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امام حسن مجتبی(ع) می فرمایند:
َمن َع َب َد اَ ...ع َّب َد اَ ...ل ُه ُك َّل َشى ٍء.
هر كس خدا را بندگى كند ،خداوند همه چيز را بنده او گرداند.
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تازههای مطبوعات

••روزنــامــه صبح نو به مناسبت سی و یکمین
سالگرد رهبری ،رهبر انقالب با انتشار عکسی از
ایشان و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نوشت:
«قاسم فرزند زمانه خامنهای».
••آرمان ملی -الریجانی برخالف نام و آوازهاش
از چندان پایگاه اجتماعی در جامعه برخوردار
نیست و جریانات سیاسی نیز ترجیح میدهن د که
با نامزد مخصوص خود وارد صحنه شوند .از این
روست که صحنه 1400برای کنشگری سیاسی
الریجانی مقداری مشکل شده است.
••آفتاب یــزد -این روزنامه در گزارشی ضمن
اشارهبهآتشسوزیدربرخیازبوستانهایشهر
تهران مانند آتش سوزی در اطراف دریاچه خلیج
فارس ،پارک چیتگر،بوستان والیت و بوستانی در
پاسداران به دنبال پاسخ این سوال میرود که آیا
«آتش سوزی های سریالی عمدی است؟»
••ابتکار -روزنامه ابتکار با تیتر «تخصص ریاست
جمهوری» ،این سوال را مطرح کرده است که
رئیسجمهور اقتصاددان چه اندازه میتواند در
عبور کشور از مشکالت موثر باشد؟ در انتخابات
ریاستجمهوری  ۹۲و  ۹۶باز این نظریه مطرح
بــود کــه اکــثــر مشکالت کــشــور بــه اقتصاد آن
برمیگردد و دولت تدبیر و امید از راه دیپلماسی
در صدد حل آن برآمد که چندان موفق نشد و حاال
در یک سال باقی مانده نه تنها تحریمها رفع نشده
بلکه مشکالت معیشتی بیشتر هم شده است.

