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انعکاس
••عصرایراننوشت:یکمنبعآگاهدرقوهقضاییه
بااشارهبهانتشاراخباروشایعاتیدربارهعفوحمید
بقایی و اسفندیار رحیم مشایی ،اظهار کرد :هیچ
عفویدربارهایندومحکومقضاییصورتنگرفته
است.ویتاکیدکرد:برابرمقرراتوطبققانونبه
اینافرادمدتیپیشمرخصیدادهشدهاستکهبا
توجه به گواهی معتبر پزشکی و شرایط جسمانی
بقایی و مشایی ،مرخصی آنهــا به دلیل ادامــه
داشتنرونددرمانتمدیدشدهاست.
••خبرآنالین نوشت  :کرباسچی دبیرکل حزب
کارگزارانسازندگیدربارهاحتمالکاندیداتوری
سید مصطفی تاجزاده برای شرکت در انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری گــفــت :مــن بــا اص ــل اعــام
کاندیداتوری فــردی مخالف نیستم ،مخصوص ًا
ایشان که یکسری صحبتهایی داشتهاند و
بعضیازدوستانهمبهآناشکالواردکردهاند.به
نظرمخوباستاگروزارتکشوروشوراینگهبان
ایشان را تایید کنند و فکر میکنم این امر امتحان
خوبیاستکهمشاهدهکنیممردمایننوعلحنو
گفتارراانتخابمیکنندیاخیر.
••مشرق نیوز نوشت :سریال می خواهم زنده
بمانم دهه شصت را دهه نفوذ توصیف میکند
و پرسش مهم ایــن اســت که وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی یا نهاد نظارتی ساترا چه میزان
در اعطای مجوزها نقش داشتهاند؟ در حالی
که «میخواهم زنده بمانم» نهاد کمیته را متهم
به فساد میکند.
••دیــده بــان ایـــران نوشت  :محمد ناظمی
اردکانی وزیر تعاون دولت نهم و دبیرکل جامعه
اســامــی مــدیــران ،رســتــم قاسمی وزی ــر نفت
دولت دهم ،محمد عباسی وزیر پیشین ورزش
و جوانان ،امیر محمدحسن نامی وزیر ارتباطات
دولت دهم ،علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی
دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم ،صادق
خلیلیان وزیــر کشاورزی دولــت دهم از جمله
وزرای احمدی نژادی هستند که تاکنون برای
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در لیست
اصولگرایان قرار گرفته اند.
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تازه های مطبوعات
••جهان صنعت-مینو محرز در واکنش به پولی
شدنواکسن بهاینروزنامهگفت:اگرواکسنپولی
در ایران اجرایی شود ،رتبه اول این امر و بیکفایتی
درجهانراکسبمیکنیم،زیراتاکنونهیچکشوری
در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است .چرا باید
پولدارهایعجولهمیشهدراولصفباشندوقشر
کمدرآمد در ته صف اولویت؟! اتفاقا این روزها افراد
کمدرآمدبهدلیلترددبامتروبیشتردرمعرضخطر
قراردارند.
••شرق-محمودصادقیبهاینروزنامهگفت:از۷۶
به اینسو توجه به کارکرد سلبی انتخابات افزایش
یافت .اوج این شرایط در دوم خــرداد ۷۶رخ داد و
مردم با استفاده از انتخابات و رأی به نامزد مد نظر
خود،نارضایتیشانازوضعموجودرااعالمکردند.
تا همین انتخابات ۹۶هم بهنوعی همین اتفاق رخ
داد و همیشه مــردم رأی دادهانــد که جناح مقابل
رأینیاورد.
••هفتصبح-اینروزنامهنوشت:دیروزفهرستیاز
اسامیردصالحیتشدهبرایانتخاباتدورهبعدی
شــورای شهر تهران منتشر شد که در آن یک اسم
آشنا و مشهور به چشم میخورد؛ عباس جدیدی.
کشتیگیر بازنشسته المپیکی ایــران که در دوره
چهارمعضوشورایشهرتهرانبود.
••کیهان – ایــن روزنــامــه نوشت  « :درب ــاره رای و
محبوبیتآقایرئیسیبایدخاطرنشانکردکهطبق
نظرسنجیهای دولتی ،میزان محبوبیت وی در دو
سالاخیربهاعتبارکارنامهجدیدشبسیارباالتررفته
وجزومحبوبترینشخصیتهادرکشوراست».
••جمهوری اسالمی  -روزنامه جمهوری اسالمی
نوشت :انفجارهای پیاپی در تأسیسات هستهای
نطنز و شهادت محسن فخریزاده که همگی به
رژیم صهیونیستی منتسب هستند ،نباید در گرد و
غبار منازعات سیاسی و رقابتهای انتخاباتی که
درآستانهآنقرارداریمبهفراموشیسپردهشوند.
••وطن امروز  -این روزنامه سخنان دیروز حسن
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت را
که گفته بود «مانع قحطی شدیم» با تیتر «فراوانی
ادعا ،قحطی مدیریت!» بازتاب داده و نوشته است:
«در این 8سال مسلما قحطی را ندیدیم و حرجی بر
اینادعایروحانینیستامابهشکلعجیبیدرآمد
مردم کاهش یافت .بر این اساس شاخص سرانه
درآمد ملی ،یکی از مهمترین مؤلفههایی است که
براینشاندادنوضعیتاقتصادییککشوربهکار
میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب
خانوارها،بنگاههایاقتصادیوبخشهایمختلف
است.درآمدسرانهدریکدههاخیراز 9/2میلیون
توماندرسال 90بهازایهرنفردرسال 98به8/4
میلیون تومان (به قیمت ثابت سال  )90کاهش
یافتهاست».
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اعتراف آمریکا به برتری قدرت پهپادی ايران
ژنرالفرانکمکنزی،فرماندهنظامیانآمریکاییدرغربآسیاوشمالآفریقا(سنتکام)

