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محاسبات غلط
درباره استیضاح
اقلیت تندرو نتوانست اکثریت اصولگرایان را قانع کند

پس از مدتها روند صعودی ،رخ داد:

بازار ارز ،طال و خودرو
در فاز ریزشی
همدلــی| مدتها بعــد از آنکــه خبرهای
اقتصــادی از افزایــش قیمت دالر ،ســکه،
خودرو و بسیاری از کاالهای اساسی حکایت
میکردند ،دیروز باالخره بازارها در فاز ریزشی
قرار گرفتند .قیمت دالر در ادامه روند نزولی
روز دوشنبه ،در کمتر از 4ساعت ،حدود هزار
تومان از ارزش خود را از دست داد.
روزهای حساس انتخاباتی در آمریکا
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مناظره با
میکروفونخاموش

در آستانه برگزاری آخرین دور از مناظرات ،اخباری
از تغییر محتوا و نحوه مدیریت آن منتشر شده که
حاکی از حذف موضوع سیاست خارجی و خاموش
بودن مقطعی میکروفون نامزدها دارد .به گزارش
سه شنبه ایرنا ،سه روز مانده به برگزاری آخرین
مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳
آبان ،کمیسیون برگزارکننده این مناظرهها تصمیم
گرفت تا میکروفون نامزدها در هنگام صحبتهای
رقیب خاموش باشد.
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همدلی| طیف تندروی اصولگرایان که در رأس آن
چهرههای موثر جریان پایــداری نقش ایفا میکنند
ش میکردند تا با یک طرح و نقشــه روحانی را از
تال 
پاســتور اخراج کنند ،اما محاسبات آنان برای اجرای
طرح و ایدههایشان خیلی دقیق نبود و حتی نتوانست
حمایت همه طیفهای جریان اصولگرایی را با خود
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زمزمههای قیمتگذاری دستوری سهام
شرکتهای بنیادی از قبیل فوالد در
بورس ،جنجالبرانگیز شد

واکنش وزیر بهداشت به عدم اجرای دستورالعمل بهداشتی در کشور:

التماس میکنم!

سرکوب قیمت فوالد؛
بازی رانت و فساد

در یک بیمارستان از بیمار غلغله است  ،اما  ۱۰۰متر آنطرفتر ایستگاه صلواتی زدهاند
کدام یک از پروازهای ما منطبق با پروتکلهای بهداشتی است؟
اگر اینطور پیش برود باید ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم.

همدلی| به نظر میرسد بازی رانت و فساد
اینبــار در کمین بازار فوالد اســت .این را از
زمزمههایی که درباره ســرکوب قیمت فوالد
در بورس و احتمال دو نرخی شــدن قیمت
ایــن کاال در بازار ســرمایه و آزاد از ســوی
مســئوالن وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
مطرح شده ،به خوبی میتوان فهمید.
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همراه کند و عمال در فضای عمومی و رسانهای منتفی
شد .برخی از عقالی این جناح با اشاره به پیامدهای
این اســتیضاح یادآوری کردند که برفرض برکناری
روحانــی ،معــاون اول او اســحاق جهانگیری مدت
باقیمانده را در راس دولت خواهد بود که آن هم مورد
عالقه آنان نیست.

باوجود تاکید سازمان هواپیمایی رقم خورد:

افزایش قیمت بلیت
هواپیما باالتر از سقف
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رئیس مجلس دهم یار دولت دوازدهم باقی مانده است

قیمت بلیت هواپیما با وجود مخالفت وزیر راه و
شهرسازی و نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده
و نرخ پروازهــای داخلی در باالترین قیمتی که
باید ،فروخته میشود .برخی ایرالینها هم نرخ
بلیت پروازهای خود را باالتر از ســقف نرخنامه
مصوب موجود اعالم کردهاند.

