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* هدف از همه این فشارهای اقتصادی این است که ملت در مقابل آمریکا سر 
تسلیم فرود بیاورد و مجدداً برجام خسارت بار دیگری به کشور تحمیل بشود.
0935---8288
* سیاســت ها و رفتار شــیطان بزرگ نه تنها در افغانســتان بلکه در خیلی از 
کشورهای دنیا و غرب آسیا مطابق خواست مردم هیچ یک از کشورها نیست، 

بلکه براساس ارباب رعیتی است.
0922---2805

* باید هر گونه مصاحبه و اعالم نظر توسط مسئولین و مدیران که دشمنان را 
به طمع می اندازد ممنوع بشود. بعضی از دولتمردان و فعاالن سیاسی بی جهت 
برای نظام هزینه درســت می کنند و متوجه نتایج و عواقب سوء و خسارت بار 

مصاحبه ها و گفته های نسنجیده خود نیستند.
0902---3107

* از آقایانی که گذرنامه آمریکا و انگلیس و ســایر کشورهای اروپایی را دارند 
و به قول معروف دو ملیتی هســتند و فرزندان و خانواده هایشان در آن طرف 
مرزها زندگی و تحصیل می کنند، چه توقعی می توان داشت که خدمتگزار این 
ملت انقالبی باشند؟ فرزندان اینها در آنجا تحصیل می کنند و فردا می خواهند 
بیایند اینجا و مدیران این مملکت بشــوند. کســی که از پول این ملت ارتزاق 
می کنــد و در آنجا درس می خواند فردا می تواند در پســت مدیریتی خود در 

مقابل آنها بایستد؟ هرگز...
0919---3710
* دولت مانند غریقی است که برای نجات خود حتی به یک دشمن درجه یک 
بایدن آمریکایی- علی رغم تجربه بدعهدی ها و خباثت ها - هم امیدوار است تا 

خود را نجات و کشور و مردم را به دشمن سپارد!
0992---8857

* به کســانی که در داخل کشــور با روی کار آمدن بایدن در آمریکا به فکر 
مذاکره و رابطه با آمریکا افتاده اند باید گفت ارباب آنان در حال ســقوط قرار 

گرفته فلذا تالش بیهوده نکنند.
0913---0130

* بعضــی از دولتمردان مثل آقــای جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری 
خســارت های بزرگی به کشور و ملت زده اند. حق این است که با آنان برخورد 

بشود ولی برعکس شاهدیم که طلبکار شده اند.
0911---0049
* هرچه در مقابل فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت دولت و دولتمردان سکوت 
کرده و کوتاه بیاییم به همان اندازه در به وجود آمدن مشکالت سهیم و مقصر 

هستیم. اصالح دولت باید به مطالبه عمومی تبدیل بشود.
0918---9588
* کسانی که بودجه وزارت بهداشت برای هزینه های مقابله با کرونا را در جای 
دیگــر مصــرف و از تحویل آن خودداری می کنند باید پاســخگوی فوتی های 

کرونایی باشند.
0915---7215

* اظهارات دکتر راغفر از اقتصاددان های کشــور در مورد بدهکار کردن دولت 
بعدی توســط این دولت واقعاً نگران کننده و ناجوانمردی اســت. این دولت با 

مردم خود چه کارهایی که نمی کند؟
0911---0049
* آقای نوبخت! چرا عدم نیاز مردم به یارانه را از مجلس دهم نخواستید؟! چرا 
ناتوانی خود را با گروگان گرفتن معیشت مردم می خواهید حل کنید؟! نوبخت 

می گوید مردم یارانه نمی خواهند لغو تحریم می خواهند؟!
احسانی
* طی 8 ماهی که از ســال می گذرد فقط تعداد 3 جلسه شورای عالی فضای 
مجازی تشــکیل شده در حالی که مطابق آیین نامه بایستی هر ماه یک جلسه 

برگزار بشود. دلیل این بی توجهی چیست و از ناحیه چه کسانی است؟
0916---6043

* بنویسید قانون اخذ مالیات از خانه های خالی به کجا رسید چرا گزارش آن 
به اطالع مردم نمی رسد؟ امیدواریم به سرنوشت قانون های کنار گذاشته دیگر 

دچار نشده باشد.
0935---0220
* یک بار نشد که دولت با این همه ادعای کاربلدی و حقوقدانی و تدبیر و... که 
گوش فلک را کر کرده است پاسخی بدون توهین و جسارت به منتقدین بدهد!
0902---3107

* فیلمی که از کارخانه ویران شده رشت در اخبار بیست وسی سیمای جمهوری 
اسالمی پخش شد مشابه آن در شهر ری نیز اتفاق افتاده امیدواریم قوه قضائیه 

به این فجایع رسیدگی کرده و عوامل این خسارت ها به مجازات برسند.
0939---1156

* از نکته تاریخی مدیرمســئول محترم کیهان به فرجام دو وطن فروش به نام 
جانوسیار و ماهیار که درس عبرتی است برای سینه چاکان مذاکره که اگر غافل 

نباشند خائنند، تقدیر و تشکر می کنم.
0912---1006
* با مجازی شــدن فضای آموزشی در کشور، متأسفانه هیچ تدبیری در کمک 
به خانواده هایی که دانش آموز و دانشجو دارند اندیشیده نشده و موبایل و تبلت، 
لپ تاپ و... را هم به گرگ های در کمین نشسته بازار سپرده اند که جفای بزرگی 

در حق مردم است.
0911---8495
* چرا سازمان بورس شرکت ها را الزام نمی کند سود سهام را به شماره حساب 
سهامداران واریز کنند. بسیاری از شرکت ها از پرداخت سود سهام طفره رفته 
و می گویند به بانک ها مراجعه کنید. در این شــرایط سخت کرونایی و شلوغی 

بانک ها تکلیف سود ما سهامداران چه می شود؟
0935---3145
* در محدودیت های کرونایی ســوپرمارکت ها مستثنی شده اند ولی بعضی از 
همین مغازه داران خودشــان ماســک نمی زنند و کارت خوان هم در دسترس 
مشــتریان قــرار نمی دهند. چرا بــا تخلفات این عده برخــورد قانونی صورت 

نمی گیرد؟
0912---6790
* بــا کم کردن کارمندان در دســتگاه های دولتی ازدحام مراجعین به ادارات 
بیشتر و صف ها طوالنی تر می شود. باز چوب این کار را مردم بیچاره می خورند.
0918----9636

*  بســته های ماهیانه اینترنت خریداری می کنیم گاهی بدون هیچ استفاده ای 
ظرف 3-2 روز پیام می آید که بســته  شــما به اتمام رسید؟! از مسئولین امر 