میگویداستفادهگستردهایرانازپهپادهاباعثشدهکهبرایاولینباراززمانجنگکره
برتریکاملهوایینداشتهباشیم

فرمانده ستاد مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا
مستقر در منطقه غرب آسیا موسوم به «سنتکام»
اذعان کرد که قدرت پهپادی ایران باعث شده تا
آمریکاقدرتوبرتریهواییخودرادرمنطقهغرب
آسیاازدستبدهد.ژنرال«کنتمکنزی»درجلسه
استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس
نمایندگان آمریکا اظهار کرد که ایران با استفاده
ازانواعپهپادهایرزمیوشناسایی،برتریهوایی
آمریکا در منطقه را به چالش کشیده است .وی
اذعانکردقدرتپهپادیایرانباعثشدهتاآمریکا
برایاولینبارازجنگ ُکره،برتریهواییخودرااز
دستبدهد.فرماندهسنتکامتاکیدکرد:تازمانی
که نتوانیم شبکهای بــرای شناسایی و نابودی
سامانههایپهپادیایرانتولیدکنیم،برتریکامل
هواییدراختیارمانخواهدبود.اذعاناینفرمانده
ارشد آمریکایی به قدرت پهپادی ایران در واقع بار
دیگر نشان داد که به رغم تبلیغات گسترده رسانه
های غربی دربــاره ضعیف شدن ایــران در نتیجه
اجرای سیاست فشار حداکثری از دوره «دونالد
ترامپ» ،اما تهران توانسته در عرصه نظامی با اتکا
بهظرفیتهاوتوانمندیهایداخلیومتخصصان
بومی ،نیروی پهپادی عظیمی را ایجاد کند که
قادراست برتری هوایی آمریکا در منطقه غرب
آسیا را به چالش بکشد.در واقع پهپادهای ایرانی
توانستهاندضمنانجامانواععملیاتشناساییاز
تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه در موارد
الزم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رسانند
و همین مسئله موجب شگفتی طرف آمریکایی
شده اســت.در سند اولیه استراتژی امنیت ملی
دولــت بایدن که در مــارس  2021تحت عنوان
«راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی» منتشر شد،
تاکید شده که ایران به عنوان بازیگری منطقهای،
به پیگیری توانمندیها و فناوریهایی که «تغییر
دهنده قواعد بازی» است پرداخته است.آن چه
مدنظر واشنگتن است دستاوردهای چشمگیر
ایران در زمینه فناوری های پهپادی ،موشکی و
هسته ای است که با توجه به اهمیت فزاینده آن
ها در قــدرت نظامی و قــدرت صنعتی  و فناوری
کشورهاباواکنشمنفیآمریکامواجهشدهاست.
ایران در سال های اخیر گام های بسیار بلندی در
زمینه توسعه انواع پهپادها و استفاده موثر از آن ها
در عرصه عملیاتی داشته است.به گفته «مایکل
نایتس»کارشناسنظامیآمریکایی،پیشرفتهترین
استفادهکنندگانپهپادهاایرانوگروههایمورد
حمایت این کشور از جمله جنبش انصارا ...یمن
هستندکهاسرائیلرادراینزمینهبهچالشکشیده

