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سرویس سیاسی -
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود نوشت: »نظریه بازی ها این آموزه را دارد که در بحران های بین المللی هرچه شمار بازیگران 

و گستره موضوعات مورد مناقشه بیشتر باشد، دستیابی به توافق سخت تر و بلکه امکان ناپذیر می شود.«
در ادامه این نوشتار آمده: »گفت وگوهای برجامی ایران و شش قدرت جهانی از این سنخ است و بر اساس نظریه بازی ها چشم انداز 
دستیابی به توافق بسیار مبهم است. هر یک از این کشورها، خواسته ها و مطالباتی دارند و سعی می کنند که از این نمد برای خود 
کالهی به دست بیاورند. از سوی دیگر، عربستان و اسرائیل و دیگران در پی مداخله اند و عمال دامنه این مناقشه فراتر از ایران و 
آمریکا رفته؛ بلکه عمال تبدیل به یک موضوع فرامنطقه ای و شبه جهانی شده است. از حیث موضوع نیز آمریکا و اروپا در پی آن اند 

که فراتر از مناقشه هسته ای به قدرت موشکی ایران و مناقشه پایان ناپذیر حقوق بشر بپردازند.«
سرمقاله شرق افزوده است: »نتیجه سخن ساده است؛ هر کشوری که در پی افزایش بازیگران و تکثر موضوعات باشد، عمال 
نمی خواهد این توافق به سرانجام برسد؛ بلکه در پی کشدار کردن موضوع است. در کشدار کردن موضوع هم که تقریبا همه کشورهای 
طرف ما منتفع می شوند؛ هر یک به گونه ای. از سوی دیگر، مطالعات فرهنگ سیاسی آمریکایی به ما نکته مهمی را نشان می دهد: 
به قول یکی از پژوهشگران این حوزه، فرهنگ سیاسی آمریکا چنان است که منظورش از همکاری بین المللی این است که کشورها 

به پروژه های آمریکایی بپیوندند و با موضوعات مد نظر آنان همکاری کنند.«
در بخش های دیگر این سرمقاله می خوانیم: »اما این سخنان به معنای آن نیست که باید میز مذاکره را ترک کرد یا اینکه به 
مذاکره کنندگان ایرانی ناسزا گفت. واقعیت این است که در وضعیت متناقض نمایی قرار گرفته ایم که به سختی می توانیم از فرصت 
احتمالی بهره الزم را ببریم. یک گزینه رادیکال این است که یکباره با آمریکا کنار بیاییم و به کلی عطای انرژی هسته ای را به لقایش 
ببخشیم. این گزینه نه تنها از سوی ایران امکان پذیر نیست؛ بلکه به نظرم از سوی آمریکا و اروپا هم به معنای پایان مناقشه نیست؛ 
چرا که بالفاصله موضوع موشک ها و سپس حضور منطقه ای و حقوق بشر را  پیش می کشند. عمال راه را خود بسته اند؛ نه اینکه ایران 
بســته باشــد... ولی باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نباشد.. حیرت آور است که این مذاکرات به عاملی برای عدم انسجام و 
فرسایش داخلی تبدیل شده است و حیرت آورتر آن است که در درون نظام هم اقدامی جدی در راستای کاهش تفرقه نمی شود.«

پاسخ نکته آخری که در این سرمقاله آمده این است: متاسفانه دولت در این قریب 8 سال همه چیز را معطل مذاکراتی کرد 
که به قول همین سرمقاله بعید است از این نمد، کالهی برای ما حاصل شود. ترک یا عدم ترک میز مذاکره چندان محل بحث نبود 

اگر دولت بدون آنکه به مذاکرات امید واهی ببندد، در داخل مسیر خنثی  سازی تحریم ها را می پیمود.
تداوم آرزواندیشی و خوش خیالی مدعیان اصالحات به برجام

روزنامه های زنجیره ای روز گذشته در اقدامی هماهنگ و با پوشش خبری اظهارات عراقچی در وین، تیترهایی چون »در آستانه 
توافق جدید«، »امکان نگارش متن توافق« و... را بر صفحه اول خود منتشر کردند. مدعیان اصالحات در مطالب و گزارش های خود 
سعی کردند آن را یک پیروزی جلوه داده و القا کنند که قرار است همه تحریم ها علیه ایران برداشته و اقتصاد ایران گل و بلبل می شود!

این در حالی اســت که اعالم اخیر جو بایدن در نشســت خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن )جمعه 27 فروردین( مبنی بر 
اینکه »امتیازات عمده نمی دهیم« و همچنین گزارش رسانه های آمریکایی مانند نیویورک تایمز مبنی بر اینکه »از زمان شروع 
گفت وگوهای وین، آمریکایی ها لیستی از تحریم هایی که باید بردارند را فراهم نکرده اند.« حاکی از آن است که طرف آمریکایی با 
هماهنگی اروپایی ها دنبال »توافق طوالنی تر و محکم تر از برجام« هستند. عالوه بر آنکه اظهارات سخنگویان وزارت خارجه آمریکا 
و کاخ سفید ثابت می کند که تحریم تنها ابزار نظام سلطه علیه ایران است و به همین راحتی از آن دست نخواهند کشید. مدعیان 
اصالحات - اعتدال 8 سال با همین آرزواندیشی و خوش خیالی به غرب، فرصت های رشد درون زای اقتصادی و خنثی  سازی تحریم 

را بر باد دادند و تحریم های چند برابری را برای کشور به ارمغان آوردند.
بانیان وضع موجود، قصور و تقصیر خود را به گردن تحریم ها می اندازند

روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »دوماه دیگر انتخابات ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می شود که هنوز تنور انتخابات گرم 
نشده است. مردم در سال های گذشته برای مملکت و کشورشان پای صندوق های رای آمدند اما زمانی که از سوی فرد منتخب 
شده، نتیجه ای ندیدند؛ رغبت و انگیزه ای برای حضور مجدد در انتخابات نخواهند داشت. در حال حاضر نیز با توجه به مشکالت 
اقتصادی و معیشتی که در زندگی های مردم مشاهده می شود و عدم رفع و حل آنان، مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ ضعیف به نظر 
می رسد. متاسفانه تحریم ها و فشارهای حداکثری، عدم گشایش اقتصادی و... به شور انتخاباتی مردم ضربه های زیادی وارد کرده و 

با توجه به زمان باقی مانده به انتخابات  نمی توان به مردم اثبات کرد که مشکالت حل می شوند.«
کارشناسان تاکید کرده اند که 7۰ الی 8۰ درصد مشکالت ناشی از سوءمدیریت در دولت است و 2۰ الی 3۰ درصد مشکالت ناشی 
از تحریم هاست. با این حال مدعیان اصالحات به عنوان بانیان اصلی وضع موجود، قصور و تقصیر خود را به گردن تحریم ها می اندازند.

