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••آرمان ملی -این روزنامه عکس اول خود را به
صحبت های موسوی الری در خصوص انتخابات
 1400اختصاص داد و از قول وی نوشت « :اگر
مردم بیایند اصالح طلبان رای میآورند».
••رسالت -این روزنامه در گزارشی به اجرای زیر
پوستی سند 2030اشاره کرد و نوشت « :با وجود
تذکرات رهبری در سال های اخیر زمزمه هایی
مبنی بر پیاده ســازی اسناد غیر بومی شنیده
میشود».
••هفت صبح -این روزنامه درگزارشی با عنوان
«نگران مشاوران امالک نباشید» نوشت « :دولت
حقکمیسیونمشاورانامالکرانصفکردتااین
رقم برای یک خانه  60متری فقط  7/5میلیون
تومان بشود!»
•• فرهیختگان -این روزنامه در واکنش به طرح
سنا و کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های مجدد
بانک های ایرانی نوشت  « :سوزاندن میز مذاکره
با ایران قبل از مناظره اول».
••ایــــــران -ایــــن روزنـــــامـــــه در گــــزارشــــی با
عنوان «پاستور ،مقصد حمله» نوشت« :این روزها
برخی چهرههای سیاسی ،رسانهها و حتی برخی
مسئوالن کشوری هم مستقیم یا غیرمستقیم
دولــت را سیبل هــدفهــای مواضع سیاسی-
انتخاباتی خود قرار دادهانــد.ایــن خط خبری و
تحلیلی تالش دارد در حالی که خود را مدعی و
مدافعمقاومتدربرابر جنگاقتصادی میخواند
از زیر بار هزینههای آن شانه خالی و در حقیقت
دولت را در میانه این مصاف رها کند .این جریان
سیاسی به جای آن که یار شاطر دولت باشند حاال
بار خاطر شدهاند».

انعکاس
••عصر ایــران :رادیــو ایــران به عنوان مهمترین و
رسمیترین رادیــو از رادیوهای مختلف صدای
جمهوریاسالمیایرانساعت 8صبح   چهارشنبه
 9مهر  1399به مناظرۀ بایدن و ترامپ پرداخت
که ساعتی پیشتر تمام شده بود.این مناظره را
با صــدای سیاوش اردالن(مــجــری بی بی سی)
و ترجمۀ همزمان او و نظر کارشناس تلویزیون
فارسی بیسیسی پخش کــردنــد.آیــا در صدا
وسیمایی با  40هزار پرسنل یک مترجم همزمان
پیدا نمیشود؟ در حالی که میدانیم شماری از
گویندگان اخبار انگلیسی در معتبرترین مؤسسۀ
ترجمۀ همزمان در  100قدمی سازمان صدا و
سیمادورهدیدهاند.
••اعتماد آنالین نوشت  :ایمی کانی بارت ،گزینه
پیشنهادی «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
بــرای عضویت در دیــوان عالی این کشور سابقه
وکالت برای گروه تروریستی منافقین را داشته
است.روزنامه واشنگتنپست گزارش داد ایمی
کانی بارت ،زمانی که این گروه تبعیدی از ایران
(گروهکمنافقین)درتالشبرایخروجازفهرست
سازمانهای تروریستی خارجی وزارت خارجه
آمریکابودهوکالتآنرابهعهدهداشتهاست.
••نامه نیوز نوشت  :سید حسین نقوی حسینی
فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که اگر آقای
رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود،
آقای جلیلی نمی آید ،افزود :البته آیت ا ...رئیسی
منصوبرهبرمعظمانقالبدرریاستقوهقضاییه
هستند و حتما باید اجــازه رهبر انقالب را برای
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داشته
باشند.وی گفت :بعد از اتفاقاتی که برای آقای
فتاح پیش آمــد ،آقایان رئیسی ،سعید جلیلی و
قالیبافبهترتیباولویت،گزینهاولتاسومنامزدی
اصولگرایان بــرای نامزدی در صحنه انتخابات
ریاستجمهوری 1400هستند.
••الف نوشت  :روز سهشنبه و در جلسه رای اعتماد
به رزمحسینی وزیــر پیشنهادی صنعت ،معدن و
تجارت بارها و بارها نام سردار شهید سلیمانی به
میانآمد.طی ۹ماهیکهازشهادتسردارسلیمانی
میگذردبارهاشاهدبودهایمکهافرادمختلف،ازنام،
نامهوعکساینشهیدبرایمطامعسیاسیخویش
استفاده کردهاند و مورد رزمحسینی اتفاق جدیدی
به شمار نمیرفت.البته همگان میدانند افرادی
که مدام از نام آن سردار برای بهدست گرفتن مقام و
منصباستفادهمیکنندبهدنبالمشروعیتبخشی
بهخویشوسوءاستفادهازاحساساتمردمهستند.
ایشان میدانند که مردم سردار سلیمانی را دوست
دارند و با مطرح کردن نام این سردار بزرگ تالش
میکنندکاستیهایخویشرابپوشانند.

