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تازه های مطبوعات
••وطن امروز -این روزنامه نوشت :پاپ آرژانتینی
واتیکان و مرجع تقلید ایرانی نجف هیچ سنخیتی
با یکدیگر ندارند جز لباسهایشان که به صورت
نمادین جامه پیشوایان دینی اســت .مذهب و
دیــن جغرافیا نمیشناسد .آیــتا ...سیستانی
فتوادهنده جهاد با داعــش بــود .مرجع تقلید و
روحانی برجسته شیعه مسلمان عراق ،وظیفهاش
را در قبال حفظ جان مردم آن سرزمین ،بدون
توجه به مذهب و دین آن ها انجام داد .روحانی
کاتولیک برای حفظ جان مردمانش در عراق و
سوریه چه کرد؟ برای حفظ جان مردم خودش و
پیروان خودش چه کرد؟! هیچ! فقط دعا!
••مــردم ساالری-ظریف دربــاره نامزد شدن در
انتخابات 1400بهاینروزنامهگفت:اینکهتصمیم
منتغییریکردهباشدخیر،تصمیممنتغییرنکرده
چون شرایطی که من در آن ،این تصمیم را گرفتم،
همچنان پابرجاست .اوهمچنین افزود :پیشبینی
مااینبودکهترامپحتماازبرجامخارجمیشود.
••فرهیختگان  -این روزنامه در گزارشی با عنوان
«شهر فروشی دوبرابری» نوشت« :طبق اطالعات
موجود در بودجه مصوب سال  1400شهرداری
تهران ،مدیران شهری برای سال آینده ،روی 300
میلیارد جرینگی حاصل از چشمپوشی از تخلفات
ساختمانیهمحسابکردهاند.اینبرآورددرآمدی
درحالیاستکهمیزاندرآمدمدنظردربودجهسال
پیشتقریبایکسومکمترازبرآوردسالآیندهاست!»
••سازندگی – عطاءا ...مهاجرانی وزیر ارشاد در
دولت اصالحات گفت« :اگر روزی فرصت دیدار
از ایران را پیدا کنم ،برای رمان جدیدم خواهد
بود نه بازگشت به سیاست».
••کیهان – این روزنامه نوشت« :هفتاد و یکمین
دوره جشنواره فیلم برلین بهرغم فرش قرمزی
که بهدلیل موضوع ضدانسانی و ضدایرانی فیلم
«قصیدهگاوسفید»برایشپهنکردوآنرابههمین
دلیلدرجمع۱۵فیلمبخشمسابقهخودپذیرفت،
بهدلیلضعفشدیدساختاریوفرمیکاینفیلم،
نتوانستهیچجایزهایبرایشدرنظربگیرد».

انعکاس
••آفتاب نیوز مدعی شد :موسوی الرگانی،
عضوهیئترئیسهمجلس مدعیشد:رئیسدفتر
رئیس جمهور به اصفهان آمده و میگوید نباید
فوالد مبارکه سیاسی شود؛ سیاسی نشدن فوالد
یعنی همسر آقای واعظی با این مجتمع قرارداد
پژوهشیببنددوازطرفدیگربگویدکهمدیرفاسد
اینمجموعهبایدتاانتخاباتبماندچونتنهاجایی
که االن پول فــراوان برای هزینههای انتخاباتی
دارد ،فــوالد مبارکه اســت .با ایــن حــال،روابــط
عمومی دفتر رئیس جمهور سخنان موسوی
الرگانی درباره همسر واعظی را تکذیب کرد.
••جهان نیوز مدعی شــد :طــی مــاه هــای اخیر
موسوی و کروبی عمال در رفع حصر قرار داشته و
دیدارها و تماس تلفنی آزادانه ای با اطرافیان خود
برقرار کرده اند .پیگیری های خبرنگار جهان نیوز
نشان می دهد این دو چهره سیاسی بالفاصله پس
از گشایش در برقراری ارتباط آزاد ،با چهره های
سیاسی همسوی خود تماس گرفته و عمال فعالیت
های سیاسی و انتخاباتی خود را آغــاز کــرده اند.
به عنوان نمونه مهدی کروبی در خانه قــدرت ا...
علیخانیعمالجلسهانتخاباتیبرگزارکردیاموسوی
درتماسبابرخیچهرههایسیاسیهمانندافرادی
ازگروهنهضتآزادیبهگفتوگوپرداختهاست.
••تابناک مدعی شد :بنا بر اطالعاتی که خبرنگار
«تابناک» از منابع آگاه کسب کرده است ،اخبار
مربوط به کاندیدا نشدن «علی الریجانی» در
صورت کاندیدا شدن «اسحاق جهانگیری» کذب
محض است و هنوز تصمیمی در این خصوص از
سوی مشاور رهبر انقالب گرفته نشده است.
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چراغقرمزبهایده «گامدرمقابلگام

