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نگاه سوم

برایماامضایبایدنهمتضمیننیست،فقطاقداماتعملی
دولتبایدنشرطاستگرچهبهآنهمخوشبیننیستیم

••سازندگی -این روزنامه در گزارشی با تیتر
«بازسازی نجفی» نوشت که مهدی سلطانی،
بازیگر نقش امیر بحری در سریال آقازاده به مجله
آگاهی نو گفته است سازندگان سریال آقازاده
قصد بازسازی مستندگونه یک شخصیت واقعی
و سیاسی را نداشتند .بین شخصیت های بیرونی
و شخصیت های سریال تفاوت هایی وجود دارد تا
سوءتفاهم ها کمرنگ تر شود.
••آفتاب یزد -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«آقــای وزیــر! از کــدام مــردم حــرف می زنید؟»
نــوشــت  «:روز گذشته اســامــی ،وزیـــر راه و
شهرسازی درب ــاره تاکسی هــای هوایی و راه
اندازی این حمل ونقل جدید هوایی گفته بود:
«بسیاری از فرودگاه ها در شهرهای مختلف
هستند که استعداد راه اندازی تاکسی هوایی را
دارند و مردم می توانند با استفاده از هواپیماهای
شخصی خود و با ثبت نام در این طرح از این پروژه
استفاده کنند ».این گفته آقای وزیر نشان از این
دارد که از حال و روز این روزهای مردم کامال بی
خبر است.مردمی که به سختی یا قرض کردن ماه
را به پایان می رسانند و به قول معروف صورتشان
را با سیلی سرخ نگه می دارند ،چطور می توانند
حتی خواب داشتن هواپیمای شخصی را ببینند.
••کیهان -این روزنامه با تشریح عواقب ریاست
جمهوری بایدن و با تیتر «باید ایرانی ها را به
صورت مخفیانه و خاموش ترور کنیم» نوشت:
«اخــیــرا گفت وگــویــی از مایکل م ــورل گزینه
احتمالی جو بایدن برای ریاست سازمان سیا با
مجری مشهور شبکه سی بی اس منتشر شده که
وی می گوید ما برای ایجاد هزینه برای ایرانی ها
باید آن ها را به صورت مخفیانه به قتل برسانیم».
••ایران -این روزنامه با پس زمینه قرمز از آماده
باش برای مقابله با کرونا ومحدودیت هایی که از
اول آذر اعمال می شود ،خبر داده و در عین حال
سعی کرده که از زبان محمود واعظی شرح دهد
که آقای رئیس جمهور با تعطیلی مخالف نیست.

انعکاس
••اعتمادآنالین نوشت:قطب آبادی،نماینده
شهربابک وعضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و
معادنمجلسشورایاسالمیدرنطقمیاندستور
خود از تحصن و اعتصاب غذا در دفتر کاریاش خبر
داد و گفت :در حمایت از محتاجین به نان شب و
گرفتاران و به خاطر عدم صداقت برخی مسئوالن
اینکارراانجاممیدهم.
••آفتاب نیوز مدعی شــد :سایت خبری کلمه
نزدیکبهمیرحسینموسوینوشت:تستکرونای
زهرارهنوردومیرحسینموسویمثبتشدهاست،
آن ها در حصر خانگی مــورد معاینه پزشک قرار
گرفتهاندوحالعمومیآنهاخوباست.
••سایت  598نوشت  :علیزاده وکیل خانواده
قاضی منصوری گفت :هیچ فیلمی مبنی بر تأیید
موضوع خودکشی در پرونده نیست و تنها گزارشی
از دادستانی رومانی در پرونده وجود دارد که در آن
اعالم شده غالمرضا منصوری خودکشی کرده که
حتی به ما اجازه داده نشد رونوشتی از آن گزارش
برداریم.ماازدادستانیرومانیدرخواستکردیمکه
تمامیمدارکرامستقیم ًابرایخانوادهبفرستندتا
ببینیموصیتنامهیامدرکخاصیبههمراهغالمرضا
منصوری بوده است یا خیر ،اما هنوز هیچ مدرکی به
دستمانرسیدهاست.
••نامهنیوزنوشت:مرتضیطالیی،فعالسیاسی
اصولگرا دربــاره منع شــدن قالیباف و رئیسی از
نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰و شانس نخست بودن
سعیدجلیلیبرایپیروزیدرآنانتخاباتگفت:هیچ
مرجع رسمی این را رد یا تأیید نکرده که شخصیت
های یادشده از حضور در انتخابات منع شدهاند.
این گمانهزنی انتخاباتی و سیاسی است که بیان
میشود.
••خبرآنالیننوشت :صادقزیباکالمگفت:باروی
کارآمدنجوبایدندرآمریکا،ممکناستمذاکرات
در همین دولت آقای روحانی آغاز شود؛ اما برجام
 ۱۴۰۰در دولت بعدی اتفاق خواهد افتاد .چون در
انتخابات ۱۴۰۰حامیاناصالحطلبانپایصندوق
های رای نخواهند رفت .بنابراین این اصولگرایان
هستند که پیروز انتخابات خواهند بود و مذاکرات
توسطاصولگرایانپیشخواهدرفت.