اند.پیشرفتهایجمهوریاسالمیایراندرزمینه
دفاعیوتسلیحاتیبهویژهدرعرصهپهپادیامری
استکهموردتصدیقدوستودشمناست.ایران
اکنون به گفته سردار حاجی زاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران جزو  4قدرت پهپادی
جهان است که رونــدی رو به پیشرفت در زمینه
طراحی ،توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها
دارد .این مسئله با توجه به نقش آفرینی روز افزون
پهپادها در عرصه های مختلف نبرد های زمینی،
هوایی  ،دریایی و نیز در بسیاری از حوزه های غیر
نظامیازاهمیتروزافزونیبرخورداراست.اکنون
ایرانبهطراحیوساختوعملیاتیکردنگستره
چشمگیریازپهپادهایکوچکتاپهپادهایبسیار
بزرگ و دارای انــواع پیشرانه های ملخی و جت
قادر است .این پهپادها به اجرای طیف وسیعی از
ماموریت ها از جمله شناسایی ،رزمی ،تجسسی،
حمالت انتحاری ،گشت زنی و بسیاری وظایف
دیگر قادر هستند.ضمن این که با برداشته شدن
تحریم هــای تسلیحاتی ایــران از اکتبر 2020
طبق قطعنامه  2231شــورای امنیت سازمان
ملل ،تهران قادر به بازاریابی و فروش گسترده
پهپادهاستکهاینمسئلهنیزازدیگرنگرانیهای
بزرگ واشنگتن محسوب می شود .هزینه پایین
تولید،روشهاوتکنیکهایعملیاتیکاربردیاز
جملهاستفادهازپرتابگرهایخودروییوهمچنین
برخورداریازتسلیحاتمتنوعازجملهنقاطقوت
پهپادهای ایرانی از جمله خانواده شاهد است
که طی سالهای گذشته در کارزارهای واقعی
از جمله جبهههای مقاومت توانمندیهای خود
را به اثبات رسانده است حداقل  6گونه پهپاد از
خانواده «شاهد» بر اساس طراحی 170-RQ
ساخته شده است که نقش مهمی در ماموریت
های شناسایی و عملیاتی دارد .وزارت دفــاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح ،سپاه و ارتــش طی
دهههای اخیر به طراحی و ساخت پهپادهای
مختلفباقابلیتهایگوناگون اقدام کردهاند که
میتوان به پهپادهای صادق ،حازم ،حماسه،
سریر ،صاعقه ،عمودپرواز «رهام» ،فراز ،پهپاد
انتحاری رعــد و  ...اشــاره کــرد .همچنین به
تازگی نیز ،در مراسم الحاق  ۱۸۸فروند پهپاد
و بالگرد به نیروی دریایی سپاه ،از پهپادهای
سپهر و هدهد  ۴که عمودپرواز هستند رونمایی
شد.اکنون اظهارات فرمانده سنتکام نشان می
دهد که واشنگتن نگرانی جدی درباره قدرت
پهپادی ایران و تاثیر منفی آن بر برتری هوایی
آمریکا در منطقه دارد.