»

یکمنبعآگاهبهالعالمگفت:طرح«گامدرمقابلگام»برایآغازمذاکرهباواشنگتندرایران
ردشدهاستبااینحال،سخنگویوزارتخارجهمیگویدطرحظریفدرداخلایراندر
حالبررسیوتکمیلاست
هــــادی مــحــمــدی – جمعه
گذشته محسن رضایی دبیر
مجمعتشخیصمصلحتنظام
دراظهاراتی ازارائهپیشنهادی
در گفت و گوی خود با نشریه
فای َننشیال تایمزسخنگفتکه
شبیه طرح های گام به گام بود،
پس از آن ظریف وزیــر خارجه
نیز در توییتی ضمن تاکید بر
این مطلب که سیاست خارجی
ایران را وزیر خارجه جمهوری
اسالمی ایــران بیان می کند،
از ارائه قریب الوقوع یک طرح
تــازه از ســوی تهران خبرداد.
در این میان برخی رسانه های
غربی و مقامات این کشورها از
روی شیطنت سعی کردند تا
طرح جدید ظریف را در همان
راستایطرحگامبهگامرضایی
بیان کنند ،در حالی که چنین
فضاییدرمیانمقاماتمربوط
ایران نبوده و رهبر انقالب نیز
تنها بر رفــع کامل تحریم ها و
سپسبازگشتآمریکابهبرجام
تاکیددارند.درهمینزمینهیک
شنبهشبیکمنبعآگاهایرانی
به شبکه خبری العالم گفت تا
زمانیکهتحریمهایآمریکاعلیه
ایرانبرداشتهنشود،هیچگونه
مذاکراتیبینواشنگتنوتهران
برگزار نخواهد شد .این منبع
آگاهاضافهکرد«:تفسیرغربیها
دربارهاظهاراترئیسجمهورو
وزیر خارجه ایران درباره طرح
جدید ،اشتباه بوده و هیچ گونه
طرح جدیدی برای مذاکره با
واشنگتن وجــود نـــدارد».وی
ادامــه داد« :مــوضــوع «گــام در
مقابل گام» برای آغاز مذاکره
با واشنگتن از سوی مقامهای
ارشد ایران رد شده و تا زمانی

کهتحریمهاعلیهایرانبرداشته
نشود ،هیچ گونه مذاکرهای با
واشنگتن انجام نخواهد شد».
ازسویدیگرسعیدخطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه
در نشست خــبــری هفتگی
خــود با بیان ایــن که طــرح گام
به گامی را در خصوص برجام
دریافت نکردهایم ،گفت :هیچ
تماسمستقیمیاغیرمستقیمی
بــا آمریکا دربـــاره موضوعات
برجامی یا غیر برجامی نداشته
و نداریم .وی در پاسخ به سؤالی
دربــاره ادعــای رویترز مبنی بر
اینکهایراندرحالآمادهشدن
بــرای مذاکره با آمریکاست و
همچنین منظور ظــریــف در
توئیت خود دربــاره اعالم طرح
ایـــران ،خاطرنشان کــرد :آن
چه در ایــن حــوزه در خصوص
برجام در جریان است ،بسیار
حساس اســت .گفتوگوهای
بسیار نزدیکی بــا طرفهای
باقی مانده در برجام داریم ولی
با آمریکا گفتوگو و مذاکرهای
نداشتیم .خطیبزاده ادامــه
داد:درداخلایرانبرخینکات
در حال بررسی و تکمیل است.
توئیت ظریف در همین مسیر
بود .رسانهها اجازه دهند این
موضوع حساس در بستر خود
جلوبرودوزمانیکهبهنتیجهای