گروهسیاسی-رئیسمجلسبابیاناینکهزندگی
و معیشت مردم را نمیتوان و نباید به پیروزی یا
ِ
شکست کسی در کاخ سفید گره زد ،افــزود :این
ِ
تصمیمات ماست که مستقل از ایــن رفتنها و
اصلی اقتصاد ما را میسازد و
آمدنها ،پایههای
ِ
قـ ِ
ـدرت ما را در این عرصه مشخص میکند .باور
کنیم؛ کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران
ببندد باید منتظر بنشیند تا با آن چه در اختیارش
نیست ،شادی کند یا عزا بگیرد.اوهمچنین تاکید
کردکه بیتفاوتیبهگرانیهابهپاستور،بهارستان
ومیردامادوبابهمایون ارتباطدارد،نهبهجورجیا
میشیگان و آریزونا؛ به مردم آدرس غلط ندهید.به
گزارش خانه ملت ،محمد باقر قالیباف در نشست
علنی دیروزمجلس شورای اسالمی در نطق پیش
از دستور خود گفت :همانگونه که چند روز پیش،
برادرعزیزمسیدحسننصرا...گفت؛ماازشکست
قاتل شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی
المهندس خوشحالیم؛ و همه با چشمان خود
دیدند،کسیکهدرایندنیا ندای«اناربکماالعلی»
سردهد،براساسسنتالهی ،دردنیاوآخرتخوار
نظام فاسد حاکم بر آمریکا
و خفیف می شود .ما
ِ
اصلی تصمیمات غلط آن ها میدانیم و
را  ،مقص ِر
ِ
سربازان آمریکایی
اخراج
را
ها
آن
بهای
ن
تنها خو
ِ
ِ
زبونی صادر
از منطقه می دانیم ولی از کوچکی و
ِ
کننده فرمان آن جنایت بــزرگ هم شادمان می
شویم .وی ادامه داد :از طرف دیگر ،هر چند که از
شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم اما عمیق ًا باور
داریمکهزندگیومعیشتمردمرانمیتوانونباید
ِ
شکست کسی در کاخ سفید گره زد،
به پیروزی یا
ِ
تصمیمات ماست که مستقل از این رفتنها
این
اصلی اقتصاد ما را میسازد
و آمدنها ،پایههای
ِ
ِ
قدرت ما را در این عرصه مشخص میکند .باور
و
کنیم؛ کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران
ببندد باید منتظر بنشیند تا با آن چه در اختیارش
نیست شادیکندیاعزابگیرد.
▪بهمردمآدرسغلطندهید

قالیباف یــــادآور شــد :تصمیمات مــا در حــوزۀ
مسکن ،بــورس ،ترخیص کــاالهــای اساسی از
گمرک ،سیاستهای پولی و بانکی ،نظام بودجه

اختصاص ارز ترجیحی ،سوداگریها در
ریزی،
ِ
بازار ارز ،طال و خودرو ،بی تفاوتی درباره گرانی
ها و رها کــردن بــازار و بی توجهی به تولید ملی،
به پاستور(دولت ) و بهارستان( مجلس) و باب
همایون( محل وزارت اقتصاد) و میرداماد(بانک
مرکزی) ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و
آریزونا .پس به مردم آدرس غلط ندهید .مهمترین
ریش همشکالتکشورسوءمدیریت،استفادهنکردن
از ظرفیتهای عظیم داخلی  ،دست روی دست
گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست
گذار و مجری است؛ و همین سوءمدیریت هاست
ِ
ارتباط مناسب تجاری با
برقراری
که باعث عدم
ِ
کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا
مخصوصاکشورهایآسیاواوراسیاشدهاست.
▪لغوتحریمهابدونفرصتسازی
سادهاندیشانهاست

