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۱۹هزار تن 

فیلترینگ 

واکنش جهانپور 

روایت مهاجرانی 

انتقادات نماینده اسبق

اشکال ندارد

قطعا انتقام می گیریم

اشتباه است

اخبار ویژه ...

سرویس سیاســی-  نمازی گفت: من 
معتقدم که رئیس جمهوری در انتخابات آتی 
رای می آورد که اوال مرد کار در عرصه اقتصاد 
باشــد و معیشت مردم را ســامان دهد و دوما 
بتوانــد تنش های ایران با مجامع بین المللی را 

کم کند.«
هفــت ماه تا انتخابــات مانده و فضای 
سیاسی کشــور روز به روز بیشتر تحت تاثیر 
قــرار می گیرد. به خصوص حاال که انتخابات 
آمریکا نیز برگزار شــده و احتمــاال با آمدن 
بایدن، فرصت مذاکــره دوباره ایجاد خواهد 
شد. بسیاری از سیاسیون معتقدند که پیروزی 
وی به نفع جریان اصالح طلب تمام شــده و 

بحث مذاکره یا مقاومت را به محور اصلی رقابت ها در انتخابات پیش رو تبدیل می کند. 
علی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران یکی از همین افراد است. او گفت: 
»در مقطع حساسی قرار داریم و با توجه به شناختی که دنیا از ترامپ دارد و مواضعی که بایدن 
اعالم کرده، نمی توان با این دو برخورد یکســانی داشت. همه دنیا ترامپ را فردی تک رو و 
خود رای می دانســتند که به تصمیمات مراجع بین المللی بی توجه بود، اما بایدن گفته که به 
مواضــع و تعهــدات بین المللی آمریکا از جمله برجام برمی گردد و پایبند خواهد بود لذا ما 

نمی توانم با این دو به یک شیوه برخورد کنیم«.
وی افزود: »درصورتی که بایدن رئیس جمهور شــود باید در شــعار ها و صحبت ها و 
مواضع عملی خود تجدید نظر کنیم و به سمت مذاکره برویم. البته محور اصلی و مورد توجه 
ما در این مسیر باید منافع و امنیت ملی باشد. اگر ترامپ رئیس جمهور شود البته وضع فرق 

می کند، زیرا او به ما اعالم جنگ کرده و از باال به ما نگاه می کند.« 
این فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به اینکه در صورت پیروزی بایدن، بحث مذاکره 
در انتخابات آتی ایران نقش مهمی خواهد داشــت، گفت: »قطعا هر دو جناح اصلی و حتی 
گروه ها و جناح هایی که موقع انتخابات ممکن است بروز و ظهور داشته باشند، به موضوع 
مذاکره توجه ویژه خواهند داشــت. موضع اصالح طلبان آن طور که از مواضع سیاسیون در 
این جریان مشخص است، قطعا استقبال از مذاکره، تعامل با دنیا و افزایش مناسبات است. 
اصولگرا ها یا تشکل ها منتسب به آن طرف هم کسی بعید است که بگویند ما مذاکره نمی کنیم 
منتها قطعا شرط و شروط بیشتری قائل هستند. ما، اما در جریان اصالح طلبی صرفا به منافع 
و امنیت ملی توجه داشــته وارد جزئیاتی مثل اینکه آمریکا از ما عذرخواهی کند، خســارت 
دهــد و ... یا حرف هایی از این دســت که بعــد از گروگانگیری و جنگ هم گفتیم و نتیجه 

نداد؛ نمی شویم«.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه رقابت بر محور مذاکره چه خواهد بود و آیا مردم 
از اصالح طلبان با این رویکرد استقبال می کنند؟ گفت: »مشکل امروز مردم معیشت است و 
هر کاندیدا و هر جناحی که بتواند با این محور وارد رقابت شود و عوامل موثر در ساماندهی 
وضعیت اقتصادی را بهتر شرح دهد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. تعامل با جهان خارج 
اصلی ترین عامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی و معیشــتی اســت لذا توجه به امر مذاکره با 

استقبال همراه می شود«.
نمازی ادامه داد: »من معتقدم که رئیس جمهوری در انتخابات آتی رای می آورد که اوال 
مرد کار در عرصه اقتصاد باشد و معیشت مردم را سامان دهد و دوما بتواند تنش های ایران 

با مجامع بین المللی را کم کند.«
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا 
جامعه علی رغم نارضایتی های فعلی و شنیدن همه این حرف ها در انتخابات پیشین، باز هم 
از این رویکرد اصالح طلبان اســتقبال می کند؟ گفت: »جامعه از برنامه ای که ســاماندهی به 
وضعیت معیشتی سرلوحه آن باشد استقبال می کند و حزب و جریانی موفق است که بهتر 
وضعیت را شــرح دهد، اهداف را بگوید و نکات و عوامل موثر در بهبود اوضاع را دقیق تر 

