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تازه های مطبوعات
••شرق -اینروزنامهنوشت:درشرایطحاضرباید
پرسید که چرا دیوار مرزی با افغانستان به شکلی
ساختهشدهکهصدهاهکتارازاراضیکشاورزیو
زمینهایمردموخاککشوردرآنسویدیوارقرار
گرفتهاست؟ضروریاستکارشناسانومسئوالن
امر در اینباره هم روشنگری الزم را داشته باشند
و در صورت درستی این ادعا ،برای حفظ تمامیت
سرزمینیکشوربادقتوجدیتاقدامکنندتادیگر
نیروهایطالبودیگرانبهخوداجازهندهنددرباره
خاکایرانادعاییداشتهباشند.
•• جـــوان -ایــن روزنــامــه نــوشــت :در طــول دو
ســال گذشته پرستاران در خط مقدم مبارزه
با بیماری کرونا بوده و در این راه  ۱۵۰شهید
تقدیم کــردهانــد .بــا وجــود ایــن ،هـماکــنــون با
فروکش کردن موج پنجم بیماری برخی مراکز
درمانی عذر پرستارانی را خواستهاند که در
قالب قراردا دهای  ۸۹روزه به کار گرفته شد ه
بودند .این پرستاران در آستانه روز پرستار و بعد
از دو سال تالش سخت و نفسگیر در سختترین
شرایط کاری ،در ُشرف بیکاری قرار گرفتهاند!
••اعتمـاد -عطریانفـر در گفـت و گـو بـا ایـن
روزنامـه تلاش اصلاح طلبـان بـرای اصلاح
اصالحـات را ارزیابـی کـرد و گفـت :دوسـتان مـا
باید بهجای گفتوگوی رسـانهای ،بیشـتر وجهه
همتشـان را صـرف نشسـتهـای تشـکیالتی
و گفتوگوهـای درو ن تشـکیالتی کننـد و
حـول محـور آقـای خاتمـی برنامهریـزی کننـد...
اگـر تصورمـان بـر ایـن اسـاس اسـتوار باشـد کـه
حاکمیـت در پـی دریافـت ایـن پیـام و ایـن دسـت
پیامها ،دودسـتی چیزی را تقدیـم اصالحطلبان
میکنـد ،تصـوری نادرسـت و غلـط اسـت.
••وطن امروز -این روزنامه با تیتر « ُامیکرون!»
به سفر رئیس جمهور فرانسه به عربستان و به
نقش فرانسه در روند مذاکرات هستهای و تالش
همیشگیاش برای ایفای نقش پلیس بد اشاره
کرد و نوشت :این نخستین و آخرین سنگاندازی
پاریس در مسیر مذاکرات نیست و نخواهد بود،
چه این که الیزه در دورههــای مختلف مبادرت
به ایفای همین نقش و ماهیگیری از آب گلآلود
کرده است اما متغیری مثل تغییر شرایط برجامی
و معکوس شدن اهرمهای موثر به سود ایران،
کــارت بــازی زیــادی در اختیار طرف فرانسوی
برای مانور دادن قرار نمیدهد.