رســیــد ب ــه رســانــههــا اط ــاع
رسانی خواهد شد .سخنگوی
دستگاه دیپلماسی در پاسخ به
پرسش خبرنگاری درباره سفر
وزیر خارجه ایرلند به تهران و
توافقات حاصل و اخبار مطرح
شــده مبنی بــر ایــن کــه پالس
مثبتی از سوی ایــران دریافت
شدهاست،گفت:موضوعایران
وآمریکاموضوعپالسوسیگنال
نیست .موضوع اجــرای موثر
مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱از سوی
آمریکاورفعتحریمهابهصورت
کامل و جامع است و این ها نیاز
بهارسالپالسوسیگنالندارد.
ویباذکرایننکتهکهآمریکاباید
بداند که مردم ایران هیچ وقت
جنایاتامروزآمریکارافراموش
نمیکنند ،اضافه کرد :دولت
بایدنتاامروزهمانمسیردولت
ترامپرارفتهاست.اگرقراربود
بااینبندبازیها،مالقاتیاتفاق
بیفتدحتمابابندبازیهایبهتر
آقای ترامپ این مالقات اتفاق
میافتاد.آمریکایی ها مسیر
خود را تصحیح کنند و اجرای
موثر تعهداتشان را انجام دهند
و آن وقت میتوانند به عنوان
یکی از اعضای برجام صحبت
کنند .ما سه مرحله را گفتیم
تعهد قطعی ،اجرای موثر و بعد
بازگشتبهبرجام.

دیدگاه

مالقاتپاپباآیتا...سیستانیودوقطبیسازی
مــاقــات پ ــاپ و آیـــــتا ...سیستانی فضای
سیاسی ایران را تا حدی دوقطبی کرده است
و منتقدان نظام این دیــدار را وسیله کوبیدن
جمهوری اسالمی کــردهانــد .از آن طرف هم
عــدهای مشغول تحقیر{آیت ا }...سیستانی و
نقد محافظهکاری اش به ویژه پس از اشغالگری
آمریکا شدهاند ...بحثم مبارزه با تکفیری ها
نیست.ایناستکهقبلازانقالب{امام}خمینی
وقبلتثبیتج.اتوسط(آیتا)...خامنهای،شیعه
در محاسبات داخلی کشورها هم به حساب
نمیآمد چه رســد به محاسبات منطقهای و
جهانی.باآمدنحزببعثعمالشهرونددرجه2
محسوب و بارها کشتار شدند .در انتفاضه
شعبانیهصدامهولوکاستشیعیانراهانداخت.
این که{آیت ا }...سیستانی این سال ها قدرتی
چنینبالقوهداشته،بدونقدرتواقعیونظامی
ج.ا در همسایگی اش ،بدون سازمان دهی و
مسلح شدن شیعیان عراق توسط ایران ،بدون
احساسخطرآمریکاازایران،ممکننبود.سخن

ازقدرت{آیتا}...سیستانیبدوناشارهبهایران
صراحتایکشوخیویکلجبازیکودکانهاست.
هدفم تایید رفتار جمهوری اسالمی یا توجیه
اشتباهاتشیادفاعازواتیکانیومرکزگراشدن
قمنیست.قضاوتتبدیلسیاستغیرحکومتی
بهحکومتیتوسطدوولیفقیه40سالگذشته
راتاریخ،دیریازودخواهدکرد.هدفدامنزدن
به تقابل رهبر شیعیان عراق و ایران هم نیست
که تقابلی غیرواقعی و خطرناک است و هردو
مانع این تقابل شدهاند .هدف اما فهم تفاوت
اقتضائات اداره حکومت از اقتضائات سیاست
بیرونازحکومتاست.تفکیکعرصهسیاست
واقعی از سیاست اخالقی و مذهبی؛ و طرح این
پرسش که بدون قدرت واقعی ،بدون ماشین
حکومتی و ابزار گاه غیرقدسی و غیر اخالقی
اش ،ده ها میلیون شیعه و به تبع آن مردم ایران،
عراق ،لبنان و کل منطقه ،امروز کجا ایستاده
بودند؟/برگرفته از صفحه اینستاگرام
علی علیزاده

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب 18:07

051 37009111
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نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :
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کنایههایشمخانی بهپاستورنشینان
شمخانی:اختیاراترئیسجمهوردرایرانبسیارزیاداست،خسارتهایآبان ۹۸قابل
پیشگیریبود،دولتمردانبهجایانجامکار،توئیتنویسیمیکنند