توضیح دهد«.
وی در پاسخ به اینکه کدام یک از چهره های اصالح طلب مشخصات مذکور را دارند 
و گزینه مناسبی برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ هستند؟ گفت: »سوال سختی است و 
باید توجه داشت که شرط اول برای به میدان آمدن این افراد، اطمینان از برگزاری انتخابات 
آزاد و عدم رد صالحیت است لذا خواهش ما از مقام رهبری و شورای نگهبان این است که 
توجه داشته باشند لوکوموتیو نظام به لبه پرتگاه رسیده و باید احتیاط کرد که به پایین پرتاب 
نشــود و به ریل برگردد. اگر این شــرایط فراهم شود، اصالح طلبان نیز گزینه های مناسبی 

خواهند داشت«.
نمازی افزود: »اولین و مناســب ترین گزینه اصالح طلبان آقای خاتمی اســت که اگر 
قبول کند و به میدان آید مجموعه توانایی در کنار او هست و می تواند وارد عمل شود. گزینه 
بعدی آقای کرباســچی اســت که هم در زمان استانداری اصفهان و هم در شهرداری تهران 
ثابت کرد اهل کار های عمرانی است. محسن هاشمی هم یکی از گزنیه ها است و نشان داده 
که اهل برنامه ریزی است و توان کافی را دارد که اجماع درست کند. به نظر من یکی دیگر 
از گزینه های مناســب جریان اصالحات آقای مرعشی است که در حوزه اقتصادی کارنامه 
خوبی دارد. بی ادعا است و همچنین با مقام رهبری و مجموعه نظام همراه و سازگار است«.
این فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه اگر محمد جواد 
ظریف کاندیدا شــود، اصالح طلبان از وی حمایت می کنند یا خیر؟ گفت: »این بســتگی به 
این دارد که ما چه کسانی را در صحنه داشته باشیم. من شخصا ظریف را برای ساماندهی به 
معیشت مردم و اقتصاد کشور مناسب نمی بینم. او بیشتر دیپلمات است و در حوزه مدیریت 
اقتصادی و ... توانایی الزم را ندارد. او می تواند وزیر خارجه یکی از گزینه های گفته شــده 

یا مثال آقای جهانگیری باشد«.

ناهید خداکرمی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی و رئیس کمیته سالمت 
شورای شهر تهران با اشاره به آمار جان باختگان روزانه کرونایی در پایتخت اظهار داشت: 
با احتساب این آمار، متاسفانه شمار جان باختگان کرونایی در شهر تهران از ابتدای شیوع 
اپیدمی تا کنون از مرز ۱۹هزار تن عبور کرد و پایتخت از این حیث، وضعیت بسیار بغرنج 
و بدی را تجربه می کند. بیشترین آمار متوفیان روزانه کرونایی در تهران نیز به هفته سوم 
آبان ماه بوده که ۱۷۶ تن در یک روز بر اثر ابتال به کووید۱۹، جان خود را از دست داده اند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: حال شــبکه اینترنت کشــور به صورت 
عمومی خوب اســت، اما فیلترینگ تاثیر ســوئی بر کیفیت آن دارد. »محمدجواد آذری 
جهرمی« گفت: شاخص های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می دهد شرایط شبکه در 
بســیاری از نقاط مطلوب و در چند اســتان، پایین تر از انتظار است. وی با بیان این که عدم 
مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین ســایت های آنتن دهی است، افزود: شبکه مخابرات 
ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی کند تا آن ها بتوانند خدمات مناسبی 
به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
زمانی که مشکالت مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می شود و آن را بررسی می کنیم، 
متوجه می شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سوئی است که این اتفاق بر تجربه کاربری 
می گذارد. وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن ها باعث می شود استفاده از سرویس های 
داخلی عالوه بر هزینه زیاد با کندی روبه رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب 
می کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می شود ناشی از تاثیر سوء فیلترینگ 

بر کیفیت اینترنت است.

کیانــوش جهانپور در گفت وگویی به ادعای اخیر احمدی نژاد واکنش نشــان داد. 
محمود احمدی نژاد اخیراً در گفت وگویی با یکی از رسانه های فارسی زبان مخالف نظام، 
ویروس کرونا را ســاخته آزمایشگاه ها معرفی کرده و گفته که سازمان بهداشت جهانی و 
روش های پیشــنهادی این ســازمان، مقصر اصلی شیوع و همه گیری آن است. کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت در واکنش به این اظهارات گفت: 
متأسفانه اظهاراتی از این دست را مردم تا چند روز پیش از ترامپ و... می شنیدند، گویی 
نگاه هــای خودعالِم پندارانه افراد کم اطالع و البته پرمدعا مانند ظروف مرتبطه در جوامع 
مختلف به هم پیوند دارد و البته دســتپخت این نگاه و رویکرد هم مقابل دیدگان همگان 

قرار گرفته است. 