رابطه الریجانی و روحانی در فاز همکاری
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دلسوزی روانشناسان را
به خوبی درک کردهام

روایت راوی هنر هفتم

همدلی از صید بیرویه در تاالبهای کشور گزارش میدهد
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پرندگان مهاجر در منوی رستورانهای شمال

یادداشت
ترکیب هواداران و مخالفان «بایدن» و«ترامپ» در جهان
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

تقریبا دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و طبیعی است که در این دو
هفته تب انتخابات در آمریکا افزایش یابد و این تب در جغرافیای آمریکا محدود نخواهد بود و
بخشهای عمدهای از کل جهان را فرا خواهد گرفت  .آنچه که حائز اهمیت اســت شناسایی
دقیقتر مخالفان هر یک از دو نامزد در داخل و خارج ایاالت متحده است که برای شناسایی آنها
میتوان داخل و خارج آمریکا را به سه دسته عمده به ترتیب زیر تقسیم کرد :
الف:آمریکاییها -ب:ایرانیان -ج:جهان خارج از آمریکا.
آمریکاییها:در داخل آمریکا و قبل از کرونا ،ترامپ در حوزه اقتصادی موفق شده بود تغییر و
تحولی ایجاد کند و بهبود نسبی در کسب و کار بهوجود آورد و از تعداد بیکاران بکاهد و درآمد
شهروندان را بالنسبه افزایش بدهد.
آن دسته از آمریکاییها ،خصوصا سفیدپوستان که از مواهب اقتصادی ترامپ برخوردار شدند،
از انتخاب مجددش خوشحال و استقبال خواهند کرد و وجود او را در کاخ سفید به نفع خودشان
میدانند و در این روز بازار انتخابات ترامپ را گرم میکنند  .در مقابل گروه فوق ،دانشگاهیان
و روشنفکران ،طرفداران حقوق بشر و حقوق زنان و طرفداران محیطزیست ،اقلیتهای نژادی
و دینی و آنهایی که برای افزایش اعتبار آمریکا در سطح جهانی ارزش قائلند و به دمکراسی
آمریکایــی اعتقاد و باور دارند را میتوان نام برد  .این گروه نمیتوانند از انتخاب مجدد ترامپ
خوشحال و راضی باشند و انتخاب مجددش را سمی مهلک برای حیات و بقای این کشور قلمداد
میکنند و ایجاد گسل در جامعه آمریکا را حاصل حضور مجددش در کاخ سفید بر میشمارند.
ایرانیــان :ایرانیــان را میتوان به دو گروه تقســیم کرد-1:حاکمیت جمهوری اســامی و
طرفدارانش-2.مخالفان قسمخورده جمهوری اسالمی و براندازان.
با توجه به فشارهای حداکثری ناشی از تحریمهای اقتصادی شدید و کمسابقه بر ایران تا جایی
که جمهوری اسالمی را با مشکالتی مواجه ساخته ،طبیعی است که حاکمیت جمهوری اسالمی
و طرفدارانش شدیدا ً با انتخاب مجدد ترامپ مخالف باشند و به مصداق «ستون به ستون فرج
است» بایدن را ترجیح میدهند.
به هر حال ،بایدن معاون رئیس اوباما بود که برجام را امضا کرد و چنین شخصی نمیتواند
نسبت به برجام مخالفتی سخت ابراز کند ،شاید بخواهد تجدید نظری مالیم و نرم داشته باشد
و در مجموع به نفع تهران است .
در نقطه مقابل ،ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی چه در داخل و خارج کشور هستند .آنهایی
که تمام آمال و آرزوهای براندازانه خود را در وجود ترامپ و کابینهاش بارور میبینند و معتقدند
با ورود بایدن به کاخ سفید دوران اوباما احیا میشود و بر عکس با انتخاب مجدد ترامپ ،فشارها
تا حد براندازی یا تغییر ماهیت بر جمهوری اسالمی ادامه خواهد یافت .
جهان خارج از آمریکا:در خارج از آمریکا هم میتوان به نوعی مبنای تقسیمبندی را موافقت
و یا بیطرفی نسبت به جمهوری اسالمی از یک سو ،و مخالفان جمهوری اسالمی از دیگر سو،
تقسیم کرد.
کشــورهای اروپایی ،روسیه و چین نسبت به جمهوری اسالمی موضع بیطرفانه یا موافقت
دارند و از یکجانبهگرایی آمریکا و شعار «اول آمریکا» و روش قلدرمآبانه ترامپ که پروتکلها در
روابط بینالمللی را نادیده میگیرد و نسبت به سازمانهای بینالمللی که حاصل سالها تالش
رجال صاحبنام قدیم و معاصر دنیا است ،بیاعتنا است ،ناراحت و ناراضی و نگران هستند و
او را تهدیدی جدی برای نظم حاکم بر جهان میدانند که فقط به حفظ منافع و برتری ایاالت
متحده فکر میکند و گام بر میدارد.
گروه دیگر ،کشوهایی هستند که در تخاصم و تقابل با جمهوری اسالمی قرار دارند و برخی
از کشورهای عربی و اسرائیل را میتوان ذکر کرد.
کشورهایی که در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» چندان مورد توجه کاخ سفید قرار
نداشتند .این کشورها خوف آن را دارند که با انتخاب بایدن ،دوران اوباما تکرار شود و واشنگتن
به برجام تعدیل شده بر گردد و همه آنچه را که در چهار سال اخیر بافتند پنبه شود و حتی
«معامله قرن» که «جراد کوشنر» داماد ترامپ برای انزوای فلسطینیها در همکاری با نتانیاهو
مطرح کرده به زبالهدان تاریخ فرستاده شود
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درخواست سخنگوی دولت از مخالفان روحانی:

