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تیم بایدن نیامده پیش شرط گذاشت!

انعکاس
••انــتــخــاب نــوشــت :ســیــد مــحــمــود نــبــویــان،
نماینده مجلس با آن چه وی رفتاری دیکتاتور
گونه خواند ،مدعی شد :در شورای عالی فضای
مجازی رئیس پدافند غیرعامل کشور از نظر
قانونی در این شورا عضو است اما روحانی او را
به جلسات شورا راه نمیدهد یا در شورای عالی
انقالب فرهنگی روحانی چند نفر از اعضا را به
جلسات شورا راه نمیدهد.
••تابناک نوشت :علیرضا پناهیان واعظ مشهور
گفت بی توجهی به کلیات و توجه به جزئیات
وی ــروس کــرونــا سبب مـیشــود ،انــســان از درک
واقعیات باز بماند و برایش پرسش ایجاد نشود
که ایــن کرونا به نفع چه کسانی اســت؟ آیــا یک
ویروس دست ساز انسان است یا خیر؟ منافع کدام
سازمانها با این ویروس تأمین میشود؟
•• مدآرا نوشت :کانال تلگرامی وب سایت مدارا،
تصویری از توزیع بادمجان به عنوان بسته کمک
معیشتی به مــردم! در روستای نظرآقا از توابع
برازجان در استان بوشهر را منتشر کرده که در
فضای مجازی خبرساز شده است.
••اعتماد آنالین نوشت :محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحنه
دردناک تخریب آلونک یک خانواده در بندرعباس
تاکید کرد :نالههای این زن و فرزندانش ،روح
قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحهدار
کرد .آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ
نیستم و حقوق دانم .این چه حقوق دان و مجری
قانون اساسی است که اصل  ۳۱قانون اساسی
را که بیانگر وظایف دولت است ،فراموش کرده
است؟ مردم امروز میگویند کاش یک نفر بیاید و
بگوید من رئیس نیستم ،سربازم.
••عصرایران نوشت :از منتشر کننده فیلم
تخریب آلونک زن بی پناه در بندرعباس ،تقدیر
کنید .همان فیلمی که دو روز پیش در شبکه
های اجتماعی و پیام ها رسان ها منتشر و دست
به دست شد و به رسانه ها رسید تا مسئوالن از
آن چه ساعتی قبل در شهرشان روی داده باخبر
شوند و عذرخواهی کنند و وعده جبران دهند.
فقط یک لحظه می توان تصور کرد اگر این فیلم
ضبط و در شبکه های اجتماعی منتشر نشده بود،
آیا کسی می دانست چه بر سر این زن بی سرپناه
آمده است؟
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لیست ۲۰نفریکارگزاران برای1400

گزینهاحتمالیوزارتخارجهبایدن،محدودکردنبرنامههایموشکیومنطقهایایران

محسنهاشمیاسامیکاندیداهایاحتمالیکارگزارانرااعالمکرد
اسامیکهازسیدحسنخمینیتامعصومهابتکاردرآنبهچشممیخورد