مهاجرانی مخاطب اخیر اظهارات رئیس ستاد ارتش آمریکا را دونالد ترامپ می داند که 
اخیرا در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است. سید عطااهلل مهاجرانی در حساب 
توییتری خود نوشت: »پیام ژنرال میلی رئیس ستاد ارتش آمریکا، به نظر می رسد، مخاطبش 
ترامپ است! ارتش برای شاه یا ملکه یا دیکتاتور سوگند یاد نمی کند. ارتش به قانون اساسی 
سوگند یاد می کند."یعنی اگر اقامت ترامپ بر خالف قانون اساسی در کاخ سفید به طول 

بینجامد، ارتش او را اخراج می کند.

 یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: جابجایی وزرا و دولتمردان در این سال پایانی نمی 
تواند کارساز باشد و عمال وقت تلف کردن است؛ مجلس باید با همین دولت به نحوی بسازد تا 
بتوانند از ظرفیت ها استفاده کنند و بدون تنش در شرایط کرونایی و تحریم های شدید که وجود 
دارد، مشکالت مردم را حل کنند؛ نباید زمان را از دست داد.حسین سبحانی نیا، فعال سیاسی 
اصولگرا و نماینده سابق مجلس نهم، در رابطه با حاشیه های مجلس یازدهم و اظهارنظرهای 
غیر کارشناسانه برخی نمایندگان گفت: مجلس یک قدرت منتشره در سطح کشور است و 
پایگاه آن در همه شهرستان ها وجود دارد و مردم توجه بیشتری به این جایگاه دارند و بالطبع 
توقع و انتظار مردم از مجلس، بیشتر است. مجلس باید کار قانونگذاری را انجام دهد و در کنار 
آن نظارت بر اجرای قانون، ارتباطات مردمی و پیگیری مطالبات عموم مردم را در پیش بگیرد. 

آیت اهلل سیدحســین موســوی تبریزی در پاسخ به این که لفظ »رجال« که در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران بعنوان یکی از شروط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح 
شــده، به معنای جنســیت است و فقط مردان را شامل می شود یا به معنای داشتن شرایط 
است و عالوه بر مردان، زنان را هم شامل می شود، اظهار داشت: می تواند هر دو برداشت 
صورت گیرد؛ اما پاسخ صحیح این سؤال بستگی به این دارد، افرادی که این قانون را تصویب 
کردند، منظورشان چه بوده است و این مهم را می توان از اظهارات مصوب کنندگان این 
قانون و نوشته هایشان فهمید.دادستان اسبق کل انقالب افزود: ظاهر این قضیه این است که 
چون غلبه شرکت کنندگان در این پست ریاست جمهوری با مردان بوده، به این جهت لفظ 
رجال را در قانون نوشتند و اال مصوب کنندگان این قانون در آن موقع، قصدشان از کلمه 

رجال، جنسیت به معنای فقط مردان نبوده است. 

فرمانده کل سپاه در دیدار وزیر دفاع عراق با اشاره به اینکه ما قطعا انتقام خون سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از قاتالن او خواهیم گرفت، گفت: قاطعانه و تعیین کننده 
ترین نقش را در سقوط و سرنگونی داعش سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی 
المهندس ایفا کردند. سردار حسین سالمی در دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق 
که در ســتاد فرماندهی کل سپاه صورت گرفت، اظهار داشت: ما قطعا انتقام خون سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را از قاتالن او و در میدان خواهیم گرفت. وی با تاکید بر 
اینکه این انتقام به پیگیری روند حقوقی شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس ربطی ندارد، ادامه داد: البته مطمئن هستیم که فرزندان عراق بزرگ هم 

انتقام خون سردار رشید خود شهید ابومهدی المهندس را خواهند گرفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: افول امریکا مدت هاست که آغاز شده 
و جنگ و مذاکره با کشــوری که در حال افول اســت، هر دو اشتباه است.محسن رضایی 
در اینستاگرام نوشت: افول امریکا مدت هاست، آغاز شده است. اگر سیاستمداران ایران 
محاسبات خود را درباره امریکا  دقیق نکنند، فرصت ها را از دست می دهند. جنگ و مذاکره 
با کشوری که در حال افول است، هر دو اشتباه است. بهترین سیاست پرش از روی دیوار 
امریکاست. برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیم. با قوی شدن تولید و اقتصاد ملی خواهیم 
توانست تحریم های اقتصادی امریکا  را دور بزنیم و خنثی کنیم. همان هایی که ۲۰ سال پیش 
از بهشت رویایی لیبرال دموکراسی حرف می زدند، امروز از پایان لیبرالیسم سخن می گویند 
و دهه های آینده سال های بحران های بزرگ در اروپا و غرب خواهد بود. ما نیز اگر بخواهیم 

در برابر افول آمریکا جهش پیدا کنیم باید در همه زمینه ها قوی بشویم.

