البته فعال
به جز انگلیس ،فرانسه و آلمان کسی درباره
جزئیاتش چیزی نمی دانــد ،دربــاره تمدید
تحریم هــای تسلیحاتی ایــران از  18اکتبر
امسال به بعد دنبال توجیه حقوقی و قانونی آن
است ،اتفاقی که به نظر می رسد بسیار سخت
تر از آن چه آن ها فکر می کنند باشد .رویترز
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران توسط آمریکا
را «دشوار» توصیف و به نقل از دیپلماتهای
ارشد شورای امنیت همراهی روسیه و چین با
این تالش را «بعید» ارزیابی کرد.
▪تاکید ظریف و الوروف بر مــردود بودن
طرح جدید آمریکا

در همین زمینه روز گذشته ظریف و الوروف
وزرای امــور خارجه ایــران و روسیه در گفت
وگویی تلفنی درباره طرح متوهمانه تازه آمریکا
در خصوص برجام رایــزنــی و آن را مــردود و
غیر عملی ارزیابی کردند .همچنین هیئت

آغازمقدماتبرگزاری
انتخاباتریاستجمهوری
وزیر کشور گفت :مقدمات کار انتخابات ریاست
جمهوری از نظر اجرایی در وزارت کشور شروع
شده است و آمادگی کامل برای برگزاری آن وجود
دارد.بهگزارشتسنیم،عبدالرضارحمانیفضلی
روز گذشته در جلسه مشترک ستاد انتخابات
کشور با استانداران به انتخابات پیش رو اشاره
کرد و گفت :امیدواریم کشور در شرایطی واقع
شود که باز با حضور حداکثری مردم در انتخابات
ریاست جمهوری مواجه شویم و ما در وزارت
کشور بنابر وظیفه اجرایی که داریم بتوانیم در
سالمت کامل و با رعایت مر قانون انتخابات خوبی
را برگزار کنیم که از هم اکنون اعالم میکنیم
آمادگی کامل در میان استانداران ،فرمانداران،
بخشداران و هیئتهای اجرایی وجــود دارد.
رحمانی فضلی افزود :امیدواریم برای انتخابات
پیش رو که میان دورهای مجلس است و تعداد
حوزهها کمتر است و بعد از آن نیز در انتخابات
ریاست جمهوری که یک سال برای برگزاری آن
فرصت داریم آن را نیز با شورای نگهبان نهایی
کنیم .رحمانی فضلی در جلسه ویدئو کنفرانس
استانداران در بحث انتخابات با تشکر از زحمات
همه دست اندرکاران در انتخابات افزود :موضوع
انتخابات از افتخارات جمهوری اسالمی ایران
اســت و در واقــع از دســتــاوردهــای بلند انقالب
اسالمی انتخابات است و در انتخابات سرنوشت
مردمبهدستخودشانتعیینمیشود.ویگفت:
هر چه مشارکت باال باشد ،میتواند در مقبولیت
و مشروعیت تأثیر بگذارد .وزیر کشور با اشاره به
انتخابات مجلس در اسفند نیز گفت :در این دوره
ازانتخاباتبررسیصالحیتهاواجرایانتخابات
به گونهای بود که کمترین شکایت را داشتیم و آن
درصد خیلی کم( از شکایات و اعتراضات) نیز
در بررسی منجر به نتیجه خاصی نشد و ما تقریب ًا
بدون هیچ گونه اختالفی نتیجه را اعالم کردیم و
در نتیجه نهایی شورای نگهبان نیز تمام حوزهها
تأیید شد.