روحانی:برجام پالس نمیخواهیم
شناگرماهریبودیمکهدرجنگاقتصادیدستمانرابستند،درمذاکراتهیچنظریبه
انتخاباتنداریم
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به سراغ
برجام رفت و از سنگ اندازی ها برای لغو تحریم
ها گالیه کرد .روحانی همچنین از افرادی که
« سوپر انقالبی ها» نامید انتقاد کرد که یک
کلمه علیه آمریکا نمی گویند و تنها به دولت
فحش می دهند و گریزی هم به مذاکرات در
حال انجام دستگاه دیپلماسی کشورمان و
حواشی اخیر در رسانه ملی زد .او با تصریح بر
این که خبری از برداشتن تحریم ها به صورت
گام به گام نیست و آن ها باید به طور کلی تحریم
ها را بردارند خاطر نشان کرد :زمانی جمهوری
اسالمی به تعهدات برجامی خود بازخواهد
گشت که رفع تحریم ها را راستی آزمایی کند.
در ادامــه مهم ترین بخش از سخنان رئیس
جمهور را به گزارش ایرنا می خوانید:
* ما همان دولــت هستیم .وقتی دست ما را
بستند؛ ما همان شناگر ماهری بودیم که در
مسابقه هم بردیم ،حاال دست و پای ما را بستند
و میگویند در مسابقه شرکت کنید ،پا بزنید
و نترسید .ما نمیترسیم ،نمیخواهد شعار
دهید ،ما بهتر از شما بلدیم اگر الزم باشد شعار
بدهیم.
* یک کلمه علیه آمریکا نمیگویند ،یک کلمه

حتی .حاال به ظاهر هم خودشان را خیلی سوپر
انقالبی ۲آتشه میدانند ،فقط فحش به دولت،
فقط توهین به دولت ،فقط دروغ علیه دولت.
*عین برجام باید پیاده شود ،نه کم و نه زیاد.
بــرجــام پــاس نمیخواهیم ،عین بــرجــام را
میخواهیم .این کار  ۳پله دارد .پله اول مربوط
به رفع تحریم است .این به عهده آمریکاست.
یعنی دیگران هم باید کمک کنند ،وظیفهشان
است  ،۴+۱اما اصل آمریکاست .مشکل را آن
ها ایجاد کردند ،باید کلیه تحریمها را بردارند.
*یعنی آن بله را ما باید بگوییم .تحریم برداشته
شد ،از ما میپرسند تحریم برداشته شده ،نگاه
میکنیم میپرسیم از بانک مرکزی ،از وزارت
نفت ،از وزارت راه ،از بقیه وزارتخانهها ،همه
میگویند آره ،میگوییم خوب تمام ،برداشته
شده اســت .در یک زمــان نه چندان طوالنی
میشود این را گفت.
* در برنامه هستهای  ،در برنامه واکسن ،در
برنامه مقابله با کرونا ،در معیشت مردم و در
تولید هیچ نظری به انتخابات نداریم ،انجام
این کارها وظیفه ماست .حتی اگر انتخابات در
 1400نبود ،مثال در  1401بود ،باز همه این
ها را با همین قدرت انجام میدادیم.

هادی محمدی – سرانجام پس از شش روز
گفت وگوهای فشرده در وین عباس عراقچی
و هیئت مذاکره کننده ایرانی سه شنبه شب
وارد تهران شدند تا ضمن مشورت با مقامات
عالی کشورمان  ،برای ادامه مسیر مذاکرات
تصمیم گیری شــود امــا در حالی کــه هنوز
هواپیمایهیئتایرانیبهتهراننرسیدهبوددر
اتفاقیجالبشبکهپرستیویصداوسیمای
جمهوریاسالمیایراندرخبریبهنقلازیک
منبع آگاه در وین نوشت  :دستورالعمل آمریکا
صرفا تعلیق تحریمها و نه لغو کامل آن هاست.
پرس تی وی به نقل از منابع خبری خود در وین
گــزارش داد در صورت رفع برخی تحریمها،
آمریکاقصدداردآنهارادربازههای 120روزه
و  180روزه تمدید کند.منبع خبری پرس تی
وی در وین گفته بود :آمریکا صرفا با یک بازه
زمانی کوتاه مدت یک هفته ای برای راستی
آزمایی موافقت کرده است که در آن به صورت
نمادین چند تراکنش انجام شــود و راستی
آزمایی معقول و الزم را که برای معامالت نفتی
حداقل 3تا 6ماه است تاکنون نپذیرفته است.
این خبر در حالی منتشر شد که وزارت خارجه
کشورمان در چند مورد قبلی تاکید کرده بود
تنهامجرایقابلاعتنادرموضوعمذاکراتوین
عراقچی،سخنگویوزارتخارجهووزیرخارجه
هستندبااینحالعراقچیبهمحضرسیدنبه
تهران در توئیتی طعنه آمیز نوشت  :نمی دانم
"منبع مطلع" پرس تی وی در وین کیست ،اما
هرکههستاصالمطلعنیست.اماباوجودادامه
گفتوگوهاواظهاررضایتطرفهایحاظردر
وین  ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه
سهشنبهدرکنفرانسخبریگفتکهاینکشور
هیچامتیازیبهایرانپیشازاطمینانیافتناز
پایبندیکاملتهرانبهبرجامنخواهدداد«.ند
پرایس» گفت« :ایــن گفتوگوها مثبت بود و
پیشرفتهایی وجود داشته اما همچنان مسیر
طوالنیپیشرویماستوماازایجادگروهکاری

