کداممشاغلمشمولمحدودیتهایکرونایی درتهرانمیشوند؟
هربامداد در سراسر کشور
واپسین روزها تا انتخابات آمریکا؛ برنده این انتخابات
چه تاثیری بر مناسبات جهانی خواهد گذاشت؟

سوم نوامبر
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اقناعافکارعمومی

وهمکاریهمگانی
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سرمقاله

واکنش دو مشاور رئیس جمهور به جلسات قالیباف با وزرا

توصیه دیگر
جوابنمیدهد

رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله
با کرونا مطرح کردند؛

لزوم اتخاذ تصمیمهای قاطع،

و آینده سیاسی جهان
کماکان سفرهای مردم
در ایام تعطیل به راه است

3

میدانی که روحانی
به قالیباف داده است!

آمریکاییهای
ترسیده!

رئیس پلیس کشور میگوید  ۲بار به نزدیکی خاوری رسیدیم
اما پلیس کانادا برای بازداشت همراهی نکرد

استرداد خاوری چگونه عملی میشود؟

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بینالملل

صفحه 11

علی صوفی :یکی از دالیلی که موجب نگاه متفاوت به فعالیتهای قالیباف
است در واقع انفعال روحانی است .به طور کلی دولت در مواجهه با مردم و
ارائه گزارش کار درباره فعالیتهایی که دارد خود را پاسخگو نمیبیند

صفحه5

6

مجلسدیواری

کوتاهتر از کارگران
پیدانکرد؟
دو توضیح

8

در مشهد و آبادان

12

کوتاه از خبر

پوتین :حامی حضور نیروهای آمریکا

در افغانستان هستیم

رئیس جمهوری روسیه گفت ،اطالعات دریافتی
از سرویسهای اطالعاتی آمریکا مکررا به مسکو
کمــک کرده تــا از بروز حمالت تروریســتی
جلوگیری کند.به عقیــده پوتین ادامه حضور
نیروهای امریکایی در افغانستان برای امنیت کلی
مفید و خوب اســت .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری تاس ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روســیه در گفتگو با کانال تلویزیونی روسیه 1
گفت :ما حامی حضــور نیروهای آمریکایی در
افغانستان هستیم و پیش از این نیز در حمایت
از قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل رای
دادیم و هنوز هم معتقدم حضور نیروهای آمریکا
در افغانستان مغایر با منافع خارجی ما نیست.
دولــت لندن بــرای کنار رفتن ترامــپ از قدرت
آماده میشود

در حالی که کمتر از دو هفته تا زمان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده،
بوریس جانسون ،یکی از نزدیکترین همپیمانان
دونالــد ترامپ خــودش را برای کنــار رفتن
او از قدرت آماده میکند .به گزارش ایســنا،
به نقــل از پایگاه بیزینس اینســایدر ،بوریس
جانسون ،نخســت وزیر انگلیس روابط کاری
قدرتمندی را از زمان رســیدن به این سمت
در سال گذشته میالدی با دونالد ترامپ داشته
اســت .این دو مکررا به تحســین از یکدیگر
پرداختهاند و در زمان انتخابات سراسری سال
 ۲۰۱۹انگلیــس ،دونالد ترامــپ با حمایت از
بوریس جانسون در این انتخابات او را «مردی
فوق العاده» توصیف کرد .ترامپ در عین حال
یک حامی صریح کمپین سال  ۲۰۱۶حامیان
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با ســردمداری
بوریس جانسون بود.

پیرامون همکاری با سرمایهگذار ترکیهای برای ساخت این فیلم

عبرتبگیریم!

طرح :خبرگزاری فارس

در مورد دو رویداد

نقدی بر رفتار کارگردان و تیم تولید فیلم سینمایی «مست عشق»
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یادداشت2 -

