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* احیاء 2000 واحد تولیدی توســط رئیس محترم قوه قضائیه در این مدت 
کوتاه به معنی ســر و سامان پیدا کردن چندین هزار خانواده و کاهش درصد 
قابل توجهی از آمار بزهکاری می باشد. خداوند سایه این سید بزرگوار و انقالبی 

دلسوز به حال کشور را از سر ما ملت کم نکند.
0911---0049
* امیدواریم با تداوم راه انقالبی رئیس محترم قوه قضائیه در رسیدگی به سوء 
مدیریت ها و ترک فعل مسئولین دولتی، کشور از قبیله گرایی و رانت خواری افراد 
خاص نجات پیدا کرده و انحصاری که 4 درصدی های اشــرافی ایجاد کرده اند 

شکسته و شاهد پیشرفت ایران اسالمی باشیم.
0912---9786

* امثال آقای شریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان به جرم دفاع از 
انقالب و مبارزه با مفسدین مرتب با شکایت دولتی ها باید در دادگاه حاضر بشوند 
ولی آقایان جهانگیری و آخوندی با اینکه با سوء مدیریت و ترک فعل های خود 
خسارت سنگینی به کشور و ملت وارد کرده اند همچنان دست به جیب کرده 

و طلبکارانه سخن می گویند و کسی کاری به کارشان ندارد چرا؟
0916---0054

* تحریم های خارجی بهترین محرک تولید داخلی و خود تحریمی ها، بزرگ ترین 
مانع تولید داخلی بوده اند.

0913---2146
* دولــت تدبیر طی 8 ســال در اقتصــاد، تولید و نظارت موفــق نبود نباید 
دستگاههای نظارتی چون مجلس بگذارند استقالل کشور فدای آرزوهای پوچ 

چنین دولتی شود.
0919---6858

* نامه ذلت بار اصالح طلبان به بایدن و التماس برای نشــان دادن در باغ سبز 
تا روز انتخابات، اوج اســتیصال و درماندگی این قبیله را می رساند که به جای 
تکیه به خدا از شیطان کمک می طلبند! غافل از اینکه مردم عاقل و بیدارند و 

دیگر فریب نمی خورند.
6455---0910 و 1887---0912
* دولتمردان به منتقدان خرده نگیرند. باید بدانند ملت شریف ایران هم فهیم و 
هم قدرشناسند و سره را از ناسره به خوبی تشخیص می دهند و مراسم بهت آور 
تشــییع سردار حاج قاسم سلیمانی دلیل این مدعاست که بدون هیچ تبلیغ و 
فراخوانــی، مردم مجاهدت های او را ارج نهادنــد. اما انتقادات به حق مردم از 
دســتگاه اجرایی به خاطر بی تدبیری و فرصت ســوزی هایی است که کشور را 
قفل کرد. رنج آورتر اینکه این فرصت سوزی ها به خاطر این بود که مبادا کدخدا 
ناراحت و عصبانی شود! باید از کد خدا قطع امید کرد و به خداوند تکیه نمود 

تا مشکالت حل شود.
سید طبایی

* امثال آقای آخوندی و جهانگیری چقدر باید نسبت به مردم جسارت داشته 
باشند که با سوء مدیریت های خود ملت را در انواع مشکالت گرفتار کرده اند و 

بعد هم می گویند که اگر نبودند در کشور قحطی به وجود می آمد.
0912---8455

* مگر آقای رئیس جمهور بعد از خروج ترامپ از برجام نگفتند مســئول یک 
کشــور باید دیوانه باشد که بخواهد با آمریکا مذاکره بکند. چه شده که امروز 
ایشان حرف خودش را زیر پا می گذارد؟ نمایندگان مجلس نباید اجازه ارسال 

پالس ضعف از داخل به خارج را بدهند.
0914---8902

* رئیس جمهور گفت، ســفره مردم خط قرمز ماست! مگر سفره ای گذاشته اید 
که بخواهید از آن حفاظت کنید؟! شاید بهتر بود بگویید اگر سفره ای را که ما 
جمع کردیم یک مدیر انقالبی و جهادی بیاید و دوباره بخواهد آن را پهن کند 

این خط قرمز ماست!
وحیدی

* اگر تدابیر رهبری نبود، مســئولینی که نگاهشــان به کدخداست تا به حال 
کشور را برباد داده بودند.

0992---3453
* به نظر می رســد یکی از ترفندهای جریان غربگرا برای انتخابات ریاســت 
جمهوری، گمراه کردن نیروهای انقالبی و کشاندن آنان به تخریب یکدیگر است!
0914---1790

* براساس خبرهای منتشرشده، نایب رئیس مجلس پیگیر قضیه آشفتگی اخیر 
در بازار چند کاالی اساسی مردم است و قرار است مجلس مستندات را به دستگاه 
قضایی ارائه نماید... اگر از ابتدا هر سوء مدیریتی که رخ می داد به دستگاه قضایی 
معرفی می شــد این اوضاع امروزی ما نبود... پس از مدتی که مدیران و دولت 

تغییر می کند کسی این نابسامانی ها را به گردن نمی گیرد.
4900---0911 و2497---0938
* وظیفه می دانم از تمامی عوامل دست اندرکار تولید سریال جذاب و پرمخاطب 
گاندو 2 از طریق این ســتون مردمی تقدیر و تشــکر بکنم. دعاگوی همه این 

خدمتگزاران به انقالب و نظام هستم.
0912--0452

* فضای مجازی در داخل کشور مرتب و در تمام شهرها قربانی می گیرد و وزیر 
ارتباطات اراده ای برای سالم ســازی این فضا و محیط ندارد. مردم چه گناهی 