ربیعی سخنگوی دولت: 

تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر 
ممنوع است

»علــی ربیعی« روز یکشــنبه پس از 
نشســت هیات دولت در جمع خبرنگاران 
با اشاره به نشست امروز هیات دولت درباره 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهارداشت: 
در نشســت امروز ابعاد اجرایی مصوبات 

ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شد.
 وی بــا تاکیــد بر لــزوم همراهی و 
همکاری دستگاههای مختلف گفت: همه 
دســتگاه ها بایدبرای موفقیت در مقابله با 
کرونــا کمک کنند. تاکید رئیس جمهوری 
براین است که همه دستگاه ها و وزارتخانه ها 
مکلف به اجرای دقیق مصوبات هســتند و 
همــه اجزای دولت و همه ارکان نظام برای 
کنترل، مدیریت و کاهش شــیوع ویروس 

کرونا باید دست به دست هم دهند.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس 

جمهوری با بیان اینکه چند اســتراتژی در 
نشست امروز مورد بحث قرار گرفت، گفت: 
نخستین بحث، موضوع تعطیلی گسترده بود 
که قرار شد از شنبه اول آذر اجرایی شود. در 
این تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج 
از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از 

شهر به شهر ممنوع خواهد بود.
به گفته وی در این تعطیلی گســترده 
صرفاً تولید کنندگان و تامین کنندگان کاالها 
و تولیدات مورد نیاز و ضروری مشــغول 
فعالیت خواهند بود. امروز همچنین عالوه 
بر تعطیلی گسترده بحث افزایش تست نیز 
مطرح و مقرر شــد سازمان برنامه و بودجه 
بودجه ها را در اختیار وزارت بهداشت قرار 

دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
سخنگوی دولت با اشاره به استفاده از 

ظرفیتهای تولید داخلی در تست ها گفت: 
این تولید داخلی به تســت هایی که پاسخ 
فوری دریافت می کنند، کمک خواهد کرد 

و این یک موفقیت است.
وی با بیان اینکه طرح مصوب شــده 
حالــت پویا دارد و الزاما بعد دو هفته اجرای 
آن متوقف نمی شود، تصریح کرد:  طرحی که 
تصویب شده ادامه دار خواهد بود و معطوف 
به دو هفته نیســت. یعنی اگر پس از دو هفته 
در منطقه ای تعداد مبتالیان کاهش داشــت، 
وضعیــت تغییر خواهد کــرد و اگر کاهش 

نداشت، اجرای آن قابل تمدید خواهد بود.
سخنگوی دولت با اشــاره به تاکید 
رئیــس جمهوری مبنی بــر آمادگی برای 
تصویب نظرات کارشناســی گفت: همه 
پیشــنهادهای مطرح شده از سوی وزارت 
بهداشت در جلســه امروز تصویب شد و 
حتــی در بحث آمــوزش و پرورش تاکید 
شــد هر ســه وضعیت متفاوت دیده شود 
و رئیس جمهوری خواســتند تا این قضیه 
سختگیرانه تر شــود و هر سه وضعیت به 

شکل غیرحضوری انجام شود.  
ربیعی درباره افزایش درمان سرپایی  
مبتالیان هم گفت: تعطیلی و تست گسترده 
به ویژه درمان ســرپایی و تأمین اعتبار برای 
آن غربالگری عمومی به همراه نهادینه کردن 
فرهنگ در مردم مورد بررسی قرار گرفت که 
وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی مسئول نهادینه 

کردن فرهنگ در مردم شد. صدا و سیما هم 
باید در این زمینه همکاری داشته باشد تا این 

کار جلو برود.
ســخنگوی دولت دربــاره اتصال 
آزمایشگاه ها به ســامانه سیب اظهار کرد: 
وزارت ارتباطات در این زمینه فعالیت های 
بسیار خوبی داشته است و همه نتایج به این 
ســامانه متصل خواهد شــد. ابتدا موارد از 
طریق ۴۰۳۰ به افراد تذکر داده خواهد شــد 
اما در صورتی که افراد مبتال مراعات نکنند با 
جرایم سختی روبرو خواهند شد و از ورود 
آنــان به راه آهن، هواپیما و ادارات ممانعت 