تشنگان
دیار فراموشی
دکتر فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

کهن دیار سیستان وبلوچســتان با مردمی باصفا،
مهربان ،صادق،مهمان نواز ،اصیل و با نجابت ،نگینی
درخشان برسپهر ایران است.
اینمنطقهدارایموقعیتاستراتژیکملی،منطقهای
و جهانــی اســت ،حلقه اتصال شــرق اســیا به
اروپاســت،همچنین دروازه ورود قدرتهای شرق
آسیا به آســیای مرکزی و قفقاز است .سیستان و
بلوچستان از طریق سواحل مکران با دریای عمان
و اقیانوس هند مرتبط است.
مردمان این خطه در طول تاریخ به کیان ایران وفادار
بوده و هستند.
آنها در طول تاریخ همواره از مرزها به مثابه مرزداران
امین ،بیادعا پاسداری کرده اند.
این صادقان بیهمتا به وسوســه بیگانگان وقعی
نگذاشته،به جدائی طلبان عامل خارجی نه گفته،
علی رغم هزینه کالن دالرهــای نفتی ،فرقههای
سلفیومتحجردراینمنطقهتوفیقیکسبنکردهاند.
این در حالی است که همسایه دیوار به دیوارو هم مرز
پاکســتان وافغانســتان مهــد و زادگاه گروههای
تروریستیالقاعده،طالبانو...هستند.
تاریخ این دیار گواه نجابت و اصالت آنهاست.
این خطه دلیرمردان زیادی همچون رستم،یعقوب
لیث صفاری ....را پرورش داده اســت .در اعتقادات
و باورهای ادیان باستانی ،این سرزمین یازدهمین
سرزمین نیکوئی است که خلق شده است.
سکستان،سیستان کنونی از مراکز مهم کشاورزی
بوده ودر طول تاریخ به نامهای دره نیل،مصر ثانی،
انبار غله آسیا و سر زمین توانگران معروف بوده است.
خشمطبیعت،بیتوجهی،سوءمدیریت،تبعیضهای

انتخابــات آمریکا درحالــی یک هفته دیگر
برگزار میشود که رای گیریهای زودهنگام
نیز در برخی ایالتها در این کشور آغاز شده
اســت .همزمان گمانه زنیها حکایت از این
دارد که رکورد میزان مشارکت  100ساله در
این انتخابات شکسته خواهد شد و اقبال مردم
به صندوقهای رای در این دوره شگفتی ساز
خواهــد بود .این درحالی اســت که در دور
گذشته انتخابات ،دونالد ترامپ درحالی که در
مجموع سه میلیون رای کمتر نسبت به هیالری
کلینتون به دست آورده بود اما به مدد سیستم
الکترال توانست به کاخ سفید راه یابد .در واقع
در دور گذشته بخش مهمی از دموکراتها به
دلیل برخورد این حزب با ســندرز دچار رنج
شدند و با انتخابات قهر کردند ،این درحالی
بود که ترامپ توانست بسیاری از کسانی را که
پیش از این رای نمیدادند به ویژه در روستاها را
جذبکند.امااینبارشرایطمتفاوتاستودموکراتها
با همه توان به باجههــای رای خواهند رفت
و ســندرز و هوادارانش نیز از بایدن حمایت
کرده اند .این درحالی است که دسترسی مردم
به شبکههای رسانهای درباره اقدامات ترامپ نیز
افزایش یافته است و به طوری میتوان گفت
شــاهد جذب حداکثری دموکراتها و دفع
ترامپ بوده ایم .ترامپ به دلیل نوع عملکردش
در مواجهه با کرونا با انتقادات بسیاری مواجه
شده است و فرصت مناظرهها نیز به زیان رئیس
جمهور فعلی پیش رفت.
ادامه در صفحه8

یادداشت4-

یادداشت3 -
ناروای تاریخی و...باعث شده که در زمانه و دورانی که
بشر کرات دیگر را به مدد دانش نوین و تکنولوژی
پیشــرفته فتح کرده در حسرت جرعهای آب برای
نوشیدنباشند.
در زمانــهای که در جهان رقابت برای اســتفاده از
ورژن باالتر امکانات رفاهی در اوج است ،مردم دیار
سیستان و بلوچستان حســرت قطرهای آب مایه
حیات را دارند .اقدام بجای نماینده مردم چابهار در
مجلس در خصوص مشکل آب این بخش از کشور
پرده از حقیقتی تلخ برداشت.
واقعیتی که برآمده ازعدم سیاســتگذاری بهینه،
عملکردهای غلط ،فساد،رانت خواری ،مدیریت ناکار
آمد و ...است.
این رویداد گواه وشاهد بیعدالتی،عدم توجه تاریخی
و...به مردم این دیار را به نمایش گذاشت.
در کشــوری که از منابع و ذخائر ارزشمند مکفی
برخوردار است ،در بر ههای از تاریخ که بشر امکانات
به روز رفاهی برای زندگی در قطب شمال و جنوب
ایجاد کرده اســت ،مردم سیستان و بلوچستان با
توجه به ارتباطی که با کشــورهای حاشیه خلیج
فارس دارند به چشم خود میبینند ،در صحراهای
لم یزرع و خشک و ســوزان همسایههای جنوبی
کشورمان امکانات رفاهی به روز برای ساکنان این
مناطق فراهم شده است.
زیبنده وپسندیده نیست مردمان نجیب وپاک این
خطــه از این مرز و بــوم از آب مایه حیات محروم
باشند.
دیگر این که مهاجرت ساکنان سیستان و بلوچستان
بر اثر مشکالت ،زمینه خأل امنیتی را فراهم نموده
که میتواند مورد ســوء اســتفاده باندهای قاچاق
بینالمللی،اشرار،گروههای تروریستی و کشورهای
بیگانه شــود و مشــکالت ژئو پلیتیکــی رابرای
کشــور موجب شود که تهدیدی برای امنیت ملی
ایران است.