کرده اند که گرفتار چنین دولتی شده اند.
0912---7345

* مشکل اصلی این دولت و مسئولین این است که به دشمنان اعتماد داشته 
و احتمال ذره ای خیانت از سوی بیگانگان و عوامل نفوذی نمی دهند. در نتیجه 
هر از چندگاه کشور با حوادث گوناگون مواجه شده و دولتمردان منفعل هستند.
0910---7594
* به مسئولین خدوم پیشنهاد می کنم بعد از تشکیل قرارگاه مرغ، قرارگاه های 
تخم مرغ، روغن، برنج، گوشت، پوشک، شوینده و... هم برای ایجاد مشاغل جدید 

به منظور ارائه آمار کاهش بیکاری در انتخابات راه اندازی نمایید.
خرازانی - تهران

* شــما مدیران کیهان را قسم می د هم به رسالت روزنامه نگاری که از شورای 
نگهبان بخواهید که افراد یا جریان هایی را که نه قانون  اساسی را قبول دارند و نه 
به نظام اعتقادی دارند و آنتن خود را به سمت غرب تنظیم کرده اند را تایید نکند. 
شما بنویسید تا تبدیل به مطالبه عمومی شود و کشور از شر این ها خالص شود.
سعیدی

* با توجه به گرانی میوه در بازار چه ضرورتی دارد که مسئولین برای جلسات 
خود از جیب بیت المال میوه های گرانقیمت تهیه و مصرف کنند، در حالی که 
بسیاری از مردم قادر به تهیه آن نیستند؟! ای کاش یک جوانمردی پیدا می شد 
و جلوی این اســراف ها و هزینه های زیادی را می گرفت. اگر همه قادر به تهیه 
بودند شاید مشکلی نبود ولی با این اوضاع اقتصادی که دولت تدبیر برای مردم 

رقم زده شایسته نیست.
0992---3453
* دولت در ابتدای سال جدید قیمت ویزیت پزشکان را 28 درصد، کرایه اتوبوس 
و تاکسی ها را 35 درصد و برق را 7 درصد افزایش داده است. البته گرانی های 
دیگری هم در راه است که قرار شده با فاصله اعالم بکنند. عیدی هایی که آقای 
رئیس جمهور قول داده بودند به ملت بدهند به تدریج به دست مردم می رسد. 
ناظم زاده

* پله برقی پل هوایی ایستگاه چهارراه مجیدیه واقع در بزرگراه شهید سلیمانی 
مدت ها خراب اســت. درســت هم که می کنند بعد از چند روز مجددا خراب 

می شود. متاسفانه نظارت و کنترلی در کارهای شهرداری وجود ندارد. 
0921---8853

* رأفت اسالمی برخی قضات با زورگیران، قمه کشان، سارقان موبایل و... آنها 
را طــوری جــری کرده که دیگر نه به زنان و کــودکان رحم می کنند و نه به 
پیرمردان! معابر و کوچه ها را به جوالنگاه خود تبدیل کرده اند. از رئیس دستگاه 

قضا درخواست می شود برای تنبیه این جنایتکاران تدبیری نماید.
جمعی از اعضای هیئت های مذهبی باال خیابان مشهد مقدس

* یک سرباز متاهل هستم. چگونه می توانم با حقوق ماهیانه 500 هزار تومان 
زندگی خودم را بچرخانم؟

0910---4917

ارائهاطالعاتگمراهکننده
FATFدرباره

معاون حقوقی رئیس جمهور برخالف واقعیت های موجود می گوید با 
حق تحفظ می توان عضو معاهدات مربوط به FATF شد.

خانم لعیا جنیدی در جمع خبرنگاران گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور 
ما در هر دو معاهده CFT و پالرمو، در قالب ماده ای الحاقی تحفظی جدید 

قید می کنیم؛ کنوانسیون مشخصاً ارائه تحفظ را منع نکرده است.
وی ادامه داد: برای اقدامات بانکی و روابط مالی بین المللی تصویب این 
معاهدات بســیار الزم است. روابط بین المللی بانکی ما هستند که مبنای 
توفیق ما در فعالیت های تجاری و اقتصادی هستند و صادرات ما را تسهیل 
می کنند و عایدات ناشــی از صادرات ما را می توانند افزایش دهند و برای 
جهش تولید ضرورت دارد بر همین اساس آقای رئیس جمهور درخواست 
کردند که این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و ما برای مالحظه مجمع 

تشخیص راهکار پیدا کنیم.
جنیدی اضافه کرد: در همین راستا ما تحفظی را مکتوب کردیم و گفتیم 
ما به هر معاهده ای که ملحق می شویم،  در آن ماده الحاق قید می کنیم که 
اقداماتی که ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه انجام 
می دهند، مربوط به امنیت ملی ایران، منافع اساسی مردم ایران و مصالح 
بنیادین ماســت به همین دلیل با الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را 
نپذیرفتیم که ممنوعیت یا محدودیتی از نظر اتخاذ به این اقدامات برای 

کاهش آثار تحریم ایجاد کند و هیچ تعهدی را از این منظر نپذیرفتیم.
وی افزود: در رابطه با اینکه با این تحفظ عضویت ما را می پذیرند یا خیر، 
باید گفت که اکثر کشورهای دنیا به این معاهدات ملحق شدند و بسیاری 
از این کشــورها تحفظ گذاشتند و تحفظ شان نیز محدود به این مواردی 
نیست که کنوانسیون مشخص کرده باشد یعنی کنوانسیون مشخصا ارائه 