خواهد شد.
وی یادآورد شــد: گزارش هایی که 
از ابتدای فعالیت ســامانه به ما رسیده است 
نشــان می دهد تعدادی از افراد مبتال یعنی 
دســت کم ۲۵ درصد از آنان در یک روز در 
سطح شهر فعال بودند و حرکت می کردند. 
بخشــی از راننده های فعــال به صورت 
اینترنتی مبتال بودند و این نشان دهنده این 
است که افراد مبتال در سطح جامعه حرکت 
می کنند.  با این سامانه از حرکت افراد مبتال 

در سطح شهر جلوگیری خواهد شد.
ربیعی با بیان اینکه ۱۰۰ شهر با اجرای 
این طرح به ســمت تعطیلی می رود گفت: 
در اجرای این طرح از تجارب کشــورهای 
دیگر  لحاظ شده است البته خدمات به مردم 

نباید تعطیل شود.

سرویس سیاسی- سخنگوی دولت گفت: در نشست هیات  دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود. در این تعطیلی 
گسترده حتی به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران: 

کرباسچی، محسن هاشمی و 
مرعشی گزینه های مناسبی هستند

سرویس سیاســی-  محمد مهاجری 
گفت: من دعواهای پایــداری و قالیبافی ها 
را واقعــی نمی دانم و به نوعی جنگ زرگری 
قلمداد می کنم و حتــی این احتمال وجود 
دارد کــه دولت بعد ترکیبی از طیف قالیباف 

و پایداری باشد.
بالتکیفی در روند انتخاباتی جناح های 
سیاســی برای انتخابات ۱۴۰۰ موج می زند؛ 
اصالح طلبان نه تنها هنوز نتوانتسه اند بر سر 
نامزد یا نامزدهای خود به اجماع برسند بلکه 
ســر چگونگی ورود به انتخابات هم موضع 
واحــدی ندارند و اصولگرایان که قرار بود با 
سازوکاری جدید یا با ترمیم و احیای شورای 

وحدت وارد انتخابات شــوند تا اینجای کار 
هیچ اقدامی انجام نداده اند.

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا 
در پاسخ به این پرسش که آیا این گزاره که 
با تقویت احتمال قابلیت مذاکره با پیروزی 
جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا شانس اصالح طلبان باال رفته است، 
گفت: »من تصورم این اســت که به دلیل 
آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ 
اتفاق مهمی در عرصه سیاســت خارجی 
رخ نخواهد داد، بعید اســت اصالح طلبان 
بتواننــد از گفتمان مذاکره به نفع خود بهره 

ببرند«.
او ادامــه داد: »اما باید گفت که امروز 
شرایط به گونه ای است که حتی اگر ترامپ 
هم رأی می آورد باید بر اســاس منافع ملی 
خودمان در حوزه سیاست خارجی تغییراتی 
ایجاد می کردیم. واقعیت این است که دیگر 
نباید اجازه دهیم سیاست ایران هراسی در دنیا 
ادامه یابد و باید ارتباط درستی با کشورهای 
منطقه داشــته باشــیم زیــرا می بینیم که 
کشورهای منطقه در میادین مشترک بیشترین 
بهره بــرداری را می کنند مــا صرفا با حجم 
گسترده ای تحریم مواجهیم. در حقیقت اگر 
قرار باشد پاشنه بر همین در بچرخد نه تنها 
از منافع فعلی کشور غافل شده ایم که دست 

در جیب آیندگان هم کرده ایم«.او درباره نوع 
نگاه برخی اصولگرایان نسبت به سیاست 
خارجی ایــران در قبال غربی ها اظهار کرد: 
»متأسفانه اصولگرایان تندرو دوست دارند 
فضای دیپلماتیک کشــور همیشه بسته و 
دارای خشــونت باشــد زیرا منافعشان در 
خشــونت و قهر با دنیاست. البته خودشان 
مبــادالت خاصه خود را دارند و صرفا برای 
مقابله با دنیا را از جیب ملت هزینه می کنند«.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که 
آیا در شــرایط کنونی می شود ازضرورت 
نامزد شدن شخصیت هایی که سابقه فعالیت 
دیپلماتیک داشته اند سخن گفت، تصریح 
کرد: »مادام که فضای دیپلماسی ما بسته باشد 
و با منافع ملی گره نخورده باشد، نمی توان از 
حضور شخصیت هایی مانند آقایان ظریف 
و الریجانی در انتخابات۱۴۰۰ چشــم انداز 
روشــنی داشت یا سخنی به میان آورد اما به 
هــر حال همین میزان که جامعه تصور کند 
با رفتن ترامپ می توان دوباره به گشــایش 
سیاسی رســید وجه مثبتی است و می توان 
از چنین تصوری داالن های روشــنی ایجاد 
کرد«.او دربــاره رویکرد مجلس یازدهم به 
مقوله دیپلماســی هم گفت: »من باور دارم 
کــه از مجلس فعلی آبی گرم نمی شــود و 
این مجلس جز آنکه تنگناهای بیشتر برای 

