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تازههای مطبوعات
••آرمــان ملی -اکبر ترکان مشاور پیشین حسن
روحانی معتقد است که دولت پنهانی در کابینه
روحانیوجودندارد.
••اعتماد -این روزنامه خبرتشکیل کمیتهای را
که یاران سابق احمدی نژاد ،موتلفه و پایداری برای
تعیینرئیسمجلسشکلدادندباتیتر«خداحافظی
رسمی با سردار» منتشر و در آن به این نکته اشاره
کرده است که احتماال خروجی این کمیته کسی
غیر از قالیباف خواهد بود .روزنامه شرق نیز با این
توضیحکه«احمدینژادیهاوجبههپایداریحامی
میرسلیم شدند» تیتر عکس خود را «ائتالفعلیه
قالیباف»انتخابکرد.
••جوان -این روزنامه با تیتر «خاص ترین احیا در
روزگار کرونا» به حال و هوای متفاوت شب های قدر
امسالاشارهوبیانکرد«:مردمبارعایتپروتکلهای
بهداشتی بهانهرا ازمخالفان بازگشایی اماکن
مذهبیگرفتند».
••شرق-احمدعظیمیبلوریاناستادپیشینمریلند
گفت«:اگرترامپانتخاباتراببازد،کرونایسیاسی
تاحدیمهارخواهدشد.اگرترامپبرندهشود،ایران
همبایدماننددیگرکشورهایخاورمیانهدرمبادالت
خودباهمسایگانماسکبزند،ازآنهافاصلهبگیرد
وازگردهماییبرایهمکاریمنطقهایبپرهیزد...
نکته مسلم این است که فاتحه همکاری بینالمللی
خواندهشدهوراهبرایجنگجهانیسومبازترشده
است».
••کیهان-تغییروزیرصمتدرهفتهگذشتهسومین
تغییر در این وزارتخانه بود روزنامه کیهان با اشاره به
ایننکته،باتیتر«مشکلازبازیکناناستیامربی؟»
به بررسی عوامل برکناری متعدد وزرا در کابینه
حسن روحانی پرداخته و نوشته است که مشکل از
مربی(دولت) است که اندیشه شکست خوردهای را
از خود به جا گذاشته و آن چشم امید به غرب است و
دراینبینچندوزیرهمآمدندورفتند.

انعکاس
••جهاننیوزنوشت:فتاحرئیسبنیادمستضعفان
با اشاره به واکنش رهبر انقالب درباره تعیین حد و
مرزکمکهایبنیادبرایحمایتازقشرهایآسیب
دیده از شیوع کرونا گفت :من از رهبر انقالب درباره
حد و حدود کمکهای بنیاد سوال کردم و ایشان به
منفرمودندکههیچحدیبرایکمککردنندارد.
••مشرق نوشت  :سال گذشته نفتکش ایرانی
هنگامعبورازتنگهجبلالطارقتوسطنیرویدریایی
انگلیس ربوده شد و امروز پنج تانکر پر از سوخت در
یک خط پشت سر هم از همین منطقه در حال عبور
هستندوخبریازنیرویدریاییملکهنیستوارباب
آن سوی آتالنتیک هم که در این منطقه چند پایگاه
دریایی دارد ،جرئت نزدیک شدن به این حاملهای
سوخت را که به سمت ونزوئال در حرکت هستند،
ندارد.
••سایت  598نوشت  :شاید در برخورد اول برای
شما ســوال باشد که بهطور مثال وزارت خارجه
اسرائیل چرا در باره "آشرشته ایرانی" یا "گوجه
سبز" یا مثال "سریال پایتخت" اظهارنظر می کند؟!
امااینموضوعحقیقتدارد،ورودنهادهایامنیتی
رژیمصهیونیستیبهعرصهرسانهوتالشآنانبرای
ی است که نباید
اثرگذاری بر کاربران ایرانی واقعیت 
سادهازکنارآنگذشت.
••نــامــه نــیــوز نــوشــت  :مصطفی هاشمیطبا
گفت :اگــر آقــای ظریف وارد عرصه انتخابات
ریاستجمهوریشودوحتیاگررئیسجمهورهم
بشودبازهمدرحوزهاجراییکاریازپیشنمیبرد
زیرابرنامهایمنسجمبرایادارهکشوروجودندارد؛
ازسویدیگرپیروزیدرانتخاباتریاستجمهوری
بــرای او چندان آســان هم نخواهد بود زیــرا فقط
نخبگان و روشنفکران به او اقبال نشان میدهند
و معموال مــردم عــادی به شعارهای بیبرنامه و
پوپولیستیرأیمیدهند.
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معنایاعداداتمیایران