وی افزود :بدیهی است که لغو تحریمها باید یکی
از اهداف در سیاست خارجی باشد اما واقعبینی
حکممیکندکه لغوتحریمهابدونفرصتسازیو
تولیدقدرت،سادهاندیشانهاستوتنهاراهبرداشته
کردن
دوش مردم و ناامید
ِ
شدن فشا ِر تحریم ها از ِ
ِ
دشمن از فشا ِر حداکثری این است که ایران و تک
تکمردمایرانمخصوصاطبقهمستضعفومتوسط
را قوی کنیم لذا اگر و تنها اگر اقتصاد داخلی رونق
چرخ تولید و اشتغال را به حرکت در آوریم و
گیردِ ،
معیشت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم ،دشمن را
ازفشا ِربیشترناامیدخواهیمکردهمچنیندراین
راه ،هر سیگنالی که تصوی ِر ضعف و نیاز به خارج
را به دشمن بدهد ،فرصتسوزی است بنابراین
مجلس شورای اسالمی معتقد است باید با تغییر
برآوردآمریکا،فشارتحریمیواقتصادیبرایرانرا
برای آنان هزینه زا کرد .قالیباف با تاکید بر این که
مشخصاستکهرئیسجمهورجدیدآمریکا،ادعا
میکند سیاستها و روشهای متفاوتی نسبت به
فرد قبلی دارد ،اظهار کرد :همین تمایز ،سیاست
های متفاوتی را در چهار سال پیش رو در آن کشور
رقم خواهد زد .یکسان دانستن جزء به جزء این
دو فرد ،موافق تجربۀ ما نیست ولی آن چه در عمل
تفاوترامشخصمیسازددیگرلفاظیوادعاهای

بیهودهنیست.ماضمنقائلبودنبهاینتفاوت،باور
داریمکهفردجدیدمستقردرکاخسفیدنیزاهدافی
مشخصوروشنداردوسیاستهایاوپیشازاین
نیزاجراییشدهاست.
▪ترامپ در تشدید تحریمها ،آن چه را درو کرد
کهدولتاوباما-بایدنکاشتهبود

رئیسقوهمقننهکشورمانبایادآوریاینکهدرست
ق دارد اما مهم این است
است که بایدن با ترامپ فر 
که بدانیم بایدن در بهترین حالت با اوبامایی که
طراح تحریمهای به اصطالح فلجکننده و اولین
ناقض تعهدات آمریکا ست ،تفاوتی ندارد ،تصریح
دوم دولـ ِ
ـت اوباما و تنظیمکننده
کرد :بایدن نف ِر ِ
اصـــول سیاست خــارجــی آن دول ــت بــود و تیم
ِ
کارشناسیوتصمیمسازاوعمدتاهمانتیمدولت
اوباماستومردمایرانفراموشنکردهاندکهدولت
اوباما-بایدنچگونهباایجادساختارهاییپیچیده
وضع تحریم های فلج کننده اقدام کردند
 ،برای
ِ
و سختترین فشارهای تحریمی را بر مردم وارد
آوردندوترامپبرمبنایهمانساختارتحریمیبود
که توانست فشارها را بیشتر کند و آن چیزی را درو
کردکهاوباماوبایدنکاشتند.ویباتاکیدبراینکه
مواضع رسمی شخص بایدن و مشاورانش تصریح
دارد که قرار نیست آن ها فشار را از سر مردم ایران
بردارند ،یادآور شد :بلکه آن ها تصمیم دارند فشار
حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم
تبدیلکنندیعنیباگشایشهایاندکواغواکننده
اجــازه رهاشدن از اقتصاد وابسته را به کشور ما
ندهندومعیشتمردمماراگروگانخودنگهدارند
تا بتوانند هرجا که میخواهند هوشمندانه فشار
بیاورندوازماامتیازهایسنگینبگیرند.
▪ برایماامضایبایدنهمتضمیننیست

صریح
مواضع
قالیباف افــزود :همین سابقه بد و
ِ
ِ
بایدن و مشاورانش به ما نشان داده که بــرای ما

