
    شركت در دور همي خانوادگي 22 عضو يك خانواده بابلي را به 
كرونا مبتال كرد؛ ويروس غالب كرونا در موج چهارم نوع انگليسي 
آن است و با يك غفلت دهها نفر را درگير مي كند و ممكن است 
به كام مرگ بكشاند. در همه استان ها با موج سنگين ابتال مواجه 
هستيم و اكثر بيمارستان ها شلوغ هستند، اما 12 استان موج 
بسيار تند از اين بيماري را تجربه مي كنند و شيب بيماري در 11 

استان ديگر رفته رفته تندتر مي شود | صفحه 3

    بر خالف ادعاهاي اياالت متحده كه گفته اقالم و خدمات 
دارويي، مشمول تحريم ها نشده اس��ت، از سال 97 تاكنون 
فروش راديو داروه��ا به ايران تحريم اس��ت. جالب اينكه در 
همين مدت به همت متخصصان كشور نه تنها 50 نوع راديو 
دارو در داخل توليد شد، بلكه به 16 كشور جهان از جمله دو 

كشور اروپايي هم صادر شده است | صفحه 3

خودكفايي و صادرات راديو 
 داروي ايراني

پس از تحريم امريكايي

 موج سنگين ابتال 
به كرونا در تمام كشور 

    از يك سال قبل تاكنون قرار است بازار خودرو با طرح هاي 
جديد س��اماندهي ش��ود و هنوز هيچ خبري از نهايي ش��دن 
تصميمات نيس��ت. هرازگاه��ي وزير صم��ت از تدوين برنامه 
راهبردي خودرو سخن مي گويد و جسته و گريخته مجلسي ها 
نيز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهي بازار خبر مي دهند. 
قطعه سازان كه به شدت در سال هاي اخير به دليل سياست هاي 
اتخاذشده از س��وي خودروس��ازان متضرر ش��ده اند، از رانت 
50ميليون توماني دالالن از هر خودرو خبر مي دهند و معتقدند 
به دليل وجود سوداگري، نياز واقعي بازار مشخص نيست و ما 

نمي دانيم چه تعداد خودرو مورد نياز بازار است|صفحه12

 شتاب یکه تازی خودروسازان 
با حذف دولت

ویژه های جوان

سفير فرانسه: هدف ما احياي 
برجام پيش از انتخابات ايران است!

دورويی سينمايی اصالح طلبان

س��فير فرانس��ه در تهران  در مصاحبه با روزنامه كار و كارگر 
در ايران مي گويد: »هدف هم اين اس��ت كه تا قبل از ش��روع 
انتخابات در ايران شاهد احيای كامل توافق هسته اي باشيم. 
اينكه چرا خبرنگار كاروكارگ��ر، در مقابل يك مقام خارجي، 
موضوع مذاكرات هسته اي را به انتخابات ايران كه موضوعي 

داخلي  است، گره مي زند، البته جاي سؤال دارد

بهروز وثوقي، بازيگر سينماي قبل انقالب در ايران، در اينستاگرام 
خود نوشته: »چه كساني فردين، ملك مطيعي، بهروز وثوقي و 
... را ممنوع التصوير كردند؟ س��يد محمد خاتمي، ميرحسين 
موسوي، محسن مخملباف«. با وجود آنكه ممنوع التصويري  
اين افراد كار چهره هاي ش��اخص خودشان بوده، مدعي تنگ 
نظري ديگران در اين زمينه مي شوند و براي جلب نظر ديگران، 

مسئوليت كار جريان خود را نمي پذيرند | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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سال بيست و سوم- شماره 6179 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

 منابع آگاه از احتمال توافق بر سر كاهش زمان  راستی آزمايی  لغو تحريم ها و هشت ساعته كردن آن 
در مذاكرات پيش روی هسته ای خبر می دهند

تيم بایدن: تحریم های ترامپ می ماند وگرنه هيچ!