ملت و کشور ایجاد کند کار دیگری نمی کند 
زیرا اساســا مجلس یازدهم برآمده از رأی 
حداکثری ملت نیســت و گرچه مشروع و 
قانونی است اما حتما حداکثری نیست و با 
چنین وضعیتی من توقع ندارم کار ویژه ای 

انجام دهد«.
او در پایان درباره اینکه آیا ممکن است 
دولت بعد هم همجهت با ترکیب حاضر در 
مجلس باشــد، گفت: »اکنون آنچه مشاهده 
می شود این اســت که دعواها و اختالفات 
شدیدی بین قالیبافی ها و پایداری ها وجود 
دارد و نیروهای پایداری به شدت با قالیباف 
مخالفند و قالیباف و نزدیکانش هم به شدت 
با رأی آوردن نیروی پایداری مقابله می کنند 
اما من قدری فراتر از این دعواهای ظاهری 
به موضــوع نگاه می کنم و می گویم که این 
دو در نهایــت با هم کنار می آیند همان طور 
که قالیباف در مجلــس در نهایت در برابر 
پایداری عقب نشــینی کــرد، در انتخابات 
۱۴۰۰ هم هیچ بعید نیســت اینبار پایداری 
برای امتیازگیری بــه قالیباف باج دهد. من 
دعواهای پایــداری و قالیبافی ها را واقعی 
نمی دانــم و به نوعی جنگ زرگری قلمداد 
می کنم و حتــی این احتمال وجود دارد که 
دولت بعد ترکیبی از طیف قالیباف و پایداری 

باشد«.

اســماعیل  سیاســی-  ســرویس 
گرامی مقــدم گفت: تــا اینجــای کار به 
اطمینــان می گویم که اصالح طلبان با نامزد 
اصالح طلب وارد کارزار انتخابات می شوند 
زیــرا واقعا ائتــالف بــرای اصالح طلبان 

هزینه های زیادی در پی داشت.
چندماهــی به انتخابات ریاســت 
 جمهوری ایران باقی است و هنوز مشخص 
نیست اصالح طلبان از چه شیوه  انتخاباتی 
پیــروی می کنند و آیا با یکدیگر بر ســر 
نامزدی اصالح طلب به اجماع می رســند 
یا آنکه بــا نامزدهای حزبی و متعدد وارد 
انتخابات می شوند یا آنکه در نهایت مانند 
ســال۹۲ به سمت سیاست ائتالفی با یک 
اصولگرای میانه رو خواهند رفت؟ از سوی 
دیگر این احتمال هم مطرح می شــود که 
اصالح طلبــان با تغییر دولت در آمریکا و 
روی کار آمدن جو بایدِن دموکرات بتوانند 

با تکیه بر گفتمان مذاکره سرمایه اجتماعی 
خود را پای صنــدوق آراء حاضر کنند و 
شانس خود را برای پیروزی در انتخابات 

باال ببرند.
اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی 
اصالح  طلــب درباره تأثیــرات انتخابات 
آمریکا بر انتخابات ایران گفت: »اتفاقی که 
در انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم، 
نوعی بی اعتمادی عمومی نسبت به صندوق 
رأی بود و مشــارکت در حداقلی ترین نوع 
خود قرار داشت اما تحوالتی که در عرصه 
بین المللی و مشخصا در انتخابات آمریکا 
رخ داد می تواند فضا را تغییر دهد. انتخابات 
آمریکا باعث شــد که رأس حاکمیت این 
کشــور تغییر کند. در گذشته شاهد بودیم 
که ترامپ می گفت با ایران مذاکره می کنم 
اما در صورتی که شــروط من را بپذیرد و 
برای به کرسی نشــاندن حذفــش تا مرز 
تهدید نظامی هم پیش می رفت. همه این ها 
در کنــار افت ارزش ریال در برابر ارزهای 
خارجی و فقیرشدن بخش زیادی از مردم 
باعث تشــدید ناامیدی مردم و جریان های 
سیاسی شــد اما اکنون وضعیت متفاوت 
اســت و جو بایدن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا می گوید که به برجام بازمی گردد و 
مانع مهمی برای تحقق این موضوع وجود 
ندارد و بازگشت به برجام هم که خواسته 
ایران است و اگر رخ دهد و به تحریم ها نیز 
رفع شــود و به صورت خودکار پول های 
بلوکه شــده نفتی ایران آزاد شود پول ملی  
ما تقویت می شــود و به تبع آن امید هم در 