تعمیق شکاف انتخاباتی«کارگزاران»« -اصالحطلبان»؟

عطریانفر:شورایهماهنگیاصالحطلبانکارآمدنیست،مانند92شایدکاندیدایحمایتیداشتهباشیم
میرزارضا توکلی  -انتخابات اسفندماه 98
مجلس  ،در کنار پیروزی که برای اصولگرایان به
ارمغان آورد ،آغاز گر فصلی نو در ساختار اصالح
طلبان هم بــود .کــارگــزارانــی ها در حالی که
اصالحات وارد گود رقابت های انتخاباتی نشده
بود ،لیست 30نفره ای را به سر لیستی مجید
انصاری به انتخابات مجلس فرستادند .لیستی
که اگر چه شکست خورد اما پیام روشنی برای
برخی اصالحطلبان داشت و آن پیام چیزی نبود
جز این که کارگزاران مستقل از اصالحطلبان،
ِ
حیاتسیاسیدارد.ازآنپسبودکهسازناکوک
کارگزاران در اردوگاه اصالح طلبان به خوبی
شنیده می شد و تا آن جا پیش رفت که محمد
قوچانی سردبیر روزنــامــه سازندگی و عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی
تند با تیتر « تندیس سکوت» انفعال اصالح
طلبان در انتخابات به خصوص شــورای عالی
اصالحات را که وظیفه آن تصمیم گیری برای
انتخابات است ،به باد نقد گرفت  .انتقاد تندی
که پایان نگرفت و کمی بعد و در مصاحبه ای
توسط دبیر کل کارگزاران یعنی غالمحسین
کرباسچی ادامه یافت ،با این تفاوت که عالوه بر
محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری
اصالح طلبان ،رئیس دولت اصالحات هم در
سیبل انتقادات کارگزارانی ها قــرار گرفت.
در این بین اما بر خالف یادداشت قوچانی،
اظهارات تند و تیز دبیر کل با واکنش صریح و
درعین حال سریع جــواد امــام ،چهره نزدیک
به سید محمد خاتمی همراه شد .جواد امام،
کارگزاران را به چند صدایی متهم کرد و درباره

دبیر کل این حزب گفت که آقــای کرباسچی
را «نماینده جریان کارگزاران هم نمیدانیم
چه برسد به نماینده جبهه اصالحات»حاال و با
نزدیک شدن به انتخابات  ، 1400این بگو مگو
ها بین کارگزاران و اصالح طلبان جدی تر و
شکاف بین این دوجریان روز به روز بیشتر می
شود .کارگزاران که بر خالف اصالح طلبان
مشکلی با کاندیدای غیر اصــاح طلبی یا به
عبارتی اجاره ای ندارند هر چند وقت یک بار
اسامیچندنفررابهعنوانکاندیدایپیشنهادی
خــود مطرح می کنند .موضوعی که اصــا به
مــذاق اصــاح طلبان خوش نمی آیــد .همین
چندی قبل بود که نام علی الریجانی به عنوان
نامزد اصالح طلبی بر سر زبان ها افتاد و محمد
عطریانفر عضو شورای مرکزی کارگزاران در

یادداشتی در روزنامه سازندگی به تمجید از او
پرداخت و الریجانی را مناسب شرایطی دانست
کهگزینهکامالاصالحطلبدرآنشانسیندارد.
موضوعی که با واکنش علی صوفی عضو شورای
عالی اصالحات همراه شد و با رد کاندیداتوری
الریجانیتصریحکردکهشخصیتکامالاصالح
طلببهعنواننامزداصالحاتبه 1400خواهد
رفــت.در این میان کارگزارانی ها هم اگرچه
بیان کرده اند که گزینه نهایی آن ها همان گزینه
اصالح طلبان خواهد بود و تصمیم گیر نهایی
رئیس دولت اصالحات است؛ اما رفتار و کنش
آن ها در انتخابات قبل و تمایل به گزینه غیر
اصالح طلب  ،حاکی از آن است که هیچ بعید
نیست که کــارگــزاران با گزینه ای متفاوت از
مجموعه اصالح طلبی وارد انتخابات 1400

امضای بایدن هم تضمین نیست بــرای ما فقط
اق ــدام ــات عملی دولـــت بــایــدن ش ــرط اس ــت و
ـروش نفت،
درصورتیکه عــادی شــدن فرایند فـ ِ
فعالیت های بانکی و تجارت شرکت های ایرانی با
رویخوشنشان
دنیارادرعملمشاهدهکنیمبهآن ِ
می دهیم ،گرچه به آن خوش بین نیستیم.رئیس
قوهمقننهکشورمانتصریحکرد:بنابرایناگربایدن
واقعا معتقد به توافقی است که به عنوان نفر دوم
دولتقبلباایرانامضاکرده،بایدبدونپیششرط
تعهدات عمل نشده را اجرا و خسارات چندساله
مردم ایران را از انجام ندادن تعهدات دولت آمریکا
جبران کند تا همان طور که رهبر حکیم انقالب در
ِ
اصولی ایران را
سیاست عقالنی و
شهریور1398
ِ
تبیینکردند،بتوانددرقالبکشورهایعضوتوافق
نامه 5+1باایرانتعاملکند.
▪ واکنشهمتیبهاظهاراتقالیباف