کونز ،سناتور کریس مورفی ،ســوزان رایس
مشاور سابق امنیت ملی دولت اوباما و ویلیام
برنز معاون سابق وزیر خارجه آمریکا از جمله
نامزدهای تصدی وزارت خارجه در دولت
بایدن هستند .جالب این جاست که پیشتر
نیز سالیوان مشاور غیر رسمی بایدن (یکی
از اعــضــای تیم مــذاکــره کننده هسته ای با
ایران ( در مذاکرات برجام )) گفته بود موضع
دمــوکــرات ها «بازگشت مشروط به برجام»
خواهد بــود .یعنی در ابتدا ایــران باید پیش
شرط حذف بند غروب آفتاب( منقضی شدن
تحریم های هسته ای ایران در سال )2025
را بپذیرد و متعاقب آن ،مذاکرات را با آمریکا
بر سر توافقی جدید ( توافق جایگزین برجام)
آغاز کند .همزمان« ،ا نبیسی نیوز» نیز در
تحلیلی به احتمال با زگشت «جو بایدن» به
توافق هستهای برجام اشــاره کرده است .به
نوشته این رسانه آمریکایی ،حتی اگر بایدن
و «حسن روحانی» ،به دنبال دستیابی به یک
توافق باشند ،رسیدن به دستورالعملی که به
آمریکا اجازه دهد به برجام بازگردد و ایران نیز
فعالیتهای هستهای خود را کاهش دهد،
آسان نخواهد بود .در ادامه این تحلیل آمده با
وجود این که دیپلماتهای ایرانی و تیم بایدن
باموضوعتحریمهاغریبهنیستندامادولتبایدن
پس از ادامه روند این توافق باید برای برداشتن
تحریمهایی که دونالد ترامپ علیه ایران از جمله
بانک مرکزی این کشور اعمال کرده ،تصمیم
بگیرد .این رسانه آمریکایی نوشته
بسیاریازتحریمهاییکهترامپ
اعمال کــرده به فعالیتهای
هستهای ایــران ربطی نــدارد
بلکه به موشکهای بالستیک،
مسائل حقوق بشر و حمایت از
نایبان منطقهای ایران از
جمله جنبش حزبا...
و حـــمـــاس مــربــوط
است.

است .رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی با اشــاره به فعالیتهای اخیر این
حزب برای انتخابات ریاستجمهوری ،اظهار
ک ــرد :فهرستی از کــانــدیــداهــای احتمالی
ریاستجمهوری که میتوانند مورد حمایت
اصالحطلبان باشند تهیه شده تا ضمن گفت
و گو با آن ها ،میزان جدیبودن حضورشان در
انتخابات و همچنین دیدگاههایشان بررسی
شــود .ایــن فهرست بــراســاس دیدگاههای
اشخاص ،احزاب و جایگاه افراد در انتخابات
ریاستجمهوری تهیه شده و وجــود نام یک
شخصیت در فهرست لزوم ًا به معنای اراده وی
برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری
نیست .وی با اشــاره به اسامی کاندیداهای
مدنظر کارگزاران اظهار کرد« :هم اکنون نام
حدود 20کاندیدا در این فهرست به چشم می
خوردکهعبارتندازآیتا...سیدحسنخمینی،
اسحاق جهانگیری ،محمدرضا خاتمی،
محمدرضا عارف ،محمدجواد ظریف ،علی
مطهری ،رضا اردکانیان ،علی الریجانی،
مسعود پزشکیان ،محمدجواد آذری جهرمی،
محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر
همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد صدر ،مجید
انصاری و عبدالواحد موسوی الری؛ همچنین
معصومه ابتکار و شهیندخت مــوالوردی نیز
در این فهرست قرار دارند ».به گفته محسن
هاشمی ،تاکنون با برخی از ایــن چهر هها
گفتوگو شده؛ اما بهدلیل شرایط بیماری
کرونا ،برنامهریزی جلسات و مالقا تها با
کندی پیش رفته است .حال باید صبر کرد
و دید چند نفر از این 20نفر پا پس می کشند
یا از طرف کارگزارانیها مناسب شناخته
نمیشوند  .

