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 نيمذاکرات و یبرجام برا اتيتجرب           روز حرف▼

 :اندفرموده در خصوص تجربه برجام یرهبرمعظم  مقام

 نیشدن؛ ا دهیسوراخ گز کیدو بار از  ایها از تجربه یریگبهره»

ما با  مسائل مواجهه نیمسئله ]است[. حاال در هم کیهم 

 کیخب  -با اروپا کا،یمثالً با غرب، با آمر -یدشمنان خارج

از اوّل انقالب  م،یرگذشته را دا یایقضا گر؛ید میدار ییایقضا

[ و میبرجام ]را داشت هیّضاواخر هم ق نیامّا ا م،یدار ییایهم قضا

 تشان،یتعهّدها و عدم رعا ریو بعد هم زدن ز هااین تعهدات

که با  میبدان تجربه است. کی نیشان؛ خب، اعدم مالحظه

، انقالب میمطابق سخنان حک «.میبرخورد کن دیچگونه با هااین

 دیگرفت که امروز با توانمیاز برجام  یادیز هایدرس

 .باشد کنندهمذاکره میو بخصوص ت رانیملت ا نیالعنصب

نوشته شد  کایاعتماد به آمر یبرجام برمبنا -0 تحليلي: نکات

از دولت در  یگرفته نشد و زمان هاآنمناسب از  هایتضمینو 

 ای کایآمر المللیبین ژی، پرستشدمی سؤال نیخصوص تضم

آن شد که  جهیو نت گرفتمیمورد استناد قرار  یقول جان کر

 دیمذاکره با یمبنا گویدمیتجربه به ما  نی! امیدیدهمه 

اما  ،ذشته تعهد دادندباشد که در گ هاییطرفبه  اعتمادیبی

که اکنون تجربه تلخ  یاز اشتباهات گرید یکی -2. عمل نکردند

 شدتبه ی، نحوه نگارش برجام بود؛ متنما شده یبرا

بر  یاسیشدن کفه س نیو مبهم که باعث سنگ ریرپذیتفس

 هیحاش یبحث راه را برا نیبود. لذا هم آن یجنبه حقوق

 ؛باز گذاشته بود یطرف غرب بیعج یو ادعاها یپرداز

همه تعهدات عمل کرده بود، طرف مقابل با  به رانیا کهدرحالی

شت بازگ یاکنون اما برا. رفتمیاز تعهدات طفره  تراشیبهانه

 ،ییآزما یبرداشته شود و بعد از راست میتحر دیبه برجام با

به  یداخل استیگره زدن س -3. از طرف ما اجرا شود یتعهد

برجام است و برجام باعث  هایخسارت ترینمهماز  یکیبرجام 

، با مذاکرات ندارد یارتباط ترینکوچک یشد تا هرآنچه که حت

 نیا دیاساس با نی. بر همردیتوافق با غرب قرار گ درگرو

ه باشد که کشور معطل توافق مطالبه از دولت وجود داشت

برجام نحوه مواجهه با  اتیاز تجرب گرید یکی -0. نشود

از  کایآمر 79 بهشتیارد 01در  کهدرحالی. بود هابدعهدی

در  یاقدام چیه رانی، اسال کیبرجام خارج شد، به مدت 

 نیکه ا میشاهد آن بود لیدل نیمقابل انجام نداد و به هم

 میزانبه وجود آمد که با هر  یطرف غرب یبرا فرضشیپ

؛ خویش عمل خواهد کرد یبرجامبه تعهدات  رانی، ابدعهدی

 یعهددر صورت بد مثلبهمقابله یبرا یلزوم آمادگ نیبنابرا

 برزکار( ی: مصطفسندهی. )نوریانکارناپذاست  یضرورت

 

 

 ياسيس دو جريان يانتخابات یتکاپو                         روز شگزار▼

است  یباق زمان یجمهور استیانتخابات رسیزدهمین دوره  یهادایکاند نامثبت شروعروز تا  20

در منسجم شرکت  یبراسو و احزاب هم هایچهرهبا  زنیچانهدر حال کشور  یاسیس دو جریانو 

 انتخابات هستند.