اظهارات اقتصادی قالیباف ،واکنش هایی را هم
در فضای مجازی و هم ازســوی یک مقام دولتی
در پی داشت.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی در واکنش به سخنان قالیباف گفت:
وارد کــردن بانک مرکزی به مباحث سیاسی و
حاشیهای را توصیه نمیکنم و آن را به صالح
کشور نمیدانم؛ اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب
و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریمها
و کمک به اقتصاد کشور باشد.وی از بخشی از
اظهارات قالیباف انتقاد کرد و گفت که دوهفته
پیش نیز متأسفانه بانکمرکزی را متهم به ایجاد
خودتحریمیکردید .کاربراننیزدرفضایمجازی
به اظهارات قالیباف و پاسخ همتی واکنش نشان
دادنــد.کــاربــری نوشت:قالیباف کنار پاستور و
میرداماد ،منصفانه از بهارستان هم نام برد .جناب
همتی! گویا دقیق منظور رئیس مجلس را متوجه
نشدید ،تمام حرف تکیه برداخل است و پرهیز از
شرطیکردناقتصاد.
بشود.عطریانفر عضو شــورای مرکزی حزب
کارگزاران،با اشاره به این که شورای هماهنگی
احزاب اصالح طلب کارآمد نیست به تسنیم می
گوید(:برای عبور از سد شورای نگهبان) ممکن
استبهسمتکاندیدایحمایتیمانندسال92
برویم ،اما این که از ابتدا برویم سراغ شخصیت
ولــو معتدل غیراصالحطلب ،نــه .ایــن منطق
پذیرفته شده نیست.

سرلشکرسالمی،فرماندهکلسپاهدردیدارباوزیر
دفاععراقدرحالیکهعکسبزرگیازشهیدحاج
قاسم سلیمانی نیز پشت سر این دونفر به چشم
میخورد،گفت:قطع ًاانتقامخونسردارسلیمانی
را از قاتالن او خواهیم گرفت،مطمئن هستیم
فرزندان عراق نیز انتقام خون سردار بزرگ خود
شهیدابومهدیالمهندسراخواهندگرفت.

ویژه های خراسان

ارتقایوبسایت،ارزشمندترازشفافیت
حقوقمدیراندولتی!
در حالی که یک مسئول مهم دولتی در روزهای
اخیر ،دستورالعملی را برای ارزیابی عملکرد
س ــال  1399وزارتــخــانــه ه ــا ،ســازمــان هــا و
ادارات دولتی ابالغ کرده ،چک لیست تعیین
شده بــرای ارزیابی دستگاه ها نشان می دهد
موضوعاتی چون استانداردسازی تارنما (وب
سایت) نهادهای دولتی 2 ،برابر موضوع مهم
"ثبت اطالعات ماهانه حقوق و مزایای مقامات،
روسا و مدیران" در سامانه حقوق و مزایا و  3برابر
ارزشیابی عملکرد کارمندان ،امتیاز مثبت برای
مدیران و کارمندان به همراه دارد.

بدعهدیبرخیبرندهایایرانیبرای
عرضهسریعکاالهایاساسی
گـــزارش یــک نــهــاد مسئول اقــتــصــادی نشان
می دهد ،در حالی که شرایط برای تولید و عرضه
برخی اقالمی که در هفته های گذشته دچار
کمبود شده بودند ،فراهم شده بود و تعدادی
از برندهای مشهور نیز قول همکاری و تامین
سهمیه الزم فروشگاه ها را به مسئوالن اجرایی
داده بودند ،اما وعده برندهای مذکور در دقیقه
 90عملی نــشــده و بــا دســتــور فـــوری ،برخی
تولیدکنندگان دیگر جایگزین شرکت های اولیه
برای تامین نیاز شهرهای مختلف شدند.

بدون تیتر
رئیسستادکلنیروهایمسلحکشورمانازتدوین
سند همکاریهای دفاعی ایران و عراق خبر داد و
گفت:مادرگذشتههمکاریهاییدرحوزهدفاعی
و تجهیزاتی داشتیم و در این زمینه قراردادهایی را
نیزمنعقدواجراکردیمومحصوالتیکهکشورعراق
نیازداشته،توسطوزارتدفاعوپشتیبانینیروهای
مسلحجمهوریاسالمیایرانتأمینشدهاست.