دومین بازدید آژانس

کمالوندی:امیدوارمبهانهازآمریکاگرفتهشدهباشد
هادی محمدی – سرانجام دومین مکان مورد
درخــواســت آژانــس بین المللی انــرژی اتمی
نیز توسط این نهاد بین المللی بازدید شد تا
جدیدترینبهانههایغرببرایزیرسوالبردن
برنامهصلحآمیزهستهایایراننیزفعالبرطرف
شود .چهار ماه قبل بود که سه کشور اروپایی در
قطعنامه ای علیه کشورمان خواستار همکاری
ایران برای دو دسترسی مد نظر آژانس شدند.
هرچند این قطعنامه با دو رای مخالف چین و
روسیهو7رایممتنعروبهروشدامامیتوانست
دردسرهایی برای کشورمان به همراه داشته
باشد که با توافق صورت گرفته میان تهران و
وین در سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس
به کشورمان این موضوع نیز حل و فصل شد .
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در بیانیه ای
اعــام کــرده که این هفته به دومین محل در
ایــران دسترسی تکمیلی پیدا کــرده و نمونه
بــرداری محیطی را انجام داده است .شنیده
های خراسان نیز حاکی است دومین بازرسی،
سه شنبه در مکانی در اطــراف تهران صورت
گرفته است .همچنین دسترسی به مکان اول
در اطــراف شهرضای اصفهان 6شهریورماه
انجام شده بــود .شنیده های خراسان نیز از
اجرای خواسته ایران برای بازدید دوم حکایت
دارد .جمهوری اسالمی به طرف مقابل گفته
بــود دسترسی مکان اول بــرای اثبات حسن
نیت کشورمان و دسترسی مکان دوم بعد از
پایان نشست شهریور شورای حکام آژانس و در
صورتمطلوببودننتایجنشستدادهخواهد
شدکهباتامیناینخواسته،بازدیددومنیزانجام
شد.ایران و آژانس چهارم شهریور گذشته در
بیانیهایکهمیانصالحیرئیسسازمانانرژی
اتمیایرانوگروسیمدیرکلآژانسبینالمللی
انرژیاتمیدرتهرانبهامضارسیدتوافقکردند
که«ایرانبهطورداوطلبانهبهدومکانمشخص
شدهتوسطآژانساجازهدسترسیخواهدداد»