 21اصولگرا شنبه  یهاخارجه سابق و از چهره ریوز «یمنوچهر متک» -0 :یخبر هایگزاره

 یدایکاند 7 نونتاک« وحدت یشورا»موسوم به  انیاصولگرا یتشکل اصل؛ اعالم کرد نیفرورد

اظهارات  بر اساسکرده است.  یمعرف 0011 یجمهور استیشرکت در انتخابات ر یرا برا یاصل

 کزاد،ین یدهقان، عل نیحس ،یلیجل دیسع ،ییمحسن رضا ،یسیرئ میابراه باف،یقال محمدباقر ،او

شرکت  یبرا انیاصولگرا یهانهیگزاز محمد  دیو سع یاهلل ضرغامعزت ،یهاشم زادهیقاض نیحس

در  مؤثرحضور  یبراها تکاپونیز  اتاصالح یاسیس انیجردر  -2 .«در انتخابات خواهند بود

اعالم ، سخنگوی حزب کارگزاران یمرعش نیحسدر همین زمینه، است.  یافته شیانتخابات افزا

 ،یعباس آخوند ،یمحسن هاشم ،یصالح اکبریعل ف،یظر ،یریجهانگمانند  ییهاتیشخص: »کرد

اما  ،نام کنندثبت هااینهمه  ستی. اگرچه هنوز معلوم نارندصدر وجود دو  انیپزشکعارف، 

او « عرصه شوند. نیوارد ا توانندیمطرح در جبهه اصالحات هستند که م یهاتیشخص هرحالبه

پنهان نام  یداهایاز کاند ی. من هنوز از برخمیدار یبه اندازه کاف دایما کاند»در ادامه افزود: 

 .«میکن یینود رونما قهیکه ممکن است در دق میرا دار یکسانام. ما نبرده

از  یدارد و برخ شیدر پ یا راه دشواردر ائتالف نامزده ییاصولگرا انیجر -0 :يليتحل هایگزاره

 بیآس تواندیمموضع  نی، ااندکرده یارسانهوحدت را  یمخالفت و عدم شرکت در شورا علناًنامزدها 

کرد که با  بیجلسه خود تصو نیدر آخر «رانیجبهه اصالحات ا» -2وارد کند.  انیجر نیبه ا یجد

خواهد کرد که مرحله آخر آن بعد از  یرا معرف طلباناصالح یینها دیکاند ،مرحلهگذراندن چهار 

 ،قیدر مورد مصاد یاسیس انیجر نینگهبان است. ا یتوسط شورا داهایکاند تیصالح دییتأاعالم 

نکته  -3نداشته است.  داهایاز کاند کیچیهبا  یرسم دارید چیاست و ه دهینرس یبندجمعهنوز به 

تندرو بحث عدم مشارکت در انتخابات  طلباناصالحاز  یوابسته و برخ یهارسانه باوجودآنکه ؛یانیپا

 صورتبه یاسیس اناتیجرکه  دهدیمنشان  یخوببهرصد اخبار آشکار اما ، کنندیمرا مطرح  0011

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .هستنددر انتخابات  یروزیمشارکت فعال و پ جدی به دنبال

 گذارقانونبين سه مجموعه  «قانون انتخابات» یکارپاس              ویژه خبر ▼

های در دستور کار مجلس یازدهم در شروع جمهوری جزو اولین طرحاصالح قانون انتخابات ریاست

با ایرادات اساسی شورای نگهبان  بار سهتصویب در مجلس تاکنون  باوجوداین طرح  .به کار آن بود

عباسعلی در آخرین مورد از این ایرادات،  .تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است و مجمع

 .به مجلس اشاره کردوصدر م ایراد دوبه باقی ماندن  در توئیتیکدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 

ره محتوای محمدحسن آصفری نائب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دربا

یعنی ، مجمع این است که باید شرایط سنی نظر .بحث سنی است ،نخست»گفت: ایراد دو  این

اعتقاد  .ایراد دوم تعریف رجل سیاسی است .سال باید برداشته شود 9۷تا  01حداقل و حداکثر 

ایراد شورای  ،مورددو این  .مجمع این است که بحث رجل سیاسی نباید در قوانین عادی بیاید

نظارت نباید  هیئتمجلس معتقد است  .«ایراد مجمع بازگشت خورده است صرفبهنگهبان نبوده و 

لیکن مجمع معتقد است بر اساس قانون اساسی، تعیین  قوانین دخلی داشته باشد تأیید در

ند این اختیار را به توانمیکالن کشور بر عهده رهبری گذاشته شده است و ایشان نیز  هایسیاست

کلی نظام بر عهده هیئت  هایسیاستنظارت بر اجرای  ازآنجاکهو دیگری واگذار کند و فرد یا گر

قانون انتخابات ریاست  ازجملهدر تصویب قوانین،  بایستمینظارت مجمع گذاشته شده است، 

 .هوری نظر این هیئت جلب شودجم
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 اخبار ▼

 هاشمي رفسنجاني به سيد حسن؛ در انتخابات شرکت نکن!توصيه 

چند سالی است که از حزب کارگزاران فاصله گرفته است،  «رفسنجانی محمد هاشمی»