نمایندگی روسیه در وین نیز با تاکید بر این
که آمریکا در «ماه مه  / ۲۰۱۸اردیبهشت ۹۷
اعالم کرده که به عضویت خود در برنامه جامع
اقــدام مشترک پایان میدهد و آن را از بین
میبرد» گفت :ادعاهای آمریکا مبنی بر این که
هنوز خود را یکی از طرف های برجام می داند،
موقعیتی متناقض است.
▪نبرد سخت آمریکا و طرحی که مرده به
دنیا آمده است

از ســوی دیگر دو خبرگزاری غربی رویــتــرز و
فرانس پرس در تحلیل این اقدام پمپئو به نقل از
دیپلماتهای خارجی در سازمان ملل گزارش
دادند که آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران نبرد سختی پیش رو دارد و تالشهایش
دراینزمینه«بهچالشکشیدهخواهدشد».یک
دیپلمات در شورای امنیت سازمان ملل نیز که
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ویژه های خراسان

شهروندان با وجدان نشان ویژه
کرونا می گیرند

به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کرده
است ،اظهار کرد :این طرح در بدو ورود ،خواهد
ُمرد.یکدیپلماتاروپایینیزکهخواستنامش
فاش نشود ،اظهار کرد :بسیار سخت است که
خود را به عنوان یک ناظر پایبند به قطعنامهای
معرفی کنید که قبال از آن خارج شدهاید .یا در
توافق هستید یا نیستید .یک دیپلمات اروپایی
دیگر نیز به شرط فاش نشدن نامش گفت :از
دیدگاه شورای امنیت این یک مسئله پر هرج و
مرج خواهد بود زیرا فارغ از آن چه که انگلیس،
آلمانوفرانسهفکرمیکنند،روسیهوچینقصد
ندارندازتفسیرحقوقیآمریکاحمایتکنند.
▪تمسخر طرح پمپئو توسط صاحب نظران
آمریکایی

عالوه بر دیپلمات های غربی  ،برخی صاحب
نظران بنام آمریکایی نیز چندان روی خوشی

به این موضوع نشان ندادند« .ریچاد هاس»
که قب ً
ال مدیر دفتر برنامهریز یهای سیاسی
در وزارت خارجه آمریکا بود درباره طرح پمپئو
نوشت« :آمریکا با خروج یک جانبه از برجام
عجوالنه عمل کرد .اکنون با پیشبرد این طرح
خودمان را بیشتر از ایــران منزوی میکنیم
آن هــم در زمــانــی کــه تمرکزمان باید روی
فعالیتهای هستهای ایران باشد».
استفن والت استاد امور بینالملل دانشگاه
هــاروارد نیز تالش اخیر پمپئو را در صفحه
توئیترش مورد انتقاد قرار داد و نوشت :تالش
پمپئو برای فعال کردن مکانیسم ماشه پس
از آن که آمریکا از برجام خارج شد و آن را دور
انداخت ،مانند این است که مردی با طالق
همسرش را ترک کند و آن وقت بگوید باید
دربــاره این که زن سابقش با چه کسی قرار
میگذارد خودش تصمیم بگیرد.

خبر مرتبط

مجوز روحانی درباره ارائه
اطالعات محرمانه به قوه قضاییه
بر اساس پیشنهاد تعدادی از مسئوالن اجرایی
که طی روزهــای اخیر به تایید حجت االسالم
روحــانــی رئیس جمهور رسیده و به دستگاه
هــای مربوط ابــاغ شــده ،مقامات و ماموران
موسسات عمومی باید اطالعات محرمانه و خیلی
محرمانه مراجع قضایی را درصورت درخواست
آن مراجع ،ارائه کنند اما ارائه اطالعاتی که طبقه
بندی آن ها "سری" و "به کلی سری" باشد ،صرفا
با موافقت رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی
مجاز خواهد بود.