درخواست رسیدگی دارم.
0902----5241
* ماه قبل که سفری به اصفهان داشتم علی رغم بازار کساد هتل ها و مهمانسراها 
متاســفانه برخی هتل ها شــبی 200 هزار و 100 هزار تومان برای یک شــب 
خــواب بدون تغذیه از مســافران مطالبه می کردند؟! آیــا نظارتی بر نرخ های 

هتل ها وجود دارد؟!
حسینی
* در تعطیلــی اصنــاف در موج اول کرونا در یک شــهر 120 هزار نفری یک 
پنچرگیری خودرو نیافتم و با خانواده اسیر این شهر غریب شدیم. لطفا مسئولین 
از مشاغل خدماتی در هر شهر با هماهنگی اصناف شیفت بندی کنند تا مردم 

به خاطر یک پنچری، تعویض روغن، مکانیک، لوازم یدکی و... اسیر نشوند.
خلیلی
* دریافت سریع  حق  بیمه های گزاف و سرسام آور شخص ثالث با افزایش 20 
درصدی ســاالنه و پرداخت خسارت با کندی و طی نمودن هفت خوان رستم 
از پدیده هایی اســت که متولیان امر ظاهرا میلی به ســر و سامان دادن آن در 

شرکت های بیمه ندارند. چرا؟!
0990----9451
* چرا به کســانی که توانایی تحصیل هم زمان در دو رشته در دانشگاه روزانه 

و پیام نور که غیرحضوری است داده نمی شود؟
0911----8495
*  مسئولین وزارت بهداشت بابت آنفلوآنزا در فصل سرما اظهار نگرانی کرده اند. 
عــرض می کنیم حــاال که این قدر نگرانند برای شــلوغی مترو و درهم تنیدن 

مسافرین فکری بکنند.
0912----8455
* محله عبدل آباد منطقه 19 تهران به دلیل تبدیل شدن بخش چشمگیر آن 
به بازار به محله ای پرتردد تبدیل شــده و عبور مردم از بلوار خطراتی را برای 
شــهروندان ایجاد می کند. از شهرداری محل درخواست می شود با نرده کشی 
در وســط بلوار شکوفه- به اســتثنای محل های عبور عابرپیاده، خطر احتمال 

تصادف خودروها با عابران را برطرف کند.
0922----9239

زنگ انشاء تمام شده
پاسخ دهید که چرا تحریم ها دو برابر شد

»آقــای رئیس جمهور! هفت ســال زمان کمی برای پیشــرفت و توســعه 
سیاسی کشور و تالش برای رفع وابستگی کشور به بیگانه نبود، اما هرگاه نقدی 
بــر جهت گیری های دولتی که قرار بود »تدبیر« کنــد و »امید« بیافریند، وارد 
شــد، با همین اتهامات و تعابیر تخطئه شــد. سال هاســت از زمان انشا گذشته 
و اکنون وقت حســاب اســت. حســابی که اگر قابل اندازه گیری و ملموس برای 
 مردم نباشــد، به تعبیــر آقای جهانگیری معاون اولتان، سیاســتمداران را ادب 

خواهد کرد.«
روزنامــه جوان ضمن انتشــار این تحلیل و در نقد ســخنان آقای روحانی 
می نویسد: »کاسبان تحریم بدانند که تحریم ها برداشته شده و دیگر بازنمی گردد. 
شما می خواهید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلد هستید که با دنیا مذاکره کنید و 
آیا زبان دنیا را می دانید؟ در حالی که در فهم زبان ملت خود گرفتار هستید.«

این عبارت بخشی از سخنان روحانی در جریان انتخابات سال 9۶ است که 
در سفر به اردبیل عنوان کرد و اکنون پس از سه سال و در حالی که نه از برجام 
اثری مانده و نه تحریمی برداشــته شده اســت، بار دیگر منتقدان سیاست های 
غلط دولت در پیوند زدن مصالح نظام به مناســبات جهانی و بیرون از مرز ها را 
مــورد هجمه قرار داده که آن هــا از مدیریت چیزی نمی فهمند و در پی تطهیر 

دولت آمریکا هستند!
رئیــس جمهور محترم گویــی فراموش کرده اند کــه رقابت های انتخاباتی 
ســال 9۶ گذشته و اکنون در مقام ریاســت جمهوری در پاستور نشسته و باید 
پاســخگوی وعده های خود باشــد. او که می گفت: »کاســبان تحریم بدانند که 
تحریم ها برداشته شــده و دیگر باز نمی گردد.« اکنون باید بگوید چرا تحریم ها 

برداشته نشد و بلکه تشدید شد!
افکار عمومی از یاد نبرده که دولت ســرخوش از برجام چگونه پیروزمندانه 
همه منتقدان خود را با شــدیدترین توصیف هــا نواخت و برخی تا ۴0 توصیف 
از روحانی علیه منتقدان را شــمارش کردند که کم سواد، بی دین، بی شناسنامه، 
مســتضعف فکری، متوهم، بزدل، عقب مانده، لرزان، عصر حجری و هوچی باز 

فقط بخشی از این تعابیر است.
رئیس جمهور می گوید عده ای مدام دنبال تطهیر آمریکا هستند، اما توضیح 
نمی دهد که این عده چه کســانی هســتند! منتقدان دولــت که همواره بدون 
خط کشــی میان دموکرات و جمهوریخواه تأکید کرده اند که خوی استکباری و 
اســتعماری آمریکا با آمد و شد رئیس جمهور، جمهوریخواه یا دموکرات تغییری 
نمی کند و این حقیقت طی چهار دهه گذشــته به اثبات رســیده اســت. پس 
تطهیرکنندگان را باید در اردوگاهی جســت وجو کرد که حامیان دولت خوانده 
می شوند. همان ها که رنگ لوگوی روزنامه های خود را با پوشش نامزد دموکرات 
آمریــکا هماهنــگ می کردند. در ماجــرای برجام »امضای کــری را تضمین« 

می دانستند.
آنها اکنون پس از هفت ســال پیوند زدن مصالح کشــور به تعامل و مذاکره 
با بیگانه، باید توضیح دهند نتیجه آن همه شعار ها چه شد. اتفاقاً تزریق روحیه 
ناامیدی از دل همین وعده های بر زمین مانده رســوب می کند و در بزنگاه های 

انتخاباتی خود را نشان می دهد.
شما مدیریت بلدید؟!