رخنه دوباره عجله در وين
بینالملل

بازار گفت وگو های انتخاباتی داغ شده است و همه به 
دنبال موجه سازی از چهره خود برای جمع اوری رأی! 
در این ميان بسا كسان از دلسوزی برای مردم دریغ 
نکنند! به همين خاطر »وضع موجود « آن چيزی است 
كه در محور این گفت وگو    ها قرار می گيرد و نمی توان 
از آن گریخت. اینکه وضع موجود اسف بار اقتصادی 
و معيشتی را چه كسی مرتکب و مسبب شده است،  
چيزی است كه متوليان امر- دولت و اصالح طلبان، 
به عنوان حاميان اصلی دولت-می خواهند بر گردن 
دیگ�ران بيندازن�د. اما آی�ا از آن گریزی هس�ت؟!
ديروز در يك گفت وگوی اينترنتی ب��ا محور انتخابات 
1400 كه تاج زاده، كرباس��چی، جاليی پ��ور و فقيهی و 
ديگران در آن حضور داش��تند، كرباس��چی از تاج زاده 
انتقاد كرد كه بدون در نظر گرفتن مش��كالت رفاهی و 
معيشتی مردم، هر روز صبح توئيت     هايی می زند كه ابزار 
دست خارجی     ها عليه نظام و در واقع عليه مردم می شود. 
كرباسچی به تاج زاده گفت: مشكل مردم، گفتمان نيست 
كه خارجی     ها برای ما كف بزنند، مشكل، معيشت و رفاه 

است و اين وضع موجود تقصير همه ماست. 
كرباسچی خطاب به تاج زاده گفت: بحث ما فعالً نسبت به 
رقبای خودمان نيست. بحث بر سر اين است كه آيا برنامه 
و انسجام اصالح طلبان ، سامان درستی دارد؟! اگر همه 
حرف های آقای تاج زاده درست باشد و روش شما درست 
است ، آيا در جمعيت اصالح طلبان، بايد كار جمعی كنيد 
يا كار فردی؟ شما عضو يك جمعيتی هستيد ، آيا برنامه 
خودتان را تصويب كرده ايد؟ اگر فردی كار می كنيد آن 
يك بحث ديگری است، اما اگر جمعی هستيد، بايد برنامه 

خودتان را بگوييد برای كشور چيست. 
  مردم گفتمان نمی خواهند 

كرباس��چی گف��ت: آن ب��رادر می گويد مش��كل ما در 
كشور، گفتمان اس��ت، نه آقا! مش��كل مردم، گفتمان 
نيست. مشكل،  زندگی مردم و مشكالت معيشتی مردم 
است. ما نبايد فكر كنيم كه فقط بايد يك گفتمانی داشته 
باشيم كه خارج و داخل برای ما كف بزنند و با اين كف 

زدن مشكل مردم حل می شود!
كرباسچی با اش��اره تلويحی به توئيت  زدن های تاج زاده 
گفت: آقای تاج زاده! در شرايطی كه ما هر روز در كشور 
يك مشكلی و يك توطئه عليه نظام جمهوری اسالمی 
و در واقع عليه م��ردم داري��م، از داع��ش و منافقين و 
س��لطنت طلب     ها و توطئه اروپا و تحريم ه��ای امريكا و 
بی بی سی و ايران اينترنشنال و صدای امريكا و عرب های 
سعودی و امارات و نهضت نه به جمهوری و همه اين    ها 
دارند عليه ايران تبليغ می كنند، آيا ما در نحوه بيانمان 
- حتی اگر فرض هم كنيم حق است - نبايد دقت كنيم 
و بايد هر روز صبح يك چيزی را توئيت كنيم كه ش��ب 
ابزاری شود به دست امريكا عليه همان مشكالت كشور 
و تحريم ها؟! و ابزاری بشود در رسانه های خارجی به اسم 
حقوق بشر عليه ايران؟! آيا نبايد مصلحت سنجی بكنيم 
كه اين    ها را ك��ی و كجا و چگونه باي��د بگوييم كه ضرر 

حرف های ما بيشتر از منفعت  آن نباشد؟! 
كرباسچی گفت: اگر ما به گونه ای عمل كرديم كه رفاه 
كش��ور و وضعيت زندگی مردم اين باشد و كشور پيش 
نرود،  تقصير همه ماس��ت. هم تندروی     ها و كندروی     ها 

تقصير ماست. 