و در برابر این اقدام ،اوال «فعالیت های راستی
آزمایی آژانــس مطابق با موافقت نامه جامع
پادمانوپروتکلالحاقیورویهاستانداردراستی
آزمایی آژانس و به صورت برابر و بدون تبعیض
اجراخواهدشد»،ثانیا«آژانسوایرانتاییدمی
ِ
موضوعاتمرتبطبااجرایپادمان،
کنندکهاین
منحصرامربوطبهموادوفعالیتهایهستهای
براساس پادمان و پروتکل الحاقی هستند» و
ثالثا «آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران و هیچ
درخواستیبرایدسترسیبهمکانهاییفراتر
از آن چه که توسط ایران تحت پادمان و پروتکل
الحاقیاظهارشدهاند،ندارد».درهمینزمینه،
کمالوندیسخنگویسازمانانرژیاتمینیزدر
گفت وگو با خراسان ضمن تایید انجام بازرسی
دومازمکانمدنظرآژانسدرایران،خاطرنشان
کرد :ما به دلیل این که درخواست های آژانس
دربــاره موضوعات روز نبود اختالف دیدگاه
داشتیم و درنهایت به دلیل فشارهای سیاسی
موجود به یک بن بست رسیدیم ،وضعیتی که
بر اساس آن آمریکا می توانست سوءاستفاده
کند لذا بعد از بررسی های مختلف و دعوت از
مدیرکل به تهران و صحبت درخصوص نگرانی
هاییکهداشتیم،گفتیماینبازرسیهابایددر
یک چارچوب باشد.وی افزود  :توافق صورت
گرفته سه نکته مهم دارد،اول این که اقدام ما
داوطلبانهاست،دوماینکهفقطشاملدومکان
می شود نه بیشتر و نکته آخر این که هدف از
دسترسی این است که مواد هسته ای و فعالیت
های هسته ای را مورد بررسی قرار دهد و نه
موضوعاتدیگر.دراینچارچوبدودسترسی
بایکفاصلهزمانیدادهشد.کمالوندیدرپایان
تصریح کرد :امیدواریم با این اتفاق بهانه آمریکا
و کشورهایی که دنبال سیاسی کردن موضوع
و بردن پرونده به شورای امنیت بودند برطرف
شود و بیش از این به آژانس و کشورها در جهت
سوءاستفادهفشارنیاورند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری
 1400گمانهزنیها درب ــاره نامزدهای این
رقابت سیاسی بیشتر از قبل به گوش میرسد.
بسیاری از اصولگرایان به دلیل عملکرد دولت
دوازدهم خود را برای حضور در این انتخابات
آمـــاده میکنند و اصــا حطــلــبــان هــم دنبال
گزینهای با کارنامه قوی می گردند که بتواند
بــرای حضور در عرصه انتخابات جــواب گوی
حمایت آن ها از دولت روحانی باشد .انتخابات
 1400از این حیث که ورود کشور به قرن جدید
است و هشت سال ریاستجمهوری روحانی به
اتمام میرسد و رئیس جمهور بعدی باید آغاز
قرن جدید شمسی را شروع کند ،حائز اهمیت
است .در همین خصوص «تسنیم» شش نفر از
گزینههای محتمل ریاست جمهوری را که در
محافل سیاسی از عالقه آن ها به کاندیداتوری
در انتخابات  1400صحبت هایی مطرح شده
مورد بررسی قرار داده است.
 1ــ مــهــرداد بذرپاش :رئیس فعلی دیــوان
محاسبات کشور و نماینده اسبق
مجلس اســت و همچنین سمت
معاونت رئیس جمهور و ریاست
سازمان ملی جوانان را داشته و
در دوره کوتاهی مدیرعامل شرکت
خــودروســازی سایپا بــوده اســت .بــذرپــاش در
انتخابات سال  96نیز جزو گزینههای جبهه
مردمی نیروهای انقالب بود که قرار بود در
انتخابات ثبتنام کند اما درنهایت از این اقدام
منصرف شد .در تماس تسنیم و پرسش از این
که آیا او واقع ًا نامزد انتخابات  1400خواهد بود
یا خیر ،یکی از نزدیکان بذرپاش گفت« :آقای
بذرپاش معتقدند فقط باید برای مردم کار کرد».
 2ــ علیرضا زاکانی :رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس که پیش از این نیز در مجلس
هشتم و نهم نمایندگی مردم تهران
را بهعهده داشــت و از چهرههای
سیاسی جریان اصولگراست که
درخــصــوص ورودش بــه انتخابات
ریاستجمهوریسیزدهمبهتسنیمگفته«:درباره
انتخاباتریاستجمهوریمنواقع ًاقائلهستمکه
بایدنهضتنیامدنراهانداختتانهضتآمدن».
 3ــ سعید محمد :وی متولد سال 1347
در تهران و دارای مدرک تحصیلی
دکـــتـــرای مــهــنــدســی عــمــران
(گـــرایـــش راه و تـــرابـــری) از
دانشگاه تربیت مــدرس تهران