سوم در کمیسیون مشترک برجام استقبال
میکنیم».وی افــزود« :آمریکا و ایــران هدف
مشترکیدربازگشتبهپایبندیکاملبهتوافق
هستهایدارند»«.آمریکاهیچامتیازیبهایران
پیش از اطمینان یافتن از پایبندی کامل تهران
بهبرجامنخواهدداد ،مقدارباقیماندهازمسیر
بیشازمقداریاستکهطیکردهایم ».نشریه
آمریکایی پولیتیکو نیز در ارزیابی مذاکرات
وین نوشت  :با این که دولت جو بایدن از تمایل
خود به احیای برجام سخن گفته ،مقامهای
آمریکایی و اروپایی و همچنین شمار زیادی از
تحلیلگران تاکید کردهاند این مسیری آسان و
سریع نیست .تاکنون دو دور از مذاکرات ایران
با ۴+۱و در واقع مذاکرات غیرمستقیم درباره
احیایبرجامبرگزارشدهاماحتیدربارهمیزان
پیشرفت در این مذاکرات هم اختالف نظر
وجود دارد .یک دیپلمات به نشریه پولیتیکو
گفت مــذاکــرات «تقریبا به میانه راه رسیده
است» .همزمان،به گزارش وبگاه «واشنگتن
فریبیکن» جمهوریخواهان کنگره آمریکا از
آنچهکهبزرگترینبستهتحریمهایایراندر
تاریخ توصیف شده ،رونمایی کردند.این وبگاه
در گــزارش خود نوشته است که این «اقــدام
نمادین» مانعی برای دیپلماسی دولت «جو
بایدن»رئیسجمهورآمریکاباایراندرزمینهلغو
احتمالیتحریمهایاینکشورخواهدبود.این
طرح که «قانون فشار حداکثری» نامیده شده
است ،کــارزار تحریم های سختگیرانه دولت
ترامپ (رئیس جمهور سابق آمریکا) ضد ایران
را به طور رسمی ساماندهی و دولت بایدن
را وادار خواهد کرد هر گونه توافق هسته ای
اصالحشدهباایرانراپیشازتصویبآن،برای
بازنگری به کنگره تحویل دهد .این طرح که
«کمیته بررسی جمهوریخواهان» هدایت آن
را بر عهده دارد ،در نشست خبری صبحگاهی
باحضورمایکپمپئو وزیرامورخارجهسابقدر
کنگره،اعالمشد.