گــروه سیاسی -علی شمخانی دبیر
ش ــورای عالی امنیت ملی در مصاحبه
اخیر خود به تحلیل ناکامی دولت ها در
عملیاتی کردن وعده های خود پرداخته
و در خصوص کارآمدی آن ها با اشاره این
که ما دو نوع کارآمدی داریــم ،کارآمدی
واقعی دولــت ها را مبتنی بر دولــت غیر
نفتی بیان می کند .او همچنین در نظر
نگرفتن اولویت ها را پاشنه آشیل دولت ها
می داند و موفقیت حوزه دفاعی را مرهون
اولویت سنجی و نگاه غیر حزبی این حوزه
قلمداد می کند .در ادامه مهم ترین بخش
ازمصاحبهشمخانیباایسنارامیخوانید:
* به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با
استفاده از دالرهای حاصل از فروش نفت
خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش
خاصیندارد.دولتهایماتاکنونترجیح
دادند مسیر آسان و بی دغدغه را که فروش
سرمایه های خدا دادی کشور است ،برای
تامیندرآمددرپیشبگیرندوکمتربهدنبال
فعالسازیظرفیتهایارزشمنددیگردر
کشور بوده اند ...کارآمدی دولتی که نفتی
است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من
کارآمدی دولت ها در جمهوری اسالمی را
تا حاال کارآمدی نفتی می دانم البته برای
تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول
انقالب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم
ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت
اینکارراانجاممیدهیم.
*کسی که می خواهد رئیس جمهور
شــود ،حتما و باید قانون اساسی را
بخواند و تجارب دولت های قبلی را
در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو
رکن کاندیدا شود و به
مــردم قــول  دهــد که
چه اقداماتی انجام
میدهد.اگرفردی
با در نظر گرفتن
اختیاراتقانونیو
تجاربدولتهای
قبلی بپذیرد که در
عرصه انتخابات وارد

شود ،فرض این است که پذیرفته با استفاده
از همین اختیارات به وعــده هایش جامه
عمل بپوشاند.در ادوار مختلف شاهد بوده
ایمکهاختیاراتفراقوهایوویژهنیزبهرئیس
جمهوراعطاشدهامابازهمانتقادهمیشگی
درباره کافی نبودن اختیارات مطرح است.
در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف
کشورکامالروشناستورئیسجمهورنیز
اختیاراتبسیارزیادیدارد.
* در وقــایــع س ــال  ۹۸در کــنــار برخی
ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت
ها ،باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه
و اقناع مخاطبان خــودش را نشان داد و
این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی
برایکشورشد.گاهییکتصمیممناسب
و ضــروری به دلیل نداشتن راهبردها و
سیاستهایرسانهایتبدیلبهضدخودش
می شود .الزم بود درخصوص قیمت بنزین
هم،کاربامشارکتبرنامهریزیشدهرسانه
ها و مردم اجرا می شد .به طور قطع باید
در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی
اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه
اعالم ،اجرا و مدیریت کاهش هزینه های
اجرایطرحوجودداردکهموجبواردشدن
خسارتهایقابلپیشگیریبهکشورشد.
* متاسفانه برخی دولتمردان ما تالش می
کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و
وقت گذاری کافی و موثر ،با توئیت نویسی
برنامه هایشان را   پیش ببرند .طبیعتا
بسیاری از الزاماتی که گفته شد
مربوطبهسایرقوایعنیقوهقضاییه
و مجلس نیز هست .دولــت ها در
اجــرای وظیفه خدمت به میلیون
هــا ایــرانــی و حــل معضالت
اجــتــمــاعــی ،فرهنگی،
تحصیلی ،اقــتــصــادی،
معیشتی و ارتقای جایگاه
بینالمللی،افزایشارزش
پول ملی و کنترل و کاهش
تــورم اختیارات مبسوطی
دارند و از سوی ارکان کشور
حمایتمیشوند.