+ کارنامه پرافتخار روحانی و جهانگیری
دولتمردانی مانند روحانی و جهانگیری در حالی می گویند منتقدان مدیریت 

بلد نیستند که کارنامه شان، انباشته از سوء مدیریت های بی سابقه است.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به اظهارات اخیر آقای روحانی خطاب به منتقدان 
مبنی بر این که »شــما اصال می دانید مدیریت چیســت؟« و همچنین اظهارات 
مشــابه جهانگیری نوشت: دولت حســن روحانی و کارگزارانی چون جهانگیری 
در ســال پایانی دولتی که همه رکوردهای نابســامان در اقتصاد از افزایش تورم 
و نقدینگی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی را زده اســت، مدعی توانمندی در 
مدیریت و اداره کشــور هستند و حتی به گونه ای حرف می زنند که گویی برای 

پدید آمدن وضعیت کنونی مردم باید منت دار و مدیون آنها باشند.
میانه اردیبهشت ماه ســال 9۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت دولت 
یازدهم و کاندیدای انتخابات ریاســت  جمهوری در یکی از برنامه های انتخاباتی 
خود روایتی از اتفاقات ســال 91 بیان می کند. »سال 91 که قیمت دالر همین 
جور آسانســوری می رفت باال، من یک نامه نوشتم خدمت رهبر انقالب و گفتم 
بنده به عنوان یک آدم که دارم از بیرون به کشور نگاه می کنم و هیچ مسئولیتی 
ندارم، االن وقتشــه که کل مســئوالن اقتصادی دولت عوض بشن، حاال نگفتیم 
دولت عوض بشه؛ مردم اعتمادشون رو به اینها از دست دادن!« این اظهارنظر که 
آن روز برای بهره برداری انتخاباتی گفته شد، حاال در مورد دولت مصداق عینی 
و دقیقی دارد. چنانکه مردم می پرســند در ســال 91 قیمت دالر از هزار تومان 
به ســه هزار تومان رسید ولی در دولت حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نرخ 
ارز با رشــد 10 برابری، رکورد بی سابقه 32 هزار تومان را نیز زده و طبیعتاً اگر 
اقدام درســت استعفای وزرا و اعضای کابینه در چنین شرایطی است، چرا هنوز 

هیچ یک از مسئوالن دولتی نه تنها استعفا نداده که حتی از مردم هم بابت این 
وضعیت ناگوار عذرخواهی نکرده اند؟

فرهیختگان همچنین ماجرای واگذاری 18 میلیارد دالر ارز دولتی به قیمت 
۴200 تومان، حذف کارت ســوخت برای چهار ســال و سه برابر کردن ناگهانی 
قیمت آن در آبان 98، نابسامانی های بازار گوشت و مرغ و روغن و... را به عنوان 
نمونه های ســوءمدیریت دولت روحانی برشــمرده و می نویسد: در تیر ماه سال 
1397 و حدوداً دو ماه بعد از خروج ایاالت متحده از توافق هســته ای، اســحاق 
جهانگیری در اظهار نظری عجیب که بیشــتر به یک اعتراف تلخ شبیه بود، در 
نشست شورای اداری استان اصفهان گفت: »خروج آمریکا از برجام باعث غافلگیری 
ما شــد، ایران در برجام به تمام تعهدات خود عمل کرد و آژانس بین المللی هم 
این را تأیید می کند.« این اعتراف تلخ و بســیار ســنگین معاون اول دولت در 
خصوص برجام، البته در حالی است که نه در مدتی که ترامپ ریاست جمهوری 
در آمریکا را به دســت گرفته بود، بلکه از مدت ها قبل تر و دقیقاً از همان زمانی 
که قرار بود توافق هسته ای اجرا شود، کارشناسان به صریح ترین شکل ممکن به 
دولت تذکر داده بودند که هر آن ممکن اســت با تغییری در کاخ سفید، آمریکا 
از برجام خارج شود و از آنجا که متن این توافق بسیار ضعیف است، این خروج 
برای آمریکا هیچ هزینه ای دربر نخواهد داشــت و در عوض برای ایران بســیار 

سنگین و هزینه زا خواهد بود.
نامزدبازی

سِرکاری کارگزاران
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران می گوید: این شورا، 20 نفر را برای 

نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 در نظر گرفته است.
محسن هاشــمی گفت: در جلسات شورای مرکزی و کمیته سیاسی حزب 
کارگزاران، تصمیم گرفته شــد که این حزب به عنوان یکی از احزاب شــاخص 
اصالح طلب، در انتخابات ریاســت جمهوری فعال باشد و از کاندیدای این طیف 
حمایــت کند چرا کــه تحریم یا انفعال و بی تفاوتی در انتخابات، مغایر با روحیه 

اصالح طلبی و مردم ساالری دینی است.
وی با اشــاره به اســامی کاندیداهای مدنظر کارگزاران اظهار کرد: در حال 
حاضر نام حدود بیســت کاندیدا در این فهرســت حضــور دارد که عبارتند از: 
آیت اهلل سیدحسن خمینی، اســحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محمدرضا 
عارف، محمدجواد ظریف، علی مطهری، رضا اردکانیان، علی الریجانی، مســعود 
پزشکیان، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت، سورنا ستاری، عبدالناصر 
همتی، علی اکبر صالحی، محمد صدر، مجید انصاری و عبدالواحد موسوی الری؛ 
همچنین معصومه ابتکار و شهیندخت موالوردی نیز در این فهرست قرار دارند.

رئیس شورای مرکزی کارگزاران یادآور شد: تاکنون با برخی از این چهره ها 
گفت وگو انجام شــده اما به دلیل شــرایط بیماری کرونا، برنامه ریزی جلسات و 
مالقات ها با کندی پیش می رود ولی رویکرد ما این است که پس از گفت وگو با 
این شخصیت ها و انجام بررسی های الزم، فهرست کوتاه را در دو ماه آینده، یعنی 
اوائل بهمن مــاه اعالم کنیم تا کاندیداهای جدی حاضر صحنه انتخابات بتوانند 

برنامه ها و دیدگاه های خود را با افکار عمومی در میان بگذارند.
مرور فهرست مورد اشاره هاشمی، از جدی نبودن بسیاری از نام ها حکایت 
می کند، چه اینکه برخی از این افراد دارای کمترین سابقه اجرایی )در حد مدیریت 
یک بخشداری( هستند و حال آنکه غیر از شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن، 