جامعه تقویت می شود و مردم درمی یابند 
که کسانی که همواره به دنبال رفع تحریم ها 
بودند، اصالح طلبان بوده اند و طبیعتا شانس 

اصالح طلبان در انتخابات باال می رود«.
او ادامه داد: »جالب است که در همین 
چند روزه که نــرخ ارز پایین آمد تندروها 
شــروع به انتقاد مجــدد از برجام کردند و 
گفتند که برجام یک کاله برداری بوده است؛ 
درصورتــی که زمانی کــه ترامپ از برجام 
خارج شد همان ها می گفتند چرا تضمینی 
وجود نداشــت که آمریکا نتواند از برجام 
خارج شود و خواستار اجرای برجام بودند و 
حاال که این امکان فراهم شده است که برجام 
احیا شود می گویند اصل برجام نادرست بوده 
است و دوباره علیه برجام سخن می گویند. 
این تناقض ها و دوگانگی ها در اصولگرایان 

تندرو موج می زند«.
این فعال سیاســی در پاســخ به این 
پرســش که آیا در مدت زمــان باقی مانده 
از دولــت روحانــی امکان ایجــاد چنین 
گشــایش هایی وجود دارد یا نه، اظهار کرد: 
»واقعیت این اســت که زمان تحول اساسی 
در دولت روحانی وجود ندارد اما در آن سو 
این انتظار وجود دارد که بایدن وقتی در کاخ 
سفید مستقر شد به سرعت کارهایی انجام 
دهد که تأثیراتش احساس شود؛ برای مثال 
همین انتظار آن است که وقتی بایدن رسما 
رئیس جمهور شد تحریم ها متوقف شوند و 
این گامی رو به جلو اســت و بعد از توقف 
تحریم ها می شود امید داشت که تحریم های 
وضع شــده هم در زمان بنــدی دقیق از بین 

بروند. دولــت روحانی می تواند در همین 
مدت باقی مانده زمینه ســازی جدی برای 
گفت وگو را فراهم و بســتر احیای برجام را 

ایجاد کند«.
گرامی مقــدم در پایان در پاســخ به 
پرســش دیگری مبنی بر اینکه آیا با ایجاد 
شــرایط جدید و تمایل برخــی نیروهای 
سیاســی بــه روی کار آمدن یــک دولت 
دیپلمات در ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که 
اصالح طلبان بازهم به سمت ائتالف بروند، 
گفت: »نکته اول این است که رئیس جمهور 
باید در وهله نخست مدیری توانا و یکی از 
رجال برجسته سیاسی باشد و همکاران او 
در وزارت خارجه هم مجرب باشند اما نکته 
دوم هم این است که با وجود همه این ها در 
حال حاضر اصالح طلبان همچنان باور دارند 
که باید با نامزد اصالح طلب وارد انتخابات 
شد؛ آن قدر هم جبهه اصالحات با تعدد نامزد 
روبه رو است که اگر بتوانیم از همین نامزدها 
بر ســر یکی به اجماع برسیم، هنر کرده ایم. 
البته تا روز انتخابات ممکن اتفاقات متعددی 
رخ دهد و سیاست ها متناسب با آنها تعیین 
شــود اما تا اینجای کار به اطمینان می گویم 
که اصالح طلبان با نامزد اصالح طلب وارد 
کارزار انتخابات می شوند زیرا واقعا ائتالف 
برای اصالح طلبان هزینه های زیادی در پی 
داشت. عالوه بر این ائتالف در ایران منحصر 
به فرد اســت. در هیچ کجــای دنیا قبل از 
انتخابات ائتالف رخ نمی دهد و ائتالف در 
کشورهای دیگر بعد از پیروزی یک حزب 

رخ می دهد«.

اسماعیل گرامی مقدم فعال سیاسی اصالح  طلب: 

روحانی می تواند در مدت باقی مانده از دولت 
زمینه مذاکره با آمریکا را فراهم کند

جعفرزاده ایمن آبادی: 

جلیلی با آمریکا صلح می کند بدون 
آنکه خائن یا جاسوس لقب گیرد

سرویس سیاسی-   فعال سیاسی اعتدالگرا گفت: قول می دهم جلیلی بیاید با آمریکا صلح 
می کند. همه مســائل مان هم تمام می شــود اما اگر ظریف بیاید 8۰ درصد انرژی اش را مجبور 

