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زمان بازگشت مورا از تهران رخ داده که به زعم
رسانههاینزدیکبهدولتمیتواندازنشانههای
بهبنبستخوردنازسرگیریمذاکراتبرجامی
باشد.مامورانفرودگاهفرانکفورت،برایچندین
ساعت انریکه مورا و تیمش را بعد از بازگشت از
تهران معطل نگه داشتند.البته دیروز پولیتیکو
نوشت:دلیلیکهبرایبازداشتایندیپلماتها
مطرحمیشودایناستکهاینسهمقاماروپایی
به دلیل تغییر برنامههایشان در تهران مجبور
شدهاندچندینباربلیتسفرشانبهاروپاراعوض
کنندوهمینموضوعاحتما ًالباعثارسالهشدار
خودکار به پلیس مرزی آلمان شده و پلیس هم
بدونتوجهبههویتمسافران،اقدامبهبازداشت
گسترده اقتصادی که آثار اجتماعی گسترده
دارد را باید با مــردم درمیان بگذاریم و دولت
مردمی نمی تواند جدای از توجیه مردم و تبیین
مسئله برای مردم و همراه سازی مردم حرکت
کند و این شرط ضــروری هر طرح اقتصادی با
پیامدهای گسترده اقتصادی اســت .دولــت
سیزدهم با توجه به همین نکته مبنایش را بر این
گذاشت که موضوع برای مردم تبیین شود* .
ما به لحاظ وفور کاال مشکلی نداشته و نداریم؛
هرچند ممکن است وقتی یک سیستم را از نقطه
ای به نقطه دیگر ببریم اختالل موقتی در سامانه
صورتبگیرد،هرچندایناختاللمقطعیهمبه
حداقلرسیدوماباکمبودمواجهنشدیمواقالمی
چون تخم مرغ و مرغ زیاد است و مرغ آن قدر زیاد
هستکهاحتماالبایددولتفکرکندچگونهمرغ
ها را خریداری کند که تولید کنندگان دچار ضرر
نشوند .روغن هم در انبارها و هم در کارخانه ها
موجوداستهرچندممکناستبهدلیلتغییراز
یکوضعیتدربرخیساعاتدربرخی فروشگاه
ها تغییر موقت ایجاد شود *.درباره صدور برخی
فراخوانها بــرای برگزاری تجمع اعتراضی؛
باید گفت تعداد فراخوانها خیلی گسترده
است و دشمنان ملت خیلی خوب فعال هستند

و دلیلش هم روشن است چون آن ها میدانند
اگر از مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم که
به لطف خدا عبور خواهیم کرد ،ملت ایران در
نقطهجدیداقتصادیوملیقرارمیگیرد*.همه
تالش دشمن این است که طرحی را که همه
اقتصاددانان آن را تایید می کنند نگذارند اتفاق
بیفتد و اصالح اقتصادی رخ دهد و همچنین
تالش دارند به هر بهانه ای مردم را مثال به میدان
بیاورند ولی مردم ما عمیقا به انقالب و نظام و
دولت شان اعتماد دارند و طبیعتا این اتفاق نمی
افتد*.مردم از فراخوانهای دشمنان استقبال
نکردند .از قزوین تصویری نشان داده بودند که
مردم پالتو پوشیده بودند و معلوم است مربوط
به فصل و زمان دیگری است .مردم با قدرت و
صالبت از این فراخوان ها استقبال نکردند که
البته معلوم است که مردم از گروهک منافقین
و سلطنت طلبان بی آبرو حمایت نکنند و فقط در
چند جا چند نفر تا چند ده نفر بودند که تجمع با
تالش فرماندهی انتظامی پایان یافت.در غرب
وقتی چیزی کم می شود غارت میکنند ولی
در کشور ما حتی هجوم به فروشگاه ها هم نبود و
حداکثر در برخی جاها صف داشتیم که محدود
بود و مشکلی هم در آن ها نداشتیم.

