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کشنبه  14آذر  29 ،1400ربی 
ی 
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
َا ْل َم ْر ُء َم َع َم ْن َأ َح َّب.
انسان همراه كسى محشور مى شود كه او را دوست بدارد.
(بحاراألنوار؛ جلد  ،17صفحه )13
مشهد اذان ظهر  11:22غروب آ فتاب 16:16

تازه های مطبوعات
•• اعتماد -عباس عبدی دربــاره مذاکرات وین
نوشت :مسئله برجام جزئیات فنی آن نیست.
گفتوگوهای برجامی به شرطی موفق خواهد
شدکهرویکردکلیایرانبهنظمجهانیبهروشنی
طرح شود .با رویکرد کنونی ،نمیتوان وارد هیچ
گفتوگویاتوافقپایداریشد.هرتوافقیمیتواند
به ثمر برسد ،ولی موقتی خواهد بود .پس چه کار
باید کرد؟باید مشخص کنید که در صورت تخطی
طرفمقابلشمانیزچهاقدامیخواهیدکردواگر
طرف مقابل این اقدام شما را مقرون بهصرفه برای
تخطیخودنداند،طبعابهتوافقپایبندخواهدشد،
درغیراینصورتتخطیمیکندوتوافقرانادیده
خواهدگرفت.
••کیهان -این روزنامه نوشت :اگر جبهه مقاومت
نبود امروز اثری از دولتهای ایران ،عراق ،سوریه،
لبنان ،یمن و ...نبود .اگر جبهه مقاومت نبود،
تحریمهایشدیداقتصادی،بهاحتمالخیلیزیاد
ایران را از پا درمـیآورد و امروز نمیتوانست امور
اقتصادی مردم را اداره کند .اگر جبهه مقاومت
نبوداقتصادعراقوسوریهنیزازهمپاشیدهبود.کما
این که آمریکاییها با پیگیری مجدانه تحریمهای
اقتصادی برای هر یک از اعضای جبهه مقاومت،
برنامه منسجمی برای فروپاشی اقتصادی آنان
دنبالکردهاند.
••آرمان ملی – این روزنامه با اشاره به سفر های
استانی رئیسی نوشت  :باید توجه داشت که در
سفرهای استانی اوال نباید صرفا به حل مسائل
موردی پرداخت،بلکه باید در درجه اول درجهت
برطرف کردن موانعی که فــراراه تحقق برنامهها
و توسعه همه جانبه منطقهای در عرصههای
مختلف کشاورزی،صنعتی،گردشگری،محیط
زیست و غیره وجود دارد و به دلیل پیچید گیهای
خاص،تصمیم گیری و اعمال مدیریت مرکز را
میطلبد ،اقدام کرد .ثانیا ارتباط مستقیم با مردم
باید بــرای بررسی و پی بــردن به اولویتهای مد
نظرجمعیآنهاباشد.