مدیر و مدبر بودن هم جزو شروط نامزدهای ریاست جمهوری است.
برخی دیگر هم مورد تخطئه و اعتراض جدی کارگزاران در عرصه برنامه ریزی 
و مدیریت بوده اند چنانکه این حزب پس از قانع نشدن اکثریت نمایندگان مجلس 
دهم از پاسخ های روحانی به پنج پرسش اقتصادی در بیانیه ای نوشت: »پاسخ های 
روحانی، مجلس و مردم را قانع نکرد. دولت فاقد اســتراتژی روشــن است. رفع 
این سرگشتگی را در سیاست ارزی]موسوم به دالر جهانگیری[ دید که در بهار 
97، بســتر ویژه خواری اخاللگران را فراهم کرد. متاسفانه با وجود نقدها بر سر 
سازمان برنامه و بودجه ]با مدیریت محمدباقر نوبخت[، در دولت روحانی اصالحی 
صورت نگرفت. فقدان اســتراتژی، دولت را به مجمعی از بروکرات های بی انگیزه 
بدل ســاخته که دولت را زیر عنوان مغز متفکر توســعه ملی، بلکه به یک اداره 

کاغذی تقلیل می دهند«.
گفتنی است جهانگیری، ظریف، اردکانیان، آذری جهرمی، نوبخت، ستاری، 
همتی، صالحی، انصاری، ابتکار و موالوردی از جمله افراد نامبرده شده از سوی 

محسن هاشمی هستند که در دولت روحانی بوده اند.
برخی دیگر از این افراد هم قبال با ادبیاتی توهین آمیز از ســوی کارگزاران 
رد شده اند؛ چنانکه کرباسچی درباره آقای الریجانی در سال 9۴، تعبیر یارگیری 
و سربازگیری را به کار برد اما سال گذشته حسین مرعشی درباره او اعالم کرد 

که کارگزاران روی اسب بازنده شرط بندی نمی کند.

اجماال اینکه به نظر می رســد اغلب اســامی مطرح از سوی شورای مرکزی 
کارگزاران - یا خود لیســت - سرکاری باشد و این حزب صرفا خواسته، فضای 
تلخ ناشــی از اعتراض مردم به سوءمدیریت این طیف را عوض کند! وگرنه این 
حزب بهتر از هرکس می داند که راســا به اعتبار سوءمدیریت مدعیان اعتدال و 

اصالحات، چقدر منفور مردم هستند.
روحانی ایده ای جز مذاکره ندارد

دولتمردان از چه چیزی حمایت کنند؟!
یــک روزنامه زنجیره ای می گوید رئیس جمهور در دولت تنهاســت و اغلب 

دولتمردان از او حمایت نمی کنند.
روزنامه آرمان در سرمقاله خود ضمن اشاره به موضوع مذاکره خواهی روحانی 
می نویسد: سخنان رئیس جمهور در آخرین جلسه هیات دولت را مي توان ناشي از 
عزم دولت تدبیر و امید جهت اســتفاده از فرصت پیش آمده در عرصه بین الملل 
براي حل مســائل سیاست خارجي و بازگرداندن کشور به وضعیت عادي پیش 
از روي کار آمدن دونالد ترامپ دانســت. برجام ســتیزان زیادی ستاد علیه این 
سخنان اختیار کرده اند. روحانی اما در مواجهه با این رویکرد تند و رادیکال علیه 
دولت تنهاســت. هنوز بزرگ ترین حامیان رئیس جمهور در مواجهه با مخالفان 
کادرها و اقطاب اصالح طلبند. معاون اول، ســخنگوي دولت و معدود وزرایي که 
با اشــراف به وضعیت کشــور گفتمان مصالح و منافع ملي را پیگیري مي کنند 
)باالخص وزراي امور خارجه و نفت( ســخني در دفاع از رئیس جمهور، دولت و 
گفتمان برسازنده اش از درون دولت در تمام سطوح نمي شنویم. امري که شخص 
رئیس جمهور در ســال 9۶ تحت عنوان بیماري ســکوت از آن تعبیر کرد. اگر با 
تاسي به پست مدرن ها، سیاست را برساخته اي گفتماني بدانیم، آنگاه مي توان با 

قاطعیت سیاست برساخته بدنه دولت را سیاست سکوت نام نهاد. 
خروج از این وضعیت انفعالي رســالت دولتمردان در تمام سطوح است. اگر 
سیاســت داخلي و خارجي را ادامه و مکمل هــم بدانیم، دولت نیازمند عبور از 
سیاســت انفعالي به سیاست رســانه اي قوي و تقویت مناسبات خود با جامعه 
جنبشــي بهبودخواه است. به زبان درآمدن دولتمردان، در دفاع از سیاست هاي 
اصالحي انگیزه اي وافر خواهد بخشــید . در این راســتا متولیان سیاست داخله، 
مشاوران رئیس جمهور، روابط عمومي هاي نهادهاي دولتي، استانداران، حوزه هاي 
معاونت هاي سیاسي استانداران، فرمانداران و. .. براي بازنمایي مختصات وضعیت 
و بازگویي سیاســت هاي ریاســت محترم جمهور وظیفه اي اخالقي و سیاســي 

برعهده دارند.
یادداشــت متملقانه و دیکته گونه روزنامه زنجیره ای در حالی است که آقای 
روحانــی و تیم حاضر او )ظریف، ربیعــی، نوبخت و جهانگیری( عماًل هیچ ایده 
و برنامه ای جز مذاکره مجدد با آمریکا ندارند و این در حالی اســت که شــخص 
آقای روحانی، مذاکره دوباره با آمریکای عهدشــکن را دیوانگی خوانده اســت. 
بنابراین چه انتظاری هســت که سایر اعضای کابینه- با مسئولیت های اقتصادی 
یا اجتماعی- بر طبل توخالی مذاکره بکوبند؟ ضمن این که اگر واقعاً دموکرات ها 
برجام را چنان که هســت قبول داشتند، باید اعالم می کردند بدون هیچ قید و 
شرطی به اجرای تعهدات خود درباره لغو تحریم  برمی گردند اما آنها تأکید دارند 
تحریم ها باقی خواهد ماند و ایران باید با صرف نظر حقوق برجامی خود به سان 
بــازی مار و پله- به خانه اول برگردد و مجدداً مذاکره کند و امتیاز بدهد! کدام 
دولتمرد عاقلی حاضر اســت خارج از حیطه مسئولیت کاری خود، برای چنین 

خدعه و خیانتی، کف و سوت بزند و هورا بکشد؟!
متأسفانه سخنان مذاکره زده آقای روحانی و ظریف و ربیعی و جهانگیری، 
تأکیدی بر این ارزیابی است که دولت هیچ برنامه درونزایی ندارد و مصمم است 
8، 9 ماه باقیمانده از دوره خود را هم با فرصت ســوزی و دوقطبی کردن جامعه 