راشرطبازگشتآمریکابهبرجامدانست

••اعتماد -این روزنامه با اشاره به مواضع اخیر
دولت و ظریف در برابر دولت جدید آمریکا در
گزارشی با تیتر «دوباره برجام» ،تاثیر پیام ظریف
و پالسهای داخلی در طرف خارجی را بررسی
می کند و مینویسد« :ظریف ،هفته گذشته
پیام تهران را به گوش جو بایدن که برجام متولد
دولت متبوعش بود ،رسانده و حاال کارشناسان
میگویند که توپ در زمین جو بایدن است».
••کیهان -این روزنامه در گزارشی درباره مذاکره
با آمریکا نوشت« :زمزمه مذاکره ،راههــای غیر
آمریکا و اروپا را هم برای ما ناامن میکند چرا که
باعث سردرگمی کشورهایی نظیر چین ،روسیه و
هند میشود .آنان با این زمزمهها درباره صداقت
ما در اصالح سیاست خارجی و روی کردن به
«سیاست اولویت شرق» شک میکنند کما این که
شک کرده و بیرغبتی نشان دادهاند».
••هفت صبح -این روزنامه در گزارشی جالب به
عضویت دو بازیکن روسی و آمریکایی در یک تیم
ایرانی واکنش نشان داد و نوشت « :جنگ سرد
در لیگ بانوان»
••فرهیختگان -این روزنامه با اشاره به افزایش
فشار تروئیکای اروپایی به ایران همزمان با قدرت
گرفتن دموکرات ها در آمریکا نوشت« :بازگشت
اروپا به تنظیمات کارخانه»
•• ایــــران -حسین مــرعــشــی ،فــعــال سیاسی
اصال حطلب و سخنگوی حزب کــارگــزاران در
گفت و گویی حول محور ضرورت مذاکره اظهار
کرد« :کسانی را که میگویند دولت دارد پیام
ضعف میفرستد نمیتوانم درک کنم اال این
که بگویم اینها میخواهند استفاده سیاسی از
این موضوع برای مسائل داخلی داشته باشند».
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با تیتر «فشار
جناحی به دیپلماسی» نوشت« :اصال حطلبان
و دولـــت بــه دنــبــال اســتــفــاده از ظــریــف بــرای
دوقطبیسازی در  1400هستند».
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هــادی محمدی – در حالی که تا استقرار
رسمی رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دو
ماه باقی مانده و هنوز در واشنگتن چه به لحاظ
عرفی و چه به صورت قانونی مشخص نشده چه
کسی پیروز قطعی انتخابات سوم نوامبر است،
یکی از سناتورهای دموکرات که گفته می شود
از گزینه های جدی برای وزارت خارجه دولت
جوبایدن خواهد بود ،نیامده برای بازگشت
آمریکا به برجام شرط گذاشت و گفت تنها در
صورتی از بازگشت به توافق هستهای حمایت
میکند که راهی برای محدود کردن برنامه
موشکی ایران و حمایتش از «نیروهای نیابتی»
در منطقه وجود داشته باشد .این اظهارات در
حالی است که محمد جواد ظریف هفته گذشته
در مصاحبه ای تصریح کــرده بــود چگونگی
بازگشت آمریکا به برجام باید مورد مذاکره
قرار گیرد و به دلیل اقدام غیر قانونی ترامپ در
خروج از برجام ،آمریکا در جایگاهی نیست که
صالحیت تعیین شرط برای بازگشت به برجام
را داشته باشد .به گزارش خراسان ،سناتور
کونز در پاسخ به این پرسش خبرگزاری رویترز
که آیا از بازگشت آمریکا به برجام حمایت می
کند ،گفت« :نه بــدون داشتن مسیر روشنی
برای محدود کردن برنامه موشکی و حمایت از
گرو ه های نیابتی در منطقه ».وی همچنین با
اشاره به این که تنها از جانب خودش صحبت
میکند ،گفته است :قبل از آن که از بازگشت
به برجام حمایت کنم ،واشنگتن نیازمند است
که به دنبال راهی برای اعمال محدودیت بر
برنامه موشکی و حمایت آن ها از گروههای
نیابتی باشد .این ها (محدود کردن برنامه
موشکی و فعالیت منطقهای ایران) باید در
یک زمان محقق شوند .نشریه «د هیل» روز
گذشته نوشته بود آنتونی
بــیــلــکــیــن ،مــشــاور
سیاست خارجی
بایدن ،سناتور
کــــــریــــــس