تحفظ را منع نکرده است.
اظهــارات معاون حقوقی رئیس جمهور از چند جهت مردود و مغلوط 
است. نخســت اینکه مقامات  FATF بارها تصریح کرده اند شرط گذاری 
ایران و حق تحفظ را به نحوی که چهارچوب های مد نظر آنها را نقض کند، 
نمی پذیرنــد. ثانیاً آنها هرگز حتی در لفظ تعهد و تضمین نداده اند که در 
صورت همکاری و تمکین ایران، تحریم ها برداشته می شود. برعکس، اجرای 
39 بند از 41 بند اکشن پلن مدنظر FATF که سال 95 به شکل مخفیانه 
و غیرقانونی، از سوی وزیر وقت اقتصاد پذیرفته و به اجرا گذاشته شد، نه 
تنها از تحریم ها نکاست، بلکه تحریم ها در این دوره افزایش داشته است. 
علت هم روشــن است، تحریم ها سیاسی و حاصل غرض ورزی آمریکاست 
و آمریکا صرفاً نگاه ابزاری به FATF که خود آن را پایه گذاشته دارد. به 
همین دلیل، رازداری اطالعات ایران در FATF هم حرف بی معنایی است.
رابعاً عضویت در FATF منوط به چراغ سبز اعضای این کارگروه است؛ یعنی 
اعضای بدنامی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هستند که باید در 
این باره تصمیم بگیرند و حتی پذیرش تمام تعهدات FATF نیز، کمترین مسیری 
برای عضویت در FATF باز نمی کند. به همین دلیل هم باید از امثال خانم جنیدی 
پرســید اطالعات و مشورت های خود را از طریق کدام محافل می گیرند که تا این 

حد، نادرست و خالف واقع است.
سومینسفرجانشینحاجقاسم

بهعراق
رسانه های عراقی می گویند: سردار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس 
ایران برای سومین بار از زمان انتصاب به این سمت، به عراق سفر کرده و 
به رایزنی با شــخصیت های بلندپایه و سران احزاب و جریان های سیاسی 

پرداخت.
رسانه های عراقی نوشــتند دیدار سردار قاآنی با مقامات عراق در پی 
حمالت تقریبا روزمره به منافع آمریکا در عراق صورت می گیرد، این دیدار 
همچنین در شرایطی انجام می شود که تهران هم اکنون در حال مذاکرات 

هسته ای در وین است.
این سفر دو روزه، دوشنبه گذشته انجام شد و ضمن آن، سردار قاآنی 
با رهبران گروه های مســلح و شخصیت های سیاســی دیدار و گفت وگو 
داشــت؛ این سفر احتماال مربوط به جلســه گفت وگوی ایاالت متحده با 
عراق است و مصوبه پارلمان عراق درباره لزوم خروج اشغالگران آمریکایی 

هم مرتبط می شود.
شمار دیگری از رسانه های عراقی با انتشار مطالب مشابه نوشتند؛ جلسه 

قاآنی و ســران جناح های مســلح عراق حاوی یک پیام صریح و مشخص 
در این زمان بود.

برخی از این رسانه ها منبع خبر حضور سردار قاآنی در عراق را شبکه 
ماهواره ای العالم متعلق به صداوسیمای ایران اعالم کردند.

شفق نیوز رسانه نزدیک به حزب بارزانی نیز خبر سفر سردار قاآنی به 
عراق را بازتاب داد.

از نگاه رسانه های عراقی؛ حضور سردار قاآنی در عراق مشخصا حاوی 
دو پیام اســت: اوال ایران به دنبال خروج آمریکا از عراق اســت؛ دوم اینکه 
قاآنی به گروه های عراقی توصیه کرده در گفت وگوی راهبردی با آمریکا، 

از خواسته های خود برای اخراج اشغالگران عقب نشینی نکنند.
کارنامهدولت

خیلیهمعالی+سند
عملکرد برخی دولتمردان با ادعاها و وعده های آنها زمین تا آســمان 
فاصلــه دارد اما آنها در رفتــاری عجیب، عملکرد خود را از »خوب« بلکه 

»عالی« ارزیابی می کنند.
روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: اعضاء و نزدیکان دولت در جریان 
غلو و بزرگ نمایی عملکرد روحانی حرف هایی می زنند که برق از ســرآدم 
می پرد که چطور یک مســئول مملکتی ممکن است به خود اجازه دهد 
چنین توصیفی از وضعیت کشــور و مردم داشته باشد. برای مثال اینکه 
می گویند اگر ما نبودیم در کشــور قحطی می شد! یا اینکه ما نگذاشتیم 
صف طوالنی کاال برای مردم ایجاد شود یا حتی اینکه ما سایه جنگ را از 
سر کشور برداشتیم. اینها همه حرف های عجیب و غریبی است که از یک 
ســو با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و از سوی دیگر با عملکرد دولت و 
نتیجه ای که اقدامات آنها داشــته است. این موضوعات البته عالوه بر این 
مسئله است که در میان اظهارنظرهای همین افراد اعتراف های بزرگی هست 
)مانند اظهارنظر جهانگیری در مورد غافلگیر شدن در جریان خروج آمریکا 
از برجام( که اگر در کنار ادعاهای دیگرشــان قرار گیرد تناقضات بزرگی 

آشکار شده و به اصطالح دم خروس نمایان می شود.
وطــن امروز با مرور برخــی از این ادبیات عجیــب، از قول روحانی، 

جهانگیری، عباس آخوندی، همتی، ربیعی، کالنتری، ابتکار و... نوشت:
- با تالش های دولت اجازه ندادیم در کشور قحطی به وجود بیاید)!(

- ســایه جنگ روی سر این مملکت بود. اگر روند سال 92 ادامه پیدا 
می کرد، االن قحطی تمام ایران را فرا گرفته بود)!(

- اگر مدیریت نمی کردیم، دالر باالی 50 هزار تومان و تورم، فراتر از 
150 درصد پیش می رفت)!(

- اگر گروهی به جز ما سر کار بود، کل ایران در مقابل جنگ اقتصادی 
از دست می رفت)!(

- اگر روحانی نبود، مشــخص نبود با وجود تحریم ها چه بر سر کشور 
می آمد )!(

- با وجود همه ســختی ها، در کشــور قحطی و صف طوالنی کاال به 
وجود نیامد)!( 

- در شرایط مخاطره آمیز موجود کسی بهتر از آقای روحانی نمی توانست 
عمل کند و شرایط می توانست خیلی بدتر از این باشد)!(

- اگر این دولت نبود، اوضاع صد برابر خراب تر از این می شد)!(
- عملکرد دولت باعث شــد شاهد غارت فروشگاه ها نباشیم و عملکرد 

ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد)!(
و...