بنابر مستندات متعدد، مسائلی از قبیل مسکن، خودرو، بورس، مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی و... هیچکدام به تحریم ها ارتباط 
نداشته و ریشه مشکالت در بازارهای مذکور، سوءمدیریت در دولت است. آن هم دولتی که اکثریت مطلق آن در اختیار مدعیان 

اصالحات است. 
ارگان دولت: باید تصمیمات جدی، به موقع و محکمتری برای منع تردد گرفته می شد

سید حسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: »متناسب با هشدارهایی 
که متخصصان می دادند، تصمیمات بموقع گرفته نشــد. برای متخصصان امر روشن بود که شیوع بیماری در ایام تعطیالت عید 
می تواند نگران کننده باشــد و باید تصمیمات جدی، بموقع و محکم تری برای منع تردد گرفته می شد...  نباید ناهماهنگی ها به 
نقطه ای برســد که یک وزیر مســئول بیاید و اعالم اســتیصال کند، در این شرایط همه ارکان حاکمیت، ستاد مدیریت بحران و 
دستگاه های مجری باید با یکدیگر کامال هماهنگ باشند و با این مشکل و بحران بزرگ اجتماعی برخورد سیاسی نکنند... برای 
مدیریت بحران، نهادهای حاکمیتی و ستاد مدیریت کرونا نقش مهم تر و برجسته تری دارند و حرف ها و تصمیمات غیرکارشناسانه 
می تواند زمینه های فرهنگی بی اعتمادی و قانون گریزی را که در جامعه ما وجود دارد، در میان مردم تشدید کند و سبب شوند 
مردم بی تفاوت تر شوند؛ و یا برعکس با تصمیمات کارشناسانه، درست و هماهنگ، می توانند کاری کنند که این زمینه ها تعدیل 

شده و مردم با مسئولیت پذیری بیشتری رفتار کنند.«
همکاری ایران و چین معطل FATF نیست

روزنامه اعتماد دیروز طی گفت وگویی مدعی شد: »تا تحریم ها برداشته نشود تا برجام احیا نشود و تا پرونده هایی مانند خروج 
از فهرست های FATF به نتیجه نرسد، سخن گفتن از توافق با چین بیش از هر چیز یک شوخی است.«

در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت: »جامعه و نظام اجتماعی نســبت به کارآمدی دولت در مواجهه با چالش ها و 
مشکالتی که در سه سال گذشته به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام به جامعه وارد شد، تردید دارد و احساس می کند که برخورد 

دولت با مشکالت ناشی از خروج آمریکا از برجام ناکارا و منفعالنه بود.«
گفتنی است، مهدی صفری، سفیر پیشین ایران در چین درباره ادعای مدعیان اصالحات مبنی بر عدم قابلیت اجرایی سند 
جامع همکاری ایران و چین در صورت عدم الحاق به FATF، گفته بود: »به نظر من اگر چنین شــرطی وجود داشــت، چینی ها 

سند جامع همکاری را امضاء نمی کردند.«
سعید داغینه، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفت و گو با مهر، درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه »سند همکاری 
با چین بدون حل شدن برجام و FATF به جایی نمی رسد«، گفت: این ادعا در تابستان سال ۹۹ هم بیان شده بود و ادعای جدیدی 
نیست؛ اما اینکه واقعاً FATF می تواند مانعی در مسیر همکاری با چین باشد، باید به گزارشات خود وزارت امور خارجه رجوع کنیم.

وی افزود: وزارت امور خارجه در رابطه با اجرای برجام هر سه ماه یک بار گزارشی را ارائه می داد که در دومین گزارش )مربوط به 
بهار ۱3۹۵( در صفحه 22 آمده است که »بر مبنای بیانیه های صادره از گروه FATF بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی 
از روابط با بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی خودداری می کردند، اعمال این محدودیت ها حتی پیش از اجرای تحریم های گسترده علیه 
بانک های ایرانی آغاز شده بود ولی تا پیش از اجرای برجام به دلیل وجود تحریم های فراگیر هسته ای که هرگونه همکاری بانکی با 
ایران را ممنوع می کرد عماًل تحریم های ناشی از این گروه در سایه قرار گرفته بود«؛ به استناد گزارش وزارت امور خارجه از پیشرفت 
برجام مربوط به بهار ۱3۹۵؛ ص 22، محدودیت های ناشــی از FATF به دلیل تحریم های فراگیر بانکی علیه ایران، در ســایه قرار 
داشته است و محدودیت های FATF هیچ اثر واقعی روی اقتصاد ما ندارد. کارشناس دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: جالب است 
که در همین گزارش در بخش چالش ها و موانع اجرای برجام آمده است که »غلبه و  اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم 
مالی بین المللی، بازگشت بانک های ایرانی به سیستم مالی بین المللی را سخت کرده است اما سختی کار به معنای غیرممکن بودن 
آن نیست. داغینه افزود: در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادل مالی بانکی بین المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی 
آمریکا پیدا نمی کند؛ در واقع در این گزارش به نوعی گفته شده است که بزرگ ترین مشکل ما در روابط بانکی یا تجاری خارجی، 
 اشراف سیستم مالی آمریکاست و ما به دنبال پیدا کردن مسیرهای متعددی هستیم که ارتباطی به سیستم مالی آمریکا نداشته باشد. 
سند همکاری با چین دقیقاً در پی همین است که فضای تجاری کشور را به سمتی ببریم که سیستم مالی آمریکا روی آن  اشرافی 
ندارد. وی گفت: بنابراین اینکه گفته می شود بدون حل شدن مسئله FATF و تحریم ها، اجرای سند همکاری ایران و چین ممکن 
نیست، وارونه نمایی واقعیت است. مجموعه نظام، با این انگیزه سند همکاری با چین را جلو می برند که بتوانند آثار تحریم ها را خنثی 
کنند. کارشناس اقتصادی افزود: اگر به سمت همکاری با FATF برویم باعث تضعیف اجرای سند می شود؛ آقای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرد که حتی کشورهای دوست هم به صورت رسمی  مشتری نفت ما نیستند. آقای زنگنه وزیر نفت نیز گفته بود 
که هرچه نفت از کانال های غیررسمی  صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال های رسمی  را دریافت نکردیم.