گزارش خبری

طرح پمپئو و  5سوال کلیدی
امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا نیز در این خصوص با
اشاره به  5سوال مهم از جمله این که آیا آمریکا قصد دارد به برجام
برگردد؟ آیاتحققطرحپمپئوبهمنزلهبرچیدهشدنمجددتحریمهای
آمریکا قلمداد می شود؟ آیا به لحاظ حقوقی امکان بازگشت آمریکا به
برجام وجود دارد؟ اگر آمریکا به برجام برنگردد ،امکان تمدید تحریم
های تسلیحاتی ایران وجود دارد؟ و مرجع رفع اختالف نظر بر سر متن
برجام و قطعنامه  2231کجاست؟ به بیان پاسخ ها پرداخت و نوشت :
 -1بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،آمریکا قصد ندارد به
برجام برگردد.
 -2طرح پیشنهادی پمپئو با هدف افزایش تحریم ها و نه کاهش یا رفع
آنان ارائه شده است.
 -3اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد ،نیاز دارد رضایت کشورهای
مشارکت کننده از جمله ایران را کسب کند.
 -4سند برجام بخشی از قطعنامه  2231است و در این قطعنامه نام
آمریکا به عنوان کشور مشارکت کننده قید شده است و هنوز قطعنامه
ای ،این قطعنامه را نقض نکرده است .از این رو ،آمریکا قصد دارد

فرایند تعیین شده در قطعنامه - 2231و نه فرایند تعیین شده در سند
برجام  -را فعال کند .البته به لحاظ عملی ،تفاوتی میان توسل آمریکا به
برجام یا توسل آمریکا به قطعنامه  2231نیست اما به لحاظ حقوقی،
تفاوت وجود دارد و آن این که به نظر آمریکایی ها ،ایاالت متحده مجاز
است اجرایی شدن تمام بخش های قطعنامه  2231از جمله تشکیل
کمیسیون حل اختالف و ارجاع موضوع به شورای امنیت برای عملی
سازی مکانیسم ماشه را درخواست کند؛ حتی اگر بر اساس فرمان
اجرایی ترامپ ،آمریکا رسما مشارکت خود در برجام را پایان یافته
اعالم کرده باشد.
 -5در برجام  ،رفع اختالفات میان کشورهای مشارکت کننده به
کمیسیون حل اختالفات محول شده است ،اما درباره اختالف نظر
بر سر تفسیر قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231
برعهده شورای امنیت سازمان ملل است .از این رو قابل انتظار است
که آمریکایی ها با استفاده از نفوذ و وزن سیاسی خود ،اعضای شورای
امنیت را برای تن دادن به خواسته ایاالت متحده تحت فشار شدید
قرار دهند.

بررسی دومین تماس تلفنی وزرای خارجه  2کشور طی کمتر از  2ماه

چرخش امارات در قبال ایران چقدر جدی است؟

فائقی – به تازگی وزرای خارجه جمهوری
اسالمی ایــران و امــارات متحده عربی برای
دومین بار طی هفته های گذشته با یکدیگر
گفت وگو کردند  .در این گفتوگوی تلفنی،
محمد جــواد ظریف و شیخ عبدا ...بن زاید
آل نهیان ،ضمن تبریک حلول مــاه مبارک
رمـــضـــان ،در خــصــوص آخ ــری ــن تــحــوالت
منطقهای،مبارزهباشیوعکروناودیگرمسائل
مورد عالقه ،رایزنی و تبادلنظر کردند .این
گفت و گوهای پی در پی ظرف کمتر از  2ماه
در حالی انجام شده که در سال های اخیر
روابط دو کشور در کمترین سطح خود بوده
است .از این رو مورد توجه رسانه ها قرار گرفته
اســت .پیش از این پایگاه «میدلایستآی»
حمایت امــارات از ایران با ارسال کمکهای
پزشکی در بحبوحه همهگیری شیوع «کرونا»
را نشانهای از چرخش امارات به شرق ،بعد از
پدیدار شدن نشانههایی از افول قدرت آمریکا
و اروپا دانسته است .میدلایستآی یادآوری
کرده ابوظبی از اوایل سال  ۲۰۱۰به این سو
در خط مقدم عملیاتهای تبلیغاتی برای
مجاب کــردن تصمیمگیران در واشنگتن
به اتخاذ مواضع سختتر در قبال جمهوری
اسالمی ایران قرار داشته است .با وجود این،
باشدتگرفتنتنشهادرمنطقهخلیجفارس
بعد از خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران
برای اماراتیها مبرهن شده که نمیتوانند
روی این که آمریکاییها تا آخرین نفر با ایران
بجنگندحساببازکنند.دراینبارهالمانیتور
نیز درتحلیلینوشت:رصدموضعگیریهای
امـــارات در یــک ســال اخیر نشان میدهد
که ابوظبی دیگر مانند گذشته با ادعاهای
عربستانسعودیدربارهدخالتایراندریمن
همراهی نمیکند و از میزان انتقادها درباره
رفتارهای منطقهای ایران هم کاسته است با