برجاماحیاخواهدشد؟

شمخانی خطاب به غرب  :اگر اراده ای برای بازگشت دارید ،ما آماده ایم و توافق در دسترس است
انریکه مــورا معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیهاروپابهامیدازسرگیریمذاکراتاحیای
برجام،هفتهگذشتهراهیتهرانشد.سفریکه
ظاهرامثمربودهوقراراستمذاکراتبعدازدوماه
توقفباردیگرآغازشود.ازسویدیگرامیرقطرهم
کهیکیازمیانجیهامیانایرانوآمریکاستروز
پنجشنبهواردتهرانشدهوامیدهارابیشترکرده؛
اماچقدراینخبرامیدوارکنندهاست؟بلومبرگ
معتقداستامیدکمیبهاحیایبرجاماست.این
رسانهبهنقلازچهارمقامکهنامشانبردهنشده،
نوشتهبعیداستسفرمورابهتهرانگشایشیدر
امورایجادکند.یکیازدالیلبینتیجهماندناین
سفربهزعمرسانههایآمریکایی،هزینهایاست

بااشارهبهفراخوانهایگستردهبعدازاجرایطرحاصالحیارانهها

وزیر کشور:مردم از فراخوان های
دشمناناستقبالنکردند

این روزها طرح جدید یارانه ای به تیتر یک همه
رسانه های داخلی تبدیل شده و حتی فضای
سیاسی کشور را نیز تحت الشعاع قــرار داده
است .در این بین احمد وحیدی وزیر کشور که
وزارتخانه اش نقشی کلیدی در اجرای این طرح
دارد ،در گفت و گویی تلویزیونی  ،از همراهی
مردم سخن گفت ،گریزی به اعتراضات اخیر
زد و درعین حال تاکید کرد که کشور با کمبود
کاال مواجه نیست .در ادامــه بخش های مهم
اظهارات اخیر وزیر کشور را به گزارش همشهری
آنالین می خوانید * :وقتی مــردم حس کنند
اجرای این طرح در راستای مبارزه با قاچاق است
همراهی می کنند...درباره علت بروز ناآرامی
پسازافزایشنرخبنزیندرسال ۹۸وعدمایجاد
ناآرامی در افزایش قیمت باید گفت طرحهای

انعکاس
••انتخاب نوشت:ناصر امانی ،عضو شورای شهر
تهران دربــاره انتصاب محمد رحیم مرتضوی،
فرزند معاون اجرایی ابراهیم رئیسی ،به عنوان
شهردارمنطقه ۹تهرانگفت:باتوجهبهشناختی
که شخصا از ایشان دارم ،توانش کمتر از بسیاری
از شــهــرداران فعلی مناطق ما نیست .من این
انتصاب را انتصاب بدی نمیبینم .نسبتی که
ایشان با آقای صولت مرتضوی دارند ،نقشی در
این انتصاب نداشته و منع قانونی وجود ندارد.
••اعتمادآنالین خبر داد:سفارت ایران در باکو
از گفتوگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران
و جمهوری آذربایجان دربــاره آخرین وضعیت
روابــط دوجانبه و اجــرای توافقات کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد«.جیحون
بایراموف» در این گفتوگو اعالم کرد بهزودی
به ایران سفر میکند.
••دیده بان ایران مدعی شد:نماینده روسیه در
سازمانهایبینالمللیواقعدروینکههمیشهبا
اظهاراتومواضعجنجالیخودخبرسازبوده،این
بارهمبهانتقادیککاربرایرانیپاسختندوزنندهای
داد.اولیانوفدرپاسخبهکاربرایرانیکهنوشتهبود:
«اکنون به فکر خود باشید که عین  ...در ِگل گیر
کردهاید»گفت:مایاشما؟!
••نورنیوز نوشت :در روزهای گذشته شایعهای
میان طرفداران دو تیم فوتبال محبوب پایتخت
سجمهوردرحاشیه
پخششدهمبنیبراینکهرئی 
دیدار با ورزشکاران در روز نهم اردیبهشت ماه،
فقط پیراهن باشگاه پرسپولیس را هدیه گرفته
است.همینموضوع،شبهاتیمبنیبرتعلقخاطر
آیتا...سیدابراهیمرئیسیبهیکیازدوتیمبزرگ
پایتخت را به وجود آورد؛ شایعهای که به سرعت در
فضای مجازی ُپررنگ و به سوژهای داغ تبدیل شد
ت شده
اما دور از واقعیت بود.بر اساس تصاویر ثب 
از دیدار ورزشکاران با رئیس جمهور ،مدیر عامل
استقاللنیزدرایندیدارپیراهنباشگاهمتبوعش
رابهآیتا...رئیسیاهداکردهاست.