داغینه ادامه داد: بنابراین چین می خواهد روابط تجاری اش با ما مخفی باشد و از طریق کانال های غیررسمی  باشد؛ اما وقتی 
تعهدات FATF را اجرا کنیم به روابط تجاری ما با سایر کشورها ضربه می زند.

یادآور می شود، آنچه سبب خودتحریمی شده، اجرای FATF از سوی دولت است. خرداد ۹6 اسناد خیانت آمیزی افشا شد 
که نشان می داد برخی بانک ها در راستای عمل به توصیه های FATF، همکاری با برخی ارگان های داخلی را که از سوی دشمنان 
ملت تحریم شــده اند، قطع کرده اند. صرافی هایی که با ایران کار می کردند را همکاری با FATF لو داد. کار گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( اسفند ۹7 با انتشار گزارشی صراحتاً اعالم کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای 
دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با  اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.

گزارشی از وضعیت نگران  كننده كرونا 
در ۲۰ استان

کرونا تقریبا در تمام اســتان های کشور روندی صعودی را 
در پیش گرفته است و صعود کرونا در برخی استان ها به طرز 

نگران کننده ای شدت بیشتری به خود گرفته است.
 به گزارش ایســنا، وزارت بهداشــتی ها معتقدند که نحوه اجرای 
محدودیت هــا در شــهرهای قرمــز و نارنجی راضی کننــده نبوده و 

دستگاه های اجرایی باید مسئوالنه پای کار بیایند.
 طبق آخرین نقشــه رنگ بندی کشــور که تا 23 فروردین ماه به 
روزرســانی شده است، در کشور 2۹۵ شهرستان قرمز، ۹۹ شهرستان 

نارنجی، ۴۵ شهرستان زرد و ۹ شهرستان آبی وجود دارد.
 علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا اعالم کرد که هنوز 7۱ 
درصد نقض تردد در شهرهای قرمز داریم. 6 استانی که بیشترین نقض 
تردد در آنها اتفاق می افتد شــامل استان های اصفهان، البرز، همدان، 

مازندران، فارس و آذربایجان شرقی است.
 به گفته وی، 73 درصد نقض تردد در شــهرهای نارنجی مربوط 
به 6 استان دیگر از جمله استان های اصفهان، البرز، فارس، مازندران، 
همدان و خوزستان است. همچنین 66 درصد از نقض تردد شبانه در 
6 اســتان رخ می دهد که در صدر آن استان تهران قرار دارد و سپس 
استان های خراسان رضوی، اصفهان، البرز، گیالن و فارس قرار گرفته اند.
 وی در ادامه تاکید کرد: در عین حال 7۰ درصد تذکرات و پلمب ها 
در استان های خوزســتان، مرکزی، یزد، آذربایجان شرقی، لرستان و 

گیالن انجام شده است.
 بر اساس اعالم وزارت بهداشت در خیز چهارم کرونا در کشور افزایش 
بی سابقه ای در تعداد موارد بیماری رخ داده است که باید نسبت به این 

موضوع حساس بوده و میزان رعایت ها را دوچندان کرد.
 افزایش نگران کننده روند بستری در استان ایالم تداوم یافته و موارد 
فوت نیز افزایش را نشان می دهد. همچنین میزان بروز موارد بستری 
از متوسط کشور فاصله بیشتری گرفته و میزان مرگ و میر نیز در این 
هفته از متوسط کشور بیشتر شده است. رتبه استان ایالم از نظر بروز 

موارد بیماری رتبه اول کشور است.
 در همدان نیز افزایش نگران کننده موارد بستری و فوت در هفته 
اخیر مشــاهده می شود. بروز موارد بستری از متوسط کشوری بیشتر 

شده و میزان مرگ ومیر نیز از متوسط کشور بیشتر شده است.
 روند بســتری در اســتان چهارمحــال و بختیاری نیــز افزایش 
نگران کننده داشــته و فوت نیز افزایش یافته است. میزان بروز موارد 
بستری از متوسط کشور بیشتر فاصله گرفته و میزان مرگ و میر نیز 

از متوسط کشور بیشتر شده است.
 روند بستری افزایش نگران کننده در مازندران نشان می دهد و موارد 
فوت نیز در هفته اخیر افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و 
میزان مرگ و میر استان همچنان باالتر از متوسط کشوری است و به 

روند صعودی خود ادامه داده است.
 روند بستری و موارد فوت در استان مرکزی در هفته اخیر افزایش 
یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری در 

استان مرکزی، همچنان از متوسط کشور بیشتر است.
 روند بستری و فوت در استان کهگیلویه و بویر احمد درهفته اخیر 
به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. بروز موارد بستری و فوت در 
این استان در هفته اخیر ناگهان از حد متوسط کشوری باالتر رفته است.

 در اســتان لرستان نیز روند موارد بستری به طرز نگران کننده ای 
افزایش یافته و افزایش موارد فوت نیز دیده می شود. بروز موارد بستری 

و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشوری بیشتر است.
رونــد بســتری و فوت اســتان گیــالن در هفته اخیــر به طرز 
نگران کننده ای افزایش یافته و بروز موارد بستری و مرگ و میر در این 

استان از متوسط کشوری باالتر است.
 روند بســتری و فوت در هفته اخیر در اســتان سمنان به میزان 
نگران کننده ای افزایش یافته اســت. میزان بروز موارد بستری استان، 
از متوسط کشوری بیشتر شده است، اما میزان فوت کمتر بوده است. 

