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تازههای مطبوعات
••هــمــشــهــری -هــوشــنــگ ص ــدف ــی در
یادداشتی با عنوان«شلیک به رسانه های
مکتوب» نوشت :دستی از دوردسـتهــا یا
داخل کشور در تکاپوی شلیک به رسانههای
مکتوب بــوده؛ رسانههایی که در طول این
سالها با تیراژ 900هــزار نسخه توانستند
در سپهر سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
کشور تأثیرگذار باشند اما از دیمــاه سال
گذشته به این طرف ،بازار آشفته کاغذ رمق
رسانههای مکتوب مستقل را گرفت و بخش
زیادی از آن ها را به محاق برد  ،خیل زیادی
از روزنامهنگاران را خطر خانهنشینی تهدید
میکند و حتی نفس رسانههای دولتی را به
شماره انداخته است.
••کیهان -اکنون سه سال از روز آغاز اجرای
تعهدات  5+1ذیل برجام سپری شده است.
عالوهبر بیدستاوردی برجام ،اکنون بیش
از دو هفته از آغاز سال  2019سپری شده
است و جز وعدههای پــوچ ،چیزی از بسته
اروپاییو spvنصیبایراننشدهاست.کانال
مالی اروپا ( )spvحتی اگر اجرایی نیز بشود،
چیزی فراتر از نفت در برابر غذا و دارو نیست.
••ایران -آیتا ...سبحانی از مراجع تقلید با
اشاره به این که برخی تخلفات در کشور زیاد
شده است ،گفت :امــروز شاهد هستیم که
منبرهای تعلیمی و سازنده کم شده است؛
منبرهای تعلیمی که پای آن شــراب خوار
توبه میکرد و بی نماز ،نمازخوان میشد کم
شده است.

...

انعکاس
••خبرآنالین نوشت  :دامــاد امــام موسی
صــدر به اظــهــارات اخیر آیـــتا ...موسوی
خوئینی که امام موسی صدر و شهید چمران
را غیرهمراه با انقالب اسالمی ایران خطاب
کرده بود ،واکنش نشان داد و گفت  :خطاب
به این اردوگــاه باید بگویم ،زمانها عوض
میشود و شما برای اهداف سیاسیتان باید
شکل عمل خود را به روز کنید ،نمیشود
با همان شگرد  40-50ســال قبل یعنی
تخریب دیگران ،امروز هم خودتان را صاحب
منزلت کنید...اکثر انقالبیون آن زمان زیر
چتر امام موسی صدر فعالیت میکردند و
امام خمینی ،امام موسی صدر را فرزند خود
میخواندند.
••انــصــاف نیوز نوشت  :حجت االســام
محمدجوادباقریامامجمعهبخشاسالم در
استان گیالن با بیان این که «فیلتر کردن
تلگرام جوانان آتش به اختیار در جنگ نرم را
خلعسالحکرد»،افزود:تلگرامبایدرفعفیلتر
شودتاجوانانانقالبیبااستفادهازهمینفضا
بردهاندشمنبکوبند.
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آغاز انصراف کشورها از حضور
در نشست ضدایرانی ورشو

طاهری -بعد از ادعــای وزیــر خارجه
آمریکادربارهدعوتاز 70کشورمختلف
برای شرکت در نشست ضد ایرانی در
لهستان ،یک رسانه آمریکایی از احتمال
حــضــور نیافتن مــقــامــات کشورهای
اروپایی و نیز اعضای اتحادیه اروپایی و
مسئول سیاست خارجی این اتحادیه
در ایــن نشست خبر داد و همزمان
جمعی از فعاالن ضدجنگ در آمریکا
و دیگر کشورها نیز با امضای طوماری
از کــشــورهــای اروپــایــی خواستند در
ایــن نشست شرکت نکنند .براساس
گزارشفارس،جمعیازفعاالنسیاسی
و اجتماعی آمریکا برای مقابله با کمپین
ایــرانهــراســی بــه رهــبــری واشنگتن،
طوماری را در وبگاه گروه غیردولتی و
ضد جنگ ُ
«کدپینک» بـهراه انداختند
و از کشورهای اروپــایــی خواستند به
کارزار «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا
علیه تهران نپیوندند .در این مطالبه که
تاکنون حدود سه هزار امضا جمعآوری
کرده ،با تاکید بر عبارت «صلح با ایران»
از کشورهای اروپــایــی خواسته شده
نشستضدایرانیآمریکاراکهقراراست
 ۲۴و  ۲۵بهمن در لهستان ( ۱۳و ۱۴
فوریه) برگزار شود ،تحریم کنند .در متن
توضیحی این طومار آمده است« :هدف
از این کنفرانس ،مهیا کردن زمینه برای
درگــیــری غیرضروری با ایــران است.
بهجای نشستی برای مقابله با ایران،
ما از جهان میخواهیم که به ایــاالت
متحده برای بازگشت به توافق هستهای
ایرانفشاربیاورد...وتحریمهایمخرب
علیه ایــران را مرتفع کند» .جمعی از
فعاالن سیاسی ،دانشگاهی و اجتماعی
سرشناس آمریکایی که این طومار را
امضا کردهاند ،در نامهای به اتحادیه اروپا
اعالم کردند« :ما از شما میخواهیم که
در این نشست شرکت نکنید و در عوض،
نشست دیگری را با تمام کشورهای
منطقه از جمله ایران ،میزبانی کنید».