انعکاس
••برنا نوشت :روز گذشته خبری در فضای
مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از نا مهای
محلی برای واحدهای صنفی پایتخت از قول
رئیس پلیس اماکن تهران منتشر و باعث ایجاد
حواشی مختلف در فضای مجازی شد .موضوعی
که با واکنش سرهنگ نادر مــرادی همراه شد
و رئیس پلیس اماکن تهران در این باره گفت:
خبری را که به نقل از بنده منتشر شده است
،تکذیب میکنم.
••بولتن نیوز نوشت  :به تازگی با تالش سازمان
اطالعات سپاه خوزستان ،یک شبکه قاچاق
سالح و مهمات را که به دنبال تسلیح عناصر ضد
انقالب و اراذل و اوباش با هدف اثرگذاری در
اغتشاشات آینده خوزستان بودهاند  ،شناسایی
و منهدم کردند .در این اقــدام در مجموع ۴۳
قبضه سالح کمری ،یک قبضه تیربار ،دو قبضه
کالشینکف و چهار قبضه سالح شکاری و مقادیر
بسیاری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.
•• تابناک مدعی شد  :حمیدرساییازرأیقطعی
دادگاه ویژه روحانیت در خصوص شکایت حسن
روحانی از وی خبر داد و در توئیتی نوشت« :رأی
قطعیدادگاه ویژه روحانیت در خصوص شکایت
حسنروحانیدربارهتوئیتیکهباهشتگانتخابات
تشریفاتی و در پاسخ به اتهامزنی روحانی منتشر
کرده بودم ،ابالغ شد و از اتهامات وارد شدهتبرئه
شدم».رساییدراینتوئیت،ضمنیوغیرمستقیم
روحانی را به قتل پسرش متهم کرده بود .در دهه
 ۷۰اعــام شد که پسر روحانی با شلیک گلوله
اسلحهخودکشیکردهاست.
••جمهوریت نوشت  :منصور حقیقت پور ،نایب
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نهم درباره مذاکرات اخیر احیای برجام
مدعی شد  :آقای باقری کنی و آقای جلیلی از یک
حوزه فکری و یارغار هم هستند  .وی در ادامه
مدعی تاثیرگذاری جلیلی بر روند مذاکرات شد .
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مشاورامنیتملیاماراتامروزدرتهران

هیئتاماراتیدرحالیپسازیکدورهتنشآلودواردتهرانمیشودکهصهیونیستهانگرانیخودراازنزدیکیاماراتبهایراناعالمکردهاند
«شیخ طحنون بن زایــد» مشاور امنیت ملی
امــارات متحده عربی امــروز در راس هیئتی
بلند پایه ،به تهران سفر می کند و بناست در
ایــن سفر با همتای ایرانی خــود یعنی علی
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی و
تعدادی دیگر از مقامات بلند پایه کشورمان
دیــــدار و گــفــت و گــو کــنــد .هیئتی کــه به
گفته مقامات امارات با اختیارات کامل و برای
بررسی و بازسازی روابــط دو کشور و تالش
برای تغییر شرایط موجود عازم تهران شده
است .پیش از این در اوایل آذر ماه علی باقری
معاون سیاسی وزیــر امــور خارجه در امــارات
متحده عربی با انور قرقاش دیدار و گفتوگو
کرد و در توئیتی در این باره نوشت «:در ادامه
سفر به کشورهای منطقه ،امروز در دبی ،در
نشست دوستانه و صمیمان ه با دکتر انور قرقاش
مشاور عالی سیاست خارجی جناب شیخ
خلیفه بن زاید رئیس کشور امــارات و خلیفه
شاهین المرر وزیر مشاور در امور خارجی دولت
امارات توافق کردیم تا صفحه جدیدی در روابط
ایــران و امــارات گشوده شــود ».پس از دیدار
باقری با مقامات ابوظبی« ،سعید خطیبزاده»
سخنگوی وزارت خارجه نیز درباره سفر معاون
سیاسی وزارت خارجه به منطقه و اظهارات

وی مبنی بر گشایش صفحه جدید بین ایران و
امارات گفت «:وزارت امور خارجه بخش موثری
از اقداماتش را در حوزه همسایگی دنبال کرده
است .به ویژه در ماههای اخیر تالشهایی را
بــرای نزدیک کــردن دیدگا ههای منطقهای
و ارتقای روابــط با کشورهای منطقه به ویژه
حوزه خلیج فارس داشته است .آقای باقری
سفرهایی را به عمان و قطر داشت و این سفر
تکمیل کننده سفرهای قبلی بود .روابط ما با
این کشورها در ابعاد مختلف پیگیری میشود.