انعکاس
••تابناک نوشت :دری نجف آبادی عضو مجلس
خبرگان که پدر زن «آشنا» مشاور رسانهای رئیس
جمهور اســت در برنامه تلویزیونی دســت خط
درباره شخصیت آشنا گفت :آقای آشنا شخصیت
باارزشی است و حاال ممکن است اختالف سلیقه
داشتهباشیمکهبحثجداییاست.اینکهخدای
ناکرده آقای آشنا را متهم کنیم ،این دور از انصاف
اســت ...آقــای آشنا عضو وزارت اطالعات هم
نبودند .من اضطرار ًا وزارت اطالعات رفتم .آقای
آشنا را هم اضطرار ًا بردم.
••جام نیوز نوشت :روزنامه «االخــبــار» ،چاپ
بیروت مدعی شد که ســردار اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه به عنوان عضوی از
هیئت ایرانی به ریاست «رضا اردکانیان» ،وزیر
برق ایران ،به عراق رفت و برای این سفر روادید
رسمی دریافت کرد و با سران آن چه از آن به «بیت
سیاسی شیعی» یاد می شود ،دیدار کرد .این سفر
چند روز پیش از آغاز مذاکرات راهبردی عراق با
ایاالت متحده انجام شده است.
••الف نوشت  :غفاری کارگردان سریال «بچه
مهندس» درباره حواشی تیتراژ این سریال گفت:
از ابتدای تولید ،سرود ملی را برای تیتراژ پایانی
در نظر داشتیم ،ما دنبال اجرایی بودیم که صدای
تک خــوان نداشته باشد ،صــدای دسته جمعی
باشد و زمان آن با تیتراژ ما هماهنگ باشد .صدای
خواننده زن لس آنجلسی در تیتراژ قطعی نیست و
اینکهدراینهمآواییچگونهصدایخوانندهلس
آنجلسیتشخیصدادهشدهرانمیدانم.هنوزهم
نسبت به این موضوع مشکوک هستیم که چنین
چیزی وجود داشته باشد و سندی پیدا نکردیم
که این خانم در یک همآوایی حضور داشته باشد.
••انــصــاف نیوز نوشت  :مــعــاون خبر ایــرنــا در
واکنش به ادعای بیبیسی با عنوان «مدیر عامل
خبرگزاری رسمی ایران پس از مصاحبه جنجالی
تغییر کرد» این ادعا را تکذیب کرد .پدرام الوندی
در توئیتی نوشت« :دوستان ،بزرگواران ،منابع
محترم خبری! موضوع تعیین مدیرعامل جدید
ایرنا از حدود دو ماه قبل مطرح و در جریان بود
و برخالف خبر جعلی منتشر شده هیچ عامل
دیگری ،از جمله مصاحبه با امیر سیاری ،در این
ماجرا تأثیری نداشته است».
••تابناک نوشت :مهرعلیزاده معاون رئیس دولت
اصالحات دربــاره انتخابات  ۱۴۰۰پیش بینی
جالبیکردوگفت«:درانتخاباتآیندهطیفخاصی
از اصولگرایان شانس موفقیت بیشتری خواهند
داشــت که طبیعتا آن گــروه که تأیید صالحیت
خواهند شد ،هرگز از جناح اصالحطلب نیستند».
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آمریکا؛ادعایمذاکره با ارائهپیشنویستحریمتسلیحاتی!
پس از آزادی  2دانشمند ایرانی از زندان های
آمریکا و تبادل آن ها با یک جاسوس آمریکایی،
دادستانی آمریکا در یک اقدام غیر منتظره،
پ رونده یک ایرانی متهم به نقض تحریم ها
را بست و در جبهه دیگر کاخ سفید همزمان
پیش نویس «تمدید تحریم تسلیحاتی ایران»
را به روسیه و چند کشور دیگر ارســال کرد.
علی صدرهاشمی نژاد مدیر بانک «پیالتوس
مالت» در مالت سه ماه پیش به اتهام نقض
تحریم های آمریکا مجرم شناخته شده بود که
دو روز پیش ،وزارت دادگستری آمریکا در یک
اقدام کم سابقه اتهامات وی را پس گرفت« .رید
واینگارتن» ،وکیل هاشمی نژاد به غیر منتظره
بودن این اقدام اشاره کرد و در این باره گفت :او
و موکلش «مطمئن نیستند به چه دلیل دولت
اتهاماتش را پس گرفته است».
ب عضی از تحلیل گــران معتقدند که دولت
آمریکا پس از تبادل هفته گذشته به دنبال
نشان دادن نشانه هایی برای رسیدن به یک
توافق خارج از برجام با ایران است .هر چند
مشخص است ترامپ همچنان به دنبال عکس
تبلیغات انتخاباتی اســت و اقــدامــات بعدی
این کشور ،هم این نشانه ها را خنثی کرده
ا ســت .پس از تبادل هفته گذشته ،ترامپ
هیجان زده خطاب به ایــرانــی ها توئیت زد
که ایــن اتفاق نشان داد که «تــوافــق» ممکن
است و گفت « :تا انتخابات بعدی صبر نکنید
چون من باز هم میبرم .اگر االن توافق کنیم،
معامله بهتری برای شما خواهد بــود ».البته
حسام الدین آشنا هم پاسخ او را داد و گفت
که «تو در انتخابات سوم نوامبر(  13آبانماه)
شکست خواهی خورد  ...بنابراین باید امتیاز
بیشتری نسبت به اوباما بدهی»  .ترامپ که
حاال مشکالت داخلی و خارجی گریبانگیرش