منافع ملی را قربانی نکنید

همدلی | ســخنگوی دولت با اشاره به حمالت شدید
مخالفان دولت به رئیس جمهور و اقدامات چندروز گذشته
آنان گفت :به خاطر منافع جناحی و محفلی ،منافع ملی را
قربانی نکنید.علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی
خود با یــادآوری اینکه یکی از دســتاوردهای دولت در
عرصه بینالملل که براســاس حقانیت جمهوری اسالمی
ایران و نتیجه مقاومت جامعه ایران بود ،برداشــته شدن
محدودیتهای تســلیحاتی ایران بود ،آن را یک دستاورد
مهم در عرصهبینالملل برشمرد و گفت :به رغم مخالفتها
و فشارهای سیاسی و زیادهخواهیهای آمریکا و اسرائیل این
محدویتها برداشته شد.
پیامدهای شکسته شدن حصر تسلیحاتی
سخنگوی دولت همچنین خاطرنشــان کرد :شکسته
شدن حصر تسلیحاتی کشورمان به نوبه خود نویدبخش
عقبنشینیهای دیگر از جمله رفع سایر تحریمهای ظالمانه
در همه عرصههای اقتصادی و مالی و بانکی و ســایر اقالم
بشری میتواند باشــد .به بیان روشنتر همان مقاومت و
همان ایستادگی بر مواضع اصولی و حقوقی که زمینه ساز
رفع تحریم تسلیحاتی شد در منتهای منطقی خود ثمرات
دیگری در عرصههای اقتصادی به دنبال خواهد داشت که از
هم اکنون واکنش سراسیمه تحریمگران و سوداگران تنش
را برانگیخته اســت .به گزارش ایسنا ،وی در ادامه با بیان
اینکه هوچیگری تحریمگر در باره رفع تحریم تسلیحاتی
ریشه در همین ایرانهراسی دیوانهوار دارد ،گفت :آنها خیلی
خــوب میدانند که ایرانیان در قرون اخیر هیچگاه آغازگر
تهاجم نظامی به هیچ کشوری نبودهاند .سالح ایرانی در این
کشور همواره پشتوانه صلح و امنیت سرزمینی و منطقهای
بوده اســت .صریحتر بگویم ایرانیها عاشق سالح نیستند
عاشــق صلح و ثبات و همزیستی و همکاریهای منطقه
برای توسعه پایدار هستند.
دکترین معامالت تسلیحاتی ما دفاعی است
ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی
درباره تحریم تســلیحاتی ایران و پایــان این موضوع در
روزهای اخیــر اظهار کرد :ما از ابتدا اعتقاد داشــتیم که
تحریم تســلیحاتی ایران غیرقابل قبول بوده ،این تحریم
مبتنی بر ایرانهراسی دروغین بود و توسط ترامپ ،نتانیاهو
دنبال شــده اســت و از اســاس فاقد وجاهت بوده است.
ربیعی افزود :نتیجه ایــن تحریمها در طول زمان ،چیزی
جز تقویت خوداتکایی در تولیدات دفاعی کشــور نبود .نه
این تحریمها ،توانایی دفاعی ایران را محدود کرده است و
نه امروز با برداشته شدن این محدودیتها در مسیری که
در پیش گرفته بودیم ،تغییر تازهای خواهد افتاد.سخنگوی
دولــت تاکید کرد :ما از تبدیل شــدن این منطقه به انبار
تسلیحات نگرانیم و آمریکا را به خاطر فروش افسارگسیخته
تســلیحات به منطقه مسئول و پاسخگو میدانیم .ربیعی
با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران قصد ندارد که به
مسابقه تسلیحاتی در این منطقه که در خدمت منافع مالی
شرکتهای تولیدکننده تسلیحات است ،بپیوندد ،گفت :در
حــال حاضر در این زمینه برنامهای خاص نداریم البته هر
زمان که بر اســاس نیازهای مشروع و معقول دفاعی الزم