هرچند که به موازات کشور افزایش یافته است.
 موارد بستری استان خوزستان و میزان فوت در این هفته افزایش 
یافته اســت. بروز موارد بستری و مرگ ومیر استان از متوسط کشوری 
باالتر است، اما آهنگ رشد تا حدی کاهشی شده است که امید می رود 

این کاهش ادامه یابد.
 روند افزایشــی بســتری اســتان البــرز در هفته اخیــر به طرز 
نگران کننده ای تداوم یافته و فوت نیز افزایش یافته اســت. بروز موارد 

بستری و میزان مرگ و میر از متوسط کشوری بیشتر است.
 در استان قزوین موارد بستری به طرز نگران کننده و فوت نیز در 
هفته اخیر افزایش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی از متوسط 

کشوری بیشتر است.
 در هفته اخیر روند بستری در استان اردبیل به طرز نگران کننده ای 
افزایش یافته و فوت نیز افزایش یافته است. بروز و میزان مرگ و میر 

استان از متوسط کشوری باالتر است.
در استان زنجان روند بستری به طرز نگران کننده ای افزایش یافته 
و فوت نیز در هفته اخیر افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری 
از متوســط کشوری باالتر رفته اســت، اما میزان مرگ و میر معادل 

متوسط کشور شده است.
 در اســتان قم در هفته اخیر روند بستری به طرز نگران کننده ای 
افزایش یافته و افزایش موارد فوت نیز مشــاهده می شــود. بروز موارد 
بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشوری اندکی بیشتر شده است.

 در هفته اخیر در استان کرمانشاه بستری به طرز نگران کننده ای 
افزایــش یافته و فوت نیز افزایش یافته اســت. بروز موارد بســتری و 

مورتالیتی استان به حد متوسط کشوری رسیده است.
در هفتــه اخیــر در اســتان آذربایجــان غربی بســتری به طرز 
نگران کننده ای افزایش یافته و فوت نیز افزایش یافته است. بروز موارد 
بستری به موازات متوسط کشوری افزایش یافته، اما مورتالیتی از متوسط 

کشوری بیشتر شده است.
 در استان فارس نیز در این هفته موارد فوت افزایش یافته و موارد 
بستری نیز به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. میزان بروز موارد 
بســتری هنوز از متوسط کشوری کمتر است. اما میزان مورتالیتی از 

متوسط کشوری بیشتر شده است.
 در هفتــه اخیر در اســتان آذربایجان شــرقی بســتری به طرز 
نگران کننده ای افزایش یافته و فوت نیز افزایش یافته است. البته بروز 
موارد بستری و میزان مرگ ومیر در این هفته هنوز از متوسط کشوری 

کمتر است.
 در هفته اخیر در استان اصفهان روند بستری به طرز نگران کننده ای 
افزایــش یافته و فوت نیز افزایش یافته اســت. بروز موارد بســتری و 
مرگ ومیر علیرغم افزایش به موازات روند کشــوری، هنوز از متوسط 

کشور کمتر است.

درمکتب امام

غرب را فراموش کنید
شما تصور نکنید که اینها]غربی ها[ برای ما و برای صالح ما یک 
قدم بردارند. هر که این را تصور بکند این جاهل است که اینها بخواهند 
ممالک شرق یک قدم رو به ترقی بروند! اینها نمی خواهند. ممالک شرق 
باید فکر خودشــان باشند، نسیان کنند غرب را. و خودشان مشغول 
بشوند به اصالح حالشان. اگر ما می توانستیم که بکلی منقطع بشویم 
از اینها، اجازه می داد این مسائل که بکلی منقطع بشویم از اینها، به 

صالح مان بود.
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 قالیباف در نطق پیش از دستور:

هدف غربی  ها از فرسایشی كردن مذاكرات
دست نیافتن ایران به اقتصاد بدون تحریم است

کوتاه از انتخابات
اسامی ۹ گزینه اصلی اصولگرایان

 در انتخابات ۱۴۰۰
منوچهر متکی، ســخنگوی شورای وحدت طی اشهاراتی در 
شبکه افق صداوسیما ۹ گزینه اصلی شورای وحدت اصولگرایان 

را اعالم کرد.
وی گفت: ۹ گزینه اصلی شــورای وحدت اصولگرایان برای 
انتخابات ریاست جمهوری این ها هســتند: باقر قالیباف، ابراهیم 
رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، حسین دهقان، علی نیکزاد، 

حسین قاضی زاده هاشمی، عزت اهلل ضرغامی و سعید محمد.
سعید محمد: خودم را سیاسی می دانم

ســعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
و داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری در نشستی 
دانشــجویی با عنوان »تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی« 
گفت: هیچ فردی در همه موضوعات تخصص ندارد. من در بحث 
مدیریت صاحب سبک، توانمند و دارای رتبه های بین المللی هستم.

محمد با بیان اینکه »من خودم را سیاســی می دانم« گفت: 
معتقدم شورای نگهبان می تواند صالحیت من را تأیید کند.

اگر رئیسی به انتخابات ورود کند
 به او کمک می کنم

داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری در بخش 
دیگــری از اظهاراتش گفت: ابتدا خدمت آقای رئیســی رفتم تا 
برنامه را با ایشان تنظیم کنم. ایشان گفتند که به انتخابات ورود 
نمی کنند. حتی قبل از آنکه از قرارگاه خارج شوم دوباره از ایشان 
پرســیدم و گفتند که قصد ورود به انتخابات را ندارند. اگر ورود 
کنند به آقای رئیسی کمک می کنم چون ایشان می توانند اجماع 