به پیشنهاد یک مقام مسئول و موافقت دولت
مقرر شده ضمن حفظ سامانه هایی که برای
افزایش بهداشت محیط در دوران اوج کرونا
تعبیه و اجرایی شده اند ،از اشخاص و اصنافی که
مقررات ابالغی در ایام شیوه این ویروس را به طور
کامل رعایت کرده اند به نحو مقتضی قدردانی و
با بررسی مسئوالن و دستگاه های مربوط در این
حوزه ،نشان ارزشمندی به این افراد اعطا شود.

موسوی الری باالخره درباره
استعفایش توضیح داد
وزیـــــــر کــــشــــور دولــــت
اصالحات با تاکید براین
کــه در ارزیــابــی شــورای
عــالــی سیاست گــذاری
اص ــاح طلبان نباید از
مدار انصاف خارج شد ،تصریح کرد :شورا و احزاب
اصالح طلب باید بر اساس شرایط موجود کشور در
تصمیمگیریها،راهبردهاوساختارهاتجدیدنظر
کنندحجتاالسالمموسویالریعضوونایبرئیس
سابق شورای عالی سیاست گذاری که به تازگی از
این شورا استعفا کرده در گفت و گو با ایرنا با اشاره
به بیماری دیابتش گفت :این که شرایط جسمی
من یکی از دالیل استعفا بود ،واقعیت است اما فارغ
از بحث استعفا که کامال جنبه شخصی دارد من
می خواستم و می خواهم که اصالح طلبان شرایط
جدید وموقعیت حساس کشور را با دقت بیشتری
مدنظرقراردهندهرچندکهدرقوایسهگانهحضور
کم رنگی داشته باشند.موسوی الری با اشاره به
موضوع انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰گفت:
احزاب و تشکل هایی که در قدرت و قوا جایگاهی
ندارندبایدباتکیهبرتوانمردمیوپیوندیکهبامردم
دارندبرنامههایخودراباجدیتدنبالکنند.عضو
مجمعروحانیونمبارزباتاکیدبراینکهاستعفایش
باموجودیتشورانسبتیندارد،گفت:مهماهتمام
داشتن به کار جمعی  است .معتقدم شورای عالی
سیاست گــذاری مانند همه دوره ها باید جلسه
تشکیلدهدوباتوجهبهانتخابات ۹۸وآنچهبرای
انتخابات  ۱۴۰۰نیاز است و شرایط امروز کشور،
استراتژیخودرامشخصکند.
▪کرباسچی:کارسیاسی،رودربایستیندارد

شیوع ویــروس کرونا و طوالنیتر شدن روند
مهار آن ،کشورهای آسیب دیــده از یکدیگر
کمک میخواهند و امارات نیز نشان داده که
حاضر است برای تامین منافع خود در روزگار
پساکرونابهکمکایرانبشتابد.
در همین حـــال بــرای
بررسی این که آیا امارات
واقعا بنای نزدیک شدن
به ایران را دارد و اساسا
رویچنینرویکردیمیتوانحسابکرد،این
موضوع را با قاسم محبعلی کارشناس مسائل
منطقه مطرح کــرده ایــم .او در گفت وگــو با
خراسان با بیان این که بر روابط ایران و امارات
شرایط ویژه ای حاکم است  ،گفت :امارات در
ارتباط با جمهوری اسالمی ایران شرایط ویژه
ای دارد ،امارات به ویژه دبی یکی از طرف های
تجاریمهمایراناستوجمعبزرگیازسرمایه
گــذاران و شرکت های تجار ایرانی در دبی
مستقر هستند به عالوه بیشترین پروازهای
ایــران به کشورهای دیگری از طریق امارات
انجام می شود .با این اوصــاف طبیعی است
که امــارات از نظر اقتصادی به نسبت قابل
توجهیبه ایران وابسته است و عالقه منداست
آن را با وجود سوء تفاهم هایی که بین دو کشور
وجوددارد،حفظکند.ویافزود:ولیاماراتاز
گذشته بر خــاف عربستان سعودی تالش