شده و ریاست دور دومی او را با اما و اگر مواجه
کرده ،می خواهد با یک توافق با ایران با دست
پر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برود.
پاسخ ایران به چراغ سبزهای ظاهری ترامپ،
واضح و هوشمندانه بود که اگر ترامپ حقیقتا
به دنبال توافق است بهتر است به برجامی که
آن را پاره کرده بازگردد و تحریم ها را تعلیق
کند ،اما همان طور که پیداست دولت ترامپ
نمیخواهد زیر بار برجام برود ،او هم خدای
توافق را می خواهد و هم خرمای نپذیرفتن
تعهدات برجامی را؛ از طرفی برایان هوک
نماینده ویــژه آمریکا در امــور ایــران ادعــا می
کند که «درهــای دیپلماسی برای مذاکرات
گسترد هتر با ایــران دربــاره برنامه هستهای
جمهوری اسالمی و سایر موضوعات باز است»
و از طرفی دیگر از رایزنی همه جانبه برای
تمدید تحریم هــای تسلیحاتی ایــران سخن
میگوید.این رفتار دولت آمریکا در قبال ایران
متناقض است؛ آن ها از سویی پرونده اتهام
یک ایرانی را در دادگاه های خود می بندند و
از سویی دیگر همزمان«پیشنویس قطعنامه

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران» را به روسیه و
چند کشور دیگر ارسال می کنند .باید گفت
که این رویکرد متناقض آمریکا از این جا شکل
می گیرد که دو سال پیش ترامپ هنگامی که
برجام را پــاره و میز مذاکره را ترک می کرد
وعده داد که سیاست « کارزار فشار حداکثری»
را در پیش خواهد گرفت و با این کار ایران را
پای میز مذاکره خواهد کشاند .اتفاقی که
هرگز نیفتاد و باعث شد منتقدان ترامپ او را به
نداشتن راهبرد مقابل ایران متهم کنند .با این
همه او می خواهد به هر شکل ممکن با ایران
مذاکره کند و پاسخ منتقدان خود را بدهد و از
طرفی دیگر برجام را به طور کامل از بین ببرد و
پیروزی دومی برای خود کسب کند .المانیتور
در این بــاره می نویسد« :به نظر میرسد که
هدف اصلی دولت ترامپ از این بهانهجوییها
و اقدامات ،فروپاشی برجام تا قبل از انتخابات
ریاستجمهوری ۲۰۲۰است تا از آن به عنوان
ی ک دستاورد سیاست خارجی در تبلیغات
انتخاباتی استفاده کند».
این مواضع متناقض مقام های آمریکایی در

حالی اعالم شده است که علی شمخانی دبیر
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان پاسخ
قاطعی به این نمایش مذاکره دولت ترامپ
داد و درتوئیتی نوشت «:تبادل زندانیان نتیجه
مذاکره نبوده وهیچ مذاکره ای هم در آینده
انجام نخواهد شد ».در نهایت درحالی که بر
اســاس استراتژی ایــران تنها راه باقی مانده
برای ترامپ قبول شکست فشارحداکثری و
بازگشت به برجام است اما آمریکا با تالش برای
تمدید تحریم تسلیحاتی آشکارا اعالم میکند
که حا ضر به پذیرش مجدد برجام نیست و
عمال مسیر هر گونه تعامل مورد ادعای خود
را بسته است.
▪واکــنــش هــای توئیتری بــه زمــزمــه های
مذاکره

این موضوع و به ویژه توئیت دو روز پیش ظریف
که معاونان برکنار شده ترامپ را مقصر برهم
زدن برجام دانسته و به او گفته بود به برجام
برگردد ،واکنش هایی نیزدر توئیتر داشت که
می خوانید:
* محسن رضــایــی« :تــرامــپ گفته اســت که
اکنون بیایید با من مذاکره کنید .شما از باتالق
خودساخته هم که بیرون بیایید مذاکره با شما
سم است .فعال که در باتالق هستید».
* محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هــم در
توئیتی از آیه  35ســوره محمد (ص) استفاده
کرد و نوشت« :مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به
کافرانپیشنهادسازشدهید.شماباالتریدچون
خدا با شماست و مطمئن باشید نتیجۀ اعمالتان
(مقاومت) را بیکموکاست به شما میدهد».
*برخی دیگر از کاربران هم واکنش هایی به
این توئیت ظریف داشتند.
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ویژه های خراسان