با ادعای مذاکره به پایان برساند.
فرانکفورتر روندشاو: بایدن

به برجام برنمی گردد
یک نشریه آلمانی نوشت: جو بایدن در صورت قطعی شدن حضورش در سمت 
ریاست جمهوری آمریکا، برجام را به مسائل منطقه ای و رفتار ایران پیوند می زند.
فرانکفورتر روندشــاو نوشت: بایدن به سادگی به برجام باز نخواهد گشت و 

این توافق را به رفتارهای منطقه ای ایران پیوند خواهد داد.
بایدن در برخورد با ایران به رویکرد ترامپ نزدیک تر خواهد ماند، حتی اگر 

بخواهد ایاالت متحده را به توافق هسته ای بازگرداند.
روحانی از بایدن خواسته است تا اشتباهات گذشته را برطرف کرده و توافق 
هســته ای را دوباره فعال کند. روحانی و ظریف که از طراحان توافق به حساب 
می آیند، بیش از هر چیز امیدوارند تحریم های آمریکا کاهش یابد. اما جو بایدن 
به ســادگی به توافق باز نخواهد گشت، دلیل عمده آن این است که می خواهد 
موضوع هســته ای را با رفتارهای تهران در منطقه پیوند دهد. اســتراتژی قبلی 
»حداکثر فشــار« ترامپ یک عارضه جانبی را نشان می دهد که مانند اروپایی ها 
برنامه ریزان سیاســت بایدن نیز از آن اســتقبال می کنند. این فشار باعث ضعف 
شــبه نظامیان شیعه ای می شــود که به عنوان بازوهای ایران در لبنان، سوریه و 

عراق عمل می کنند.

اگر تا چندی پیش رســانه ها و تحلیلگران جریان موسوم به 
اصالحات در حال فضاسازی درخصوص نتیجه انتخابات آمریکا 
و پیوند زدن آن به مســائل داخلی ایــران بودند، اینک برخی 
از مســئوالن ارشــد دولتی نیز وارد این میدان شده این بازی 

سیاسی- رسانه ای را دنبال می کنند. 
 آقای روحانــی رئیس جمهور هفته گذشــته در جلســه 
هیئت دولت، نتیجه انتخابات آمریکا را فرصتی برای ایران تلقی 
کرده و گفت: »ما هرکجا ببینیم شــرایط برای لغو تحریم آماده 
است، از این فرصت اســتفاده خواهیم کرد. هدف ما این است 
که تحریم ظالمانه لغو شــود و ایران بتواند به راحتی در تعامل 
با جهان باشــد. هدف ما این است که فشــار تحریم را از روی 
شانه مردم برداریم و هر جایی که فرصت مناسبی برای این کار 
 باشد، ما وظایف و اقدامات خودمان را انجام می دهیم و هیچ کس 

حق ندارد فرصت سوزی کند.«
 آقای ظریف وزیر امور خارجه نیز در مصاحبه هفته پیش خود

با روزنامه ایران از آشــنایی چندین ساله خود با بایدن گفت و 
تأکید کرد: »اگر آمریکا بخواهد عضو برجام شود که  ترامپ آن 
عضویت را از بین برده، مــا حاضریم گفت و گو کنیم که آمریکا 
چگونه وارد برجام شــود... آقای بایدن اگر رئیس جمهور آمریکا 
شد و در کاخ ســفید مستقر شد، می تواند با سه فرمان اجرایی 

همه اینها را لغو کند.«
این تنها دو نمونه از اظهارات عجوالنه و توام با شعفی است 
که مسئوالن بلندپایه دولتی درباره تعامل با دولت جدید آمریکا 
مطرح کرده اند. موضع گیری های سخنگوی دولت و رئیس دفتر 
آقای روحانی نیز کم و بیش از همین جنس اســت. این اظهارات 
قابل تأمل در حالی مطرح می شود که اساسًاً هنوز نتیجه رسمی 
 انتخابات آمریکا روشن نیست و معلوم نیست آیا  ترامپ به راحتی 

و بدون تنش کلید کاخ سفید را تحویل بایدن می دهد یا نه!
ارسال چنین پیام هایی از داخل به آمریکا، ما را در موقعیت 
فروشنده بدهکار و عجول قرار  می دهد که نتیجه چنین معامله ای 
از پیش روشــن اســت. ما یک بار این وضعیت را تجربه کرده و 
 هزینه سنگینی بابت آن پرداختیم. مهرماه سال 1392 وب سایت 
رادیو بین المللی فرانســه در تحلیلی نوشت: »ارزیابی غرب از 
دولت روحانی، تعامل با فروشــنده بدهکار و مشتاقی است که 
خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. طبق این جمع بندی 
اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت را کمتر خواهد کرد«! 
آیا قرار اســت یک بار دیگر خود را در چنین موقعیت سست و 

آسیب پذیری قرار دهیم؟!
نکته مهم دیگر آنکه بر فرض محال - دقیقًاً محال- حتی اگر 
آمریکا بدون هیچ پیش شــرط و باج خواهی قصد ورود دوباره به 
برجام را داشته باشد، این پرسش پیش می آید که این چه توافقی 
است که یک طرف آن هر وقت عشقش بکشد از آن خارج می شود 
و هر وقت بخواهد دوباره وارد می شود. چه تضمینی وجود دارد 
که دولت بعدی آمریکا هوای خروج دوباره به سرش نزند؟ این بار 
امضای چه کســی تضمین خواهد بود؟ آمریکا یک  بار از توافق 
هسته ای خارج شد و این خروج برای او هیچ هزینه ای نداشت. 
ایران ماند و تعهدات یکطرفه خود. وقتی یک  بار چنین گستاخانه 
و البته بدون هزینه توافقی با این ابعاد را زیر پا گذاشــته است، 
بدون شک دفعات بعدی خیلی راحت تر و بدون دغدغه تر این کار 
را خواهد کرد. مگر آنکه غرامت این رفتار بدوی خود را بپردازد. 
اطرافیان و مشــاوران بایدن در اظهارات و تحلیل های خود 
به طور مشخص به ســه موضوع درباره نحوه بازگشت به برجام  
باید برداشته شده  اشاره کرده اند؛ محدودیت های زمانی برجام 
و دائمی  شود، مســائل موشکی و منطقه ای نیز در توافق جدید 
گنجانده شود. آنهایی که روی کار آمدن دولت بایدن را فرصت 
 می دانند به این ســؤال ســاده فکر کرده اند که این خواسته ها 
- یا به زبان دقیق تر؛ باج خواهی ها- چه تفاوتی با درخواست های 