هادی محمدی – حسن روحانی رئیس جمهور
کشورمان به تازگی با اشاره به پاراگراف آخر نامه
ای که دو سال قبل برای سران کشورهای باقی
مانده در برجام نوشته بود  ،از عواقب وخیم و
شکستتاریخیبرایآنهاخبردادکهدرصورت
هرگونه بازگشت قطعنامه های شورای امنیت
یا تمدید تحریم های تسلیحاتی ایــران که طبق
قطعنامه  2231باید از روز 27مهر امسال لغو
شوند ،اتفاق خواهد افتاد  .پیش از این یک منبع
آگاه به روزنامه خراسان گفته بود که طرح ایران
برای مقابله با این اقدام آمریکا یا دوستان اروپایی
اش در دو مرحله و با تعلیق پروتکل الحاقی در
مرحله اول و خروج از ان پی تی در صورت نهایی
شدن بازگشت تحریم های تسلیحاتی اجرایی
خواهدشد.ازطرفدیگرخروجازپروتکلالحاقی
زمانی می تواند برای طرف مقابل نگران کننده
باشدکهاینتهدیدایرانبرایشمابهازایحقیقی
داشته باشد و غرب بداند که با خــروج ایــران از
پروتکل الحاقی چه اتفاقاتی در عمل رخ خواهد
داد .موضوعی که گــزارش پیش رو به دنبال آن
است.
▪شنیدههایخراسانچهمیگوید؟

طبق شنیده های خراسان ،جمهوری اسالمی
ایران تاکنون و در یک سال گذشته از شروع گام
های خود در حوزه کاهش تعهدات برجامی اش
توانسته بیش از  2200کیلوگرم اورانیم غنی
شدهکمتراز 5درصدتولیدکند.براساسآخرین
گزارشیکهآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرنیمه
اسفند ماه سال قبل در باره ذخایر اورانیوم غنی

▪گریزهستهایچیست؟

«گریز هسته ای» اصطالحی است که اروپــا و
آمریکا درباره زمانی که ایران برای بازه تصمیم
تا ساخت یک بمب هسته ای نیاز دارد به کار می
برد .این درحالی است که جمهوری اسالمی
ایران بارها اعالم کرده به لحاظ شرعی و قانونی
قصد و نیتی بــرای ساخت بمب اتمی تاکنون
نداشته است و اساسا حتی کاربرد این سالح ها
را «حرام» می داند .با این حال به زعم غربی ها،
این زمان برای غربی ها با توجه به ادعاهای شان
مهم است .تا قبل از توافق هسته ای در تیرماه

سرپیچیبرخیمدیرانازدستور
مهمشفافیتدرقراردادها

 ،94غربی ها می گفتند که زمان گریز هسته
ای ایــران ،سه ماه است .اجرای تعهدات ایران
در برجام این زمان را افزایش داد .اما غربی ها
مدعی اند که در یک سال گذشته انجام گام های
متعدد کشورمان در کاهش تعهدات برجامی،
این زمان را به پایین ترین حد خود در سه سال و
نیم گذشته رسانده است .این اعداد زمانی معنا
دارتر می شوند که بدانیم به اعتقاد کارشناسان
حوزه نظامی هسته ای  ،برای ساخت یک بمب
اتمی 1200تا  1500کیلوگرم اورانیوم غنی
شده زیر  5درصد کافی است.
همان طور که اشــاره شد جمهوری اسالمی به
لحاظشرعیوقانونیقصدونیتیبرایساختو
استفاده از بمب اتم ندارد اما طرف مقابل همواره
اینموضوعرابهعنوانیکحربهوبهانهعلیهتهران
به کار برده است  .از ابتدای روی کار آمدن ترامپ
در کاخ سفید از ژانویه  2016یکی از محورهای
اصلی سخنان ضد ایرانی اش تالش برای عدم
دستیابی کشورمان به بمب اتم بوده و هنوز هم
برای هرگونه تمدید تحریم های کوچک و بزرگ
 ،از جمله تمدید تحریم های تسلیحاتی مذکور
ادعایجلوگیریازدستیابیایرانبهسالحهسته
ای را مطرح می کند .این رفتار و گفتار غیر واقعی
در حالی است که به نظر می رسد روند یک سال
گذشته باعث شده تا – به گمان غربی ها – ایران
بیشازهرزماندیگریبهساختبمبهستهای
نزدیکشدهباشدوحاالاگراقدامآمریکادرتمدید