ابالغ رسمی برخی مصوبات
کرونایی با تاخیر  50روزه!
اگرچه نهادهای اصلی درگیر موضوع کرونا
همچون وزارت بهداشت ،مصوبات و ابالغیه های
خود را در اسرع وقت به دستگاهای مربوط ارسال
می کردند ،اما گزارش یک مقام مسئول نشان
می دهد برخی مجموعه های دولتی در این زمینه
سرعتعملکافیرانداشتهوبهعنوانمثال،یکی
از صورت جلساتی که برای رعایت پروتکل های
بهداشتی در برخی اصناف و سازمان های دولتی
در فروردین ماه تهیه شده بود ،در خردادماه به
صورت رسمی ابالغ شده است!

هشدار نظارتی درباره افزایش
اختیارات مالی هیئت وزیران
در حالی کــه هیئت وزیـــران در مصوبه اواخــر
فــروردیــن مــاه امــســال خ ــود ،مــقــرر ک ــرده بود
اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه
از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت ،مرمت،
پژوهش و سامان دهــی برخی مجموعه های
متعلق به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود ،به
صورت کمک در اختیار هیئت امنای آن مجموعه
ها قرار خواهد گرفت ،یک نهاد نظارتی در نامه
روزه ــای اخیر خــود به مــدیــران ارشــد دولتی،
این مجوز را بر خالف الزامات قانون محاسبات
عمومی دانسته و تاکید کرده تنها نهادی که اجازه
چنین مجوزی را دارد ،مجلس است.

توئیت سیاسی

منابع :ایلنا ،دویچه وله

تا پاستور ۱۴۰۰
محمودمیرلوحی

صادقزیباکالم

فعالسیاسی

استاددانشگاه

مطهری گزینه 1400اصالحات ؟

الریجانی با حمایت خاتمی هم رایی ندارد
زیبا کالم معتقد است که « حیات سیاسی علی الریجانی به پایان رسیده و او هیچ حرفی برای
گفتن ندارد و نسل نیز نمی تواند با او ارتباط برقرار کند» .او با اشاره به این که «الریجانی پایگاه
اجتماعی ندارد» و اصالح طلبان « به عنوان یار قرضی از او در انتخابات  1400استفاده نخواهند
کرد» اظهار کرد :اگر« آقای خاتمی و همه اصالح طلبان روی الریجانی اجماع کنند یک رای هم به
سبد او اضافه نخواهد شد .وی همچنین گفت که ممکن است علی الریجانی در انتخابات شرکت
کند و بگوید« که من همچنان از نظر بنیه فیزیکی می توانم امور ریاست جمهوری را انجام دهم» اما
سوال این جا ست که «واقعا چه کسی حاضر است به او رای بدهد؟» /نامه نیوز

سید محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به این که
«جریان اصالحات در انتخابات مجلس نشان داد که گزینه خود را به میدان می آورد تا این که
از گزینه مستقل استفاده کند» درپاسخ به این که آیا علی مطهری یکی از گزینه های 1400
اصالحات می تواند باشد یا نه؟ « سابقه و عملکرد او را موفق» و او را « اصالح طلبی با ریشه های
اصولگرایی» توصیف کرد .وی در عین حال با بیان این نکته که« اصالحات در سال  98نشان
داده که حاضر نیست به معدود افرادی که توسط شورای نگهبان تایید صالحیت شده اند ،تن
بدهد» تلویحا اشاره کرد که او گزینه اصلی اصالح طلبان نخواهد بود /.خبرآنالین