انعکاس
••عصر ایران نوشت  :روزنامه آلبانیایی اگزیت
نوشت ،طبق سندی رسمی که اگزیت آن را رویت
کردهاست،چندتنازاعضایگروهکتروریستی
منافقین که از ســال  ۲۰۱۳در آلبانی مستقر
شدهاند ،با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر،
قاچاق انسان و پول شویی دستگیر شدهاند .این
سند که به دست یک منبع دیپلماتیک خارجی
رسیدهاست،دارایامضاومهررئیسدایرهجنایی
اداره پلیس ایــن کشور و دربرگیرنده جزئیات
اتهاماتواردهبهاینافراداست...
••آفتاب نیوز مدعی شد :بــا حکم مدیرعامل
بانک رفاه کارگران «یدا ...مصدقی فرد» به عنوان
سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب
و مدیر سابق این شرکت برکنار شد .هفته قبل
فیش حقوقی نجومی سه مدیر میانی پتروشیمی
امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که برخی
مقامات وزارت کار آن را مجموع دریافتی یک ماه
خاص دانست و در عین حال گفت :خأل قانونی
باعث پــدیــده فیش حقوقی در مــدیــران میانی
شرکتهاشده،چونماده ۸۴قانونالحاقبرخی
موادبهمقرراتمالیدولتفقطبرایمدیرعاملو
هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکتها سقف تا۳۳
میلیونتومانگذاشتهوبرایسایرسطوحمسکوت
اســت .در نتیجه حقوق مدیران میانی از مدیر
عامل هم بیشتر شده و باعث اختالل در مدیریت
شرکتهاشدهاست.
••روی ــداد  24نوشت :محمد حسینی معاون
پارلمانی رئیسجمهوری با اشاره به این که تیم
مذاکره کننده ایران اختیار کامل دارد گفت :اگر
نتیجه مطلوب پیش آمد که بهتر ،اما اگر هم توافق
نشد به سمت شرق میرویم و میتوانیم از این
بخش،منافعخودمانرابهدستبیاوریم.
••پارسینه نــوشــت :رئیس مرکز تشخیص و
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا
گفت :هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز
فعالیت نــدارد .فقط سایت و مجموعه همدم که
آن هم یک سایت همسریابی نیست و یک سایت
همسانگزینیاست،مجازبهفعالیتدراینزمینه
است .پلیس فتا در حوزه فعالیت همسریابی به
هیچ فرد یا گروهی مجوز نمیدهد چرا که متولی
ومسئولیتاینکاربرعهدهوزارتورزشوجوانان
است.
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هیئتهایمذاکرهکننده،آخرهفتهدروین
باوجودفضاسازی غربیهادربارهپایاندورهفتممذاکراتوین،شنیدههایخراسانحاکیازتعیینزماندوربعدیاست
وباقریتاکیدکردکهاگراروپاپیشنویسبدهدبررسیمیکنیم

هادیمحمدی–ازروزگذشتهمشورتتیمهای
مذاکراتی ایــران و  4+1در پایتخت های شان
آغاز شده تا نتایج 5روز مذاکره فشرده در وین
را بررسی کنند  .شنیده های خراسان نیز از
منابع موثق ایرانی حاکی است آخر این هفته بار
دیگر همه هیئت ها به وین باز می گردند تا ادامه
مذاکرات و به ویژه بررسی متون تخصصی ایران
در موضوع تحریم ها و هسته ای را از سر بگیرند
.به نظر می رسد با وجــود حاشیه ســازی های
منفی اطراف مذاکرات که بیشتر از سوی رسانه
ها و دیپلمات های غربی انجام شد ،همه طرف
ها به این نتیجه رسیده اند که مذاکرات ادامه
یابد و حتی زمان جمع شدنشان دور میز وین
هم معلوم شده و علی باقری هنگام ترک وین با
اعالم مشخص شدن زمان دور بعدی گفت که
توافقکردیماعالمنشودالبتههنوزاختالفاتبر
سر سندهای ارائه شده ایران از جمله مهم ترین
اختالفات موجود است به گونه ای که اولیانوف
روس از واکنش شدید تیم های غربی به این
اسناد سخن گفته است از سوی دیگر ایران نیز با
رویکردی باز اعالم کرده حاضر است اگر طرف
مقابل هم سندی ارائــه کرد مورد بررسی قرار
دهدباوجودایناختالفاترئیسمذاکرهکننده
ایرانیازیکسندسومیهمسخنبهمیانآورده
که در آن درباره تضمین های مورد درخواست
ایران و نحوه راستی آزمایی رفع تحریم ها بحث
شدهاست.
▪باقری  :قــرار نیست ما پیشنهادهایی را
بگوییمکهمطابقبادیدگاههایاروپاباشد

علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی
پیش از ترک وین درباره اظهارات برخی منابع
دیپلماتیکاروپاییدربارهاینکهدرخواستهای
ایراندرپیشنهادهایارائهشدهغیرقابلقبولو
تندروانه است ،گفت :اینکه طرفهای اروپایی
خیلی درباره برخی از پیشنهادهای ما رضایت
نداشتند ،درســت اســت ،ولی این پیشنهادها
براساسمبانیمشترکبیندوطرفتدوینشده
است .بنابراین آن ها اعتراضی نسبت به اینکه
این پیشنهادها نامربوط است ،نداشتند ،ولی
میگفتنداینهابادیدگاههایماانطباقندارد.
منهمگفتماینطبیعیاست.قرارنیستمادر
گفتوگوها و مذاکرات مطالب و پیشنهادهایی
را بگوییم که مطابق با دیدگاههای شما باشد.
ما مطالبی را میگوییم که براساس دیدگاهها،
منافع و سیاستهای خودمان است ،ولی نکته
مهم این است که این پیشنهادها براساس یک
مبناییاستوآنمبناموردقبولطرفمقابلهم
هست.همهرویایناذعانداشتندوهیچطرف
اروپایی به هیچ وجه این نکته را ادعا نمیکرد که
پیشنهادهای ایران مبنای حقوقی و قانونی که
مورد قبول دو طرف باشد ،نــدارد .به هیچ وجه
اینادعارانکردند.

که با تیمی متخصص در هتل پاالس کوبورگ
اقامت داشتند ،هضم کند .در همین زمینه یک
منبعآگاهبابیاناینکه"مذاکراتنهمثبتبودنه
منفی"،گفت":مذاکراتبینابینبود"».
▪اولیانوف :تا بر سر همه چیز توافق نشود
هیچتوافقیحاصلنخواهدشد

▪پیشنویساروپاهمقابلمذاکرهاست

وی درباره اینکه آیا فکر میکنید طرف اروپایی
بعدازبازگشتپیشنویسوپیشنهادجدیدیبه
ایرانارائهدهد؟اظهارکرد:اشکالیندارد.طرف
اروپایی هم پیش نویس دهد ،آن پیش نویس هم
قابل مذاکره است ،ولی شرط ارائه پیش نویس
این است که آن پیش نویس باید مبتنی بر مبانی
مشترک دو طرف باشد .اگر مبتنی بر مبانی
مشترکنباشد،قاعدتاپیشنهادیبرایمذاکره
جهتدستیابیبهتوافقنیست.
▪اروپـــایـــیهـــا لـــــزوم ایـــجـــاد مکانیسم
راستیآزماییراتأییدکردند

معاون سیاسی وزیر خارجه در مصاحبه با شبکه
الجزیره نیز در خصوص درخواست های ایران
از طرف مقابل گفت« :تأکید ما این است که
در چارچوب برجام که در سال  ۲۰۱۵مورد
توافق قرار گرفت ،تمامی موضوعات مربوط به
فعالیتهایهستهایمابایدتداومداشتهباشد.
این مسئله درباره تحریمها هم صدق میکند،
تمامی تحریمهایی که در تناقض یا ناسازگاری
با مفاد برجام وضع شده است ،باید فوری رفع
شــود .تمامی تحریمهای هستهای و تمامی
تحریمهاییکهازطریقکارزاربهاصطالح"فشار
حداکثری" اعمال شده ،باید فوری لغو شود».
مذاکرهکننده ارشد ایران درباره ضمانتهایی
که ایران درخواست داده تا طرفهای مقابل به
منظورتضمینپایبندیآنهابهمفادبرجامارائه
کنند ،گفت« :مسائل مربوط به راستیآزمایی و
ضمانتهاییکهبایدارائهشود،مسائلومباحث
بسیار جدی است که در سند سوم وجود دارد که
ارائهمیشود».
▪ایران در صورت پایبندی طرفهای مقابل
کام ً
البهبرجامپایبندخواهدبود

ایــن دیپلمات ایــرانــی سپس تصریح کــرد:
«فعالیتهایهستهایایراندرچارچوبتوافق
هستهای و توافقات پادمانی انجام میشود و
واضح است که اگر طرفهای برجام به تعهدات