  قرار نيست هرچه شما بگویيد همان شود
كرباسچی گفت: اگر ما هم نباشيم اصالح طلبی در همان 
جناح اصولگرا و حتی در همان نيرو    هايی كه به قول شما 
هسته سخت قدرت هس��تند، باقی خواهد ماند. آقای 
تاجزاده! نقد رهبری نبايد ابزار تبليغاتی ما باشد. آقای 
تاجزاده قرار نيست رهبری آنچه را كه شما می خواهيد 
انجام دهند. اينهايی كه شما می گوييد شخصی است يا 

مجموعه اصالح طلبان قبول دارند؟
تاجزاده در همين زمينه گريزی ب��ه انتخابات مجلس 
زد و جاي��گاه كارگزاران نزد جريان اص��الح طلبی را به 
چالش كشيد و گفت: در همين انتخابات مجلس ببيند 
كارگزاران اكثريت بودند يا آقای خاتمی كه تكرار نكرد و 

گفت ما ليست نمی دهيم؟ 
كرباسچی:  ولی آقای خاتمی آمد رأی داد. 

تاجزاده: بله دوست من! آقای نبوی هم رفت رأی داد. 
 كرباسچی:  اين چه دو رو بازی ای است كه طرف می رود 
رأی می ده��د اما اع��الم نمی كند و به كس��انی كه از او 

پرسيده اند رأی دادی يا خير، پاسخ نمی دهد. 
تاج��زاده در ادامه كارگزاران را به تك��روی در انتخابات 
متهم كرد كه برخالف رأی اكثريت اصالح طلبان ليست 
ارائه كردند و رأی دادند. او اذعان كرد كه امروز هركسی از 

اصالحات ناراضی می شود می رود به سمت براندازی!
كرباسچی: اينكه آقای تاجزاده درباره انتخابات سال 98 
اينگونه می گويد از آن مغالطه های ايشان است. سال 98 
ش��ورای عالی اصالح طلبان كه برای انتخابات تشكيل 
ش��ده بود، ولی تصميم گرفت كه در انتخابات ليس��ت 
ندهد، خودشان تصويب كردند كسانی كه می خواهند در 

انتخابات شركت كنند به نام خود احزاب ليست بدهند. 
بنابراين ما با مصوبه همان شورای عالی ليست داديم و 
افراد خود را معرفی كرديم كه البته چند حزب بود و تنها 
كارگزاران نبود. و اتفاقاً از خود ستاد همان شورا كسانی 
بودند كه تماس می گرفتند از جمله دفتر آقای خاتمی كه 
فالنی را در ليست بگذاريد. بنابراين تكروی نبوده است. 
آنچه می گويم اين است كه راجع به يك اطالعيه و يك 
نامه نيست. راجع به كل حركتی است كه شما به عنوان 
يك رويه برخالف آنچه كه در ذهن اصالح طلبان است، 

دنبال می كنيد. 
در زمان جنگ ممكن بود كلی اشكاالت راجع به مسائل 
كشور و حاكميت باشد، اما امام می فرمودند االن كه در 
شرايط جنگی هس��تيم بايد همه حواس متوجه جنگ 
باشد. اگر امروز در شرايطی هستيم كه ممكن است در 
برخی جهات بدتر از ش��رايط جنگ باشد، ما در چنين 
ش��رايطی چه وظيفه ای داريم؟ آيا وظيفه داريم صبح 
به صبح توئيتی بدهيم دست تبليغات. برداشت من اين 
است كه نه آقای خاتمی و نه مجموعه عقالی اصالحات از 
بهزاد نبوی تا بقيه با اين نوع كار شما موافق نيستند. شما 
اگر می خواهيد اين رويه را دنبال كنيد كه اين تك روی 
تاجزاده است. اشكالی هم ندارد. اما اينكه پای همه اصالح 
طلبان نوشته ش��ود، و عماَل باعث بشود كه يك تضاد و 
درگيری حل نشدنی بين مجموعه اصالح طلبان و نظام 