▪ واکنش منفی اتحادیه اروپا به
نشست ضدایرانی ورشو

درهمینبارهنشریه«والاستریتژورنال»
همروزپنجشنبهازشرکتنکردن«فدریکا
موگرینی» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در نشستی خبر داد که قرار
استماهآیندهعلیهایراندرلهستانبرگزار
شود.خبرنگارایننشریهاینخبررابهنقل
ازیکمقامارشداتحادیهاروپامنتشرکرده
و نوشته است که درباره مشارکت وزیران
خارجهکشورهایاتحادیهاروپاهم«ابهام
لاستریتژورنالبا
زیادی»وجوددارد.وا 
بیاناینکهاحتماالوزیرانخارجهشماری
ازکشورهایعضواتحادیهاروپاازشرکتدر
نشستورشوخودداریمیکنند،نوشته
استکهتالشپمپئوبرایکشاندناتحادیه
اروپا به کارزار فشار به ایران ،با دشواری
مواجه شده است .بر اساس این گزارش،
فرانسه احتماال از اعزام وزیر خارجه خود
بهایننشستخودداریمیکند.انگلیس
و آلمان هم هنوز دربــاره سطح حضور در
ایــن نشست تصمیمگیری نکردهاند.
وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز اعالم کرده
که به دلیل تداخل برنامههایش ،در این
کنفرانسشرکتنمیکند.یکدیپلمات
اروپاییبهوالاستریتژورنالگفتهاست
کهاتحادیهاروپابه«یکائتالفضدایرانی
نمیپیوندد».بهنوشتهاینروزنامه،برخی
ازدیپلماتهایاروپاییانتخابلهستان

رسانه های آمریکایی به نقل از منابع آگاه خبر دادند :

اعتراف بزرگ آمریکا به شکست سیاست
فشار بر ایران

به عنوان میزبان ایــن نشست را تالش
ایــاالت متحده بــرای تفرقه انداختن در
میان اعضای اتحادیه اروپــا دربــاره ایران
ارزیابی کردهاند .در همین زمینه ،منابع
لبنانیهمبهشبکهخبریالمیادینخبر
دادنــد که لبنان درخواست آمریکا برای
شرکتدرکنفرانسضدایرانیدرلهستان
را رد کرده است«.سرگئی الوروف» وزیر
امور خارجه روسیه هم تصریح کرد :اگر
چهمسکودعوتنامهحضوردرکنفرانسی
ضدایرانیراکهآمریکادرلهستانبرگزار
میکند،دریافتکردهامابهنظرمیرسد
کل برنامه این نشست به منظور پیشبرد
رویکردهایآمریکابرایمقابلهباایراندر
منطقه طراحی شده است .وزیر خارجه
روسیه افزود« :با تمام احترامی که برای
لهستان قائلم ،بــه نظر مــی رســد این
نشستقصدداردحدود ۵۰وزیرخارجه
کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد
تا صرفا بر روند تصویب سندی که آمریکا
و لهستان آن را تنظیم کردهاند ،نظارت
داشته باشند ».همچنین روزنامه عبری
زبان هاآرتص نیز با پیش بینی شکست
ایــن نشست نوشت :مشکل بــزرگ در
برابر کنفرانس ورشو آن است که هیچ
کس حاضر نیست سیاست های پر هرج
ومــرج و مطرود ترامپ را در خاورمیانه
فراموشکند.