بررسی فنی نکات جدید گزارش آژانس انرژی اتمی

اذعان آژانس به عبور قطعی ایران از سانتریفیوژهای نسل اول

آژانس  :میزان اورانیوم غنی شده ایران به  8برابر حد مجاز رسید
هــادی محمدی – جدیدترین گــزارش
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی دربــاره
برنامه هسته ای ایــران و برجام در حالی
روز گذشته منتشر شد که اذعان به افزایش
بیش از  800کیلوگرم از ذخایر  UF6غنی
شده ایران در مدت کمتر از سه ماه و در واقع
افزایش 50درصدی این ذخایر مهم ترین
خبر گزارش بود .بر اساس گزارش آژانس
ذخایر ایــن مــاده راهــبــردی در جمهوری
اسالمی به حدود  2هزار و  200کیلوگرم
رسیده که حداقل  2هــزار کیلوگرم آن
غنای  4.5درصــد دارد .البته ایــن عدد
مربوط به آخرین حسابرسی آژانس در 31
اردیبهشت ماه بوده و خبرهای رسیده به
خراسان حاکی است این رقم تا روز جمعه
16خـــرداد مــاه به حــدود  2هــزار و 500
کیلوگرم نیز رســیــده اســت .حجمی که
براساس ادعــای غربی ها می تواند برای
ساخت حداقل دو بمب اتمی کافی باشد.
افــزایــش ظرفیت غنی س ــازی ایـــران در
ایـــن یــک ســـال ریــشــه در بــه کــارگــیــری
سانتریفیوژهای جدیدی دارد که تهران
در گــام هــای پنج گانه خــود به مــدار غنی
سازی اضافه کرده است .براساس بند 22
گزارش ،تا تاریخ  12خرداد ماه  ،99ایران
همچنان در حال جمعآوری اورانیوم غنی
شده از طریق تزریق  UF6در آبشارهای
 164تایی سانتریفیوژهای  ،IR4یک آبشار
164تایی سانتریفیوژهای  ، IR2mیک
آبشار  135تایی سانتریفیوژهای ، IR6
آبشارهایی تا  20سانتریفیوژ IR4، 10
سانتریفیوژ IR5و  10سانتریفیوژ  IR6و

یک آبشار دیگر از  20سانتریفیوژ  IR6و
 20سانتریفیوژ  IR6sو  ۱۰سانتریفیوژ
 IR-sبـــوده همچنین ایــــران در ادام ــه
برنامه تحقیق و توسعه ماشین های خود
سانتریفیوژهای تکی را نیز با  UF6بدون
جمع آوری مواد غنی شده آزمایش کرده،
یک سانتریفیوژ  ،IR2mیک سانتریفیوژ
 ،IR3دو سانتریفیوژ  ،IR4یک سانتریفیوژ
 ،IR5سه سانتریفیوژ  ،IR6یک سانتریفیوژ
 ،IR6mیــک ســانــتــریــفــیــوژ  ،IR6sیک
سانتریفیوژ  ،IR6smیک سانتریفیوژ ،IR7
دو سانتریفیوژ  ،IR8یک سانتریفیوژ ،IR8s
یک سانتریفیوژ  ،IR8bدو سانتریفیوژ IRs
و یک سانتریفیوژ  IR9از جمله این ماشین
هاست.
دیگر آمار مهم گزارش اخیر آژانس به ذخایر
آب سنگین کشورمان ارتباط دارد .ایران
تا قبل از شروع گام های خود می توانست
تا سقف 130تــن آب سنگین را ذخیره
سازی کند اما با عبور از این سقف و طبق
گزارش آژانس تا تاریخ 22اردیبهشت ماه
مقدار ذخایر آب سنگین ایــران 132.6
تن بوده است .البته به گفته یک مقام آگاه
این میزان ذخایر موجود ایران است و در
ایــن مــاه ها توانسته ایــم بخشی از تولید
خود را به صورت آب سنگین صادر کنیم
یا با تبدیل به محصوالت دو ِتــره در صنایع
دارویی  ،بهداشتی و آرایشی مورد استفاده
قرار دهیم .نکته جالب دیگر این که طبق
بند  25گ ــزارش ،ایــران هر قطعه ای که
تولید کرده اعم از لوله های روتور و بیلوز
بــرای ساخت سانتریفیوژ ،نه فقط برای