که جو بایدن باید برای احیای برجام در آمریکا
پرداخت کند .بایدن زمانی به احیای برجام
خوشبین بــوده ،اما االن به این نتیجه رسیده
که قبل از انتخابات میاندورهای مجلس سنای
آمریکا که شش ماه دیگر قرار است برگزار شود،
احیای برجام سودی برای دموکراتها ندارد.
بلومبرگدریادداشتینوشته:جمهوریخواهان
در این انتخابات هر تعاملی با ایران را به عنوان
یک باج به این کشور نمایش خواهند داد و این به
نفع دموکراتها نیست .از سوی دیگر جریانی
شامل هر دو حزب آمریکا هفته گذشته به کاخ
سفیدهشداردادهاندکهکنگرهبالغوتحریمهای
سپاهمخالفاست.یکاتفاقعجیبدیگرهمدر

غروبآفتاب20:02

سیدحسن خمینی :بایدگره سیاستخارجی باز شود
قدرتدستگاهدیپلماسیایناستکههنگاممواجهشدنبا
بنبست،بتوانددرکمتراز ۲۴ساعتراهجدیدیرابازکند
حجت االسالم والمسلمین سید حسن
خمینی طــی سخنانی در دیـــدار با
جمعی از معاونان سابق وزارت خارجه
و سفیران ادوار گوناگون جمهوری
اسالمی ایــران با تأکید بر ایــن که در
سیاست گــذاری ها حتما باید مصالح
کالن دنیای اسالم و ملت ایران لحاظ
شــود ،ادامـــه داد :البته فقط دیکته
نانوشته غلط نــدارد؛ هرکسی آستین
باال می زند و وارد کاری می شود ،حتما
اشتباه هم می کند اما پیروزی نسبی

مهم اســت ،چــرا که جریان مقابل هم
دارای عقل است .کدام کشتی گیری
اســت که همیشه پیروز شــده یا کدام
تیم فوتبال هیچ گلی نخورده است؟!
مهم این است که عقالیی حرکت کنیم.
یعنی موضوعات را بشناسیم و همه
قدرت روز کارشناسی جهانی را در این
مسئله به خدمت بگیریم .به گزارش
جماران ،وی تصریح کرد :مگر حاکمان
آلمان  -مثال -مصالح خودشان را نمی
بینند؟! یا مگر دولــت چین به ایــران

اذانمغرب 20 :22

نیمه شب 00:11

آنها کرده است.هرچند ایرنا معتقد بود بین
این اتفاق و از سر گیری مذاکرات ارتباطی وجود
دارد.اینخبرگزاریدرگزارشخودمدعیشده:
«اسرائیل پشت این حادثه بوده تا مانع پیشرفت
مــذاکــرات ویــن شــود».بــا ایــن حال،دیروزدبیر
شــورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت:
مذاکراتوینبهمرحلهایرسیدهکهگرهآنتنها
با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی و
اصولی ایران باز میشود.وی افزود که آمریکا با
بدعهدی و اروپا با بیعملی ،فرصت بهرهمندی
از حسننیت اثبات شــده ایــران را به نابودی
کشاندند.شمخانی در پایان خطاب به غرب
تأکید کرد که اگر ارادهای برای بازگشت دارند،
ما آمادهایم و توافق در دسترس است.هر چند
به گــزارش فــارس ،سیدمصطفی خوشچشم،
کارشناس مسائل بینالملل با بیان ایــن که
انریکه مورا در سفر به تهران پیشنهاد جدیدی از
طرفآمریکانداشتافزود:مورااحتماالبهدنبال
وساطت اتحادیه اروپایی است و تا زمانی که
ط قرمز ایران رعایت نشود و امتیازات مورد
خطو 
درخواست ایــران دریافت نشود قطعا توافقی
در کــار نخواهد بــود.بــه گفته خــوش چشم،
هنوزمجموعهای از مشکالت باقی مانده است
که مهمترین مشکالت ،باقی ماندن تحریمها
روی افراد ،شرکتها و نهادها در لیست قرمز و
باقیماندن سپاه در لیست  FTOاست .بخشی
ازتضمینهااخذشدهاماهمچناندربارهکنگره
آمریکا و دولت آمریکا تضمینهایی باقی مانده
استکهایراناینمواردرامطالبهمیکندامااین
هابهترتیباهمیتاست،یعنیآنبخشمربوط
به لیست قرمز از همه مهمتر است ،بعد مسئله
تضمینکنگرهودولتآمریکاستودرنهایتهم
خارجکردنسپاهازلیست.FTO