تیم موتلفه درمیدان!1400

بادامچیان:بههمراه ۴نامزددیگرازموتلفهبرایانتخاباتریاستجمهوری
نامنویسیمیکنم
تصمیمنهاییرادربارهاینکهکاندیداینهایی
هرکدامازجریانهایسیاسیچهکسیباشد،
سازوکارهای انتخاباتی و احتماال تحت تاثیر
نظر چهرههای پرنفوذ هر جریان میگیرند .اما
این سبب نمیشود که احزاب مختلف دست از
کار بکشند و نیروهای خود را عرضه نکنند.
همین است که شاهدیم اکثر دبیرکلها حتی
اگر در قد و قواره ریاست جمهوری هم نباشند
بــه صــف شــدهانــد .از مصطفی کواکبیان
و کرباسچی در جریان اصالحات گرفته تا
اسدا ...بادامچیان که دیروز از نامزدی خود
خبر داد.دبــیــرکــل حــزب موتلفه در نشست
خبری البته از چهار گزینه دیگر حزبش یعنی
میرسلیم ،نیکنام ،انواری و ترقی هم نام برد .به
گزارش فارس وی در این نشست خبری گفت:
ما در موقعیت مهم انتقال از گام اول چهل
ساله دوم انقالب به گام دوم انقالب با بیانیه
رهبر انقالب هستیم .وی افزود :سیاست ما در
مسئله شوراهای اسالمی شهر و روستا ایجاد
وحدت بین نیروها بود که به شورای وحدت
انجامید و مسئله دوم این که استان ها فعال
شوند و ائتالف اسالمی مستقل در هر استان
شکل بگیرد .وی افزود :حزب موتلفه در ۳۱
استان فعال است و تقریبا به برکت یک حرکت
قوی و صحیح جو آرامی بر کشور حاکم است و
جنگ و جدال ها کم شده و جدال های حزبی
نیز به طور طبیعی انجام می شود و سیاست ما
هم این بود که چالش پدید نیاوریم.بادامچیان
با بیان این که سیاست ما در انتخابات ریاست
جمهوری این است که به همه کسانی که می
خواهند خود را عرضه کنند احترام بگذاریم
و درگیری نداشته باشیم گفت :طبق التزام
به قانون اساسی آخرین مسئله اعالم احراز
صالحیت ها به عهده شــورای نگهبان است
و دلیلی برای درگیری بین نامزدها نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی ضمن تاکید

بر این که موتلفه اسالمی با احترام به دیگران
خودش هم اعالم نامزدی کرد و از اعضایش
خواست کسانی را که واجد شرایط ریاست
جمهوری هستند اعالم کنند ،تصریح کرد:
من و مهندس میرسلیم و دکتر نیکنام و آقای
انواری و آقای ترقی این ۵نفر هستیم و روشن
اســت که از حــزب یک نفر نامزد خواهد بود
و بیشترین توجه از بین ایــن ها روی کسی
خواهد بود که از شورای نگهبان بتواند تاییدیه
بگیرد و ما این دوره حزبی به میدان آمده ایم.
وی در پاسخ به سوالی دربــاره معرفی نامزد
حزبی از سوی موتلفه با وجود سازوکار شورای
وحدتتصریحکرد:شورایوحدتمانعاینکه
کسانی خودشان را نامزد کنند نیست و معتقد
است هرکس می تواند خود را مطرح کند و
منعی نیست.وی همچنین در پاسخ به سوال
فارس درباره اظهارات اخیر متکی از احتمال
معرفی نامزدهایی بیش از 10نفر اعالمی
از سوی شــورای وحــدت و حضور نامزدهای
موتلفهدراینلیستگفت:چونموتلفه 5نامزد
داشت از سوی موتلفه بنده در شورای وحدت
برای کاندیداتوری مطرح هستم و از این رو
اعالم کاندیداتوری می کنم.

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

اذانصبحفردا 4:51

طلوعآفتابفردا 6:22

گزارش
جنجال مستند «پایان بازی »