با هنر :مهرمحرمانگی روی نامه الریجانی معنا ندارد
شوراینگهبانبایدشفافمشخصکندکهمعیارهاینظارتیچیست
مــحــمــد رضـــا بــاهــنــر عــضــو شـــــورای وح ــدت
اصولگرایی و دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین
در اظهار نظر اخیر خود گریزی به موضوع رد
صالحیت ها توسط شــورای نگهبان زده و با
تاکید براین که این نهاد باید شفاف مشخص
کند که معیارهای نظارتی چیست؛ تصریح می
کند که اگر نامزدی خودش اعالم کند که دالیل
رد صالحیت من را اعالم کنید ،دیگر محرمانگی
معنا ندارد.در ادامه مهم ترین بخش اظهارات
اخیر این فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با
شرق را می خوانید:
* حتما بخشی از جامعه بــه دالیــل سیاسی
( درانــتــخــابــات  )1400رأی نــدادنــد؛ مثال
میگویند ما میخواستیم به آقــای الــف رأی
دهیم ،اما او رد صالحیت شد و بعد از او دیگر
تمایلی نداریم به فــرد دیگری رأی دهیم که
شیوه بررسی صالحیتها هم بر ناامیدی مردم
از شرکت در انتخابات تأثیرگذار بوده است.
واقعیت این است که عدهای نامزد مدنظر خود را

در انتخابات ندیدند .ما همواره گفتهایم شورای
نگهبان باید طوری صالحیتها را بررسی کند
که در نهایت همه بخشهای جامعه نامزدهای
خود را در انتخابات ببینند.
* در همین انتخابات ریاستجمهوری اخیر،
مشاهیریمانندآقایالریجانیوآقایجهانگیری
رد صالحیت شدند .بد نیست یک نظرسنجی
میدانی شود و مشخص شود که بهطور میانگین
چه تعداد به دلیل رد صالحیت آقای الریجانی
یا آقــای جهانگیری دیگر تمایلی به شرکت در
انتخابات نداشتند؟ من یک بــار یک شوخی
کــردم و گفتم اگــر میخواهید مشارکت روی
 80درصد برود ،احمدینژاد و خاتمی را تأیید
صالحیت کنید .این شوخی درست است و حتما
درآنصورتشورانتخاباتباالمیرود،اماشکاف
امنیتی هم به وجود میآورد و مشخص است که
این سخن من صرفا وجه طنز داشــت و طبیعتا
معنایش این نیست که من موافق آن هستم.
*مــن هم بــاور دارم که شــورای نگهبان باید

شان ذیل این توافق پایبند باشند ،ما نیز همانند
آنهاعملمیکنیموبهطورکاملبهتعهداتمان
ذیلبرجامپایبندخواهیمبود».
▪طرح"ب"ایرانچیست؟

مجری الجزیره دربــاره «طرح ب» ایران پرسید
و بــاقــری گفت« :مــا در واق ــع بــه ظرفیتها و
توانمندیهای داخلی اتکا خواهیم داشــت و
تعامل و ارتباط با کشورهایی را توسعه میدهیم
که برای تعامل با ما جدیت دارنــد .ما با جدیت
مسیرپیشرفتاقتصادیرادنبالمیکنیم».
▪درباره آینده و موفقیت مذاکرات خوشبین
هستیم

علی باقری در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار
الجزیره درباره میزان خوشبینی ایران درباره
رسیدن به توافق گفت« :ما به واسطه عزم جدی
خــود و رویــه منطقی که در مــذاکــرات در پیش
گرفتهایم درب ــاره آینده و موفقیت مذاکرات
خوشبین هستیم اما زودبــاور نیستیم زیــرا به
طرفمقابلاعتمادنداریم».
▪تحلیل االخبار  :آمریکا آمــاده رفع تحریم
نیست