اما با کوچک ترین راستی آزمایی ای می توان نتیجه عملکرد دولت را در 
این سال ها دید و آن را با ادعاهای موجود مطابقت داد.

برای مثال در همین جریان اعطای ارز 4200 تومانی که از دید قریب 
به اتفاق کارشناســان بزرگ ترین اشــتباه دولت در اداره کشور بود، ارقام 
قابل توجهی که برخی تا 18 یا 20 میلیارد دالر هم ذکر می کنند دود شد 
و به هوا رفت و این مردم بودند که متضرر اصلی چنین وضعیتی شــدند. 
بربــاد دادن چندین تن طــال و این حجم ارز برای مدیریت بازار که البته 
نتیجه بخش هم نبود اساساً مسئله ای نیست که به تحریم یا علت خارجی 

بستگی داشته باشد و دقیقاً به محاسبات درونی دولت برمی گردد.
دولت مدعی است که مردم صف های طوالنی برای تأمین مایحتاج خود 
ندارند؛ چیزی که البته با اولین مراجعه به سطح شهر نقض می شود. صف 
مرغ، روغن و گوشــت دولتی که قباًل در بازار توزیع می شد و... مصادیقی 
از این مسئله هستند. نهایتاً اینکه اگر به همه اینها آمارهای بانک مرکزی 
و مرکز آمار را اضافه کنیم به سادگی می توانیم بفهمیم دولت روحانی در 
این 8 سال با کشور چه کرده است. میانگین رشد صفر درصدی، افزایش 
سرسام آور نقدینگی تا مرز ســه هزار و 300 هزار میلیارد تومان، سقوط 
چندصد درصدی ارزش پول ملی، تورم بی ســابقه و بیش از 50 درصدی، 
افزایش ضریب جینی و ده ها شاخص دیگر حکایت دقیق تری ارائه می کنند.

شناسایی و استفاده از »فرصت ها«، برای غلبه بر مشکالت 
یا به دســت آوردن امتیازات، از جمله اموری اســت که در 
مباحث مدیریتی همواره مطرح بوده و هســت. با پیشرفت 
علوم مدیریتــی، رفته رفته بهره برداری از نه فقط فرصت ها 
که، »تهدیدها« نیز مطرح و برخی حتی در آن تخصص پیدا 
کردند. به عنوان مثال، سردار شهید سلیمانی، جایی و در جمع 
رزمندگان می گوید فرصت هایی که در دِل تهدیدهاست، در دِل 
فرصت ها نیست )نقل به مضمون(. شاید استفاده از فرصت، هنر 
زیادی نخواهد اما قطعا، این هنر بزرگ یک مدیر یا فرمانده 
نظامی است که بتواند، از دل تهدیدها، فرصت بسازد. کاری 

که سردار دل ها، در آن تخصص ویژه ای داشت. 
داعش یک تهدید بود اما سردار سلیمانی از دل آن، هم 
بــرای ایران عزیز عزت و محبوبیت ســاخت، هم از دل آن 
نیروهای بســیج و نیروهای مردمی را در کشورهای منطقه 
سازماندهی کرد، هم هزینه فوق سنگینی روی دست صاحبان 

غربی، عبری و عربی این گروه های وحشی گذاشت و هم...
تبدیل تهدید به فرصت، تخصصی است که نظر کارشناسان 
حوزه مدیریت، اقتصاد و روانشناسی را به شدت جلب کرده 
و در این باره کتاب های متعددی نیز به رشته تحریر درآمده 
است. اینجا فقط به دو مورد از کتاب »سقلمه« اثر »ریچارد 
تیلر« و »کاس آرسانستین« که برنده جایزه نوبل اقتصادی هم 

شده  اشاره کرده و بحث را ادامه می دهیم. 
روانشناسان می گویند، اغلب آدم ها  ترجیح می دهند از بین 
دو گزینه »سود بردن« و »زیان ندیدن«، گزینه دوم را انتخاب 
کنند! دوری از »زیان« برای بیشتر آدم ها، مهم تر از رسیدن به 
»سود« است. به عبارت دقیق تر، انسان ها زیان گریزند طوری 
که، تنفر از دست دادن برای آنها تقریبا دو برابِر میل به دست 

آوردن است.
مدیران باهوش با استفاده از این نکته جالب روانشناسی، 
توانسته اند در برخی از کشورها، هم معضالت و تهدیداتی را 
رفع کنند، و هم از دل آنها، شغل و پول و به طور کلی فرصت 
بسازند. مثال در فصل زمستان و در برخی کشورهای اروپایی 
با مشاهده مصرِف باالی گاز یا تولید بیش از اندازه آالینده ها 
توسط کشاورزان، با استفاده از این اصل روانشناسی، کاری 
کرده اند که عوامل این معضالت، از  ترس »زیان ندیدن«، هم 
اقدام به کاهش مصرف گاز کنند و هم در کاستن از آلودگی های 

محیط زیستی، با یکدیگر به رقابت بپردازند. 
به این  ترتیب که ابتدا روی قبض های گاز نوشتند، در صورت 
کاهش روزانه این مقدار مصرف گاز، پس از یک سال مثال 2000 
دالر صرفه جویی کرده و این پول در جیب شما خواهد ماند. 
مصرف گاز کمتر شــد، اما نه آن میزانی که الزم بود. با توجه 
به اصل روانشناسی »گریز آدم ها از خسارت دوبرابر میل آنها 
به سود اســت«، این بار روی قبوض برق نوشتند، اگر روزانه 
این مقدار صرفه جویی نکنید، ساالنه 2000 دالر زیان خواهید 
دید. این بار مصــرف گاز به اندازه قابل توجهی کاهش یافت 
و معضل حل شــد و این کشورها بعضا حتی توانستند مازاد 
این صرفه جویی را نیز با قیمت باال به کشــورهای همسایه 
بفروشند. تعیین مشوق های واقعِی مالی و غیرمالی نیز باعث 
کاهش شدید آلودگی های محیطی توسط کشاورزان در برخی 
از همین کشورهای اروپایی شده و از دِل همین مباحث محیط 
زیستی، کشاورزان زیادی نیز به کار خود رونق دادند. )همان(