ابعاد اقتصادی که به سطح خوبی رسیده و
تالش میکنیم با ابزار گفتوگو در خصوص
پروندههای اختالفی دیدگاههای خودمان را
نزدیک کنیم».
▪مقام صهیونیستی :روابط حسنه امارات با
ایران نگران کننده است

در این بین اما این سفر و تالش امارات برای
نزدیکی به ایــران با نگرانی صهیونیست ها
همراه شده و یک پایگاه صهیونیستی نوشت

که تلآویو از این که امــارات به دنبال ایجاد
روابــط حسنه با ایــران اســت ،بسیار نگران
شده و یک مقام ارشد این رژیم آن را تحولی
نــگــرانکــنــنــده خــوانــده اســـت .بــه گ ــزارش
رسانههای صهیونیستی ،یک مقام ارشد این
رژیم این تحول را بسیار نگرانکننده خواند و با
اشاره به روابط خوب قطر با غرب از جمله آمریکا
و در عین حال با ایران گفت «:امارات در مسیر
انجام بازی قطر است ».این مقام صهیونیست،
چرخش امارات به سمت ایران را ناشی از ضعف
دولت بایدن دانست و گفت :توافق ابراهیم به
این دلیل متولد شد که ایاالت متحده نشان
داد که قوی است و میتوان به آن اعتماد کرد.
وقتی این طور نیست ،طر ف ها نتیجهگیری
میکنند .به گزارش پایگاه خبری «اسرائیل
نشنال نیوز»« ،بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
سابقرژیمصهیونیستیماهگذشتهنیزسخنان
مشابهی را بیان کرد و گفت«:آنها شروع به
حرکت به سمت ایران کردهاند زیرا احساس
میکنند در این جا ضعف وجود دارد .آ نها
احساس میکنند که تغییری در واشنگتن و
تغییر در اورشلیم (قــدس اشغالی) رخ داده
است .پیشرفت بین کشورهای خلیج فارس و
اسرائیل در خطر است».

باقری :آمریکا باید گام اول را بردارد
درحالیکهیکمقامآمریکاییگفتهبرایجهانیکهدرآنبازگشتیبهتوافقهستهای
وجودندارد،آمادهمیشویم،همزمانافزود:هنوزتوافقباایرانممکناست
هادی محمدی – امروز اول هفته در اروپا و وین
پایتخت اتریش است و به نظر می رسد کم کم
هیئت های ایــران و  4+1و آمریکا آمــاده اوکی
کردن بلیت پروازشان به وین هستند تا بار دیگر
بر سر میزی بنشینند که قرار است برای ایران
رفع تحریم ها را بیاورد و بــرای طرف مقابل،
محدود شدن صنعت هسته ای ایران را .در این
میان روز گذشته همچنان بــازار اظهار نظرها
به ویژه مقامات بی نام و با نام ایرانی و آمریکایی
داغ بود .به نظر می رسد بر اساس گفته علی
باقریمذاکر هکنندهارشدایراندرمذاکراتکه
گفته آمریکا توافق را ترک کرده و باید گام اول را
بردارد ،دوباره باید شاهد آغاز بازی «اول تو» در
مذاکراتباشیم.
▪باقری  :ایــران از درخواستهای خود در
مسیراحیایبرجامعقبنخواهدنشست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتوگو با
خبرگزاری«آنسا»یایتالیابابیاناینکهجمهوری
اسالمی ایران از درخواستهای خود در مسیر
احیایتوافقهستهایسال ۲۰۱۵عقبنخواهد
نشست ،افــزود :از آن جایی که این آمریکاییها
بودند که توافق را در سال  ۲۰۱۸ترک کردند،
وظیفهآنهاستکهگاماولرابردارند.
طبق گ ــزارش ایــن رســانــه ایتالیایی ،وی در
اظهاراتیدرهواپیماهنگامبازگشتازمذاکرات
پنج روزه وین ،تاکید کرد که پیشنهادهای ایران
منطقیومستدلاست.
مذاکرهکننده ارشد تهران گفت :حتی دولت
جو بایدن هم معتقد اســت که خــروج ایــاالت
متحده از توافق (بــه تصمیم سلف او ،دونالد
ترامپ) اقدامی غیرقانونی بوده است .بنابراین
بر عهده آن هاست که اولین گام برای احیای
توافق را بردارند .دربــاره اروپاییها نیز ،آنها
هم به تعهدات خود برای جبران اقــدام آمریکا
احترام نگذاشتند.باقری با رد انتقادات غرب از
پیشنهادهایی که در وین از سوی ایران مطرح
شد ،گفت« :این پیشنهادها منطقی و مستدل
هستندومیتوانندبهعنوانمبناییبرایمذاکره
مورداستفادهقرارگیرند.طرفهامیتوانندپیش
نویسهای خود را ارائه کنند اما ما انتظار داریم
کهپاسخمنطقیبهپیشنهادهایایرانبدهند».
▪مقامارشدایران:پیشنهادهایایرانکامال
مطابقبابرجاماست