رود، رئیس سابق صداوسیما گوید آبش با تندروهای هیچ جناح سیاسی در یک جوی نمیمی

سال بعد به حسن خمینی توصیه کرده  0در انتخابات دوره قبلی رد صالحیت شده است، اما 

نامه نوشتم  شانیا یمن برا: »دگویسنجانی میتا وارد فضای سیاسی نشود. برادر هاشمی رف

نامزد انتخابات شود. حاج  شانیمخالف بودم که ا لیکه نامزد انتخابات نشود و به چند دل

 جمهورسیسخت است. رئ زیامروز کشور ن طیامام )ره( هستند و شرا تیحسن آقا وابسته به ب

است، شما  جمهورسیدوش رئ یمشکالت کشور رو را عوض کند. طیشرا توانستیشدن او نم

مورد فشار جامعه است.  شانینقد شود؛ خود ا یاز آنکه دولت روحان شتریکه ب دینیبیامروز م

 بلیها حاکم است او را سکه در رسانه یفرهنگ نیبا ا شدیم جمهورسیرئ ینیاگر حسن خم

کشور در حال حاضر  مشکالتدار تمام  راثیم ینینداشتم حسن خم لی. من تماکردندیم

دارد و ممکن بود  یبیها جنبه تخرنشان داده که مناظره یقبل یهاتجربه گرید یباشد. از سو

 .«شدیها شکسته مکه اگر مخاطب آن خانواده امام باشد؛ حرمت مطرح شود ینکات

 «عراقچي» و «ویتيپرس» درگيری توئيتي

 منبع دانمنمی» کرد: اعالم توییتی در کشورمان در وین، کنندهمذاکره، مسئول تیم عراقچی دیروز

 در ویتیپرس کاربری حساب .«نیست مطلع اصالً  هست که هر اما کیست، وین در ویتیپرس مطلع

 بردن سؤال زیر یجابه عراقچی آقای است بهتر»: نوشت ،عراقچیتوئیت  به واکنش در نیز توییتر

 منبع این توسط شدهارائه اطالعات از بخش کدام دقیقاً  که کند اعالم وی،تیپرس خبری منبع اعتبار

در  ویتیپرسمنبع بود که انتشار خبری در  ی توئیتریبگومگواما ماجرای این  ؛ و«است مخدوش

 قصد آمریکا»: داد گزارش هاتحریم رفع نحوه درباره آمریکا دستورالعمل خصوص درو  کردوین منتشر 

 رفع به اقدام ،متعدد مراحل طی و طوالنی زمانیمدت در دارد قصد و ندارد را هاتحریم جای یک لغو

 آزمایی راستی برای ایهفتهیک مدتکوتاه زمانی بازه یک با صرفاً  آمریکا .کند هاتحریم برخی موقت

 الزم و معقول آزمایی راستی .شود انجام تراکنش چند نمادین صورتبه آن در که است کرده موافقت

 کامل لغو عدم از آمریکا قصد .است نپذیرفته تاکنون را است ماه ۶ تا 3 حداقل نفتی معامالت برای که

 امکان از بتواند تا است برجام به بازگشت صرفاً  ،هاتحریم از برخی موقت رفع به اکتفا و هاتحریم

 تمدید یا و هاتحریم ایمرحله رفع مکانیسم پذیرش صورت در .کند استفاده ایران علیه ماشه مکانیسم

 آمریکا ،ایران اقتصاد شدن شرطی بر عالوه ،روزه 011 و روزه 021 زمانی هایبازه در هاآن شدن اثربی

 را 3 و 2 برجام به موسوم خود دیگر هایخواسته ،تحریم رفع تمدید گرفتن گروگان با توانست خواهد

از موضع امریکا در مذاکرات وین همین بس  تحلیل این رسانه خبری تأییددر  .«کند تحمیل ایران به

 طرحی درباره بحث حال در ایران امور در ما مایندهن» :اعالم کرد آمریکا خارجه وزارت سخنگویکه 

 لغو را ایران هایتحریم ما .است ایهسته توافق به بازگشت برای خاصی مراحل شامل که است

 .است بازگشته ایهسته توافق به کامل طوربه ایران که باشیم داشته اطمینان اینکه مگر ،کرد نخواهیم

 هاآن ایهسته برنامه که است این ما هدف و داد نخواهیم ایران به اییکجانبه هایطرح یا و امتیاز ما

 .«گیرد قرار آزماییراستی هایسیستم ترینمحکم تحت

 گرفت؟ زرد کارت مجلس از اقتصاد وزير چرا

 کار ، دیروزاست تولید موانع ترینمهم از که وکارهاکسب برای متعدد و پاگیر و دست مجوزهای

 جریان در نمایندگان .بگیرد زرد کارت مجلس از اقتصاد وزیر تا شد موجب و داد دولت دست

 و شفافیت اجرای عدم علت اقتصاد وزیر از ،نمایندگان از نفر 39 و نجابت اهللروح سؤال بررسی