امــا ما مدیرانی هم داریم که، متخصص تبدیل فرصت به 
تهدید هستند. نمی خواهیم جای دوری برویم. در ماجرای موج 
چهارم کرونا که با سرعت حیرت آوری در حال آلوده کردن 
هموطنانمان است، نقش چنین مدیرانی کاماًل محسوس است. 
وقتی طی حدود فقط2 هفته، شمار مبتالیان به این ویروس 
از روزی 7000 نفر می رسد به روزی 21000 نفر، یا وقتی شمار 
فوتی هــای روزانه در این مدت کوتاه از حدود 80 الی 90 نفر 
می رسد به حدود 200 نفر، یعنی،  اشکالی در مدیریت »ستاد 

ملی مدیریت کرونا« وجود دارد.
آقای دکتر ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت پیش بینی 
کرده شمار تلفات روزانه چه بسا تا 300 نفر هم برسد. برخی 
کارشناســان حتی اعالم کرده اند، باید منتظر 500 فوتی در 

روز هم باشیم! 
به گفته دکتر حریرچــی، تعطیالت نوروزی یک فرصت 
آن هــم از نوع »طالیی« بود برای کاهــش آمار مبتالیان و 
فوتی ها چرا که تقریبــا همه جا مدتی تعطیل بود اما برخی 
ســوءمدیریت ها در این ستاد، باعث شد این فرصت طالیی 
به یک »تهدید جدی« تبدیل شود! بله درست شنیدید، ما 
مدیرانی داریم که فرصت های طالیی را به افرایش سه برابری 
مرگ و میــر تبدیل می کنند! وقتی هم کــه از آنها درباره 
»چرایی آغاز موج چهارم« پرســیده می شود می گویند: »ما 
آن را پیش بینی کرده بودیم«. مشــکل دقیقاً همین جاست! 
کار مدیر به ویژه وقتی با جان مردم سرو کار دارد، پیش بینی 
نیست، پیشگیری است! آیا پیش بینی کرده بودید و گفتید: 

»به نظر بنده از پیک کرونا عبور کرده ایم«؟!
خطرناک تر از مدیریت بــد، اعتماد به نفس باال در عین 
ناتوانی و نپذیرفتن مسئولیت هاست. دریغ از یک عذرخواهی 

خشک و خالی از این همه سوءمدیریت!
از این مرحله ســخت نیز به حول و قــوه الهی خواهیم 
گذشت. بهترین راه حل برای عبور از این مرحله، ورود مجدد 
مردم، روحانیون، ســپاه و بسیج به میدان است. همین طور 
جدی گرفتن مجدد پروتکل های بهداشــتی از سوی همه 
مردم اســت. درست مثل ماه های اولیه پیدایش این ویروس 
که، مردم سنگ تمام گذاشــتند و تلفات و حتی مبتالیان 
در برخی شهرها را به عدد حیرت انگیز »صفر« رساندند. از 
اقشار ضعیف جامعه دست گیری کردند، با تولید ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده و... کشور را از این کاالهای ضروری بی نیاز 
کردند. خبرهای خوبی نیز از آماده شدن واکسن های داخلی 

و خارجی به گوش می رسد. 
به این ایام به دیده »عبرت« باید نگریســت. اینکه، مدیر 
ضعیف چقدر می تواند برای کشور مضر و برای مردم خطرناک 
باشد. اینکه انتخاب از روی فکر و بررسی و تحقیق )نه از روی 
احساسات یا لج بازی( چقدر مهم است. اینکه، انتخابات و شرکت 
در آن چقدر حیاتی است و در چنین شرایطی نباید چشم به 
دهان سلبریتی دوخت. وقتی نتیجه 8 سال مدیریت یک جریان 
سیاسی می شود، افزایش چندصد درصدی قیمت گوشت و مرغ 
و مسکن و خودرو و... و بازگشت صف های خجالت آور گوشت 
و مرغ در دهه 50 و 60، اما این جریان سیاسی می گوید، »چرا 
خدمات ما را در چهارگوشه کشور را نمی بینید«، »هیچ وقت 
در تاریخ ایران توانمندی هسته ای ما تا این حد نبوده است« و 
در پایان نیز به جای عذرخواهی، خواستار عذرخواهی می شود! 
یعنی، در یک نقطه از این تاریخ 8 ساله، اشتباه بزرگی مرتکب 
شده ایم و بهترین زمان برای جبران این اشتباه نیز، 28 خرداد 

ماه 1400 است!

مدیری كه فرصت را
به تهدید تبدیل كرد!

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
2۵ شعبان ۱۴۴2 - شماره 22۷۱۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

لغو تحریم ها نیاز به مذاكره ندارد
نشست وین را ترک كنید

سرویس سیاسی-
آمریکا که به »قاتل زنجیره ای 
توافقات بین المللی« مشهور است 
با حربه »جنگ کلمات« در پی آن 
نسیه، طرف  وعده های  با  تا  است 
نقد  اقدامات  به ســوی  را  مقابل 
کشانده و در ادامه و پس از اجرای 
اقدامات طرف مقابل، وعده ها را به 

فراموشی بسپارد.
نشست کمیسیون مشترک برجام 
با حضور هیئت های ایران و گروه 4+1 
و نماینده اتحادیه اروپا عصر سه شنبه 
در شــهر وین پایتخت اتریش برگزار 
شد. دور دوم گفت وگو ها میان اعضای 
جمعه  برجام روز  مشترک  کمیسیون 
)9 آوریــل، 20 فروردیــن( در ویــن 

برگزار می شود.
مقامات دولت بایدن در اظهاراتی 
گســتاخانه صراحتا اعــالم کردند که 
در پی دائمی کــردن محدودیت های 
برجامی ایــران و ضمیمه کردن توان 
موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان 