همچنین یک مقام ارشــد وزارت امــور خارجه

کشورمان روز گذشته در نشستی توجیهی به
تشریحآخرینوضعیتمذاکراتوینپرداختو
گفت که جمهوری اسالمی ایران پیشنهادهای
عمل گرایانه روی میز گذاشته و طرفهای
مقابل باید پاسخی درخور یا حتی پیشنهادها و
ایدههایتازهخودرابهصورتمکتوبومشخص
ارائه کنند.این مقام ارشد ایرانی افزود  :متن
پیشنهادی ایران مبتنی و براساس پیش نویس
 ۶دور قبل بوده و همان متن مبنا قرار گرفته و
اصالحاتوپیشنهادهایمدنظرایرانرویمتن
مشخص شده و ارائه شدهاند .این پیشنهادها از
آن جهت که کامال منطبق بر برجام ارائه شده،
طبیعتا حداکثری نبوده و نیستند اما متاسفانه
رویکردطرفمقابلبهتعهداتشحداقلیاست.
▪علتنگرانیآمریکاواروپا

این مقام ارشد وزارت خارجه اظهار کرد :تصور
من این است که به ویژه طرفهای اروپایی و
همین طور آمریکا که مرتب با این سه کشور در
ارتباط است ،انتظار آن را نداشتند که ایران
در این مرحله با متنی کامل که هم در انطباق
با برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
توگوهای ادوار
است و هم اصول مشترک گف 
پیشین را حفظ کرده ،وارد مذاکرات شود .به
همین دلیل نیز بود که طرف مقابل از زمان
دریافتاینپیشنویسهابحثتوقفگفتوگو
و بازگشت به پایتختها برای دریافت مشورت
را مطرح کرد.
ن که روشن
این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان ای 
است که طرفهای غربی که با تصور اعطای
امتیازات اندک و دریافت امتیازات حداکثری
به وین آمدهاند ،از متون پیشنهادی و خواسته
های روشن جمهوری اسالمی ایران رضایت
کامل نداشتند ،یادآور شد :اما هیچ یک از این
کشورها نتوانستند بر این متون ایراد حقوقی
بگیرند یا آنهــا را در تضاد با برجام توصیف
حشدهازسویاینکشورها
کنند.تنهانکتهمطر 
این بود که اوال حتی حاضر به اعطای امتیازات
مصرح در برجام نیستند و ثانیا تمایل ندارند
مباحثی را که در پیشنویسها آمدهاند ،مجدد
مورد بحث بگذارند .این در حالی است که آن
چه از  ۶دور مذاکرات پیشین به دست آمده،
ش نویس است و همان طور که بارها
تنها یک پی 
گفته شده اصل اساسی همواره وجود داشته
است که هیچ توافقی در میان نیست ،مگر همه
چیز توافق شود.