خوبی ایجاد کنند و اولویت عدم انشقاق است.
جلیلی: درگیر مسائل فرعی

 و کاذب انتخابات نشویم
ســعید جلیلی عضو مجمع تشــخیص مصلحت در پیامی 
توییتری با اشــاره به موضوع انتخابات ۱۴۰۰ نوشــت: اگر تمام 
وقت مان را هم بگذاریم تا موضوعات اصلی و مهم را برای مردم بازگو 
کنیم؛ زمان کم می آید، چه برسد به اینکه درگیر مسائل فرعی و 
کاذبی شویم که حاصل آن هیچ فایده ای برای کشور و مردم ندارد.
آیه یأس خواندن اصالح طلبان درباره مشارکت مردم

محمود صادقی، فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده جنجالی 
مجلــس دهم کــه در انتخابات اخیر مجلس رد صالحیت شــد 
در گفت وگویــی در ارزیابی فضای کشــور در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار کرد: با وجود اینکه کمتر از یک ماه 
به ثبت نام انتخابات باقی مانده است، هنوز فضای کشور انتخاباتی 
نشــده که به نظر می رسد نارضایتی و ناامیدی گسترده ای که در 

سطح جامعه وجود دارد از دالیل این موضوع است.
وی که سابقه اظهارات خالف واقع شهرت دارد، اظهار داشت: 
طبق بعضی از نظرسنجی ها، نرخ مشارکت زیر 2۵ درصد خواهد 

بود و این موضوع بسیار نگران کننده است!
عالوه بر او، مصطفی هاشــمی طبا که در سال ۹6 کاندیدای 
پوششی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود، در گفت وگویی 
با بیان اینکه »امیدی برای حل مســائل کشور نمی بینم« گفت: 

»میزان مشارکت مانند انتخابات مجلس خواهد بود.«
البته شــایان ذکر اســت تزریق یأس و ناامیدی به جامعه از 
ســوی مدعیان اصالحات در حالی است که علی مطهری دو روز 

پیش گفته است: نسبت به حضور مردم در این دوره از انتخابات 
خوش بین هستم و معتقدم که مشارکت کم نخواهد بود.

همچنیــن مصطفــی طاهری، نماینده مجلــس هم معتقد 
اســت »اگر شرایط به گونه ای باشد که مسئله شیوع کرونا مطرح 
نباشد شاهد مشارکت حداقل 6۰ درصدی در انتخابات پیش رو 

خواهیم بود.«
عضو کارگزاران: ظریف گزینه اصلی اصالح طلبان است

علیزاده طباطبایی، فعال سیاســی اصالح طلب و عضو حزب 
کارگزاران هم در مصاحبه ای گفــت: در جریان اصالحات امروز 

بیشتر ظریف مطرح و جدی است.
در جریان اصالحات امروز بیشتر ظریف مطرح و جدی است. 
در مورد آقای الریجانی باید گفت اصالحات از ابتدای تشــکیل 
این جلسات بنا داشت اشخاصی را معرفی کند که سه خصوصیت 
داشــته باشــند اول اینکه با رهبری همسو باشــند، دوم اینکه 
خوش نام و پاک دســت باشند و زمینه رأی آوری داشته باشند و 

سوم اصالح طلب باشند که الریجانی خصوصیت سوم را ندارد.
وی افزود: در نهایت امیدواریم ظریف بیایند؛ او ســه شرط را 

دارد و هم با حضور او، امکان مشارکت حداکثری بیشتر است.
مرعشی: اصالح طلبان مشکالت اقتصادی را

به سیاست خارجی گره خواهند زد
ســخنگوی کارگزاران سازندگی در گفت وگو با روزنامه ایران 

بیان کرد: مسئله اصلی در انتخابات اقتصاد است.
فارس نوشت که مرعشــی »معتقد است ضمن اینکه فصل 
مشترک شعارها و برنامه های انتخاباتی مشکالت اقتصادی خواهد 
بود در انتخابات پیش رو اصالح طلبان و تا حدودی اعتدالیون این 

مشکالت را به مسائلی چون سیاست خارجی گره خواهند زد.«
کاندیدای پنهان کارگزاران برای دقیقه ۹۰!

مرعشی همچنین در گفت وگویی با روزنامه سازندگی با بیان 
اینکه »کاندیدای پنهان داریم« گفت: از کاندیدای پنهان خود فعاًل 

نام نمی بریم و در دقیقه ۹۰ از آنها رونمایی می کنیم
وی با انتقاد از برخی گروه های رادیکال اصالح طلب گفت: اگر 
قرار است اصالح طلبان در انتخابات شرکت نکنند باید دالیلش را 

با صراحت و شجاعت بگویند.
وی افزود: نمی توان گفت ما در انتخابات شرکت می کنیم اما 

کاندیدا نمی دهیم.
عطریانفر: مگر فائزه هاشمی رأی ندهد

 چه اتفاقی می افتد؟
محمد عطریانفر در واکنش به ســخنان اخیر فائزه هاشمی 
گفته اســت: خانم هاشمی اگر می خواهد در جامعه مؤثر باشد و 
کمک کند، باید از موضع مســئول اظهارنظر کند. اینکه هرچه را 

به ذهنش بیاید، مطرح کند برازنده او و آقای هاشمی نیست.
 وی ادامــه می دهــد: بــاور من این اســت که اگــر آقای 
هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود، حتماً به این شیوه ورود خانم 
هاشمی در کالب هاوس نقد و نسبت به او خطاب و عتاب می کرد. 

چه بسا که حتی موضع خود را نیز علنی می کرد.
این عضو حزب کارگزاران ســازندگی تأکید می کند: دلیلی 

ندارد هرکســی از موضعی که خودش برای خود فراهم کرده یا 
خانواده و نظام سیاســی برای او فراهم کرده اند، هرچه به ذهنش 
می رســد، مطرح کند و تصور کند مرکز عالم است.... خانم فائزه 
گفتند که من رأی نمی دهم. خب نده! مگر شــما رأی ندهی چه 
اتفاقی می افتد. مگر مثل برخی بزرگان که نفود معنوی و کالمی 
دارند و اگر موضع بگیرند همفکرانشان تبعیت می کنند، هستید 

و چنین موقعیتی دارید؟
عطریانفر در پایان گفت: اینکه حزب ســازندگی علیه فائزه 

هاشمی بیانیه بدهد، خیلی هم دور از ذهن نیست.
پزشکیان: نه به نفع الریجانی کنار می روم