در سال  1388است .او از سال  97ریاست
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) را بهعهده
گرفت و از سال  1386تا  1393مدیرعامل
گروه سپاسد ــ وابسته به قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا(ص)  -بود .یکی از نزدیکان سعید
محمد درباره احتمال کاندیداتوری وی گفت:
«ایشان فعالیتهای خود را در قرارگاه بهطور
مستدام و محکم دارند پیش میبرند و بحث
کاندیداتوری وی گمانهزنی رسانهای است».
 4ــ صــادق خرازی :سفیر اسبق ایــران در
فرانسه و نماینده دایــم ای ــران در
سازمان ملل بود که بعد از سال
 ،92حزب نــدای ایرانیان را در
جریان اصالحات تأسیس کرد و
هماکنون دبیرکل این حزب است.
عیسی چمبر از اعضای شورای مرکزی حزب
ندا درباره احتمال کاندیداتوری صادق خرازی
در انتخابات  1400گــفــت« :ایــشــان هنوز
بهشکل رسمی اعالم کاندیداتوری نکردند
اما بر اســاس بحثهایی که در حزب صورت
گرفته است ،در صورتی که آقای خرازی اعالم
کاندیداتوری کنند ،حزب ندا نیز تما مقد از
ایشان حمایت خواهد کرد».
 5ــ رضا اردکانیان :وزیر نیروی دولت دوم
روحانی است که کمتر سابقه کنش
سیاسی از وی ســراغ داریـــم اما
فعالیتهایی ب ــرای انتخابات
آغــاز کــرده اســت .یکی از فعاالن
سیاسی اصالحطلب درباره احتمال
کاندیداتوری اردکانیان گفت« :فعالیتهای
وی تشدید شده است و احتمال دارد یکی از
گزینهها باشد اما این که جریان اصالحات
بخواهد از ایشان حمایت کند هنوز چیزی
مشخص نیست».
 6ــ مسعود پزشکیان :وزیر بهداشت دولت
اصالحات و نماینده فعلی مجلس
مــدت هاست که گفته میشود
احتمال دارد بــرای انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری  1400هم
نــامــزد ش ــود .بــه تــازگــی رســانــه ها
تالش بسیاری کردند که او درباره این شایعه،
شفا فسازی کند ،با این حال چه در تماس
تلفنی و چه در مکاتبه از طریق پیا مرسا نها
ترجیح داده که هیچ سخنی در این باره مطرح
نکند .او خرداد ماه گفته بود که «فع ً
ال خبری
نیست».