ادیب -دولت آمریکا در یک ارزیابی جدید و محرمانه اعتراف کرده که سیاست
فشارحداکثریبهایراننتوانستهبهاهدافخوددستیابدوتهراندرمقابلادامه
فشارهاهممقاومتخواهدکرد.بهنوشتهپایگاهتحلیلی«المانیتور»،اندیشکده
«گروه بینالمللی بحران» در گزارش تازه خود به نقل از یک مقام بلندپایه دولت
آمریکانوشتهاست«:یکارزیابیداخلیاولیهکهتوسطدولتانجامشده،بهاین
نتیجهرسیدهکهرویکردآمریکاهنوزنتوانستهرفتارایرانراتغییردهدیاتهرانرا
پایمیزمذاکرهبکشاند».بهگزارشخبرگزاریصداوسیمادراینارزیابیتأکید
شدهکهآمریکانهابزارچندانیبرایفشاربرایرانداردونهازحمایتبینالمللی
برخوردار است .همچنین در این گزارش پیش بینی شده ایران بقیه فشارها را
نیزتحملخواهدکرد.براساسگزارشالمانیتورسخنگویشورایامنیتملی
آمریکا از اظهار نظر در باره این ارزیابی که به مناسبت سومین سالگرد برجام
انجام شده ،خودداری کرده ،وزارت خارجه آمریکا هم وجود این ارزیابی را رد یا
تأییدنکردهوصرفاگفتهخروجآمریکاازتوافقهستهای،ایرانراازمیلیاردهادالر
درآمد نفتی محروم کرده است .به گزارش فارس در اظهارنظر این مقام دولت
آمریکا از بروز آشوب و ناآرامی در ایران حمایت و چنین ناآرامیهایی «شجاعانه»
توصیفشدهاست.براساساینگزارش،جمعبندیاینگزارشمبنیبرشکست
سیاست فشار حداکثری به ایران ممکن است مقامهای آمریکایی را به سمت
تالشبرایمتقاعدکردناتحادیهاروپابهفشارعلیهایرانسوقدهد.عالوهبراین
احتمال میرود آمریکا آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای ایجاد یک «بحران
بازرسی»دربارهپروندههستهایایرانتحتفشارقراردهد.بهگزارشایرنا،علی
واعظکارشناسگروهبینالمللیبحراندراینبارهبهالمانیتورگفت«:اینارزیابی
داخلی دولت آمریکا که ایران می تواند دوران کارزار فشار حداکثری را پشت سر
بگذارد،ممکناستمقاماتدولترامتقاعدسازدکهبرایموفقیتاینسیاست
دولت های اروپایی را بیشتر با خود همراه سازند ،چرا که هیچ کدام ازهدف
هایمختلفاعالمشدهدولتآمریکا،ازایجاداعتراضاتداخلیتاتغییررفتاریا
بازگشتایرانبهمیزمذاکره،محققنشدهاست».اینکارشناسبهمنقضیشدن
تحریمهایتسلیحاتیایراندرسال 2020اشارهکردوگفت« :اگراینتحریمها
لغوشود،ایرانمیتواندباخریدتسلیحاتمتعارفازروسیهوچینتواناییدفاعی
خودراتقویتکند .درآنمرحله،دیگرتوقفتوافقهستهایسختترخواهدبود.
بنابراین هرچه زمان می گذرد فشارها افزایش خواهد یافت اما هیچ راهی برای
متوقفساختنشورایامنیتازلغوتحریمها(درسال)2020وجودندارد،مگر
اینکه JCPOAمردهباشد».

وعده جدید برای راه اندازی SPV؛ توئیت های ظریف و عراقچی در سومین سالگرد برجام

«الرنسنورمن»خبرنگارنشریه«والاستریتژورنال»بهنقلازمنابع
آگاه مدعی شده که ساز و کار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران
احتما ًال ظرف دو تا سه هفته آینده و به میزبانی فرانسه ثبت میشود.
این جدیدترین وعده اروپایی ها برای کاهش آثار خروج آمریکا از
برجاماست.اینروزنامهنگارغربیادعاییراکههفتههاپیشدرباره
 SPVمطرحشدهبود،تکرارکردوگفت«:اینسازوکاردرفرانسهثبت
میشود و مدیر آن نیز یک بانکدار ارشد آلمانی خواهد بود .انتظار
میرود انگلیس نیز به عنوان سهامدار به این ساز و کار بپیوندد ».این
اقداماتچندجانبهبرایآناستکهوزارتخزانهداریآمریکانتواند
این سازوکار را به راحتی تحریم کند .وی همچنین نوشته است :بر
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خالفآنچهپیشتربرنامهریزیشدهبود،درنشستهفتهآیندهوزیران
خارجه اتحادیه اروپا تصمیمی درباره ایران و کانال پرداخت اتخاذ
نمیشودواحتماالاینتصمیمدریکنشستغیروزارتیدرهفتههای
آینده گرفته خواهد شد .همزمان با این ادعا سخنگوی اتحادیه اروپا
اعالمکردهکهکانالویژهمالیاروپاموسومبه«اس.پی.وی»درآستانه
راهاندازیاست.بهگزارشرادیواروپایآزاداینمقاماروپاییدرعین
حالکهازقریبالوقوعبودنراهاندازی SPVسخنگفته،افزودهاست:
زمان مناسب برای ارائه این طرح هنوز فرا نرسیده است  .در همین
حالمحمدجوادظریفدرتوئیتیبهمناسبتسومینسالگرداجرای
برجام که همزمان با چهلمین سال فرار شاه مخلوع از کشور بوده،