به توافق هسته ای هستند. 
زیاد ه خواهی های  تکرار  این دقیقا 
مقامــات دولت ترامپ دربــاره توافق 
هسته ای است. ترامپ و مقامات دولت 
وی مدعی بودند که برجام ناقص است و 
با کلید زدن برجام موشکی و منطقه ای 
و دائمی کردن محدودیت های هسته ای 

ایران، توافق کامل می شود.
فریبکاری آمریکا

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا، موضوع برطرف کردن تحریم ها 
را یکی از محورهــای اصلی مذاکرات 
وین دانســت و گفــت می پذیریم که 
تحریم های ناسازگار با برجام برداشته 

شوند.
پرایــس افزود: دو گــروه در وین 
در حال کار هســتند، یکــی از آنها به 
چگونگی بازگشــت ایران به تعهدات 
خود می پردازد و گــروه دیگر بر روی 
گام هایــی که آمریکا باید برای کاهش 
تحریم ها بردارد تا به انطباق با تعهدات 

خود تحت برجام بازگردد.
وی مدعی شد: سایر نگرانی های ما 
نسبت به ایران بر کسی پوشیده نیست.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
اظهار کرد: آنچه در وین جریان دارد، 
رسیدن به این نقطه است که چه کاری 
ایران برای انطباق با تعهداتش باید انجام 
دهد و چه گام هایی را آمریکا باید برای 
بازگشت به اجرای تعهداتش بردارد. ما 
به رسمیت می شناسیم که تحریم های 
ناســازگار با برجام باید برداشته شوند 

و کارگروه مربوطــه هم در این زمینه 
کار می کند.

پرایس با بیــان اینکه پیش بینی 
مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا 
را در ویــن نداریم هرچنــد که برای 
انجــام آن کار حاضر هســتیم، گفت: 
ما می دانیم که با چشــمانی روشن با 
دیپلماســی اصولی درگیر شویم حتی 
اگر با کشــوری همچون ایران تفاوتی 

عمیق داشته باشیم.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
تعهدات این کشور در توافق هسته ای را 
به برداشته شدن »تحریم های ناسازگار 
با برجام« محدود کرده و کامال مبهم در 
این باره سخن گفته است. این در حالی 
است که خواسته ایران کامال آشکار و 
منطقی اســت و آن چیزی نیست جز 
لغو کامل تمامی تحریم های ضدایرانی.

آمریکا باید ابتدا تمامی تحریم های 
ضدایرانی را لغو کرده و سپس این اقدام 
توسط ایران راستی آزمایی شده و در 
صورت تایید، آنــگاه ایران به تعهدات 
کامل ذیل برجام بازخواهد گشت. این 
مســئله کامال آشــکار و واضح است و 
نیــاز به مذاکره ندارد. بنابراین بهترین 
پاسخ ایران به زیاده خواهی و فریبکاری 
آمریکا، ترک کردن نشست وین است. 
وبگاه لبنانی النشــره در روزهای 
گذشــته در گزارشی با مقایسه اوضاع 
ایران در زمان امضای توافق هسته ای 
در زمان رئیس جمهور اسبق آمریکا و 
بررســی چالش های کنونی واشنگتن، 
نوشــت که اکنون ایــن اروپا و آمریکا 
هستند که به توافق با ایران نیاز دارند 
نه تهران. تجربه ثابت کرده اســت که 
آمریکا که به »قاتل زنجیره ای توافقات 
بین المللی« مشــهور اســت با حربه 
»جنگ کلمات« در پی آن اســت تا با 
وعده های نسیه، طرف مقابل را به سوی 
اقدامات نقد کشانده و در ادامه و پس 
از اجرای اقدامات طرف مقابل، وعده ها 

را به فراموشی بسپارد.
در حــال حاضر گزارش ها از طرح 
فریب آمریــکا برای ادامــه تحریم ها 
حکایت می کند. دولت های- دموکرات 
و جمهوری خواه- آمریکا حداقل در 6 
سال اخیر- از امضای برجام تاکنون- به 
هیچ عنوان بــه تعهدات برجامی خود 
عمل نکرده و تا بحــال هیچ تغییری 
در این سیاســت ســلطه گرانه ایجاد 

نشده است. 
ایران تقسیم بندی تحریم ها را 

نمی پذیرد
یــک مقــام ارشــد ایرانــی روز 

چهارشنبه به شبکه پرس تی وی  گفت 
که جمهوری اســالمی تقســیم بندی 
تحریم های اعمال شده توسط آمریکا 
به تحریم هــای برجامی و غیربرجامی 

را نمی پذیرد.
ایــن مقــام ایرانی - کــه نامش 
فاش نشــد - تاکید کرد: »ایران هرگز 
اعمال شده  تحریم های  تقســیم بندی 
در زمان دولــت ]دونالد[ ترامپ علیه 
ایران، به تحریم های مرتبط با برجام و 
غیرمرتبط با برجام را قبول نمی کند«.

پرس تی وی به نقل از وی گزارش 
داد: »از نظر ایــران، تمام تحریم های 
آمریکا - چه آنها که در دوران ]باراک[ 
اوباما اعمال شدند، چه تحریم هایی که 
توسط ترامپ احیا گردیده و همچنین 
تحریم هایی که در دوران ترامپ به عنوان 
غیرهسته ای عنوان شدند - باید کامال 

لغو شوند«.
این مقام ایرانــی ضمن تاکید بر 
لزوم رفع کامل تمــام تحریم ها علیه 
تهران، تصریح کرد: »ایران تقسیم بندی 
تحریم هــا را نمی پذیرد و به رســمیت 
نمی شناسد. شرط ایران برای بازگشت 
به تعهدات برجامی، برداشته شدن کامل 