 او هایپاسخ از وزیر توضیحات از بعد و شدند جویا را وکارکسب مجوزهای صدور شرایط تسهیل

بر »: گفت نقد دفاعیات وزیر اقتصاددر  شیراز نماینده نجابت، .دادند زرد کارت او به و نشدند قانع

 .هستیم وکارکسب هایشاخص جهت از آخر کشور 01 بین در جهانی بانک گزارش آخرین اساس

 وزارت اگر نداشت؛ تطابقی واقعیت با که بود ایکنندهگیج ارقام از مملو وزیر آقای توضیحات

 اصناف و کاال توزیع تولید، وضعیت کند، پیدا بهبود وکارکسب محیط که کردمی تالش اقتصاد

 .«هستند مندگالیه همه ما اصناف و کنندهتوزیع تولیدکننده، حاضر حال در .نبود گونهاین

 اخبار کوتاه

 /بردحساب نمي ما از جهان در کسهيچ: آمريکايي سناتور ◄

در  بایدن یهااستیس به خواهجمهوری ارشد سناتور« گراهام»

 ما ارتش، هایتوصیه برخالف»: گفت منطقه و جهان و تاخت و

 به دوباره هستیم تالش در و شویممی خارج افغانستان از داریم

 ۶1 سازیغنی انجام برای تهدید حال در هاایرانی و برگردیم برجام

 در ما به فشار اعمال حال در هاچینی .هستند اورانیوم درصدی

 از کامالً آمریکا جنوبی مرزهای و هستند آسیا مختلف مناطق

 و هراسدنمی بایدن از جهان در کسهیچ .اندشده خارج کنترل

 مقدار این حالتابه من .است خطرناک کشور داخل در ما برای این

 کوتاهی مدت چنین در را مانملی امنیت وضعیت شدنوخیم

 و بایدن من .است شده ترضعیف آمریکا جبهه چند از .امندیده

 .«دانممی مقصر را بلینکن

 محمدعلی» سردار/ درگذشت الزهرا و نبل آزادسازی ردارس ◄

 نیروی فرمانده مشاور و گیالن قدس سپاه فرماندهان از «بینحق

 ازجمله نیبحق سردار .پیوست شهیدش یاران به سپاه زمینی

 عملیات در که بود مقاومت جبهه در سلیمانی سردار یاران

این  .کرد ایفا یمؤثر نقش سوریه حلب در الزهرا و نبل آزادسازی

 .درگذشت کرونا بیماری اثر بر سرباز وطن دیروز

 آزادانه ارتباط حاضر حال در /را هم فهميديم! «حصر»معنای  ◄

 و موسوی هایمهمانی و هاتماس و شده بیشتر فتنه سران

 .است جریان در مأموران حضور بدون خانواده اعضای با رهنورد

 دوستان، از وسیعی طیف با اخیر هایماه در همسرش و موسوی

 علی تاجزاده، مصطفی ازجمله محکومان و سیاسی فعاالن

 اردشیر مرعشی، عفت ستوده، نسرین محمدی، نرگس راد،شکوری

 مهاجری، مسیح راکعی، فاطمه زنجانی، بیات اسداهلل امیرارجمند،

 کروبی مهدوی خاتمی، محمد خمینی، حسن سیّد نوری، عبداهلل

 .اندکرده برقرار تماس ...و

 شهر شورای رئیس /گفتند شاهدت کيست، گفت خواهرم! ◄

در انتخابات ریاست جمهوری را  نامثبت ازاینپیشکه  تهران

و گفته بود نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد، در  منکر شده

 ولی کنم تعریف خودم از خواهمنمی» :جدیدی گفت اظهارنظر

 را من نیز فائزه و ندارم خودم توانایی به نسبت بدی احساس

 گفته هرچند ؛است کرده تأیید دارم توانایی که کسی عنوانبه

 کنممی سعی باشم خودم به اگر .دهدنمی رأی من به که است

 فشار من به شاید نامثبت زمان ولی نکنم؛ ورود عرصه این به که

 .«کنم نامثبت انتخابات در که بیاورند

 مدیرمسئول «عبداهلل گنجی»کار را بايد به کاردان سپرد/  ◄

از زمانی که امام حفاظت از »روزنامه جوان در توییتر نوشت: 

کنون یک مورد موفق هواپیماربایی تا ،هواپیماها را به سپاه سپرد

را یکپارچه به سپاه بسپارید  ایهستهحفاظت از مراکز  .ایمنداشته

 زیر نظر سپاه حفاظت، ایهستهظت یگان حفا تا با تشکیل

 .«نطنز رخ ندهد مشکالت موجود مانند