فعالیت هــای مشخص شــده در برجام
بلکه بــرای فعالیت هایی فراتر از برجام
هم بــوده ضمن ایــن که دیگر بــرای تولید
سانتریفیوژ  IR-1که نسل ابتدایی بودند
به کار نرفته اند و این یعنی ایران کامال از
نسل اول سانتریفیوژهای خــود به نسل
های جدیدتر با ظرفیت غنی سازی باالتر
عبور کرده است .همچنین ایران با استفاده
از فیبرکربن ،که تحت اقدامات نظارتی و
مراقبتی مــداوم آژانــس نبوده است ،لوله
هــای روتــور تولید کــرده که خــود تحولی
مهم در استفاده از مواد اولیه و در عبور از
محدودیت های برجامی اســت .گزارش
آژانس همچنین تاکید دارد که بهرغم آثار
شیوع  COVID-19بــر ترتیبات سفر،
آژانــس به فعالیتهای راستیآزمایی و
نظارت خود در ایران ادامه داده به گونه ای
که این رفت و آمدها برای آژانــس تاکنون
بیش از 4میلیون یورو هزینه در برداشته
است .برخالف جو سازی رسانه های غربی
در هفته های اخیر ،در بند  33این گزارش
تصریح شده در ژانویه  ،۲۰۱۹آژانس ذرات
اورانیوم طبیعی ساخت بشر را در مکانی
که توسط ایران به آژانس اظهار نشده بود،
شناسایی کــرده اما طی ژانویه  ۲۰۲۰و
متعاقب اطالعاتی که از ســوی ایــران در
خصوص منشأ احتمالی ذرات اورانیوم
طبیعی ساخت بشر کشف شده ارائه شد،
آژانــس از دو تاسیسات اعــام شده ایران
نمونهبرداری محیطی انجام داد اما اعالم
نتایج این نمونهبرداریها در نتیجه شیوع
ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

آیت ا...رئیسی دستورالعمل لزوم اجرای
عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات
مرتکبان جرایم سیاسی را صادر کرد

بخشنامهدستگاهقضا
برایجرایمسیاسی

رئیس قوه قضاییه در خصوص « لزوم اجرای عدالت و
رسیدگیمنصفانهبهاتهاماتمرتکبانجرایمسیاسی»
بخشنامهای ابالغ کرد .در بخشنامه جدید قوه قضاییه
منتقدان سیاسی در حمایت قانون قرار میگیرند.
پیش ازاین نقد سیاستمداران یا سیاستهای داخلی
و خارجی کشور توسط فعاالن سیاسی گاه با عواقب
خطرناکیروبهرومیشد وجرمآنها،امنیتیمحسوب
میشد .اما بخشنامه جدید جرم سیاسی  ،انگیزه
اصالح امور و نیت خیر منتقدان را مالک قضاوت قرار
میدهد و فرایند قضایی را بر اساس قانون مطبوعات
سامان میدهد .قسمت های مهم این بخشنامه را
بخوانید :
* در ابتدای این بخشنامه به برگزاری علنی دادگاه
رسیدگی به جرایم سیاسی در حضور هیئت منصفه
تاکید شده است.
*همچنینتشخیصسیاسیبودناتهامنیزبادادسرا
یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
* درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادســرا در
هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرســی در
دادگاه ،متهم میتواند ،به غیرسیاسی بودن اتهام
خود ایراد کند.
* هیئت منصفه کــه بــراســاس م ــاده  ۳۶قانون
مطبوعات تشکیل مــیشــود ،پس از اعــام ختم
رسیدگی توسط دادگــاه مطابق قانون مطبوعات
وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی
متهم اعالم نظر میکند.
* دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرایم
سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده  ۶قانون جرم
سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم
رعایت کنند.
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