امامیخائیلاولیانوفدرسازمانهایبینالمللی
همچنین با بیان این که این دور از مذاکرات وین
بعد از وقفهای کوتاه از سر گرفته خواهد شد،
افزودایندورتکمیلنشدهاست.دورهفتمادامه
خواهدداشت.فقطمشارکتکنندگانتصمیم
گرفتند یک وقفه فنی به ویژه برای مشورت در
پایتختهاداشتهباشندتادربارهچگونگیادامه
کار فکر کنند .زمانی که مذاکرات هفته آینده
از سر گرفته شــود ،امیدواریم از شدت اوضاع
کاستهشود.
اولیانوف خاطرنشان کرد که تمایل تهران برای
جلوگیری از فروپاشی برجام موجه و منطقی
است،بنابرایناگرایرانبهتضمینهایبیشترنیاز
داشته باشد ،ممکن است درباره آن بحث شود.
وی به خبرنگاران گفت :تا جایی که من متوجه
شدم،شرکایغربیمااینتصورشدیدراداشتند
که طرف ایرانی پیشنهاد تغییر اساسی و ایجاد
اصالحات اساسی در پیشنویس سند هستهای
راکهدرششدورقبلیموردتوافققرارگرفتهبود،
داشت .به نظر آنها [شرکای غربی] این رویکرد
بیشازحدرادیکالرسید،بههمیندلیلچنین
واکنشتندینشاندادند.اینمقامروستصریح
کرد :در مذاکرات هستهای در وین یک قاعده
وجودداردکهبهشرحزیراست«تازمانیکهدرباره
همه چیز توافق نشود ،درباره هیچ چیزی توافق
نشده اســت» .به این معنا که اصالحات وتغییر
موضعهمیشهامکانپذیراست.امامطلوباست
کهایناصالحاتسنجیدهشدهباشدوبهمانعیبر
سرراهپیشرفتتبدیلنشود.بنابراینماوضعیت
راتشدیدنمیکنیم.

روزنامهلبنانیاالخبارنیزباانتشاریادداشتیدر
خصوصرونداینمذاکراتنوشت«:درحالیکه
انتظارمیرود،مذاکراتهستهایدرهفتهآینده
در وین ،از سر گرفته شود ،به نظر می رسد که در
نیمه اول دور جدید مذاکرات وین که در پنج روز
گذشتهبرگزارشد،بهجزدوسندیکهایرانروی
میز گذاشت ،اقدام قابل توجهی ثبت نشد؛ دو
سندیکهحاویپیشنهادهاییاستکههرگونه
توافق احتمالی در آینده ،ممکن است بر اساس
همینپیشنهادهاباشد».
در این یادداشت آمده است« :روز گذشته ،نیمه
اول دور جدید مذاکرات هستهای ایران و گروه
 ۴+۱باتساویبدونگلبهپایانرسید،اماطرف
غربی ،به ویژه آمریکایی ،توانست شوک ناشی
از عملکرد تهاجمی و تاکتیکی هیئت ایرانی را

اما واکنش بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز که
کشورش از برجام خــارج شــده و حــاال دنبال
بازگشت به اتــاق برجام است هم جالب بود
وی روز جمعه در کنفرانس خــبــری گفت
کــه واشنگتن بــا خــروج از بــرجــام در جامعه
بینالمللی منزوی شده اســت.وی گفت که
به نفع همه است تا پرونده هستهای ایــران با
دیپلماسی حل شود .بلینکن در ادامه سخنانش
گفت« :ما همچنان به مسیر دیپلماسی با ایران
و بازگشت مشترک به توافق هستهای اعتقاد
داریــم».ایــن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
که اش ــار های به نــام او نشده نیز گفت خروج
دولت سابق این کشور از برجام باعث گسترش
چشمگیر برنامه هستهای ایران شد.

حدود و ثغوری تعیین و شفاف مشخص کند که
معیارهای نظارتی چیست تا هر فردی قبل از
این که پروندهاش به شورای نگهبان برود ،خود
را بسنجد که وزن الزم را دارد یا خیر؟ من هم
معتقدم نظارت باید ضابطهمند باشد و فقط به
اراده اعضای شورای نگهبان متصل نباشد.
* بودهاند کسانی که در یک دوره تأیید صالحیت
شدهاند ،اما در دوره بعد صالحیتشان رد شده
است .به شورای نگهبان گفتهایم چه شد که این
فرد که تأیید صالحیت شده بود ،صالحیتش
مورد تأیید قرار نگرفت و گفتهاند که اعضای
شورا عوض شده اند .به هر حال افراد شورای
نگهبان باید بر اساس ضابطهای عمل و یکسری
قواعد را در بررسی صالحیتها رعایت کنند.
*در پاسخ به ایــن ســوال که در مــاجــرای بین