بدانیم و به همان ترتیبی که بر اساس عرف رایجبینالمللی
و حق ذاتی هر کشور در دفاع از خود فهمیده میشود ،اقدام
خواهیم کرد .وی یادآور شد :ایران تاکنون هیچ جنگی را به
راه نینداخته و معتقدیم امنیت با اراده مردم و خودکفایی
محقق میشود.
تزریق بخشــی از صندوق توسعه ملی برای
حمایت از بورس
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تزریق بخشی
از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس ،اظهار کرد:
اکنون این کار در فرآیند اجرا است .با توجه به پیچیدگیها
و ابهاماتی همچــون نرخ و مدت ســپردهگذاری و نحوه
بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی ،به منظور رفع این
ابهامات و نیز برخی ابهامات دستگاههای نظارتی موضوع ،در
هیات امنای صندوق در مورخ دوم مهر مطرح و ابهامات آن
برطرف شد.به گزارش ایسنا ربیعی یادآور شد :بنابر اظهارات
رئیس صندوق توســعه ملی ،و نیزرئیس سازمان بورس
قرارداد از طرف صندوق امضا و برای امضا متقابل ارســال
شــده است.وی با بیان اینکه یکی از نگرانیها این بود که
اختصاص ارز موجب افزایش پایه پولی میشــود ،گفت :با
تدبیر انجام شده ،از منابع ریالی صندوق پرداختها انجام
میشود و در مرحله اول هزار میلیارد تومان تامین و پس
از امضای قرارداد توســط صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار ســرمایه واریز خواهد شد و این پرداختها در
چند مرحله به طور مداوم ادامه خواهد داشت.
آخرینها درباره پرونده هواپیمای ساقط شده
اوکراینی
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره آغاز دور
تازهای از مذاکرات ایران و اوکراین درباره سقوط هواپیمای
مسافربری ،گفت :با تفکیک ابعاد کیفری پرونده هواپیمای
اوکراینی از ابعاد حقوقی و جبران خســارت خانوادههای
جانباختگان هواپیمــای اوکراینی ،در مورد جنبه کیفری
دادسرای نظامی در حال رسیدگی است و با اتمام تحقیقات
کیفرخواست صادر و به دادگاه نظامی ارجاع خواهد شد.
ربیعی تاکید کرد :در مورد جبران خسارت خانوادههای
جانباختگان نیــز ،معاونت حقوقیرئیس جمهور موضوع
پرداخت را بررسی کرده است و پرداخت خسارت براساس
عــرف و رویههای منصفانهبینالمللی ،با هدف حمایت از
زیاندیدگان براســاس رفتار مساوی و بدون تبعیض قطع
نظر از تابعیت را مقرر کرده است.
توضیح ســخنان روحانی دربــاره صلح امام
حسن(ع)
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واکنشهای
برخی به سخنان روحانی درباره صلح امام حسن(ع) اظهار
کرد :دو گروه عامدانه به سوء برداشتها دامن میزنند .یک
گروه اتاق فکرهای تحریم و جنگافروزان کنار کاخ سفید
هســتند که از هر فرصت ،سخن و کالمی برای حمله به
دولت جمهوری اسالمی ایران و نیل به اهداف ضد ایرانی و
ضد انسانی خود استفاده میکنند .اهداف آنها القاء بیثمر
بودن مقاومت ملت و دولت به همریختگی امور و تضعیف
دولت ایران است و این نتیجهگیری که ایران مسیری جز