تحریمتسلیحاتینیزازمرحلهحرفبهعملتبدیل
شودوایرانهمتهدیداحتمالیخودمبنیبرتعلیق
اجرای پروتکل الحاقی به عنوان مهم ترین ابزار
جامعه جهانی برای نظارت بر کشورهای دارای
صنعت هسته ای را عملیاتی کند و بدتر از آن از
 NPTکهمعاهدهمنعاشاعهسالحهستهایاست
خارجشودعمالشرایطیایجادمیشودکهباعث
نگرانی کشورهای اروپایی و دولت های مختلف
درآمریکاست.
▪چندبمباتم؟

رسیدن جمهوری اسالمی ایران به میزان ذخایر
غنیشده  4تنازنظرغربیهابهمعنایدراختیار
داشتنمواداولیهوراهبردیبرایساختحداقل
 3بمب اتمی است .بنابراین براساس منطق و
ادعایغرب،حداقلعقالنیتهمحکممیکندبا
کشوریکهچنینتوانبالقوهایداردبااحتیاطو
تعقلبیشتریرفتارشود.انتهایبازیخطرناک
آمریکاییهاباایرانهستهایکهریشهدرانتخابات
نوامبر 2020اینکشورهمداردتنهانتیجهباخت
باختبرایهمهطرفهاخواهدبودواروپااگرچه
در حوزه اقتصادی نتوانست کاری پیش ببرد و
ثابت کند که توانی در برابر واشنگتن ندارد  ،می
توانددرحوزهسیاسیوامنیتیبهاینبازیپرخطر
پایان دهد و شریک جرم ایاالت متحده در برهم
زدنقوانینوحقوقبینالمللکهتوسطقطعنامه
شورایامنیتنیزمحکمشدهنباشد.

ابعاد جدید از کمپین تحریم هوایی ایران

درحالی که همسر یکی از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی به دنبال تحریم آسمان ایران است ،جزئیاتی از پشت پرده و ابعاد این
کمپین ضد ایرانی منتشر شده است
حامداسماعیلیونیکیازافرادیاست کههمسرو دخترش را در
حادثه هواپیمای اوکراینی از دست داد .اسماعیلیون این روزها
کمپینی راه اندازی کرده است و در آن از کشورهای خارجی
خواسته تا جلوی پروازها به ایران را بگیرند .کمپینی که جزئیات
جدید از ابعاد آن نشان می دهد که ریشه این کمپین و هدف آن
چیست .موضوع کمپین اسماعیلیون به یکی از مباحث داغ
فضای مجازی این روزها تبدیل شده و واکنش های زیادی را در
شبکههای اجتماعی دربرداشته است.
▪از خودت مایه بگذار

برخی از مخالفان این کمپین معتقدند کسانی این وسط از
احساسات حامد اسماعیلیون در حال سوء استفاده هستند.
آرش رمضانی یکی از فعاالن اجتماعی در صفحه توئیتر خود
نوشت« :البته حامد اسماعیلیون مقصر نیست .داغدیدهاست
عسل تقدسش تموم
و انتظار هوشیاری ازش نمی رود...ما ه
ِ
شده و کمکم صداهای اعتراض علی ه وی بلند میشه .مقصر اون
ِ
محبوبیت
کفتارهاییهستن که با هدایت این بیچاره دارن شیر ه
مقطعیش رو میمکن ».البته برخی از ایرانیانی که در خارج از
کشور زندگی میکنند یا برای تحصیل و اشتغال خارج از ایران
هستند به این کمپین واکنش نشان دادند و به این نکته اشاره