تازه های مطبوعات
••رسالت  -این روزنامه با اشــاره به طرح جدید
یارانهایدولتنوشت:دراینمسیر،تکلیفقطعی
برخی دوستان ،دفاع نکردن است! چراکه هیچ
پاسگلیمثل«دفاعبد»،رقیبرادرمعرضگلزنی
قرار نمیدهد .از طرفی برخی افرادی که مسلح و
مجهزبهعلموحلمتوأمانند،بایدشانهخالینکنند
و در دل میدان حرف بخورند ،طعنه بشنوند ،آماج
تهمتها و توهینها قرار گیرند ،فریاد بشنوند و در
پاسخ،روشنگری،تبیینوترمیمکنند.اگرتبیین،
سادهبود،پیشازآن،لفظ«جهاد»نمیآمد.
••جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت  :شما
دراینجراحیسخنازآزادسازیچهارقلمکاالبه
میان آوردهاید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی
اینچهارقلمبهچهارهزارقلمکاالوخدماتسرایت
خواهدکردونتیجهاینخواهدشدکهفقرماندگار
وفاصلهطبقاتیبیشترخواهدشد.عدالتهماگر
اکنون زخمی است ،بر اثر این عمل جراحی شما
کام ً
القربانیخواهدشد.
••فرهیختگان–اینروزنامهنوشت:برخالفرفتار
دولتروحانی،حتیباوجودبرخیناهماهنگیها،
دولترئیسیتابهاینجارفتارحرفهایترینسبت
به دولت قبل از خود داشته است .تا این جای کار
یارانههای نقدی قبل از آزادس ــازی قیمتها به
حسابخانوارهاواریزشدهاست،مسئوالندولتی
مرتب در رسانههای جمعی حضور پیدا میکنند و
اطالعرسانیهامرتبانجاممیشود.
••کیهان-این روزنامه نوشت:خدا دولت دکتر
رئیسی را به داد مردم رساند که به فضل خدا و
تدبیر دولتمردانش تولید قدرت و ثروت کند.حاال
که این دولت مردمی ،پس از اقدامات اساسی
موثر و زیربنایی ،برای ترمیم و تعمیر خرابکاری
بزرگ لیبرالها قدعلم کرده و آبروی خودش را
با خدا معامله کرده است ،وقیحتر از بانیان وضع
موجودی که طعنه میزنند و آتش میافروزند
و شایعه میسازند و دل مردم را خالی میکنند
کیست؟
••دنیای اقتصاد – این روزنامه نوشت  :یافتههای
پژوهشی ،اثر تورمی طرح اصالح یارانه را برآورد
کرد .چهار مرکز پژوهشی شامل بانک مرکزی،
وزارت اقتصاد ،مرکز آمــار و موسسه پژوهش و
برنامهریزی اعالم کردهاند اثر تورمی طرح اصالح
یارانههازیر۱۰درصدخواهدبود.
••اطالعات – این روزنامه نوشت  :فراموش نکنیم
بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور ،پایین بودن
تولید ناخالص داخلی و نیز تورم فرساینده است
که مثل خوره قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه
را می خورد .تا این دو مشکل کالن حل نشود،
اقتصاد بهبود بنیانی نخواهد یافت و طرحهایی
از نوع طرح فعلی نیز ،اگر چه الزم و گریزناپذیر
است ،اما نسخه حل تنگناهای ساختاری اقتصاد
نخواهد بود.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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روابطعمومی:
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نمابرتحریریه:
051 37657772
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دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

نگفته بود وقتی ما با آمریکایی ها چند
صد میلیارد دالر تجارت داریــم ،نمی
توانیم به خاطر چند میلیارد دالر از آن
چشم بپوشیم؟! ممکن است به ذهن
بیاید که حتما این ها(حاکمان چین)
وابسته هستند ولی واقعیت این است
که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما
تفاوت حاکم وابسته و غیر وابسته در این

است که حاکم وابسته مصالح خودش را
می بیند و حاکم ملی مصالح مردم را.او
گفت :هنگام تصمیم گیری و اتخاذ
سیاست صحیح در قبال یک موضوع،
ابتدا باید فکت ها را به درستی بشناسیم
و سپس بتوانیم به طور عقالیی اتفاقات
بعدی را پیش بینی کنیم .مثال اآلن
بگوییم در جــریــان جــنــگ روســیــه و

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
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نگاه سوم

