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کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* آمریکایی ها مدت 8 ســال تمام آقای روحانی و دولتش را به بهانه مذاکرات 
سرکار گذاشتند. بهترین نام و عنوان برای این دولت، دولت ساده اندیشان است.
0919---6858

* روزنامه آرمان نوشــته که از زمان فتحعلی شــاه تاکنون وزارت امور خارجه 
ایران همانند دکتر ظریف نداشته است! البته این را هم باید می گفت که ثمره 
دیپلماســی التماسی و وادادگی و اعتماد به دشمن، ندادن بنزین به هواپیمای 
حامل وی در آلمان، دست به دامن امیر کویت شدن در ماجرای غمبار منا و... 
بود. مسائل را وارونه به خورد ملت ندهند! دیپلماسی خنده و اعتماد به دشمن 

برای کشور قدرت نیاورد، این عرصه مرد میدان می خواهد.
نوروزی- جانباز

* آقای روحانی همه چیز را نابود کرد و رفت آیا خدا از ایشان خواهد گذشت؟ 
قیمت کلیه اجناس و اقالم ده برابر شــده و ملت به دلیل سیاست های غلط او 

زندگی بسیار سختی را می گذرانند.
0905---8896
* این روزها الحمدهلل کنار رفتن آقای روحانی از قدرت را شــاهدیم. در واقع 
باید گفت یک ملت از دست ایشان و دولتش راحت می شود که عامل بسیاری 

از مشکالت ما مردم در این مدت بوده اند.
0990---9336

* دولتمردانی که چند روز دیگر باید کنار بروند بابت 8 سال حاکمیت پرخسارت 
خود برای کشور و ملت چگونه می خواهند در نزد خداوند پاسخگو باشند؟

0911---8495
* روزنامه هــای زنجیره ای که روزهای پایانی دولت آقای روحانی زبانشــان به 
انتقاد از این دولت باز شده همان روزنامه هایی هستند که در گذشته پشتوانه 

اقدامات مخرب دولت روحانی بودند.
0913---2106
* مسئولی باید از مردم حاللیت بطلبد که کاری برای جامعه کرده باشد. بعضی 
از دولتمردان این دولت مانند آقای آخوندی باید مؤاخذه شده و پاسخ بدهند 
چه خصومتی با هم وطنان خود داشته که حاضر نشدند در طول مسئولیت خود 

باری از دوش مردم بردارند.
قنبرپور

* روی هر کجا دست می گذاریم می بینیم آقای روحانی یک معضل درست کرده 
و بیشترین فشار زندگی هم بر اقشار ضعیف و محروم جامعه وارد شده و می شود. 
یک عده هم به برکت این دولت دالل سکه و دالر شدند و مالیات هم نمی دهند.

این وضعیت اسفبار نتیجه 8 سال مدیریت دولتی است که به غرب و غربی ها 
اعتماد کرد و سرمایه های کشور را هدر داد.

0938---1258
* از مرکز پژوهش های مجلس انتظار می رود با اعالم آمارهای بدســت آمده 
مردم را در جریان میزان آسیب های اجتماعی توسط فضای مجازی قرار بدهد 
تا معلوم شــود چه میزان فریب نوامیس مردم و طالق و فروپاشــی خانواده ها 

به واسطه رها بودن فضای مجازی صورت گرفته است.
0911---6810
* دولــت تدبیر برق را از دولت قبل خود با 51 هزار مگاوات تحویل گرفت! و 
مسئول توزیع برق در تاریخ 1400/5/6 گفت، کل برق کشور 55 مگاوات است! 

پس اینکه دولت اعالم می کند 20 هزار مگاوات برق تولید داشته کجاست؟!
وحیدی

* آیت اهلل رئیســی با دقت دولت را تحویل بگیرد. بخشــی از این افتتاح ها که 
صورت گرفته با واقعیت فاصله دارد مثال گازکشی سیستان و بلوچستان یا مترو 

کرج - هشتگرد. چون از هیچ کدام خبری نیست!
0912---8707

* مردم انتظار دارند کســانی که طی 8 سال نه تنها گره ای از مشکالت مردم 
را بــاز نکردند بلکه گره های زیادی بر زندگی و ســفره مردم زدند محاکمه و 

مجازات شوند.
طورانی - جانباز

* مسبب بیش از 90 درصد گرانی ها و نابسامانی های اقتصادی و آشفتگی های 
اجتماعی و مشکالت مردم راحت طلبی رئیس جمهور و برخی از اعضای دولت 
مدعی تدبیر است که فرصت طالیی سازندگی را در این 8 سال به امید کدخدا از 
دست دادند. بدون هیچ تردیدی باید با مقصرین اصلی این کوتاهی ها برخورد کرد.
0913---2143
* ضمن ابراز خوشحالی از شروع تولید کارخانه چادر مشکی با کیفیت خوب 
در چهارمحال و بختیاری الزم اســت مسئولین ضمن حمایت و پشتیبانی از 
این کارخانه، نســبت به ایجاد دفتر نمایندگی در بازار تهران اهتمام ورزند تا 
ان شاءاهلل به زودی شاهد قطع واردات این محصول پرمصرف بانوان کشورمان 