است صرف داخل کند.
انتخابات ریاست جمهوری ایران از ۵ ماه دیگر رسما شروع می شود، برخی معتقدند دوقطبی 
مذاکره-مقاومت محور رقابت سیاسی پیش رو خواهد بود.جعفرزاده ایمن آبادی درباره احیای 
دوقطبی مذاکره-مقاومت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفت: کجا نوشته شده که 
مذاکره در جهت منافع ملی، مقاومت را نفی می کند و کجای نوشته شده که هیچ گاه نباید مذاکره 
کرد. کدام جنگ در جهان اتفاق افتاد که هیچ گاه به مذاکره نرسید؟ پس مطلق دیدن موضوع اشتباه 
اســت.وی با بیان اینکه اصولگرایان خود را وحی منزل می دانند، افزود: یکی از بزرگان جریان 
اصولگرا توئیت زده »مذاکره اصولگرایان ایراد ندارد اما مذاکره اصالح طلبان ایراد دارد«. معتقدم 
جریان اصولگرایی سر کار بیاید بخش اعظم مشکالت ما حل است چون نتیجه مذاکره هر چه باشد 
»کسی خائن و جاسوس نیست« بلکه همه نتایج از سر وطن دوستی به دست آمده است.این فعال 
سیاسی اعتدالگرا یادآور شد: اگر ما منافع ملی و مشکالت مردم را درک کرده باشیم، راه صحیح را 
انتخاب می کنیم اما اگر چنین درکی نداشته باشیم همین نگاه فعلی جامعه نسبت به مسئوالن بیشتر 
تقویت می شود که می گویند »مسئوالن در رفاه کامل هستند در حالیکه همه مشکالت کشور اعم 

از گرانی و بیکاری را ما مردم داریم به دوش می کشیم«.
وی افزود: امروز مســئوالن باید به مردم این پیام عملی را بدهند که معیشــت و رفاه جامعه 
در اولویت اول تصمیم گیری آنها است.ما زمانی در مقابل ترامپ که به هیچ صراطی مستقیم نبود 
مقاومت کردیم، کار درستی بود. حاال اگر بایدن راه درستی در پیش گیرد و بخواهد مذاکره کند و 

نتیجه برد-برد باشد چه اشکالی دارد؟
نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی درباره کاندیداتوری ظریف در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: شخص معتقدم ارزش خدمات ظریف به کشور ۱۰۰ سال دیگر 
مشخص می شود. من به او ارادت دارم و قدردان زحماتش هستم اما به او توصیه می کنم که نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری نشــود چون ظریف را با خاک یکسان می کنند، همان کاری که با 
روحانی انجام دادند.وی درباره حل شدن مشکالت کشور با انتخاب سعید جلیلی به عنوان رئیس 
جمهور گفت: به نظر این تیپ سیاسی اگر دولت را به دست بگیرد همه کاری انجام می دهد. آنها 
فقط می خواهند موفقیت ها به نام خودشان ثبت شود. قول می دهم جلیلی بیاید با آمریکا صلح 
می کند. همه مسائل مان هم تمام می شود اما اگر ظریف بیاید 8۰ درصد انرژی اش را مجبور است 
صرف داخل کند.این فعال سیاسی اعتدالگرا تأکید کرد: برای رهایی از وضعیت بسیار بد موجود 
می گویم جلیلی رئیس جمهور شود تا از این وضعیت خارج شویم، حال آنکه اصال او را در حد 
رئیس جمهور نمی بینم اما اگر قرار است با دست جلیلی و امثال جلیلی مشکل مردم حل شود 

خوب بگذاریم او رئیس جمهور شود.

برگ برنده  
آذر منصوری درخصوص حمالتی که از سوی برخی گروه ها علیه دولت و برجام چه 
قبل و چه بعد از انتخابات آمریکا صورت می گیرد، گفت: متاسفانه عده ای همان رفتاری را با 
پروژه رفع تحریم ها که از حقوق اولیه مردم ایران است در پیش گرفته اند، که با برجام داشتند. 
به عبارت دیگر همانطور که برجام را رقیب سیاسی خود دیدند و در نهایت در مجلس آن 
را آتش زدند، همان نوع مواجهه را با پروژه رفع تحریم ها در دستور کار دارند که مبادا این 
مســاله به برگ برنده ای در دست دولت تبدیل شود.وی ادامه داد: به همین دلیل متاسفانه 
هم پیش از انتخابات آمریکا و هم پس از شکست ترامپ در این انتخابات به گونه ای رفتار 
کردند و می کنند که هر ناظر بیرونی فکر می کند، این ها از شکست ترامپ ناراحتند. این در 
حالی است که تحریم  از معیشت مردم گرفته تا سالمت آن ها را بخصوص در بحران کرونا 

تحت تاثیر خود قرار داده است.

محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا: 

تندرو ها نفعشان در خشونت دیپلماتیک است
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