نوشت 40« :سال پیش در چنین روزی ایرانیان عامل دست نشانده
آمریکارامجبوربهترکایرانکردند.سهسالپیشنیزدرچنینروزی
برجامبهاجرادرآمدوبهسالهاامنیتیسازیایرانپایانداد.بهرغم
دسیسههایآمریکادرمقابلایراندر ۴۰سالگذشتهونیزخروجش
ازبرجامایرانیانافسانهقدرقدرتیآمریکارادرهمشکستند».عباس
عراقچی هم در صفحه شخصی خود به زبان انگلیسی توئیت کرد:
«امروزسومینسالگردتوافقهستهایایراناستکهنشاندادآمریکا
چقدر غیرقابل اعتماد و اتکاناپذیر است .یک رئیس جمهور امضا می
کند ،دیگری خارج می شود! از رئیس جمهور ترامپ ممنونیم که این
رانشانداد.شرمباد!»

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

این رابطه «دو طرفه» است!

همه روابط در عالم دوسویه است؛ نه تنها در
روابــط انسانی و الهی قاعده بر تناسب حق
استوتکلیف،بلکهدرروابطنظامطبیعتنیز
تا آب و خاک و هوا گیاهی را رشد ندهد از گل و
میوهخبرینخواهدبود!درنظاممعرفتیدینی
عالوه بر تأکید بر شبکه روابط متقابل انسانی
والدین و فرزندان یا همسران ،به صراحت از
رابطهمتقابلخداوبندگانونیزرابطهمتقابل
امــام و امــت سخن رفته است.ابوحمزه می
گوید:ازامامباقرعلیهالسالمپرسیدمپیشوای
جامعه چه حقی به گردن مردم دارد؟ پاسخ
داد که باید فرمانش را بشنوند و از او اطاعت
کنند ،ســؤال کــردم :او باید بــرای مــردم چه
کند؟ فرمود :باید در تقسیم بیت المال میان
آنان تفاوت نگذارد و عدالت را برقرار سازد" .
َ
َق َ
یعواُ ،ق ْل ُت
ال َحقُّ ُه َع َل ْی ِه ْم أ ْن َی ْس َم ُعوا َل ُه َو ُی ِط ُ
َ
َ
َ
ِ
قُّ
بالس ِو َّی ِة َو
م
ه
ن
ی
ب
م
س
قْ
ی
ال
ق
م
ه
ی
ل
ع
م
ه
ح
ا
َ
ِ
َ
ُ
ُ
َ َ َ ْ ْ َّ
َف َم َ ْ ْ ْ
َی ْع َ
عیة" اصول کافی ج  ١ص ٤٠٥
دل ِفی ّ
الر َ
همانگونهکهحاکمیتازشهروندانانتظارات
وتوقعاتیدارد،مردمنیزحقدارندازمسئوالن
ومدیرانجامعهانتظاراتیداشتهباشندوبیش
و پیش از آن که این رابطه دوسویه بر اساس
"باید" شکل بگیرد مبتنی بر طبیعت سنت
هــای الهی است .وقتی حاکمیت -در هر
جامعه ای حتی غیر دینی و سکوالر -وظیفه
خود را به درستی انجام داد و حقوق مردم را
رعایت کرد و فرصت تربیت صحیح را فراهم
آورد ،الجرم شهروندان نیز رفتار و عملکرد
صحیحخواهندداشت.الگویجامعهاسالمی
در این حدیث شریف رابطه ای متقابل میان
امام و امت است .امت باید مطیع امام باشند و
امام باید برای تقسیم مساوی ثروت بکوشد.
به عبارت دقیق تر؛ اگر در جامعه ای ثروت ها
و فرصت ها و امکانات به صورت برابر تقسیم
و عدالت برقرار شد و پرهیز از ستم فراگیر بود
و آزادی بیان و عقیده وجــود داشــت خود به
خود مردم از حاکمیت فرمان خواهند برد  .

...
نظامی

اعالم تمرین های نظامی
مشترک با آذربایجان
سفر دو روزه رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح
کشورمانبهجمهوریآذربایجاندرحالیپایان
یافت که ســردار سرلشــکر باقری تأکید کرد:
نیروهای دریایی دو کشــور رفت و آمد و تمرین
های مشترک بیشتری در بخش نظامی با هم
برگزار خواهند کــرد .به گزارش ایرنــا ،باقری
افزود  :روابط فعلی بین دو کشــور به هیچ وجه
کفایتنمیکند.