شبکه«المیادین»بهتازگیدرگزارشیبه  بررسی
مهمترین و خطرناکترین پهپادهای راهبردی
جهان پرداخت که در میان آنها نام تعدادی از
پهپادهای ایرانی به چشم میخورد .کمان ،۲۲
شاهد ،۱۲۹-یاسر ،آرش،کرار،مهاجر ۶وصاعقه
ازجملهپهپادهاییهستندکهنامآنهادرفهرست
المیادین و در کنار پهپادهایی نظیر پهپاد روسی
« اوختونیک»« ،پرداتور سی (آونجر)» آمریکایی،
«وینگلونگ »11چینیو «امکیوریپر»انگلیسی 
قرارگرفتهاست/.فارس

چهره

مصباحیمقدم:بایدبهدولتیکسال
فرصتبدهیم
عــدهای گذشت  9مــاه از روی کــار آمــدن دولت
سیزدهم را فرصت کافی بــرای ارزیابی کارنامه
آن میدانند و عدهای دیگر بر این نظر هستند که
هنوز قضاوت زود است .یک عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام که قائل به دیدگاه دوم است در
اینباره میگوید :باید به دولــت آقــای رئیسی و
کابینه وی ،حداقل یک سال فرصت داد تا خدمات
خودرابهمردمارائهکنندوبرنامههایخودراقدری
پیش ببرند.غالمرضا مصباحی مقدم می افزاید:
قبولدارمکهبرخیانتقادهاواعتراضهادرداخل
وجوددارد.مننیزایناعتراضهارابهجامیدانمو
انتقادهاییکهمطرحشدهکامالوارداستچونهر
کاال یا خدماتی که ناگهان با افزایش قیمت مواجه
شود،خودبهخودبانگرانیدرجامعهمواجهخواهد
شد و به دنبال آن طبیعی است که مردم ناراحت
شوند،انتقادکنندیااعتراضیداشتهباشندکهمن
بهآنهاحقمیدهم.امااگربهدولتفرصتبدهیم
تابتواندبرنامههایخودراکهآغازکرده،بهسرانجام
مطلوب برساند ،این انتقادها و اعتراضها تعدیل
خواهد شد و به آرامش در جامعه مبدل میشود.
بنده معتقدم اگر آقای روحانی هم در دولت قبلی
این کار را انجام مــیداد ،مطمئن باشید جریان
مقابل به حمایت از دولت دوازدهم برمیخاست؛
چون حذف ارز ترجیحی ،عادالنهترشدن یارانهها
بــرای مــردم و حمایت از معیشت بهویژه اقشار
ضــعــیــف و دهـــکهـــای پایین
جـــــامـــــعـــــه،
جـــزو اهـــداف
نــظــام اســت/
فردانیوز

اوکراین قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟!
آیا دنیا وارد جنگ سرد می شود؟ رابطه
کشورها و قــدرت هــای بــزرگ در این
قضیه چگونه است؟ این جا باید افراد
دارای تجربه بــا تکیه بــر دانــش روز،
مطلع از مسائل و دارای تحلیل ،وارد
شوند .دوم این که ،در این مسئله منافع
اصلی و فرعی و تحلیل های درست و
منیت
غلط را گم نکنیم .سوم این کهّ ،
ها و نگاه های بخشی و جناحی وارد
نشود.سید حسن خمینی با بیان این
که هیچ کس نمی تواند بگوید در همه
حــوزه ها کارشناس اســت و از همین
رو ،طبیعتا خرد جمعی باید کار را به
پیش ببرد ،اف ــزود :ظرفیت درونــی و
قدرت کارشناسی جمهوری اسالمی
بسیار قوی است و واقعا ناشکری است

که از توانایی مجموعه مدیریتی این
چهار دهه استفاده نکنیم .این مجموعه
قــدرت و تــوان حل مشکالت در حوزه
اقتصادی و سیاست خارجی را دارد.
وی گفت :قدرت یک دیپلمات و دستگاه
دیپلماسی این است که هنگام مواجه
شدن با بن بست در یک مسیر ،بتواند
در کمتر از  24ساعت راه جدیدی را
باز کند؛ ولو این که آن راه حل با مسیر
به ظاهر  180درجــه مخالف ،امــا در
واقع در راستای هدف باشد.وی تأکید
کرد :امروز همه مسائل کشور به حوزه
سیاست خارجی گره خورده و باید گره
این حوزه را باز کرد و توان مدیریتی و
خرد جمعی جمهوری اسالمی ایران که
طی این  43سال با آزمون و خطا ساخته
شده ،می تواند این کار را انجام بدهد.