جناب آقایان ابوالقاسم مظفری ،محمد علی مظفری
و احمد مظفری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
برادر گرامیتان شادروان

حسینعلیمظفری

را به شــما و خانــواده محترم و همچنین
همشــیره محترمتان و خانواده آن مرحوم
تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای
آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما
عزیزان طول عمر و صبر مسئلت مینماییم.
خانواده مرحوم حاج عزیز الله مظفری

دستور تاریخی
رهبر معظم انقالب
آیت قیصربیگی

پیام صریح ،شــفاف و روشن رهبر معظم انقالب
اســامی به مخالفان دولــت در دیدار با اعضای
ســتاد ملی کرونا را باید یک دستور تاریخی در
جهت وحدت و همسو کردن منابع درونی حول
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در این برهه
زمانی حساس قلمداد نمود.
پانزدهم تیرماه ســال جاری مادامیکه وزیر امور
خارجه برای پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس
حاضر شد ،برخی رسم میزبانی را بجا نياوردند و
با توهین ،اخالل در سخنرانی و اتهام دروغگویی
به ظریف حرمت صاحبخانه را زیر سوال بردند و
خوراک و ســوژه الزم را برای رسانههای معاند و
بیگانه به اندازه کافی فراهم کردند!
اینجــا بــود که مقــام معظم رهبری ســوال و
تفحص را حق مجلس بیان نمودند اما به شدت
نماینــدگان را از دادن نســبتهای بدون علم،
برخورد احساسی و غیرمنطقی برحذر داشتند.
ب العین
بعد از آن ماجرای تلخ برخی بجای نص 
قرار دادن صحبتهای دلسوزانه رهبری کماکان
بر مســیر قبلی خود اصرار نمودند و حتی به آن
شــدت و حدت بیشــتر نیز دادند .موج حمالت
کم سابقهای که از طرح استیضاح دولت و رئیس
جمهــور در آن روز به توهیــن و تهمت و حتی
تهدیــد به اعدام رئیس جمهور به حد اعلی خود
رسید!
در اینجا به برخــی از اظهار نظرهای نمایندگان
مجلس خطاب به دولت و رئیس جمهور طی یک
هفته گذشته میپردازیم:
یکی میگوید" :جناب روحانی! ترسوها را چه به
صلح؛ کار آدمهای ترسو تسلیم است نه مبارزه و
صلح و مذاکره!"
نمایندهای دیگر چنین توئیت میکند:
"او آنقــدر وقیح اســت که ملــت خویش را به
مسخره گرفته است!"
و ...ایــن هم اظهــارات یک نماینــده دیگر که
اینچنین رئیس جمهور را مورد خطاب قرار داده
اســت" :امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر
از عزل و مجازات شما راضی نمیشوند؛با منطق
شما ،رهبر انقالب باید دستور دهند هزار بار شما

را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود".
اینها نمونههایی از اظهار نظر برخی از نمایندگان
است که بعد از تذکر رهبر معظم انقالب اسالمی
به مجلس یازدهم بیان شده است!
مجموعــه ایــن فعــل و انفعاالت باعث شــد
تا در دیدار اعضای ســتاد ملــی کرونا با رهبر
انقــاب بــار دیگر شــاهد تذکر معظــم له به
هتــک حرمتکنندگان رئیس جمهــور و دولت
باشــیم .در این دیدار رهبری با انتقاد شــدید و
صریح از اقدام برخیها در برخورد با دولت و رئیس
جمهور و هتک حرمت ایشان ،اظهار داشتند:
«هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت
تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر
زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انســجام نیاز
دارد».
در اینجا الزم اســت کالم مقــام معظم رهبری
مبنی بر حرام دانســتن هتــک حرمت رئیس
جمهور و دولت بــرای همه گروهها و جناحهای
مختلف سیاســی فصل الخطــاب و بعنوان یک
دســتور مهم الزم االجرا باشــد .در این دستور
تاریخی عالوه بر ایجــاد بازدارندگیهای قانونی،
حدود شرعی "حرام دانستن" نیز بر فعل تخریب
علیه مسئوالن نظام و کشور اعمال شده است.
پرواضح اســت که رئیس جمهور بر طبق قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران با رای مستقیم
مردم انتخاب و با حکم تنفیذ رهبری مشروعیت
میگیرد و تا مادامی که ســازوکارهای قانونی به
وی اجازه کار میدهد میبایســت مورد حمایت
قرار گیرد و هرگونه تخریب و تضعیف او در جهت
مصالح و منافع ملی تلقی نمیشود.
جان کالم آنکه همیشــه در بزنگاههای تاریخی
شــاهد ورود به موقع و دلســوزانه رهبر معظم
انقالب اســامی در حمایت از دولتها بودهایم و
به یقین امروز نیز در این برهه زمانی حســاس
که دولت درگیر یک جنگ تمــام عیار روانی و
اقتصادی با دشــمن و کرونا است ،حمایت قاطع
رهبری از دولت و رئیس جمهور بجا ،ارزشمند و
اثرگذار خواهد بود .پیامی صریح ،روشن و شفاف
برای همه در جهت انسجام داخلی در کمک به
دولت در این شرایط خاص و یک هشدار باش و
ی اســت که تذکر معظم له
اتمام حجت با افراد 
س يازدهم را گوش
در ارتباط تصویری بــا مجل 
نکردند و بر هجمههــا و تخریبهای خود علیه
دولت اصرار ورزیدند!