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

اذانصبحفردا 4:19

طلوعآفتابفردا 5:58

ویژه های خراسان

ایرانتهدیدکردهدرصورتبازگشتقطعنامههایسازمانملل،از
«ان.پی.تی»خارجخواهدشد،اینتهدیدچهارتباطیبااعداداتمیایراندارد
شده ایران منتشر کرد  ،میزان ذخایر کشورمان تا
30بهمن 98معادل 1510کیلوگرمبودهوحاال
باتوجهبهرسیدنذخایرایرانبه 2200کیلوگرم
می توان پیش بینی کرد که تا 27مهر 1399
این میزان ذخایر به حداقل  4تن برسد هرچند
بر اساس گفته کارشناسان حوزه صنعت هسته
ای هرچه جلوتر می رویم میزان تولید با افزایش
کیفیتوراندمانسانتریفیوژهابیشترهمخواهد
شد ،اما این اعداد چه معنایی دارد و چگونه می
تواندبرتصمیمغرببرایاکتبر(2020مهر) 99
اثرگذارباشد؟
دیوید آلبرایت ،رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین
المللیکهظاهرایکگروهخصوصیدرواشنگتن
استوفعالیتهایهستهاینظامیراهمدنبال
میکنددرآخریناظهارنظرخودمدعیشدهبود
ایران با توجه به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده
خودتوانستهاستزمان«گریزهستهای»اشرابه
کمتراز 4ماهبرساند.
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2000999
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را در سایت بخوانید

کردند که اگر آسمان ایران تحریم شود دیگر نمی توانند به ایران
سفر کنند وخانوادههای خود را ببینند .یکی از کاربران توئیتر با
اشاره به همین مطلب نوشت« :بهتر است اسماعیلیون به جای
مردم ،از خودش مایه بگذارد».
▪پشت پرده تحریم آسمان ایران

با این حال یکی از کاربران اینستاگرام ابعاد جدیدی از پشت
پــرده ایــن کمپین را رونمایی کــرد .جنت خــواه در صفحه
اینستاگرام خود ،با اشــاره به حمایت فردی به نام «اروین
کاتلر» از اسماعیلیون در راه اندازی این کمپین نوشت« :خیلی
مختصر و سریع بهتون بگم که بدونید که یک آدم مظلوم مثل
اسماعیلیون توسط چه کسانی احاطه شده و از چه کسانی
خط میگیره» وی در ادامه به معرفی کاتلر می پردازد« :کاتلر
وزیر سابق دادگستری کانادا مشاور کمپین «اتحاد علیه ایران
هستهای» بــوده است که این کمپین توسط ترسناک ترین
میلیاردرهای جهان تامین مالی می شود یعنی توماس کاپالن
و شلدون ادلسون ».این کاربر یک توئیت اسماعیلیون را نیز
منتشر کرده که در آن نوشته است« :خوب گفتی آقای کاتلر!»
که نشان از نوعی رابطه میان آن هاست  .کاتلر همچنین وکیل
سازمان منافقین برای خروج این گروهک از لیست گروهک

های تروریستی بوده است .شلدون ادلسون در سال 1392
در مصاحبه با اسرائیل تایمز آو گفته بود  « :یک بمب اتم داخل
بیابا نهای ایــران بیندازید تا حساب کار دستشان بیاید».
این کاربر همچنین تصویری از «ادلسون» و رضا پهلوی و نیز
کاتلر با مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین را
نیز منتشر کرده است .این کاربر سپس می نویسد که تحریم
هوایی ایران توسط شرکت های هواپیمایی خارجی ،یعنی
آمریکا و اسرائیل هرزمان صالح بدونن بدون اخطار قبلی می
تونن به آسمان ایران ورود کنن چون دیگه هیچ هواپیمای
مسافربری خارجی در آسمان ایران نخواهد بود! در پایان این
کاربر خطاب به اسماعیلیون گفته که او «یا نمیفهمد یا گول
خورده است» یا چون در حادثه هواپیمای اوکراینی قربانی
شده است فکر میکند که حق دارد علیه حق  80میلیون
ایرانی اقدام کند .درهمین حال یک کاربر در توئیتر نیز نوشت:
«تحریم هوایی یک کشور فقط مسافر نیست؛ از زنجیره تامین
دارو تا مواداولیه صنعت به شدت متأثر می شه .بخش سالمت
بیشترین آسیب رو می بینه و ماهیت تحریم هوایی با بمباران
یکی است (خشونت عمومی علیه مردم) ،سطحش متفاوت
است .سوال من اینه :حد اخالقی پیچیدن نسخه مجازات
عمومی کجاست؟».

یک نهاد نظارتی در گــزارش روزهــای اخیر خود
خطاب به تعدادی از مدیران مهم اجرایی ،با اشاره
به قانون ارتقای سالمت نظام اداری مصوب سال
 1390که تصریح کرده هرگونه الحاق ،اصالح،
فسخوابطالقراردادپیشازموعدیاتغییرآنبایددر
پایگاهرسمیاطالعاتقراردادهااعالمشود،متذکر
شده در بررسی های نظارتی انجام شده مالحظه
شدهکهایندستورمهمهمچناندربرخیاداراتو
سازمان های دولتی رعایت نشده که ضروری است
دراسرعوقتراجعبهاصالحرویههااقدامشود.