و دائمی تمام تحریم ها است«.
بر اساس این گزارش، وی با بیان 
اینکه آمریکا و اروپا در ادامه باید تضمین 
دهند که تحریم ها بعد از برداشته شدن 
مجدداََ بر ایران اعمال نشــوند، اظهار 
داشــت که »یک بــازه زمانی کوتاه« 
برای راستی آزمایی کردن از لغو شدن 

تحریم ها کافی نیست.
عراقچی: طرح گام به گام نداریم

عباس عراقچی سه شنبه شب پس 
از پایان نشســت کمیسیون مشترک 
برجام در وین اظهار داشت: جلسه روز 
سه شنبه نشست معمولی کمیسیون 
مشترک بود که هر سه ماه یکبار برگزار 
می شود. البته االن مصادف شده بود با 
شــرایط جدیدی  که به وجود آمده و 
فرصتی که برای بازگشت همه طرف ها 
به برجام پیش آمده است. نشست اول 
را روز جمعه به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار کردیم و این نشســت جلســه 

دوم بود.
عراقچــی افــزود: این جلســات 
کارشناسی در قالب دو کارگروه تشکیل 
می شــود، وظیفه آنها این اســت که 
مجموعه اقداماتــی را که آمریکایی ها 
باید انجام بدهند تا رفع کامل تحریم ها 
در یک مرحله صورت بگیرد را مشخص 
کننــد. فهرســتی از اقداماتی که باید 
صورت بگیــرد و تحریم هایی که باید 

رفع شــود اینها همــه در یک مرحله 
خواهد بود.

همچنین  کرد:  خاطرنشــان  وی 
در کمیسیون مشــترک هم پذیرفته 
شده اســت که بازگشــت طرفین به 
صورت گام به گام نیســت و احتیاجی 
به سیاســت های گام به گامــی نداریم. 
اقداماتــی که آمریکایی هــا باید انجام 
بدهند کاماًل روشــن است و همینطور 
کارهایــی که ایران برای بازگشــت به 
تعهدات برجامی خود باید انجام دهد 
مشخص است. بنابراین هر دو مجموعه 
اقدامات در یک مرحله می تواند انجام 
شــود البته ما مجموعه اقدامات خود 
را پــس از آنکــه آمریکایی هــا انجام 
دادند و راســتی آزمایی کردیم صورت 

خواهیم داد.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
تأکید کرد: حرکت گام به گام نداریم و 
همه مراحل در یک گام نهایی صورت 
می گیرد و مذاکرات ما درخصوص همان 
گام نهایی اســت. مقصود از مذاکره در 
حقیقــت گفت وگوهای فنی و حقوقی 
است که صورت می گیرد. درخصوص 
برجام هیچ مذاکره ای نداریم چه برسد 
به فرا برجام یا موضوعات دیگر. ما فقط 
در مورد اینکه بازگشت به برجام شامل 
چه اقداماتی باید باشد گفت وگوهای  
فنی و حقوقی را در قالب این دو گروه 

کارشناسی انجام می دهیم.
عراقچی در ادامــه گفت: امیدوار 
هســتیم که ظــرف روزهــای آینده 
گروه های کارشناسی به نتایجی برسند 
وما به طور مرتب کار این گروه ها را رصد 
خواهیم کرد. قرار ما این هست که روز 
جمعه صبح یک بار دیگر کمیســیون 
مشترک کار این دو کارگروه را بررسی 
بکند و پیشرفت کار، مشکالت و موانع 
را ارزیابی بکنیم اگر هم پیشرفتی وجود 
نداشــته باشــد ما به کار خود خاتمه 

خواهیم داد.
وی اظهــار داشــت: مــن قبل از 
جلسه کمیسیون جلسات جداگانه ای 
را با هیئت های چین و روسیه داشتم، 
ما همواره رایزنی های نزدیک با این دو 
کشور داشتیم و الحمدهلل مواضع مان 
در راستای خوبی با یکدیگر قرار دارد و 
همکاری خوبی هم در جریان کمیسیون 
مشترک بین سه کشور صورت می گیرد. 
با طرف اروپایی هم صحبت داشــتیم. 
قبل از جلسه کمیسیون مشترک دوبار 
با آقای مورا دیدار داشــتم و تنظیمات 
اجرایــی و ترتیبات کار را مشــخص 

کردیم.

گفت و شنود

ضایع نشی!
 گفت: آقای جهانگیری گفته اســت »اگر ما نبودیم، کل ایران

از دست می رفت«!
 گفتــم: آقای روحانی هم گفته اســت »اگر برجام نبود

این پروژه های بزرگ هم نبود«!
 گفــت: آقای ربیعی هم گفته اســت »اگر مــا نبودیم، اوضاع

100 برابر بدتر بود«!
گفتــم: آقای آخوندی هم گفته اســت »اگر ما نبودیم، 

قحطی می شد«!
گفــت: آقای علوی هم گفته اســت »اگر برجــام نبود امکان 

غنی سازی نداشتیم«!
گفتم: آقای کالنتری هم گفته است »اگر ما نبودیم، دریاچه 

ارومیه خشک می شد«!
گفت: آقای زنگنه هم گفته اســت »اگــر این دولت نبود هنوز 

پاالیشگاه خلیج فارس ساخته نمی شد«!
گفتم: یارو با لحن سوزناکی می گفت؛ لیلی من کجاست که 
ببینه فرهاد از غم هجران او داره دق میکنه و از دست میره؟! 
بهش گفتند؛ تا اونجا که ما می دونیم فرهاد عاشق شیرین بود 
و اون مجنون بود که دنبال لیلی افتاده بود!... قبل از اینکه 
ادای عاشــق ها رو در بیاری ال اقل یه کمی ادبیات بخون که 