▪ بیمیلی آمریکا به دست کشیدن کامل از
تحریمها،مهمترینچالش

وی خاطرنشان کرد :اکنون روشن شده است
که بیمیلی آمریکا به دست کشیدن کامل از
تحریمها ،مهم ترین چالش در مسیر پیشرفت
گفتوگوهاست .ما معتقدیم هر زمان دولت
آمریکا از کارزار فشار حداکثری دست بردارد و
فهایاروپاییدرگفتوگوهاارادهسیاسی
طر 
الزم را نشان دهند ،راه برای دستیابی سریع به
یکتوافقبازمیشود.
آنگونهکهیکدیپلماتارشدایرانیبیانکرده
است:پیشنویسهایدیگرینیز وجودداردکه
نظراتایراندرادامهدرقالباینپیشنویسها
ارائه خواهد شد .نحوه و زمان راستیآزمایی و
موارد مربوط به دریافت ضمانت خارج نشدن
مجددآمریکاازتوافق،ازجملهمواردیاستکه
درادامهمطرحخواهدشد.
▪ادعــای جدید واشنگتن دربــاره ابزارهای
جدید

در ســوی مقابل یک مقام ارشــد وزارت امور
خارجه آمریکا مدعی شد ،ایــاالت متحده در
حال تصمیمگیری است و برای جهانی که در
آن بازگشتی به توافق هستهای وجود ندارد،
آمادهمیشود.اینمقامگفت:اززمانیکهتهران
مذاکراترادرژوئنبهحالتتعلیقدرآورد،پنج
ماهونیمصبورانهمنتظربودیم.دولتایرانگفت
کهبرایآمادهشدنبهزماننیازدارد.
ویدرادامهمدعیشد:آنچهدرهفتهگذشتهو
همینحولوحوشدیدیم،معنایآمادگیبرای
آنها بود ...این به معنای تداوم تسریع برنامه
هستهایآنهابهویژهبهروشهایتحریکآمیز
بود تا اهرمی برای گرفتن امتیازات غیرمنطقی
بسیارفراترازمحدودهتوافقاولیهبهدستآورند.
این مقام ارشــد آمریکایی با اشــاره به دو سند
ارائه شده از سوی هیئت ایرانی ،ادعا کرد :اما

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
چاپخانه هنرسرزمین سبز
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

اذانصبحفردا 5:31

طلوعآفتابفردا 7:01

اخبار

تأکید امیرعبداللهیان بر تدوین افق
بلندمدت برای همکاری ایران و
قرقیزستان

«طلعت بیک مصدقاف» معاون رئیس جمهور و
رئیسشورایامنیتملیقرقیزستانکهبرایانجام
یک دیدار رسمی سه روزه به تهران سفر کرده است،
صبح دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده مقام
معظمرهبریودبیرشورایعالیامنیتملیدیدار
و دربــاره طیف وسیعی از همکاریهای دوجانبه،
منطقهای و بینالمللی با او گفت وگو کرد .دریابان
شمخانی در ایــن مالقات با اشــاره به اشتراکات
تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک تصریح کرد:
«با برنامهریزی مناسب میتوان همکاری میان دو
کشور در همه سطوح را گسترش و تعمیق داد».
دیدارهای رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان
به همین جا ختم نشد و مصدق اف با حسین امیر
عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان نیز دیدار کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار بر ضرورت تدوین افق
بلندمدت برای همکاریها بین دو کشور تأکید و
بهرهبرداری آزمایشی از کریدور ریلی قرقیزستان-
بندرعباسرابااهمیتتوصیفکرد/.نورنیوز