 و نه عارف حتی اگر َتکرار کنند
نماینده فعلی تبریز و نائب رئیس مجلس دهم که در روزهای 
گذشــته از ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود 
در مصاحبه با تسنیم گفت: نه به نفع الریجانی کنار می روم و نه 

عارف حتی اگر تَکرار کنند.
وی در بخــش دیگری از این مصاحبــه گفت: مخالف وضع 
موجود هستم. مگر سیاست های کلی وضع موجود را قبول می کند. 
مگر قرار نبود در منطقه اول شــویم؟ چرا نیســتیم؟ برای اینکه 
نتوانستیم سیاست های کلی را پیاده سازی کنیم. بنابراین شکی 
نیســت که منتقد وضع موجود هستم. البته وضع موجود تنها به 
دولت بازنمی گردد. به مجلس، قوه قضائیه و نحوه دخالت همین 
چهره های تاثیرگذار و اصطالحاً الیت نیز مرتبط است. یعنی اینطور 
نیست که شما یک فرد یا یک قوه را مقصر وضع موجود بدانید.

جعفرزاده  ایمن آبادی: 
بهترین گزینه اصالح طلبان جهانگیری است

جعفرزاده  ایمن آبادی، فعال سیاســی اصالح طلب و نماینده 
حامی دولت در مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای گفت: 
»من فکر می کنــم بهترین گزینه اصالح طلبان آقای جهانگیری 
اســت. گرچه نباید از آقای الریجانی هم غافل شــوند. اما اکنون 
آقای جهانگیری را دست به نقد دارند و به نظرم خیلی نباید چپ 
و راست بروند. آقای جهانگیری بر اوضاع تسلط دارد و فکر می کنم 
اجماع بر آقای جهانگیری راحت ترین و بهترین گزینه باشــد و با 
همه ســختی هایی که دارد، بتوانند آن بخشی را که از انتخابات 

قهر کرده است، پای انتخابات بکشانند«.
خباز: نهاد اجماع ساز فقط دنبال یک کاندیداست

محمدرضــا خباز، عضو حزب اعتماد ملــی و از چهره های 
اصالح طلب در گفت و گو با تابناک درباره آخرین فعالیت جریانات 
اصالح طلب بــرای ورود به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ 
اظهارکرد: اصالح طلبان هم برای خودشان برنامه ای تحت عنوان 
نهاد اجماع ساز دارند و این نهاد از 3۰ حزب اصالح طلب تشکیل 
شده است و هر کدام از این احزاب یک نفر نماینده در این نهاد 
دارند و ده نفر شخصیت حقیقی اصالح طلب که سابقه دیرینه ای 
در جریان اصالحات دارند به این نهاد اضافه شدند و تعدادی از 

افراد نیز در شرف اضافه شدن هستند.
خباز تاکید کرد: اصالح طلبان بدون شــک برای انتخابات 

ریاست جمهوری کاندیدا خواهند داشت.
وی با بیــان اینکه اصالح طلبان بــا کاندیدای اصالح طلب 
خودشان وارد عرصه انتخابات می شوند، گفت: احتمال حمایت 
اصالح طلبــان از یک چهره غیرحزبی در انتخابات ۱۴۰۰ وجود 

دارد.

در جلسه دیروز مجلس بخش هایی 
از اصالح قانون چک مورد بررســی 
نماینــدگان قرار گرفــت. همچنین 
قالیباف در ســخنان پیش از دستور 
خــود گفت: قانون اقــدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها، قفل های صنعت 
هسته ای را شکســت و قدرتی برای 
تیم مذاکره کننده  تولید کرد تا بتواند 
برای تحقق رفع کامل همۀ تحریم ها از 

آن استفاده کنند.
جلســه علنی دیروز مجلس شــورای 
اســالمی به ریاست محمدباقر قالیباف و با 

حضور 22۵ نماینده آغاز شد.
احمــد امیرآبــادی فراهانــی عضــو 
هیئت رئیسه مجلس در بیان دستور جلسه 
گفت: »ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون 
قضایی و حقوقی در مورد الیحه یک فوریتی 
الحاق یک تبصره به ماده )۱۴( قانون صدور 
چک مصوب ۱3۵۵ و اصالحات بعدی آن«

محمدباقر قالیباف در نشســت علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی، در نطق 
پیش از دســتور ضمن تبریک حلوِل ماه 
مبــارک رمضان به همه مــردم ایران، ماه 
رمضــان را ماه فرصت هــای بندگی و ماه 
نزدیک  شدن دل ها به یکدیگر است، گفت: 
مطمئنیم ملت مومن، مهربان و نوع دوست 
ایران عزیز با نقش آفرینی گروه های جهادی 
و مردمی در ماه رمضان امسال نیز همانند 
سال گذشته حرکتی کم نظیر و درخشان 
از جنس مواســات و همدلی رقم خواهند 
زد. زنجیره  محبت و گذشت، مثل همیشه 
یکی از عوامل جلب رضایت و نصرت الهی 
برای عبور کردن از مشــکالِت پیش روی 
ایران عزیز است و به ویژه به عبور کشور از 

همه گیری کرونا مدد می رساند.
وی در بخــش دیگری از نطق پیش از 
دستور خود در نشست علنی امروز مجلس، 
روز ارتش را به همه دالورمردان غیور ارتش 
سرافراز جمهوری اســالمی ایران تبریک 
گفت و خاطرنشــان کــرد: ارتش با وقف 
کردن خود در راه آسایش و آرامش و امنیت 
مردم در همه زمان ها، شعاِر »ارتش فدای 
ملت« را به طور عینی محقق کرده است و 
تکیه گاهی قابل اعتماد و محبوب نزد ملت 

شریف ایران است.
قالیباف گفت: در پایان هفته گذشته، 
بار دیگر جوانان دانشمند و خداباور ایرانی، 
مجاهدتی کردند که مایه افتخار ایران عزیز 
شد. رســیدن به محصول اورانیوم با غنای 
6۰ درصد، اتفاقی دوران ساز و قدرت آفرین 
از لحــاظ علمی  و فناوری بود که پیام های 