دولت  ترامپ دارد؟! 
بدون شــک برجام با مختصات فعلی هیــچ منفعتی برای 
جمهوری اسالمی ندارد و قابل ادامه دادن نیست. چرا که توافقی 
یکطرفه و بدون هیچ گونه تضمینی است که فقط برای مهار ایران 
طراحی شــده و دیگران می توانند به هیچ کدام از تعهدات خود 
عمل نکنند و نه تنها آب هــم از آب تکان نخورد بلکه طلبکار 
هم بشــوند. نمونه آن بیانیه اخیر  تروئیکای اروپا که از موضعی 
طلبکارانه، به خاطر ابراز تأسف های خود منت بر سر ایران گذاشته 

و خواستار بازگشت کامل تهران به تعهدات خود شده است. 
نکته دیگر اینکه حتی اگر قرار باشد آمریکا به برجام برگردد و 
در قالب 1+5 هم مذاکراتی صورت گیرد آیا تیمی که از آن جاسوس 
بیرون آمده و بــا خوش بینی و خوش خیالی خود چوب حراج به 
منافع ملی زده، شایستگی ادامه پیگیری این پرونده مهم را دارد؟ 
به خصوص آنکه رئیس این تیم این روزها در قامت نامزد زودرس 
انتخاباتی بر جلد مطبوعات می نشیند. پاسخ قابل تأمل سال 93 
ظریف به یک سؤال مهم در نشست شورای روابط خارجی آمریکا 
را فراموش نکرده ایم. وقتی  هاله اسفندیاری پرسید: »آیا شکست 
در مذاکرات هسته ای بر سیاست خارجی ایران تأثیرگذار خواهد 
بود؟ اگر بله، چگونه؟ تأثیر این شکست بر سیاست داخلی چطور؟ 
البته می دانم که این حوزه مربوط به شما نیست«، ظریف پاسخ 
داد؛ »اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، این تالش ها بی نتیجه 
بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشــت تا 16 ماه دیگر 
 که انتخابات پارلمانی در ایران برگزار می شود، به این عملکرد ما 

)با آرای خود( پاسخ دهند.«
به تازگی اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارشی به بررسی 
راهکارهای همکاری آمریــکا و اروپا درخصوص ایران در دوره 
دولت جدید آمریکا پرداخته اســت. نویســندگان این گزارش 
اذعــان می کنند؛ »به طور کلی، توافــق برجام در حال حاضر از 
بسیاری جهات بیشــتر به یک مرده متحرک تبدیل شده است 
که به سختی و تلوتلوخوران پیش می رود.« البته آنها می دانند 
 کــه این مرگ دربــاره تعهدات طرف ایرانی صادق نیســت و 
»اجزای کلیدی این توافق، از جمله دسترسی قابل توجه و نظارت 
بی ســابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی  به تاسیسات هسته ای 

ایران، هنوز پابرجاست.«
نویسندگان در گزارش خود حدود 20 توصیه دارند که عملی 
شــدن آن نیاز به توافق بر سر برجام 2 دارد. توافقی که نه تنها 
مســئله موشکی و منطقه ای را شامل می شود بلکه باید ایران را 
در زمینه مسائل داخلی و به اصطالح حقوق بشری نیز تحت فشار 
قرار دهد. این گزارش و موارد مشابه را نمی توان صرفاً تحلیل هایی 
کارشناسی دانست. نگاهی به مواضع اطرافیان جو بایدن نشان 
می دهد آنان نیز بدون ورود به جزئیات همین چارچوب را به طور 
کلی مطرح می کنند. این در حالی اســت که یک جریان داخلی 
به طور عمد عالقه ای به گفتن واقعیت به مردم نداشته و سعی دارد 
با سانســور و تحریف صحنه را طوری جلوه دهد که گویی دولت 
بایدن برای روی کار آمدن و لغو تحریم های ایران لحظه شماری 

می کند.
ضرب المثلی شــیرین می گوید: در خانه عروس بزن و بکوب 
است و در خانه داماد هیچ خبری نیست. حکایت این روزهای ما 
و آمریکاست. آمریکا با هزار و یک مشکل داخلی خود دست و 
پنجه نرم می کند به اذعان شخصیت های سرشناس آن به معنای 
واقعی کلمه بحران زده است و در گل گیر کرده  اما در اینجا عده ای 

برای »تقریبًا هیچ« بزن و بکوب راه انداخته اند! 

بحران در خانه داماد
بزن و بکوب در خانه عروس!

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
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گزارش خبری تحلیلی کیهان از عملکرد جریان تحریف 

بایدن می گوید تحریم
اصالح طلبان ترجمه می كنند گشایش اقتصادی!

سرویس سیاسی- 
جــو بایــدن و نزدیکان وی 
صراحتًا از اســتمرار تحریم ها و 
تشدید فشــار علیه ایران سخن 
می گویند، اما در اینســو جریان 
علیه  فشــار  و  تحریم  تحریف، 
اقتصادی  گشایش  را  ایران  مردم 

جامی زند!
تونی بلینکن، مشــاور سیاســت 
خارجی جــو بایدن و گزینه احتمالی 
وزارت امــور خارجــه در مصاحبه با 
بایدن  گفت:»اگر  ســی بی اس  شبکه 
به قدرت برســد و اگر ایران به اجرای 
آمریکا  بازگــردد،  تعهداتــش  کامل 
هــم چنین خواهد کــرد. اما ما از آن 
)برجام( به عنوان یک ســکو استفاده 
خواهیم کرد، با متحدان و شرکای خود 
همکاری خواهیم کرد تا آن را تقویت و 
بلندمدت تر کنیم. به این ترتیب زمینه 
بهتری برای »فشار جمعی« علیه سایر 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران فراهم 
می شود و اطمینان حاصل می شود که 
وقتی بحث این فعالیت ها به میان آمد، 
این ایران اســت که منزوی می شود، 
نه آمریکا«. مشــاور بایدن صراحتاً از 
تشــدید فشــار علیه ایران به منظور 
دائمی کردن محدودیت های هسته ای 
کشــورمان و تعمیم خسارت محض 
برجــام به دیگر حوزه ها از جمله توان 
موشکی و قدرت منطقه ای ایران سخن 

گفته است.
همصدایی مشاور بایدن

 با ترامپ و پمپئو
این اظهارنظر دقیقا تکرار اظهارات 
ضدایرانی ترامپ و پمپئو است. مقامات 
ارشــد دولت ترامپ بارها تاکید کرده 
بودند که باید محدودیت های برجامی 
ایران دائمی شــده و برجام موشکی و 