سقایبیریا:محصولیوجلیلیگزینههایپایداریبرای 1400هستند
برخی از سیاسیون در جریان اصولگرا معتقدند
پایداری وزن چندانی نــدارد اما بر اســاس تجربه
میتوان گفت که این طیف نقش قابل اعتنایی در
بازی اصولگرایان دارد .همراهی کردن یا نکردن
اینبخشازاصولگرایاندرشکلگرفتنیانگرفتن
اجماع و نهایتا نتیجه ،تاثیر قابل اعتنایی دارد لذا
تحرکات و تصمیمات پایداری میتواند از جمله
حاشیهسازترین موضوعات انتخاباتی تلقی شود.
مثال اظهارات اخیر محمدناصر سقای بیریا که
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در گفتوگویی با «برنا» میگوید« :محصولی و
جلیلیهردوگزینههایپایداریهستند».اهمیت
این سخن آن جاست که بسیاری از تحلیلگران و
رسانههادرروزهاوهفتههایاخیرازحمایتپایداری
از کاندیداتوری رئیسی گفته و حتی ادعا کرده اند
اعضایپایداریدرمجلسدرحالامضاجمعکردن
برای دعوت از رئیس قوه قضاییه هستند! به نوشته
فردانیوز،نکتهدیگراینکهمثلهمیشهنگرانیهایی
دربــاره نحوه همراهی پایداری و سایر اصولگراها
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ویژه های خراسان
آقایصداوسیما؛ازخصوصیسازیدفاعکن!
طبق بخشنامه جدید یک مقام مسئول اقتصادی
در دولت به رئیس رسانه ملی ،سازمان صدا و
سیما موظف شــده اســت با همکاری سازمان
خصوصی سازی ،در عین استقبال از نقدهای
کارشناسی و مستدل ،برای تهیه گزارش و برنامه
های تحلیلی مناسب به منظور شکل دهی یک
فضای حرفه ای رسانه ای در زمینه ضرورت انجام
خصوصی سازی در چارچوب سیاست های کلی
اصل  44اقدام و گزارش آن را به صورت شش ماه
یک بار به دولت ارائه کند.

خریدارانخودرو گرفتاردعوای 2نهاددولتی!
یک مقام مسئول در گــزارش روزهــای اخیر خود
خطاببهتعدادیازاعضایکابینه،اعالمکردهدر
حالیکهشمارهگذاریخودروهایدارایاستاندارد
یورو ۴صرف ًا تا ابتدای فروردین امسال امکانپذیر
بود ،با تداوم تحری مها و افزایش موانع موجود برای
ارتقایاستانداردخودروها،درخواستتمدیداین
مهلت تا پایان 1400به هیئت وزیران ارائه شد اما
بهعلتاختالفدوعضوکابینه،ازدستورکاردولت
خارج شد ولی اکنون مشخص شده به دلیل اتمام
این مهلت ،امکان واگذاری تعدادی از خودروهای
تولیدی امسال با استاندارد یورو  ۴به متقاضیان
فراهمنیستونیازمندحلاختالفمذکوراست.

بدون تیتر
در جریان پنجمین جلسه جبهه اصالحات
ایــران ،رؤســای کمیتههای پنج گانه این
جبههبارایاعضایکمیتههاانتخابشدند.
بر این اساس،بهزاد نبوی به عنوان رئیس
جبهه ،ابراهیم اصغرزاده به عنوان رئیس
کمیته سیاسی ،الــیــاس حضرتی رئیس
کمیته رســانــه ،علیرضا علویتبار رئیس
کمیته راهبردها و برنامهریزی ،جواد امام
رئیس کمیته استانها و محمود صادقی به
عنوان رئیس کمیته پایش و داوری انتخاب
شدند .در این جلسه همچنین مصوب شد
جبههاصالحاتایرانطیفراخوانیازافراد
واجد صالحیت دعوت کند تا برای انتخابات
شوراها ثبت نام کنند/.تسنیم

وجود دارد .شاهد آن که هر دو سازوکار انتخاباتی
شورای وحدت و ائتالف در پی جلب نظر پایداری
هستند.سقایبیریاالبتهمیگوید«:مادرانتخابات
مجلسسازوکاروحدترااعالموپیگیریکردیموبه
نتیجهرسیدیم.انشاءا...باسازوکاریکهتعیینمی
شود ،وارد صحنه خواهیم شد اما اصولگرایانی که
پایداریراتخریبمیکنندبهمالطفدارند».ویدر
ادامهاینمصاحبهانتخاباتیمیگوید«:درانتخابات
۱۴۰۰گزینهنهاییهنوزمطرحنشدهاست.انتخاب
هایماگستردهاستوبهیکیدونفرمحدودنیست
اماجلیلیومحصولیازگزینههاهستند».
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