همراهان آفتاب یزد در واتساپ

با توجه به شــرایط کرونایی ،خوانندگان گرامیای که تمایل دارند میتوانند با ارســال

شماره همراه خود به شماره  09213553193عضو گروه همراهان آفتاب یزد در پیامرسان
واتساپ شوند .در این گروه پیدی اف صفحات روزنامه بارگذاری میشود.

توئیتر بد
توئیت خوب
مجید ابهری

رفتار شناس

ورود اینترنت همراه با خود محاسن و معایبی
را آورده و امتیازات و آســیبهایی را با جامعه
مرتبط کرد .فرهنگســازی برای اســتفاده و
کاربرد اصولی و درست میتوانست و میتواند
کاربــران مخصوصــا نوجوانــان وجوانــان را
بر علیه ویروسهای فرهنگی واخالقی واکسینه
نماید .ورود گوشــیهای هوشــمند و رسیدن
ســن برخی از دارندگان به هشت سال ،خطر
دسترسیفرزندانمابهسایتهاوفضاهایغیراخالقی
را آســانتر نمــود .در بین ســایتها و آپهای
موجود ،برخی بنابر مختصات فنی و ویژگیهای
کاربردی ،بیشتر مورد استفاده واستقبال کاربران
در طیفهای سنی مختلف و جغرافیای متفاوت
قرار گرفته است .اینستاگرام شد تریبون نوجوانان
و جوانان برای عرضه هنرهای مختلف از عکاسی
و نقاشــی تا کلیپهای هنری و کل انداختن و
شاخ ســازی .ســایتهای دیگر مثل یوتیوپ
وامثال آن بیشتر جنبه تخصصیتر پیدا کرده و
تلگرام با مشــابههای مختلف مثل موبوگرام،
طال گرام و ...بیشتر به کانالهای گروهسازی وگپ
وگفتهای دوستانه وحرفهای شناخته ومعرفی
شــدند .در میان تمام این ابزارها «توئیتر» به
عنوان یکی از سکوهای اصلی ارتباطی شناسایی
ومعرفی شد .در این میان حمایتهای مافیایی
از سوی اشخاص و گروههای مختلف به شکل
تریبونسازی از آپ یاد شده ،حضور چهرههای
جهانی در زمینههای هنری ،سیاسی ،ورزشی،
فرهنگی و اقتصادی در این فضا و اظهار نظرها و
نقدهای آنها این سایت را تبدیل به یک تریبون
گسترده کرد .کم کم حضور دولتمردان بسیاری
از کشورها در این فضا و بیان نظرات شان در آن،
این رسانه را تبدیل به تریبون بینالمللی نمود
که محتویات آن گاهی در سایر رسانهها مورد
استناد قرار میگیرد .در کشور ما نیز به تقلید
از دیگران اوایل برخی از دولتمردان و مسئولین
وکم کم شــمار قابــل توجهی از آنهــا ،برای
پاسخگویی به دیگران وسپس برای بیان نقطه
نظرات و برنامهها از توئیتر اســتفاده کردند .اما
بعد از حضور ترامپ این رسانه صحنه گفتگوهای
غیر مســتقیم بین ســایر دولتمردان همسو
ومخالف بــا وی گردید .درحال حاضربعضی از
کارشناسان امنیتی در سیا و موساد با بررسی
وتحلیل نظریات مســئولین سطوح مختلف از
کشورهای متعدد ،برنامه ریزیهای الزم را در
جهت تعمیق اختالفات فی مابین و یا تدوین
برنامههای تبلیغاتی برعلیه یک شــخصیت یا
کشور انجام میدهند.
ادامه در صفحه6