تن دادن به خواستهای قلدرمآبانه ترامپ ندارد.
آیا هدف پشیمان کردن مردم از صندوق انتخابات است؟
وی افزود :گروه دوم طیفی از مخالفان و معارضان دولت
هســتند من از واژه مخالف و منتقد استفاده نکردم ما هم
به مخالف و هم به منتقد احترام میگذاریم اینها گویی در
یک جنگ خصمانه علیه دولت قرار گرفتهاند وگرنه منتقد و
مخالف همیشه مورد احترام ما بوده است که از هر سخن و
نظررئیس جمهور برای تخریب غیراخالقی و غیراسالمی و
حمله به دولت و ایشان به منظور اهداف کوتاه مدت سیاسی
و کسب قدرت و پشیمان کردن مردم از صندوق انتخابات،
خود سوءاستفاده میکنند .آیا هدف پشیمان کردن مردم از
صندوق انتخابات است؟ربیعی تصریح کرد :بیان اینکه مرد
جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح،
طرح یک بیان علمی پیرامون واقعه تاریخی صلح امام حسن
(ع) در شب شــهادت ایشان بود که گروه دوم تفسیرها و
خوانشهای محفلی ،خطی ،سیاسی و جناحی از آن کردند.
در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر تحت فشاربینالمللی
هستیم  ،هدف از این همه دولتزدایی چیست؟
شــرایط ایران برای بازگشت آمریکا به مسیر
دیپلماسی
ســخنگوی دولت تاکید کرد :از طرفی هیچ تغییری در
مواضع دولت ایجاد نشده و شرایط تعیین شده جمهوری
اســامی ایران برای بازگشت آمریکا به مسیر دیپلماسی
کامال روشن است .وی یادآور شد:رئیس جمهور یک موضع
اصولی گرفتهاند که هیچگاه تغییر نکرده است و همانطور که
بارها گفته شده بدون بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه
تحریمها و جبران خسارتهایی که به ملت ایران تحمیل
کردهاند شانسی برای موقعیت دیپلماسی با آمریکا وجود
ندارد .ربیعی در پاســخ به پرسشی درباره نتیجه انتخابات
آمریکا تصریح کرد :ما عالقهای برای مداخله در سیاســت
داخلــی آمریکا نداریم اما مواضــع نامزدهای انتخاباتی را
درباره ایران با دقت دنبال میکنیم .ما اهمیتی نمیدهیم
کــه کدام حزب و نامزد کنترل کنگره و دولت آمریکا را به
دست خواهد گرفت .هر دو حزب میتوانند سیاستهای
مخربی را علیه صلح و امنیت جهانی دنبال کنند و همین
طور میتوانند سیاستهایی را در پیش بگیرند که به سود
منافع دو ملت باشد.وی گفت :تا وقتی سیاستهای آمریکا
درباره ایران به همین اندازه خصمانه و کینه توزانه باشــد،
تغییری در واکنشهای مــا صورت نخواهد گرفت اما اگر
پیروز انتخابات آمریکا اقدامات خصمانه علیه ملت ایران را
متوقف و به حقوق جمهوری اســامی ایران و مردم ایران
احترام بگذارد ،پیشــنهادات آمریکا در چارچوبهای بیان
شده توسط مقامات ایران و در چارچوب برجام قابل بررسی
خواهد بود .ربیعی یادآور شــد :حال اینکه چگونه دولت
آمریکا میخواهد در یک ماه به مذاکره میرسد ،بهتر است
از خودشان بپرسید و مواضع ما مشخص است.
پیگیری توهین بهرئیس جمهور
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر
نمایندگان مجلس دربارهرئیس جمهوری اظهار کرد :بنای
دولت بر تعامل با مجلس شورای اسالمی است و معاونت

امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی موضوع
توهین بهرئیس جمهور را از طریق هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان پیگیری میکند و معتقدیم است مدعیالعموم
باید به این موضوع از منظر عمومی جرم ورود کند.
وی افــزود :اوال طبق نظر رهبــری و حتی بیانات اخیر
ایشان که به صراحت و روشنی بیان نمودند ،توهین جایز
نیســت و خالف شرع است ،به نظرم اینگونه افراد به رغم
ادعایشان ،آموزههای رهبری را اساسا درونی نکردهاند و یا
شاید اعتقادی ندارند.
ربیعی تاکید کرد :ثانیا این توهینها و تهدیدها موضوعی
نیست که شــاکی خصوصی یا دولتی بخواهد ،اهانت به
رئیس جمهور در حیطه جرائم عمومی قرار دارد و انتظار
این است که مثل بسیاری از زمینههای دیگر ،مدعیالعموم
اقدام الزم انجام دهند .وی گفت :همچنین هیات نظارت
بر نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای این گونه موارد
به وجود آمده است ،گزارش همه توهینها از سوی معاون
امور مجلسرئیس جمهور به ریاست محترم مجلس شورای
اسالمی ارائه شده اســت .وی در پاسخ به پرسشی درباره
مخالفتهای عدهای با برجام تأکید کرد:برجام یک میراث
ملی است و امروز که میبینیم به رغم فشارهای بیسابقه
هنوز میتواند ثمراتش را نشان دهد ،باید یک افتخار ملی
هم شمرده شــود .آمریکا به بهای تلف کردن همه قدرت
و اعتبارش موقتاً توانسته ملت ما را از فرصتهای اقتصاد
جهان و آثار اقتصادی برجام محروم کند ،اما همان برجام
که موفق شده تحریم تسلیحاتی ایران که زمانی بیشترین
حساسیت جهانی را برمیانگیخت ،در هم بشکند ،بزودی
ســایر تحریمها را نیز درهم خواهد شکست .وی گفت :ما
همه جریانهای سیاسی را دعوت میکنیم که از زمانهای
که به سرعت در حال تغییر به نفع منافع ملی ایران است
عقب نیفتند و به خاطر منافع جناحی و محفلی ،منافع ملی
را قربانی نکنند .ربیعی یادآور شد :شرایط کشور اولویتهای
مهمتری دارد که تمایل نداریم وارد این حاشــیهها شویم
ولی مخالفان دولت یادشان باشد دولتزدایی ثمرهای جز به
خطرانداختن امنیت ملی ما ندارد.
طی پیامی صورت گرفت:

قدردانی مقام معظم رهبری از
نیروی انتظامی

فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی
انتظامــی از زحمات و تالشهای کارکنان خدوم این نیرو
قدردانی کردند .به گزارش ایسنا ،متن پیام حضرت آیتاهلل
خامنهای که به فرمانده نیروی انتظامی ابالغ شــد ،به این
شرح است :بسم اهلل الرحمن الرحیم سردار اشتری؛ سالم
من را به همه کارکنان خوب و زحمتکش و خدوم نیروی
انتظامی برسانید .مردم عزیز ما قدردان زحمات و تالشهای
بیوقفه خدمتگزاران به خود و کشور هستند و امروز اقتدار
و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران احســاس میکنند و از ابتــکارات ناجا در برخورد با
منکراتاستقبالمیکنند.