داشته که به طور کامل روابط خود را به ویژه
رواب ــط تجاری خــود را با ای ــران قطع نکند .
محبعلیتصریحکرد:هماکنونارتباطدوجانبه
میانایرانواماراتناشیازدومسئلهاستیکی
تحوالتیمناستچراکهدرجنگیمننهتنها
انتظارات امارات و عربستان برآورده نشد بلکه
طوالنی شدن آن هم هزینه زیادی به امارات
تحمیلکرد وهماینکهپایانیبرایآنمتصور
نیست  .از طرف دیگر بحران کرونا  ،سقوط
قیمت نفت و کاهش روابــط تجاری موجب
افزایش آسیب امارات شد و بنابراین طبیعی
اســت که در ایــن برهه ام ــارات بــرای کاهش
خسارتتجاری خودبهبهبودروابطباایرانرو
بیاورد .وی افــزود  :از طرف دیگر با توجه به
استراتژیجمهوریاسالمیایراندرگسترش
روابط اش با کشور های همسایه طبیعی است
کهایرانهمازاینفرصتبهرغمسوءتفاهمات
موجود بین دو کشور استفاده کند ،اما این به
معنای دوستانه یا عادی شدن روابط دوکشور
نیست .محبعلی تاکید کرد :امنیت اقتصادی
امارات و کشورهای مشابه آن وابسته به آمریکا
است.افزونبراینروابطکشورهایهمسایهبا
ما به شدت تحت تاثیر مناسبات ما با عربستان
سعودی نیز قــراردارد .بنابراین نمی توان بر
بهبود روابط بین ایران و امارت به عنوان یک
رویکردجدینگاهکرد.

همزمان غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب
کارگزاران که حزب متبوعش از جمله اصلی ترین
منتقدان شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح
طلبان است در گفت وگو با نامه نیوز ضمن انتقاد از
این شورا و اصالحطلبان گفت :نیروهای سیاسی
و اصالحطلب اکنون باید بیشتر به ارزیابی خود،
ارزیابی گذشته خود و نیروهای فعال خود بپردازند
و بعد از آن میتوانند به جامعه برگردند .فکر
نمیکنم که با یک استعفا و بیانیه یا یک مصاحبه
بتوان کاری کرد .این قضایا خیلی ساده نیست.
وی تصریح کرد  :شــورای عالی اصالحطلبان و
همه نیروهای سیاسی باید ماهیت ،هدف و برنامه
خود را تعریف کنند .کرباسچی با بیان این که با
شخصیتهای محترم سیاسی هم رودربایستی
نداشته باشیم،گفت :مثال ایــن که آقــای دکتر
عارف یک وقتی نامزد ریاستجمهوری شدند و
اصالحطلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی
رفتندنبایدباعثاینشودکهبخواهیمجبرانکنیم
ی عالی باشد .وی
و بگوییم که او حتما رئیس شورا 
بابیاناینکهکارسیاسیرودربایستیندارد،گفت
 :درباره بقیه بزرگان نیز همین طور است .حتی
دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزماتیک بودند و
شخصیت مورد عالقه ما باشند .حاال آقای خاتمی
یا هر کدام از رفقا .ما باید به فکر مجموعه کشور،
مردم و نظام باشیم .ما به همه شخصیتها احترام
می گذاریم و دستشان را میبوسیم اما در عرصه
سیاست به این شکل نمیتوان پیش رفت.