پخشیکمستندمرتبطبامذاکرات
هستهایواکنشهایبسیاریرابرانگیخت
توکلی  -در حــالــی کــه دســتــگــاه دیپلماسی
کشورمان در حــال انــجــام مــذاکــراتــی در وین
هستند ،سه شنبه شب مستندی تحت عنوان
«پایان بــازی » در نقد مذاکرات هسته ای روی
آنتن شبکه سه رفت .مستندی جنجال برانگیز
که با واکنش های زیادی همراه شد .این مستند
 ۲۰دقیقهای که با شادی مردم از انتخاب حجت
االسالم روحانی آغاز شد و با امضای برجام در
ســال  ۹۴به پایان می رســد؛ مدعی می شود
که توافق برجام در ســال  ، 94توسط «گــروه
بینالمللی بــحــران» کــه یــک ســازمــان ظاهرا
غــیــردولــتــی و غیرانتفاعی وابــســتــه بــه جرج
سورس است و نفوذ زیادی در ساختار حکومتی
ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی ،دارد ،از
پیش نوشته شده و متن برجام به تیم مذاکره
کننده کشورمان تحمیل شده است .در بخش
دیگری از ایــن مستند به ســراغ رابــرت مالی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رفته و با اشاره
به سابقه او در مذاکرات برجامی و همچنین در
گروه مدیریت بحران وزارت خارجه آمریکا این
سوال را مطرح می کند که آیا قرار است دوباره
به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان متنی
همچون متن برجام تحمیل شود؟! در این بین
پخش این مستند آن هم بالفاصله بعد از پایان
مسابقه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
باعث شد که با واکنش های زیادی همراه شود.
از جمله مصطفی فقیهی مدیر مسئول سایت
انتخاب در واکنش به پخش این مستند نوشت:
«شبکه۳مستندی با عنوان«پایان بــازی»در
حــال پخش دارد؛مــشــخــصـ ًا در حــال کوبیدن
ظریف و مــذاکــرات اســت؛ آن هم در شرایطی
که در مــذاکــرات ویــن اتفاقات مهمی در حال
وقوع است .این بازی مهوع انتخاباتی تلویزیون
در بحبوحه مذاکرات حساس وین،وحشت از
«خبر در راه» است؟ نام این کار صداوسیما را
چه میگذارید؟» یا محمد علی ابطحی رئیس
دفتر دولــت اصالحات در صفحه توئیتر خود
نوشت« :صدا وسیما بی طرفی را در انتخابات
رعایت نمی کند .اصال ستاد تبلیغاتی ظریف
شده است .آن از سریال گاندو و این مستند پایان
بازی .چه شانسی پیدا کرده آقای ظریف صدا
وسیما این قدر علیه اش برنامه می ســازد .به
صورت طبیعی دارد کاندیدای اصلی انتخابات_
ریاست_جمهوری می شــود ».سعید مالکی
روزنامه نگار نیز این اقدام رسانه ملی را خالف
حمایت صریح رهبر انقالب از تیم مذاکره بیان
کرد و گفت« :عبور از سخنان رهبری در حمایت از
مذاکره با درنظر گرفتن تمام شرایطی که پیشتر
گفته شده ،به نوعی عبور از قانون اساسی است.
شاخه رسانه ای این عابران بدون خجالت اعالم
وجــود کــرده اند آن هم با اشغال رسانه ملی!»
در عــیــن ح ــال بــرخــی ک ــارب ــران نــیــز بــه دفــاع
از این مستند برخاسته و کاربری در این باره
نوشت«:ترکیب دو مستند#داستان اتم و#پایان
بازی بیانگر یک اتفاق عبرت آموز تاریخی است:
دشمنان ما روی تندروی برخی عناصر داخلی
بهشدت حساب کردهاند! از ذوق زدگی ظریف
و روحــانــی ،تــا سینه سپر کــردن "الریــجــانــی"
منتقدان دلــســوز نظام بــرای تصویب
مقابل
ِ
برجام!»واکنش ها به پخش این مستند جنجالی
به توئیتر ختم نشد و حتی حجت االسالم روحانی
رئیس جمهوری در جلسه روز گذشته هیئت
دولت نیز به آن انتقاد کرد و به کنایه گفت« :برخی
فیلم درست کردند که برای سال گذشته و دو
ســال قبل اســت و روی دســت آن ها بــاد کرده
اســت ،البته ماهیت خــود را افشا میکنند».
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز
در انتقاد به پخش اظهار کرد که «حمله به تیم
مذاکره کننده و دکتر ظریف در شرایطی که در
حال مذاکراتی تا این حد حساس هستیم ،مثال
شلیک به پای خود است .رقابت انتخاباتی به هر
قیمتی سیاست نیست .به مصالح ملی ایران فکر
کنید و صبور باشید».