کامیار-کارگزاران سازندگی بیش از سایر
اصالحطلبان ،انتخابات ریاست جمهوری
 ۱۴۰۰را جدی گرفته اند و برای پیدا کردن
کاندیدای مناسب خود میکوشند ،از گزینه
ائــتــاف بــا الریــجــانــی کــه بــا وج ــود مخالفت
سایر طیفها کمرنگ شد گرفته تا بررسی
کاندیداهای حزبی .البته اعضای این حزب
عزم خود را بــرای ورود به انتخابات ریاست
جمهوری سال آینده از خیلی وقت قبل یعنی
بعد از پــیــروزی روحــانــی در ســال  ۹۶جزم
کردند .از همان وقتی که دوگانه الریجانی و
جهانگیری را مطرح کردند و جانب الریجانی را
هم گرفتند ،رویکردشان تا همین امروز تفاوت
چندانینکردهاستجززمانیکهمخالفتسایر
طیفهایاصالحطلبمثلاتحادملتواعتماد
ملی با استفاده مجدد از کاندیدای اجارهای
سبب شد قدری عقب بنشینند و از الریجانی
به عنوان رقیب شریف نام ببرند .کارگزاران
در یکی دو ماه گذشته از احتمال استفاده از
کاندیدای حزبی سخن گفته اند اما گزینههای
مورد اشاره آن ها این امید را تقویت نمیکند و
سبب میشود که گمان کنیم بعد از این باال و
پایین کردنها نهایتا کار به حمایت از الریجانی
میرسد .البته با توجه به فهرستی که به تازگی
از کاندیداهای حزبی ارائــه شــده و تحوالت
بینالمللی اخیر  ،به نظر می رسد میتوان و
باید که ظریف را هم جدی گرفت .چندی قبل
حسین مرعشی ،سخنگوی کارگزاران از شش
نامزد حزبی این جریان نام برد و بعد هم اعالم
شد که محسن هاشمی و اسحاق جهانگیری به
دلیلتمایلنداشتنبهکاندیداتوریازفهرست
مذکور خط خــوردهانــد امــا محسن هاشمی
دیــروز از فهرستی بلندباالتر رونمایی کرده
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هشداردربارهفسادکاالهایاساسی
قبلازورودبهکشور
یک مقام مسئول در نامه جدید خود خطاب به
تعدادیازنهادهایمربوطدرامروارداتوترخیص
کاال،بهآنهامتذکرشدههماکنونبرخیمحموله
هایکاالهایاساسیوارداتیاعمازخوراکانسان
یا خوراک دام ،به صورت درصدی ترخیص شده
و بخشی از محموله موجود ،به منظور تضمین در
گمرکات نگهداری می شوند که با توجه به شرایط
نگهداری و ماهیت کاالهای مذکور ،احتمال
فسادیاتغییردرویژگیهایآنبهویژهدرخصوص
کاالهایفلهایوجوددارد.

تذکرنظارتیدربارهافزایشاختیارات
شورایعالیاستانها

درحالیکهبراساسمصوبهخردادامسالشورای
عالی استان ها ،دستورالعمل جدیدی برای نحوه
تحلیف شهرداران و دهیاران تعیین و ابالغ شده
بود ،یک نهاد نظارتی در ابالغیه جدید خود به این
شورامتذکرشدهبراساسقانونوظایفشوراهای
اسالمی کشور مصوب سال  ،1375اختیارات
شــورای عالی استان ها در  10بند احصا شده
است اما این دستورالعمل مصوب ،خارج از حدود
اختیاراتقانونیوصالحیتهاینهادمذکوربوده
وامکاناجراییشدننخواهدداشت.

بدون تیتر
رئیس ستاد انتخابات کشور از احتمال دو روزه
شدنانتخاباتریاستجمهوریخبردادوگفت:ما
اینپیشنهادرامیدهیمواجراییشدنآنمنوطبه
موافقتشوراینگهبانوتصویبستادملیمبارزه
باکروناست .معاونسیاسیوزیرکشوراضافهکرد:
پیشنهاد دیگر ما افزایش شعب اخذ رای است.
یعنی فرضا اگر ما ۶۰هزار شعبه داریم ،این تعداد
رابه ۸۰هزارشعبهافزایشدهیم/.تسنیم