واکنشهایمجازی بهآبروریزیآمریکایی
اولینمناظرهانتخاباتیآمریکا،واکنشهای
بسیار زیادی را در داخل کشورما نیز در پی
داشت .از مقام های رسمی ازجمله رئیس
جمهور و رئیس دفترش گرفته تا کاربران
فضای مجازی .روحانی در جلسه هیئت
دولــت با اشــاره به ایــن که آمریکاییها در
شرایطی هستند که هر روز یک توطئه ایجاد
میکنند ،اظهار کرد« :مناظره شب گذشته
کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نشان
داد که آمریکاییها به چه اوضاعی گرفتار
شده اند .آمریکاییها از یک طرف بدترین
وضعیت را در کرونا داشتند و از طرف دیگر
بدترین بیکاری امروز دامن آنها را گرفته
و از سوی دیگر ناآرامیهای داخلی در این
کشور از شرایط قبل بدتر است و در سیاست
خارجی هیچ چیز هم به دست نیاورده اند».
در همین زمینه ،رئیس دفتر رئیس جمهور
نیز با اشــاره به مناظره انتخاباتی آمریکا
گفت« :اصــا نمیتوان نــام آن را مناظره
گذاشت ،هیچ کجای دنیا حتی در آفریقا هم
چنینافتضاحمناظرهنمیکنند».همچنین
مهدی محمدی مشاورامور راهبردی رئیس
مجلس با اشاره به آن قسمت از مناظره که
«بایدن» به «ترامپ» می گوید «خفه شو!»
نوشت  « :ایــن بهترین خالصه از مناظره
دیشب بایدن و ترامپ است.آدم های محترم
در آمریکا آرزو کرده اند کاش مردم جهان
این مناظره را ندیده باشند!» سیدعطاءا...
مهاجرانی نیز در توئیتر نوشت« :در مناظره
شگرد موفق بایدن وقتی بود که او به شکل
مستقیم و با نگاه به دوربین با مردم آمریکا
صحبت می کــرد .از ایــن شیوه چندبار به
خوبیبهرهبرد.ترامپهمانگارهمانترامپ
صفحه توئیتره  ،از شاخه به شاخه پریدن و
شارالتانیسم مندرس در مناظره و :درختی
که تلخ است وی را سرشت»...
واکــنــش هــا امــا در فــضــای توئیتر خیلی

جذاب تر از آن چه که پیش بینی می شد بود
که با هم می خوانیم :
* مناظره ترامپ وبایدن ،بیشتربه شاخ بازی
دوتا پسرنوجوان که می خواستن خودشون
رواثبات کنن شبیه بود.
* مناظره بایدن با ترامپ ننگ آورترین
مناظرهتاریخآمریکاست.دراینمناظرههیچ
حرفکارشناسیزدهنشد.افولانسانیتدر
آمریکا را می توان به عینه دید.
* استراتژی ترامپ در مناظره مشخص بود؛
با حرف زدن های مداوم در دو دقیقه های
بایدن اجــازه حرف زدن به او ندهد و او را
عصبی کند .این قدر در این کار جلو رفت که
واالس مجری شبکه فاکس نیوز را که شبکه
نزدیک به ترامپ هست هم عصبی کرد و او
چندین بار با فریاد از رئیس جمهور خواست
سکوت کند!
* «آبــروریــزی بــرای آمــریــکــا» عبارتی که
بسیاری از ناظران و رسانهها در نیم ساعت
پس از مناظره ترامپ و بایدن به کار بردند.
* مناظره انتخاباتی دیشب آمریکا نشون داد
واقعا این احمقها اهل گفتوگو نیستن؛
ظاهرشون خیلی شیک و کراوات زده است
ولی از شعور انسانی بویی نبردن .

در واکنش به منتقدان و«دوستان
فضای مجازی»