خرج خودسرانه بانک های
دولتی در امور پژوهشی ممنوع
با توجه به الزامات مندرج در تبصره  9قانون بودجه
سال  ،1399یک مسئول مهم اقتصادی در دولت
طی روزهای اخیر بخشنامه ای را خطاب به روسای
بانک ها و شرکت های دولتی ارسال کرده که در
آن ،از مخاطبان خواسته شده در اجرای تکالیف
قانونی ،حداقل  40درصــد از هزینه هــای امور
پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه و هر بار به
میزان 25درصد از کل سهم فوق ،به حساب خاص
و مشخصی در خزانه کل کشور واریز و مسئوالن
مربوط را از اقدام خود مطلع کنند.

اخبار

آمارهای ضعیف از بعد نظارتی
مجلس دهم
نایب رئیس با اشــاره به مطرح شــدن  ۲۱۷مورد
تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم گفت :از
اینتعداد ۵۲مورددرکمیسیونتصویب ۴۳،مورد
در صحن علنی مطرح شد و  ۳۲مورد در صحن به
تصویب رسید که از این تعداد ،تحقیق و تفحص۲۸
مورد آغاز شده است و  ۶مورد به قوه قضاییه ارجاع
شد .این اظهارات عبدالرضا مصری در برنامه گفت
و گــوی ویــژه خبری درحالی اســت که حمیدرضا
حاجیباباییعضوکمیسیونبرنامهدرهمینگفت
و گو اظهارکرد :فکر نکنم از این  ۶مورد ،حتی یک
موردبهصدورحکم،منجرشدهباشد.درهمینحال
مصریباارائهآماریازسواالتنمایندگانازدولتی
ها،ازبیاثرشدنکارتزردهایمجلسانتقادکرد:
«نمایندگان مجلس دهم از بعد نظارتی ،سه هزار و
 ۸۵سوالازدولتکردندکهازاینتعداد ۴۶۱مورد
درکمیسیونها،ازپاسخهایوزیرقانعنشدند...از
اینتعداد ۱۸۱سوالبهصحنعلنیمجلس،ارجاع
و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸مورد ،مجلس
از پاسخ وزیر مربوط ،قانع نشد و به عبارتی این وزرا
کارت زرد گرفتند ،اما این کارت ،بی خاصیت شده
استوپشتوانهندارد.

نامزدسوزی نکنیم!
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تدوین
یک مانیفست جدید را اولویت اول اصالح طلبان
دانست و معرفی نامزد این جریان پیش از موعد
 1400را ســوزانــدن نامزد مد نظر بیان کرد.
محمد رضا خباز در گفت وگو با نامه نیوز با بیان
این که اصالح طلبان اگر به این روند خود ادامه
دهند،مطمئنا نتیجه ای بهتر از انتخابات مجلس
یازدهم بــرای شان رقم نخواهد خــورد ،تاکید
کــرد «:تا فرصت از دست نرفته ،اصالح طلبان
بعد از ماه رمضان و رفع ممنوعیت اجتماعات
بــه محوریت رئیس دولــت اصــاحــات نشست
تشکیل دهند و مانیفست خود را تدوین کنند تا
یک پوست اندازی اساسی در این جریان سیاسی
اتفاق بیفتد .یعنی تجربه گذشته را داشته باشند
اما روش گذشته را کنار بگذارند».خباز تصریح
کرد:وقتی اصالح طلبان مانیفست ارائه بدهند
مردم متوجه می شوند اگر این بار رأی بدهند،
رأی شــان چه خواهد کــرد .ایــن فعال سیاسی
اصــاح طلب با بیان این که مهم نیست نامزد
اصالح طلبان برای  1400شخص شناخته شده
ای باشد یا نه ،درباره انتخاب اصالح طلبان میان
محمدجواد ظریف و محسن هاشمی رفسنجانی
برای انتخابات ریاست جمهوری  1400گفت:
«االن طرح این مسئله را درست نمی دانم چون
اسم فردی را می بریم و بدون این که بدانیم آیا او
خود آمادگی و تمایل حضور در صحنه انتخابات
ریاست جمهوری را دارد یا خیر ،او را جلوی
توپخانه رقیب قرار می دهیم .در واقع با دست
خودمان به چهره های خودمان چوب حراج می
زنیم و آن ها را می سوزانیم که این کار اساسا
درست نیست».