آقای الریجانی و شورای نگهبان ،آیا باید قید
محرمانگی از دالیل رد صالحیت او برداشته
شود؟ بهنظر من اگر نامزدی خودش اعالم کند
که دالیل رد صالحیت من را اعالم کنید ،دیگر
محرمانگی معنا ندارد.
*در بحث سرمایه اجتماعی یک نکته را باید
در نظر داشته باشیم؛ آن که آرا در جمهوری
اسالمی همواره استثنایی بوده است؛ از همه
پرسی فروردین سال  57که بیش از  98درصد
مردم رأی مثبت دادند تا عموم انتخاباتهای
ریاستجمهوری که میزان آرا زیر  60درصد
نبوده اســت .در همه سا لهای بعد از انقالب
مــیــزان مــشــارکــت در انــتــخــابــات بــه مــیــزان
مشروعیت نظام گره زده شد که کار درستی
هم بود.

▪بلینکن:آمریکاباخروجازبرجاممنزویشد
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چهره ها

جانشینفرماندهکلسپاه:تشکیلدولت
اسالمیکارطوالنیمدتوپرزحمتیاست

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه
با بیان این که دو مرحله از این فرایند تاکنون
شکل گرفته اس ــت ،گــفــت :پــیــروزی انقالب
اسالمی در سال  ۵۷و تشکیل نظام اسالمی در
سال  ۵۸در کشور ما تحقق یافت و از سال ۵۸
تاکنون ( )۱۴۰۰که  ۴۲سال میگذرد ما در
تالش برای رسیدن به مرحله سوم یعنی تشکیل
دولت اسالمی اما نه به معنای دولت و کابینه
رئیسجمهور بلکه شامل شدن تمامی ارکان
نظام در دولت اسالمی هستیم .سردار فدوی
افزود :تشکیل دولت اسالمی کار طوالنی مدت
و پر زحمتی است ،اما باید بتوانیم آن را پشت
سر بگذاریم تا وارد جامعه
اسالمی و سپس تمدن
اسالمی شویم / .مهر

آیتی:مرعشیومنصوریبهجایدبیرکلی
بایدبازنشستهمیشدند
مهدیآیتیفعالسیاسیبااشارهبهانتخاباتدرون
حزبی اخیر اعتماد ملت و دبیر کلی آذر منصوری
گفت «:آقای مرعشی و خانم منصوری بازنشسته
سیاسی هستند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند
و بهجای آن که تازه بیایند و دبیرکل شوند ،باید از
گردونه خــارج و بازنشسته
شــونــد .امــــروز مــردم
حــــرفهــــای آقــــای
خاتمی را هــم قبول
ندارندچهرسدبهاین
ها/ ».فردا

مطهری:سکوتبرخیبهاینخاطراست
که امیدیبهبازگشتبهقدرت ندارند
علی مطهری نماینده سابق مجلس ،در پاسخ
به ایــن ســوال که دولــت روحانی چه میزان از
قدرت قانونی خود بهره مند بود؟ گفت «:دولت
گذشته  ،حدود  60درصد قدرت قانونی خود
را در اختیار داشت ».وی همچنین در پاسخ به
این سوال که تعدادی از حامیان دولت گذشته
چند وقتی اســت کــه سکوت کــرد هانــد .علت
سکوت را چه میدانید؟ گفت :در بین دو گروه
اصالحطلب و اصولگرا افراد و احزابی هستند که
از گروه و جناح خود انتقاد میکنند و مسئولیت
پذیر هستند .اگر گروهی سکوت کردهاند شاید
به این علت باشد که دیگر امیدی به بازگشت
به قدرت سیاسی ندارند و
تصور میکنند راهــی
ب ــرای ورود آن هــا به
حــاکــمــیــت نــیــســت و
دیــگــر نــم ـیتــوانــنــد
مؤثر باشند».
 /خــبــر
آنالین