روحانی :تکرار نکنید ،نگاه دولت به
بیروننیست
رئیس جمهور با تاکید بر این که این حرف نادرست،
ناصحیح،غلطوتحریفکنندهراتکرارنکنیدونگویید
نگاه دولت به بیرون است ،تصریح کرد «:البته نگاه
دولت این است که باید با دنیا تعامل کرد و هزار بار
دیگر هم ما این را تکرار میکنیم» .به گزارش ایسنا،
رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود در جلسه
هیئت دولت به سراغ منتقدان عملکرد دولت یا به
گفته روحانی « دوستان فضای مجازی » رفت و در
پاسخ به این سوال که ایران قبل تر تحریم نیز تحریم
بوده و هم اکنون نیز تحریم زده است ،پس دولت چه
کاری برای مردم کرده است؟ توضیح داد که اگر
کشور پیش از این تحریم بوده اما در سه سال اخیر
با جنگ اقتصادی روبه رو شده اســت «:مشکالت
ساختاری از قدیم بــوده و ممکن است مشکالت
مدیریتیهموجودداشتهباشد،مهمایناستکهباید
ببینیم درصد این ها در این شرایط جنگ اقتصادی
به چه میزان است پس برخی دوباره شرایط کنونی
را با شرایط تحریم مقایسه نکنند....تحریم هم در
سالهای قبل بوده و بیشتر و گاهی هم کمتر شده
امــا جنگ اقتصادی از ســال  ۱۳۹۷شــروع شده
است .نباید آدرس و تاریخ اشتباه داده شود و شاهد
تحریف واقعیت باشیم بلکه باید واقعیتها را برای
مردم بیان کنیم .البته معنایش این نیست که ما در
برابر توطئههای دشمنان ترسیدیم و عقب نشینی
کردیمیامشکلیداریم.شرایطجنگباشرایطصلح
متفاوتاست،همهبایداینواقعیتهارابدانندوبهآن
دقتکنند».ازسویدیگر؛همزمانبانزدیکشدنبه
آبانماه و انتخاباتآمریکا،بسیاریازمنتقداندولت
مدعی اند که دولت چشم به آن طرف مرزها دوخته
و سیاست های خود را معطل اتفاقات خارجی کرده
است ،در همین زمینه ،روحانی با رد قوی این ادعا
تصریح کرد که دولت نگاهش به بیرون نیست «:این
حرف نادرست ،ناصحیح ،غلط و تحریف کننده را
تکرار نکنید و نگویید نگاه دولت به بیرون است.
البته نگاه دولت این است که باید با دنیا تعامل کرد و
هزارباردیگرهممااینراتکرارمیکنیم.ماگفتهایم
تعاملسازنده،رهبرانقالباسالمیتصریحکردند
که تعامل گسترده سازنده .پس ما باید با دنیا تعامل
گستردهسازندهداشتهباشیم».

توئیت سیاسی

گالیه رئیسدفترازاصالحطلبان

واعظی:اصالحطلبانمراعاترفقایشانرادردولتبکنند
رئیس دفتر رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت
دولت در پاسخ به سوالی درباره موضوع سوال از
رئیسجمهورواینکههردوجریانسیاسیاصلی
امروزبهنوعیمنتقددولتشدندوحتیدربرههای
اصالحطلبان نیز دنبال سوال از رئیسجمهور
بودند و امروز هم موضوع استعفای وی را مطرح
میکنند ،اظهار کرد :جریان اول از همان ابتدا در
انتخابات سال  92و  96منتقد دولت بودند و ما
چوقتبعدازانتخابات 92و 96ندیدیممبارزات
هی 
انتخاباتی تمام شده باشد .مبارزات انتخاباتی
در همه دنیا یک یا دو مــاه اســت ،ولــی مبارزات
انتخاباتیما 4سالاستوتاانتخاباتبعدیطول
میکشد .وی افــزود :هیچ وقت در درون اصالح
طلبانیکنظرویکگروهخاصنبودهودیدگاهها
متفاوت بوده است .در داخل دولت از سال 92
هموارهازبینوزیرانواعضایکابینهواستانداران
اصالحطلبانبودند.اگراالناصالحطلبانمنتقد

شدند که البته همه آن ها نیستند ،انتقاد به رفقای
خودشانهستکهدرداخلدولتهستند.حداقل
اگرمراعاتبقیهاعضایدولترانمیکنندمراعات
حالرفقاوهمفکرانخودرابکنند.واعظیدرباره
پیشنهاد استعفای رئیس جمهور هم گفت :یک
نفر مطلبی نوشته که تیتر آن با متن نوشته شده
متفاوت است ،او نمیگوید رئیس جمهور استعفا
کند میگوید نمیگذارند رئیس جمهور کار کند و
محدودیت قائل هستند .به تازگی عباس عبدی،
فعال سیاسی اصالحطلب در یادداشتی برای
«اعتماد» از ضرورت کناره گیری رئیس جمهوری
نوشتهومعتقداستکهاینپیشنهاددرجهتحل
مشکالتارائهمیشود،نهاعتراض.