منطقه ای نیز به آن اضافه شود.
با این وجود، رسانه های زنجیره ای 
بــا ذوق زدگی به اســتقبال اظهارات 
مشاور سیاســت خارجی بایدن رفته 
ولیکن به دلیــل بی صداقتی با مردم، 
اظهــارات وی را تحریف و سانســور 
کردند. رســانه های مدعی اصالحات 
با  اشــاره به اظهارات بلینکن نوشتند: 
»نامزد وزارت خارجه دولت بایدن: از 
بازگشــت به برجام حمایت می کنم«! 
این رسانه ها تاکید مشاور بایدن مبنی 
بر تشدید فشار علیه ایران و همصدایی 
وی با ترامپ و پمپئو را سانسور کردند.
هفته ها  در  زنجیره ای  رسانه های 
و روزهای اخیر اینگونه القاء کرده اند 

که گویــا طرف آمریکایــی برای لغو 
تحریم هــای ایران، بی تــاب و بی قرار 
است ولیکن در داخل کشور منتقدان 
دولت در لغو تحریم ها ممانعت ایجاد 

می کنند!
دروغین،  فضاسازی  این  برخالف 
دموکرات هــا و جمهوری خواهان، در 
مسئله ایران کامال وحدت استراتژیک 
داشته و در پی آن هستند تا همزمان 
با گره زدن اقتصاد ایران به نقطه های 
خیالی، خســارت محض برجام را به 
دیگر مولفه های قدرت کشورمان- توان 
موشــکی و قدرت منطقه ای و...- نیز 

تعمیم دهند. 
تروئیکای اروپا نیز در مسئله ایران 
کامال با آمریــکا- جمهوری خواهان و 
دموکرات ها- هماهنگ است. در همین 
رابطه در روزهای گذشــته، سه کشور 
اروپایی در بیانیه ای ضدایرانی خطاب 
به شورای حکام، ایران را مقصر نقض 

برجام اعالم کرده است!
اعضــای اروپایی برجــام در این 
بیانیه مدعی شــده اند کــه علی رغم 
تالش های مبتنی بر »حســن نیت« 
آنها، ایران اقدامات متعددی در نقض 
این توافق انجام داده است! سه کشور 
اروپایی در ادامه با خط و نشان کشیدن 
علیه ایــران مدعی شــده اند:»اکنون 
اهمیت حیاتی دارد که ایران به سرعت 
اقداماتش را بــه عقب برگردانده و به 

پایبندی کامل برجام برگردد«.
بایدن تحریم ها را رها نمی کند

تحریــم علیــه دیگر کشــورها، 
ابزار قــدرت آمریکا بــرای زورگویی 
و غارتگــری اســت. بنابراین چه یک 
دموکرات در کاخ ســفید باشد و چه 
بر ســر  یک جمهوری خواه، هیچگاه 
ابزار قــدرت خود معاملــه نمی کند. 
لغــو تحریم ها برای طــرف آمریکایی 
صرفا به عنوان »وعده نســیه« برای 
ستاندن مولفه های قدرت طرف مقابل 

کاربرد دارد.
در همیــن رابطه »ان بی ســی« 
در گزارشــی نوشت:»بایدن به یکباره 
تحریم هــای ایــران را تعلیق نخواهد 
کــرد... بســیاری از تحریم هایی که 
ترامــپ اعمال کرده بــه فعالیت های 
هســته ای ایران ارتباطی ندارد، بلکه 
مسائل  بالســتیک،  موشــک های  به 
حقوق بشــر و حمایــت از متحــدان 
منطقه ای ایــران از جمله حزب اهلل و 

حماس مربوط است«.
در روزهای گذشته، الیوت آبرامز، 

نماینــده ویژه دولــت آمریکا در امور 
ایــران در مصاحبه با الشرق االوســط 
گفت:»بازگشــت به برجــام پیچیده 
است و به آسانی فشار دادن یک کلید 

برق)استعاره از ساده بودن( نیست«.
آبرامز افزود:»متحدان اروپایی ما 
ممکن است تمایل داشته باشند ما به 
برجام برگردیم، ولی آنها خودشان هم 
می خواهنــد از این توافق فراتر بروند. 
روشــن اســت که آنها هم خواستار 
رســیدگی به برنامه موشکی ایران، یا 
صادرات تروریسم توسط ایران هستند 
و آنها هم می خواهند بندهای زوال پذیر 
برجام برای سال های بیشتری تمدید 

شوند«.
جریان تحریف مشغول کار است!

در هفته های گذشــته جو بایدن 
بــا انتقاد از رویکرد ترامپ در مواجهه 
بــا ایــران تاکید کرد کــه روش های 
هوشمندانه تری برای فشار علیه ایران 

وجود دارد.
جو بایدن و نزدیکان وی صراحتا 
از اســتمرار تحریم ها و تشدید فشار 
علیــه ایران ســخن می گویند، اما در 
اینسو جریان تحریف، تحریم و فشار 
علیه مردم ایران را گشایش اقتصادی 

جامی زند!
رســانه های مدعی اصالحات در 
ماه ها و هفته های اخیر با تیترهایی از 
قبیل »فرصت لغو تحریم ها«، »چراغ 
ســبز کنگــره آمریکا بــرای کاهش 
تحریم های ایران«، »رویای ایرانی آبان 
99«، »اوبامای دوم«، »امید به ایران 
بازگشت«، »فرصت ظریف برای ایران« 
و...اینگونه القاء می کند که گشــایش 

عظیم اقتصادی در پیش است.
این طیف در سال 9۴ نیز دقیقا با 
همین رویکرد و با انتشار تیترهایی از 
جمله »فروپاشی تحریم«، »تحریم ها 
بــه تاریخ پیوســت«، »صبــح بدون 
تحریم«، »خالص شــدیم، ســالم بر 
ایران بی تحریم«، »تحریم تمام شد«، 
»پیروزی تدبیر بر تحریم«، »تحریم ها 
هم رفــت«، »اینک بــدون تحریم«، 
»ســپیده  دمید«، »توافقات گسترده 
سیاسی و اقتصادی با لغو تحریم ها«، 
»ســد تحریم شکســت«، »برچیده 
شــدن ظریــف تحریم هــا«، »مجوز 
فروش بوئینگ به ایران؛ اوباما دستور 
مستقیم داد« و... این طور القاء کردند 
که اوال ریشــه تمامی مشکالت کشور 
ثانیا به واسطه  فقط تحریم هاســت و 
برجام تمامی تحریم ها به تاریخ خواهد 

پیوست. در ادامه، دولتمردان و فعالین 
مدعی اصالحات تمام امور کشــور و 
حتی آب خوردن مــردم را به توافق 
گره زده و مدعی شدند که به واسطه 
اجرای توافق، فتح الفتوحی عظیم رخ 
خواهد داد. برای نمونه، روحانی - 23 
تیر 9۴ - گفت: »به ملت شریف ایران 
اعــالم می کنم که طبــق این توافق 
)برجام(، در روز اجرای توافق )دی ماه 
9۴( تمامی تحریم ها، حتی تحریم های 
تسلیحاتی، موشکی هم به صورتی که 
در قطعنامــه بوده، لغو خواهد شــد. 
تمام تحریم های اقتصادی شامل مالی، 
بانکی، بیمه، حمل ونقل، پتروشیمی  و 
فلزات گران بها به طور کامل لغو خواهد 

شد و نه تعلیق«.

رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح کرد 

احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی ۲ روز
تبلیغات میدانی و میتینگ ها ممنوع است

کشور  انتخابات  ستاد  رئیس 
انتخابات  2روزه شدن  احتمال  از 
ریاست جمهوری خبر داد و گفت:  
و  می دهیم  را  پیشــنهاد  این  ما 
اجرایی شدن آن منوط به موافقت 
شــورای نگهبان و تصویب ستاد 

ملی مبارزه با کرونا است.
سیاســی  معاون  عــرف،  جمال 
وزیر کشــور با حضور در خبرگزاری 
تســنیم، به تشــریح رونــد برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهــوری 1۴00 

خرداد پرداخت.
وی بــا متفــاوت توصیف کردن 
انتخابات ریاســت جمهــوری 1۴00 
نســبت به دوره های پیشــین، اظهار 
داشــت: با توجه به وضعیت کرونا و با 
فرض وجود این بیماری در آن مقطع 
در کشور، پیشــنهادها و سناریوهای 
مختلفی در حال بررســی اســت از 
جمله دو گزینه ای کــه محتمل تر از 

سایر گزینه ها است.
عرف در تشــریح پیشنهاد وزارت 
کشور برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت: پیشــنهاد ما درباره 
زمان و مکان انتخابات اســت؛ مبنی 
بــر اینکه زمان اخذ رأی را از یک روز 
به 2 روز افزایش دهیم، یعنی یکی از 
پیشنهادهای ما افزایش تعداد روزهای 

رأی گیری است.

معــاون سیاســی وزیر کشــور 
خاطرنشــان کرد: البتــه قانون اجازه 
برگــزاری انتخابات در 2 روز را نداده 
اســت اما ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
می توانــد بــا تصویب ایــن موضوع 
)2روزه شدن انتخابات( دست ما را در 

این زمینه باز بگذارد.
وی افــزود: پیشــنهاد دیگــر ما 
افزایش شــعب اخذ رأی است، یعنی 
فرضاً اگر ما ۶0 هزار شعبه داریم، این 
تعــداد را به 80 هزار شــعبه افزایش 

دهیم.
عرف اجرایی شدن این پیشنهاد 
را منوط به موافقت شــورای نگهبان 
و تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
عنــوان کرد و گفت: با توجه به اینکه 
انتخابات ریاســت جمهوری  قانون  ما 
را داریــم و عمــاًلً قانــون موجــود 
محدودیت هایی را در این زمینه برای 
مجریان پیش بینی کرده اســت، نیاز 
داریم پیشنهادمان در صورت موافقت 
شورای نگهبان به تصویب ستاد ملی 
مبارزه با کرونا برسد، چراکه مصوبات 
این ستاد در حکم مصوبات شورای عالی 

امنیت ملی است.
معــاون سیاســی وزیر کشــور 
تأکیــد کــرد: اصل بر این اســت که 
28 خــرداد 1۴00 انتخابــات برگزار 
می شــود و انتخابــات یــک روز هم 

عقب نمی افتد، ضمن اینکه در زمینه 
تبلیغات و حضور میدانی طرفداران و 
خواهیم  متفاوتی  انتخابات  کاندیداها 
داشــت و به مانند انتخابــات مرحله 
 دوم مجلس شــورای اسالمی ممنوع 

خواهد بود.
رحمانی فضلی: انتخابات 1400 
با هماهنگی وزارت بهداشت 

برگزار می شود
خبــر دیگــر اینکــه، عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشــور در پاسخ 
به این ســؤال که وزارت کشــور چه 
تمهیداتــی برای برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهــوری ســال 1۴00 با 
توجه به تداوم شــرایط بحرانی کرونا 
در نظر گرفته اســت؟ گفت: با وزارت 
انجام  را  بهداشــت هماهنگی هایــی 
داده ایم و تجربیات کشــورهای دیگر 
که در این شــرایط، انتخابات برگزار 
 کرده اند را نیز مطالعه کرده و استفاده 

می کنیم.
بــه گزارش مهر بــه نقل از خانه 
ملت، وی تصریح کرد: وزارت کشــور 
هنگامی کــه به جمع بندی مناســب 
برســد، موضوع را با شــورای نگهبان 
مطرح می کند و نظر شــورای نگهبان 
را هم خواهیم گرفت، سپس به مجلس 
شورای اســالمی نیز گزارش نهایی را 

می فرستیم.

گفت و شنود

پوست هندونه!
گفت: چه خبر؟

گفتم: »کریس کونز«، وزیر خارجه احتمالی بایدن گفته است بایدن 
برای بازگشت آمریکا به برجام دو شرط گذاشته است. اول، محدودیت 
 صنایع موشــکی ایران و دوم، کنترل حضور ایران در منطقه که باید 

در برجام گنجانده شود!
 گفت: ولی، این دقیقاً همان دو شــرطی اســت که ترامپ مطرح کرده بود 

و چون ایران نپذیرفت، از برجام خارج شد.
گفتم: برخی از رسانه های مدعی اصالحات، مثل خبرگزاری دولتی 
ایرنا و سایت حق العمل کار انتخاب و... قسمت اول سخن کریس کونز را 
که گفته بایدن به برجام بازمی گردد، نقل کرده اند ولی جان کالم او را که 

تاکید بر همان دو شرط ترامپ بوده است سانسور کرده اند!
گفت: چه ذوق زده شده بودند و چه عجله ای کردند؟!

گفتم: یارو توی قهوه خونه برای یکی تعریف می کرد که دیشب خواب 
دیدم سوار یک اسب سفید هستی و از روی ابرها می روی! اما به جای کاله، 
پوست هندونه روی سرت بود! طرف با عصبانیت گفت؛ تو غلط کردی که 

منو خواب دیدی؟ یارو گفت؛ خودت غلط کردی به خواب من اومدی! بقیه در صفحه 11