خیلی ضایع نشی!
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نکته

 دیروز آقای روحانی در جلســه هیئت دولت ضمن اشاره
به برخی از مسائل این روزها، درباره چالش هسته ای کشورمان 
فرمودند: »آمریکا آمده می گوید می خواهم توبه کنم و به برجام 
برگردم. حاال چقدر راست می گوید و در عمل به حرف خود 
وفادار هست، باید ببینیم. ما قضاوت نهایی نمی کنیم، تا اکنون 
داریم قضاوت می کنیم. آنچه امروز ایران می گوید مورد قبول 
افکار جهانیان است. ما می گوییم به تمام تعهدات برجامی مان 
 برمی گردیم در صورتی که آمریکا برگشــته باشد و ببینیم

که در عمل دارد اجرا می کند«! 
 رئیس جمهور محترم این پرســش را بی پاسخ گذاشتند
 و توضیح ندادنــد که آمریکا، ِکی و کجا اعالم کرده اســت
که قصــد توبه دارد؟! آنچه تاکنــون رئیس جمهور آمریکا و 
 ســایر مقامات این کشــور به صراحت اعالم کرده و بر آن
اصرار ورزیده اند این است که اگر ایران انجام تعهدات کاهش 
داده خود را از ســر بگیرد، آمریکا هم کــه از برجام خارج 
 شــده بود، دوباره به برجام وارد می شود و تاکید کرده اند که

اوالً تحریم ها را لغو نخواهند کرد و ثانیاً باید توان موشــکی 
ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه شود! اینکه نه 
فقط ادامه همان حرکت باج خواهانه آمریکاست، بلکه موارد 
 باج خواهانه دیگری نیز به آن اضافه شده است و معلوم نیست

رئیس جمهور محترم از کدام موضع آمریکا احساس کرده اند 
کــه آمریکا قصد توبــه دارد؟! و می فرمایند »آمده می گوید 
می خواهم توبه کنم و به برجام برگردم«! بازگشــت آمریکا به 
برجام بدون لغو کامل تحریم ها، آرزوی بارها اعالم شــده این 
کشور است و اصلی ترین مانع آن تاکید ایران بر لغو تحریم ها 
و راستی آزمایی آن است. به بیان دیگر، آمریکا از یک طرف بر 
خواسته غیرقانونی خود تاکید کرده و از سوی دیگر طرح قانونی 
ایران را نفی کرده است. آیا این موضع آمریکا بوی توبه می دهد؟! 
آقای روحانی در جلســه دیروز هیئت دولت به مسائل 
دیگری نیز پرداخته اند که با عرض پوزش به سختی می توان 
نشانی از واقعیت در آن دید! فرموده اند برجام فعالیت هسته ای 
را کاهش نداده است! و می گویند؛ »من به جرأت این ادعا را 
 می کنم این را رئیس  ســازمان انرژی اتمی تأیید می کند که

هیچ وقــت در تاریخ ایران فناوری هســته ای مانند امروز 
نبوده است، قوی ترین فناوری را ما امروز به نمایش جهانیان 
گذاشته ایم«! و توضیح نمی دهند که مگر بسیاری از فعالیت 
 هســته ای کشــورمان را به تعطیلی نکشــاندید؟! و مگر

جیغ بنفش امروز آمریکا و اروپا به خاطر آن نیست که برای 
مقابله با بدعهدی حریف برخی از فعالیت های تعطیل شده را از 
سر گرفته ایم؟! )البته با طرح هوشمندانه مجلس( اگر بسیاری 
از فعالیت های هسته ای را تعطیل نکرده بودید، از سر گیری آنها 
چه معنایی داشت؟! آقای روحانی برای این بخش از سخنان 
خود به تأیید رئیس  ســازمان انرژی اتمی کشورمان اشاره 
می کننــد و ظاهراً به خاطر نمی آورند که وقتی آقای صالحی 
گفته بود آمریکا در برجام دبه کرده اســت، جناب روحانی 
 فرموده بودند این مســائل را باید از وزارت خارجه پرسید!

و حال آنکه پیش از آن، وقتی آقای سیف گفته بود دستاورد 
 برجام تقریباً هیچ بوده اســت جناب روحانی فرموده بودند

این موضوع را باید از آقای صالحی پرسید! و ...
 جناب ایشان به تالش دولت در پیشبرد صنایع موشکی
 و تــوان دفاعی اشــاره کرده اند ولــی نفرموده اند وقتی

توان موشکی سپاه به نمایش گذاشته شد، چه کسانی اعتراض 
داشــتند که این اقدام مخالفت با برجام است؟! و یا درباره 
پیشرفت های اقتصادی دولت ســخن گفته اند که به گفته 

خودشان در این زمینه، مالک جیب مردم است و ...
 متاســفانه رئیس جمهور محترم طی 8 ســال گذشته
درباره موفقیت های دولت اظهاراتی داشته اند که با واقعیت های 
موجود و آنچه مردم می بینند و برایشان محسوس و ملموس 
است، همخوانی چندانی ندارد. از این روی پیشنهاد می شود 
که در چندماه باقیمانده از عمر دولت کنونی، جناب ایشــان 
در یک نشست دو و یا چند جانبه با حضور منتقدان شرکت 
فرمایند و حاضران در این نشســِت دوستانه و خیرخواهانه، 
موفقیت ها و ناکامی های دولت محترم را به گونه ای مستند 
 و با ارائه شواهد و نشــانه های موجود به ارزیابی بنشینند.

به یقین کسب تجربه های کارساز، خروجی این نشست خواهد 
بود که می تواند پرهیز از اشتباهات و تاکید بر موفقیت ها را 

به دنبال داشته باشد.

آقای روحانی!
بر سر گرگ آب توبه نریزید!

حسین شریعتمداری

ستاد كرونا مصلحت ندانست 
جلسه مجمع تشخیص برگزار شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از لغو جلسه دیروز این مجمع از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد.

آیت اهلل محسن مجتهد شبســتری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
گفت وگو با فارس از لغو جلسه دیروز این مجمع از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 

خبر داد.
مجتهد شبستری گفت: ستاد ملّی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام شده است.
گفتنی اســت قرار بود در جلسه امروز، موضوع لوایح مرتبط با FATF  مورد 

بررسی قرار گیرد.