پيش بيايد، بنده فكر می كنم اين كار درستی نيست. 
تاجزاده: هی می گوييد امروز ش��رايط حس��اس است؛ 
اتفاقا بخش زيادی از شرايط حساس ايجاد شده بخاطر 
اشتباه های حاكميت است. بنابراين بايد تذكر داده شود 

تا شرايط اصالح شود، در غير اين صورت شرايط روز به 
روز بدتر و تشديد می ش��ود. اين موارد را نمی بينيم، اما 
دو توئيت را می بينيم و بر اساس آن شأن رهبری را هم 
پايين آورده شده قلمداد می كنيم؛ اين گونه نيست كه 
چون حاال من يك توئي��ت زده ام و در آن فالن حرف را 

زده ام، رهبری بر اساس توئيت يك نفر تصميم بگيرد!
كرباسچی: اين     ها مغالطه است! در همان جمع سی چهل 
نفره اصالح��ات نظرخواهی كنيد كه آي��ا اين به صالح 
اصالح طلبان است كه چنين توئيت     هايی زده شود يا نه! 

آقای تاجزاده ! ما بايد وظيفه خودمان را انجام دهيم. 
جاليی پور : آقای كرباس��چی! آقای محس��ن گودرزی 
را بگذاريد تا پاي��گاه مواضع آقای تاج��زاده را در حزب 

خودتان بسنجند!
كرباسچی: اين بحث ها، پای بحث های ديگری را به ميان 
می كشد. من هم می توانم بگويم شما در حزب خودتان 
نظرس��نجی بگذاريد و ببينيد از مي��ان هم حزبی های 
خودتان چند نفر تحريم انتخاباتی را كه توسط شما رقم 

خورد قبول داشتند!
جاليی پور: خوب است ش��ما 2 هزار رأی آورده ايد! اگر 

بيشتر رأی می آورديد چه طور با ما صحبت می كرديد!
كرباسچی: جوسازی نكن آقای جاليی پور !

مجری ]احسان[: آقای جالييپور! يك سری از دوستان 
اصالح طلبمان انتقادهای جدی تری دارند؛ وقت بگذاريد 

تا به اين انتقادات پاسخ داده شود. 
جاليی پور: ما همه در ايران مشترک هستيم. اصالحات 
يعنی اصالح برای ايرانيان؛ فق��ط بحث رو كم كنی كه 

نيست!

 كرباسچی به تاجزاده: 

 مردم گفتمان نمی خواهند
 وضع موجود تقصير ماست

 كرباسچی  با اشاره به توئيت های تاجزاده:  
نمی شود كه هر روز صبح توئيتی بزنيد كه شب 

همه جهان آن را  عليه نظام جمهوری اسالمی و در 
واقع عليه مردم ایران به كار بگيرند. مردم گفتمان 

 نمی خواهند.  رفاه و زندگی می خواهند
 و این وضع موجود تقصير همه ماست

تاجزاده: حاال شما این دو توئيت من را 
می ببينيد! این گونه نيست كه حاال چون من یک 

توئيت زده ام براساس آن  تصميم گرفته شود
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يادداشت هاي امروز

اولويت هايی  که برای کمیسیون تلفیق  مهم نبود!
شیوا نوروزی
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تالش تبلیغاتی براي احیاي مذاکره
سیدعبداهلل متولیان
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عقب گرد  ايرلند به »1985«
سید رحیم نعمتی
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    در حالي كه برخي سريال هاي مناسبتي به واسطه پخش 
در ايام ماه مبارک رمضان و نيز ارتباط موضوعي و محتوايي 
با اين ماه به ماندگارترين و خاطره انگيزترين مجموعه هاي 
تلويزيوني تبديل شده اند اما در برخي سال ها كمتر مي توان 
در سريال هاي ويژه رمضان تلويزيون ردپا و نشاني از اين ماه 

معنوي يافت |صفحه16

 ركود معنويت
در سريال هاي رمضاني سیما