سیاسی مهمی نیز به همراه داشت.
وی عنوان داشت: دشمنان مردم ایران 
به فعالیت های  تروریســتی، علیه صنعت  
هسته ای دل بسته بودند و انتظار داشتند 
که با اقدامات  تروریستی، فعالیت  هسته ای 
ایران متوقف و یا بسیار ُکند شود. غنی سازی 
6۰ درصدی اورانیوم در چارچوب ماده یک 
قانون اقدام راهبردی، آن هم در مدت زمانی 

بسیار کوتاه، نشان داد که فاصله زمانی میان 
تصمیم گیری و اقدام در صنعت هســته ای 
کشورمان با همت جواناِن دانشمند ایرانی 

به کمترین میزان رسیده است.
وی با  اشــاره به اینکــه امروز ایران هر 
آنچه را اراده کند با لطف خداوند متعال در 
مدت زمانی کوتاهی به آن دســت خواهد 
یافت، خاطرنشــان کرد: این غنی سازی و 
این دستاورد مهم به دشمنان ما ثابت کرد 
که صنعت هسته ای ایران بومی شده است.

وی بــا تأکید بر اینکه غنی ســازی 6۰ 
درصدی، پاســخی قاطع به طراحی دشمن 
برای تضعیف دســت برتر کشور در فرآیند 
مذاکرات بود، اظهار داشت: با اجرایی شدن 
قانــون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها، 
قفل های صنعت هســته ای شکسته شد و 
قدرتی برای تیم مذاکره کننده  هسته ای تولید 
کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق هدف 

رفع کامل همۀ تحریم ها استفاده کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در 
میانه این مسیر، دشمن با خرابکاری در نطنز 
تالش کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف 
و دست مردم ایران را خالی کند اما دستاورِد 
غنی سازِی 6۰  درصدی به طرف مقابل نشان 
داد که این قبیل اقدامات به جای آنکه به 
زعم آنها تهدیدی برای فعالیت های هسته ای 
ایران باشد، در عمل به فرصتی کم نظیر برای 
برداشتن گام هایی بلندتر در جهت پیشرفت 

صنعت هسته ای تبدیل شده است.
قالیباف با  اشاره به لزوم باال بردن سطح 
حفاظتی مراکز هسته ای توسط دستگاه های 
مسئول گفت: پاسخ به حمله  تروریستی به 
نطنز یک ضرورت حتمی اســت و در زمان 

مناسب انجام خواهد شد. 
وی با یادآوری اینکه دشــمن، در کنار 
اقدامات  تروریســتی، راهبرد فرسایشــی 
کردن مذاکرات را نیز طراحی کرده اســت 
تا بتواند تمام ساختار سیاسی و اقتصادی 
کشور را، به طور کامل ُمَعّطِل مذاکرات بدون 
هیچ نتیجــه عملی کند، تصریح کرد: آنها 
می خواهند با فرسایشــی کردن مذاکرات، 
خواسته های خود را با ترکیبی هماهنگ شده 
از فریب و فشار به ایران تحمیل کنند و مانع 
از دســتیابی مردم ایــران به اقتصاد بدون 

تحریم شوند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
راهبرد مذاکرات فرسایشــی با هوشمندی 
رهبر حکیم انقالب افشا شد و دشمن باید 
بداند که مردم و مسئوالن در ایران با صدایی 
واحد مبتنی بر قانون اقدام راهبردی برای 
رفع تحریم ها، فقط در صورت انجام تعهدات 
کامل توسط طرف مقابل به تعهدات خود 

در برجام عمل خواهند کرد.
وی با  اشــاره به اینکــه در صورتی که 
تحریم ها علیه ایران بطور کامل رفع شــود 
و آثاِر اقتصادِی ملموِس آن راستی آزمایی 
شود، ایران نیز تعهدات خود را عملی خواهد 
کرد، اضافه کرد: از همه مجاهدان صنعت 
هسته ای ایران اســالمی که این افتخار را 

برای کشور آفریدند، تشکر ویژه می کنم و 
مذاکره کنندگان محترم دستگاه  امیدوارم 
دیپلماسی کشــور، بتوانند با حفظ اصول 
از منافع ملت شریف ایران صیانت کنند و 
در دستیابی به هدف رفع کامل و ملموس 

تحریم ها موفقیت حاصل کنند.
صدور چک تضمینی 
تنها از سامانه صیاد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی امروز )یکشنبه 2۹ فروردین( 
مجلــس شــورای اســالمی و در جریان 
رســیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون 
قضایی و حقوقی در مورد الیحه یک فوریتی 
الحاق یک تبصره به ماده )۱۴( قانون صدور 
چک، با ماده )۱( این الیحه موافقت کردند.

همچنیــن نماینــدگان با پیشــنهاد 
حســین زاده بحرینی برای الحاق بندی به 
مــاده )۱( این طرح نیز موافقت شــد. در 
این بند الحاقی آمده بود عبارت« حداکثر 
مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 
سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در 
آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این 
قانون نمی شود« از متن ماده 6 حذف شود.
در ماده ۱ آمده است: در تبصره )۱( ماده 
)2۱ مکرر( قانون صدور چک مصوب ۴/۱6/ 
۱3۵۵ با اصالحات و الحاقات بعدی آن پس 
از عبارت »در مورد چک هایی که« عبارت 
»از دسته  چک های ارائه شده« اضافه شد و 
عبارت »چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل 
از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور 
می  باشد.« به عبارت »چک های صادرشده 
از دسته  چک هایی که تاریخ ارائه آن دسته 
چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره 
باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته  چک است 
و بانک ها بــدون نیاز به ثبت آن چکها در 
سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک 
اقدام می کنند. در کلیه برگه  های دســته  
چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق  الذکر 
باید عبارت »صدور و پشــت  نویسی چک 
بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است« 

درج شود.« اصالح شد.
همچنین بــا موافقت نماینــدگان با 
پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت 
»پس از گذشت دو سال از الزم االجرا شدن 
این قانون« به عبارت »از دسته چک های 
ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۹۹« 