جزئیات فرود اضطراری یک پهپاد در
چهارمحال و بختیاری
روزگذشتهتصاویریازسقوط یکپهپادوانتقالآن
با بالگرد نظامی در محدوده روستای میهه از توابع
شهرستانکوهرنگاستانچهالمحالوبختیاری
منتشر شد .پهپادی که به گفته بعضی رسانه ها،
پهپادایرانیسیمرغو RQ-170آمریکاییاست.در
همینراستا،جعفرمردانی،معاونسیاسیامنیتی
استاندارچهارمحالوبختیاریگفت«:پهپادسقوط
کرده در کوهرنگ ،ماموریت بــارور کردن ابرها را
داشت .او اعالم کرده که این هواپیمای شناسایی
ساعت ۱۹پنجشنبهیازدهمآذرازفرودگاهشهرکرد
بهسمتغربشهرکردحرکتکردوبهدلیلشرایط
نامساعدجویسقوطکرد».ویافزود«:اینپرندهبه
علتشرایطنامساعدمنطقهکوهرنگووزششدید
باد یک ساعت پس از بلند شدن از زمین اقدام به باز
کردن چترمیکندوروزگذشتهتوسطکارشناسان
بهصورتزمینیبهمبدأمنتقلشدهاست/».ایرنا

مذاکرهکنندگان جدید تهران روز دوشنبه با
پیشنهادهاییبهمیزمذاکرهبازگشتندکهعقب
نشینی از هر یک از مصالحههایی بود که ایران
قب ً
ال مطرح کرده بود .همه مصالحههایی را که
دیگران و ب ه ویژه ایاالت متحده کرده بودند ،به
جیب میزد و درخواستهای بیشتری مطرح
میکرد.
اینمقامآمریکاییگفت:اگرایرانبهاینرویکرد
ادامه دهد ،ما به روشهایی تعدیل خواهیم کرد
کهبهنظرمنکام ً
البدیهیاست.
همچنین خبرگزاری «اسپوتنیک» گزارش داد
اینمقاموزارتخارجهآمریکاروزشنبهاعالمکرد
واشنگتن امید خود را در این خصوص که هنوز
توافق با ایران ممکن است ،از دست نمیدهد و
درعینحالفکرمیکندهنوززوداستکهبگوید
توافققابلنجاتاست.

رئیس کــل دادگــســتــری اســتــان اصفهان گفت:
برخی معترضان  ۵آذر اصفهان از روز یک شنبه
آزاد شدند .حجت االســام اســـدا ...جعفری در
حاشیهنشستمجمعرهروانامربهمعروفونیروی
انتظامی اصفهان ،در خصوص آخرین وضعیت
دستگیرشدگان حــوادث  ۵آذر شهر اصفهان ،با
ن که افرادی که تحت قرار و وثیقه بودند
اشاره به ای 
از روز یک شنبه با معرفی وکیل و وثیقه گذار طبق
قانونآزادمیشوند،تصریحکرد:تعدادیازمحرکان
اصلیبودندکهآنهاییکهبازداشتموقتداشتند
حق اعتراض داشتند و به اعتراض آن ها رسیدگی
شدهاست/.مهر

▪لفاظی بنت :ایران باید غنیسازی اورانیوم
راقبلازادامهمذاکراتوینمتوقفکند

توئیت سیاسی

در ادامــــه تــقــای صهیونیست هــا بــرای
سو ءاستفاده از وقفه ایــجــاد شــده در رونــد
مذاکرات وین ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
گفت که قدرتهای جهانی باید تهران را تحت
فشار بگذارند تا غنیسازی اورانیوم را قبل از
ادامه مذاکرات متوقف کند.
«نفتالی بنت» در جلسه کابینه خود گفت:
من از هر کشوری که در وین با ایران مذاکره
میکند میخواهم که موضع محکمی اتخاذ
کند و به ایران بفهماند که نمیتوانند همزمان
هم غنیسازی اورانــیــوم انجام دهند و هم
مذاکره کنند .هدف ما این است که از پنجره
فرصتی که بین دورها باز شده استفاده کنیم
تا به دوستان خود در ایــاالت متحده بگوییم
«دقیق ًا زمان استفاده از ابــزاری متفاوت در
برابر تاخت و تاز ایــران در حــوزه غنیسازی
است».

معترضان ۵آذر در اصفهان به قید وثیقه
آزاد شدند

توئیتروزگذشته امیرآبادیفراهانی نمایندهمردم
قموعضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمی.