تغییر کرد.
در ادامه جلسه نمایندگان با ماده )2( 

این الیحه نیز موافقت کردند.
در ماده 2 آمده اســت:  یــک ماده به 
شــرح زیر به عنوان مــاده )2۴( به قانون 
الحاق و شــماره ماده)2۴( فعلی به )2۵( 

اصالح می شود:
چک تضمین شــده تابــع احکام ذیل 
اســت: صدور و تحویل چک های تضمین 
شده توســط بانک ها به مشتری، صرفاً از 
طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی 
دســته چک )صیاد( امکان پذیر و مستلزم 
تکمیل برگه )فرم( درخواســت توســط 

متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی 
بانکی، درج مشــخصات هویتی و شــماره 
حســاب گیرنده روی چک تضمین شده 
بر اساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران و نیز 
ثبت علت درخواســت صدور چک مذکور 
در ســامانه صیاد می باشد. سامانه مذکور 
به هر برگه چک شناســه یکتا اختصاص 
می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان 
استعالم اطالعات چک تضمین شده را برای 

گیرنده)ذینفع( فراهم نماید.
مذاکره در چارچوب تعیین شده 

از سوی رهبری
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای 
اسالمی و در تذکری خطاب به دولت اظهار 
داشت: باید مراقبت شود که چارچوب های 
تعیین شده از سوی رهبری درباره دخالت 
مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در مذاکراتی 
که امروز در وین در حال برگزاری اســت، 

رعایت شود.
رئیس کمیســیون اصل نــودم قانون 
اساســی در مجلــس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: باید ایــن نکته رعایت 
شود که آمریکا حتماً باید به تعهدات خود 

عمل کند.
وجاهت قانونی مصوبات مذاکرات وین

 با تصویب مجلس
حجت االســالم علیرضا ســلیمی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در 
جلســه علنی دیروز در تذکری شــفاهی 
اظهار داشــت: قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم، راســتی آزمایــی را در حوزه 
لغو تحریم ها به مجلس ســپرده است لذا 
بحث هایی که در وین و در قالب مذاکرات 
مطرح است، که برخی از تحریم ها برداشته 
شــود و برخی نیز برداشــته نشود، خالف 
قانون و خالف سیاســت های اعالمی مقام 

معظم رهبری است
وی افزود: کلیه تصمیماتی که در وین 
اتخاذ می شود، بر اساس اصول 77 و ۱2۵ 
قانون اساســی، باید بــه تصویب مجلس 
شورای اسالمی برســد. تصمیمات هیئت 
ایرانــی در مذاکرات وین بدون تصویب در 

مجلس وجاهت قانونی نخواهد داشت.
تالش می  کنیم نگرانی  ها
 برای بورس برطرف شود

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی دیروز اظهار داشت: 
از آنجا که بورس موضوع مهمی اســت، با 
اولویت در دســتور اولین جلســه شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
وی افــزود: به همه همــکاران و مردم 
عزیــز اطمینان می دهم که همه ســعی و 
تــالش خود را به کار گیریــم تا بتوانیم با 
اخذ تصمیماتی به این حوزه کمک کرده و 
نگرانی سهامداران بازار سرمایه و بورس را 

برطرف کنیم.

بقیه از صفحه ۲
وی بیان کرد: هیئت مذاکره کننده در وین نتایج گفت وگوها 
را بــه طور منظم به مقامات عالی نظام جهت بررســی و اخذ 

تصمیمات الزم، گزارش می کند.
دولتمردان در ســال های گذشــته نیز مدعی بودند که 
همه جزئیات برجام با اجازه رهبری انجام شــده اســت. رهبر 
حکیم انقالب- 2۰ فروردین -۹۴ با اشــاره به این ادعای کذب 
فرمودند:»آیا جزئّیات مذاکرات هسته ای تحت نظر رهبری است؟ 
بنــده در جزئّیات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی کنم؛ من 
مسائل کالن، خطوط اصلی، چهارچوب های مهم و خّط قرمزها 
را به مســئولین کشور همواره گفته ام؛ عمدتاً به رئیس جمهور 
محترم که ما با ایشــان جلسات مرتّب داریم و موارد معدودی 
هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئّیات کار، 
خصوصّیات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کالن ندارد، 
مورد توّجه نیست؛ این ها در اختیار آنها است، می توانند بروند 
کار کنند. اینکه حاال گفته بشود که جزئّیات این مذاکرات تحت 

نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست«.
میخائیــل اولیانوف، نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللــی در توییتی از ادامــه گفت وگوها در وین خبر داد. 
اولیانوف در این خصوص نوشــت: طبق تصمیم کمیســیون 

مشــترک برجام، گروه های کاری در ویــن به کار بر روی لغو 
تحریم ها و مســائل هســته ای ادامه دادند. وظایف آنها آسان 

نیست اما روند ادامه دارد.
هماهنگی آمریکا و اسرائیل در برجام

وبگاه سی ان بی سی  به نقل از کارشناسان و تصمیم گیران 
نظامی در اسرائیل نوشت که فارغ از نتیجه مذاکرات هسته ای 
در وین، اسرائیل پنج استراتژی برای متوقف کردن ایران دارد:

فشار آوردن برای توافق قوی تر بین ایران و گروه ۵+۱
بهای تداوم این مسیر را از طریق تحریم و دیپلماسی برای 

ایران گزاف کند.
استفاده از حمالت مخفیانه، اقدامات پنهانی 

و حمالت سایبری بمباران برنامه هسته ای ایران
فشار آوردن برای تغییر حکومت ایران، که این دشوارترین 

استراتژی است.
اولین بند این استراتژی، یکبار دیگر بر هماهنگی آمریکا 

و اسرائیل در مسئله برجام صحه می گذارد. 
در روزهای گذشــته روزنامه جروزالم پســت در تحلیلی 
نوشــته بود: هدف از حمله نطنز جلوگیری از اعمال فشــار از 
ســوی ایران روی آمریکا در مذاکرات برای بازگشت واشنگتن 

به توافق هسته ای بوده است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

آمریکا تحریم های اصلی را لغو نمی كند
تیم ایرانی در وین معطل چیست؟