از خارج باشیم.
بیگ زاده

* دولت آقای رئیسی باید کار اساسی انجام بدهد. جامعه از بی عدالتی و تبعیض 
به ستوه آمده است. در ابتدای کار باید گلوگاه های فساد را ببندند. یک کاسب 
هستم که در شــهر ارومیه یک کارگاه را اجاره کرده ام. اداره مالیات مبلغ 15 
میلیون تومان مالیات تعیین کرده اســت. با این فشار مجبورم می کنند دست 

از تولید بکشم.
0914---9458

* از نیروهای امنیتی و اطالعاتی درخواست می شود مراقبت بیشتری از نخبه های 
جامعه داشته باشند تا کشور و ملت از دانش و بینش و اختراعات و اکتشافات آنها 
بیشتر بهره مند شوند. چقدر خون دل ها باید خورد و انتظار کشید تا نخبه هایی 

چون مرحوم دکتر کاظمی، سلحشور، فرج زاده و... در کشور پرورش یابند.
طاهری - مشهد مقدس و حیدری - تهران

* ان شــاءاهلل با آمدن دولت ســیزدهم شاهد ثبات قیمت ها بر بازار باشیم و با 
شــروع ساخت وساز مســکن و کار تولید و... مردم آرام آرام کاهش نرخ تورم را 

هم احساس نمایند.
0938---1258

* مانند بسیاری از کشورهای دیگر، آب شرب باید از آب باغبانی و شست وشوی 
حیاط و حتی استحمام تفکیک شود تا بتوانیم بر مشکالت کم آبی فایق آییم. 
ضمن اینکه رســانه ملی و مطبوعات بر فرهنگ ســازی و الگوی مصرف باید 

استمرار ورزند.
6960---0936 و 0685---0916
* آقای روحانی اعالم کرد حقوق مستمری بگیران در این دولت 12 برابر شده 
است. بنده در سال 92 با حقوق 800 هزار تومان مستمری بگیر شدم. 12 برابر 
این مبلغ 9 میلیون و 600 هزار تومان می شــود. در حالی که در حال حاضر 

مستمری ماهیانه بنده 4 میلیون تومان است!
قمصری

* برای تزریق واکسن همسرم که به بیماری ام اس مبتال شده دو ماه قبل ثبت نام 
کردم. امروز یکشــنبه مورخ 1400/5/10 از بیمارستان سینای تهران تماس 
گرفته اند که نوبت شما گذشته است چرا اقدام نکردید! امیدوارم رسیدگی شود.
0912---8305

* از مسئولین وزارت بهداشت درخواست می شود سهمیه واکسن بدون نوبت 
برای اداره پست با توجه به کثرت مراجعات و... در نظر بگیرند.

0913---2146
* برخی افراد مصرف برق زیاد را عالمت پیشرفت تلقی می کنند وزارت نیرو باید 
برای مردم تبیین نماید که این مورد درباره کشورهایی صادق است که برق را از 
انرژی های نو و جدید تولید می کنند هرچند اسراف به هر طریقی حرام است.
0911---6810
* چرا مسئولین امر در شورای شهر و شهرداری نسبت به حل مشکالت رانندگان 

شرکت واحد اتوبوسرانی ارومیه بی توجهی می کنند؟!
0914---4192

* ظاهرا بر عملکرد شــوراهای شهرها و شــهرداری ها نظارت دقیقی صورت 
نمی گیرد. مثال در خیابان پیروزی و خیابان پنجم نیروی هوایی یک بار وسط 
خیابان نرده کشی صورت می گیرد کلی هزینه و کار و پس از مدتی نرده ها جمع 
و به صورت سیمانی و گذاشتن گلدان وسط خیابان یا برعکس هزینه ای دیگر 

از جیب بیت المال صورت می گیرد.
خدمتگزار - تهران

ترخیص 7 میلیون تن کاال
معضل ناهماهنگی سازمان های دولتی

معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک می گوید؛ 7 میلیون تن کاالی 
اساسی در گمرکات و بنادر رسوب کرده  اما برخی مراکز دولتی این را طبیعی 

و عادی می دانند، در حالی که به تأمین معیشت مردم مربوط می شود.
مهرداد جمال ارونقی درباره علت حساسیت نسبت به رسوب کاالها، به 
روزنامه همشــهری گفته اســت: این حساسیت بیشتر از سوی گمرک و نه 
ســایر سازمان ها ایجاد شده است چرا که سایر دستگاه ها ماندگاری کاال در 
بنادر و گمــرکات را امری طبیعی می دانند اما به نظر ما، گمرک محل گذر 
و نه رســوب و ماندگاری کاالست. وقتی صدور مجوز عرضه یک کاال با نرخ 
مصوب در ســامانه بازارگاه حدود 45روز طول می کشد، گمرک قادر نیست 
تا از ظرفیت خود برای حمل یکسره کاال از روی کشتی به کامیون استفاده 
کرده و کاال را بالفاصله روانه بازار کند، مدت زمان ماندگاری کاالهای وارداتی 
توسط شرکت های دولتی و بخش خصوصی در بنادر کشور به بیش از 4 ماه 
می رسد یا بیش از 8هزار تن کاال در بنادر شمال کشور بیش از 8 ماه مانده 
و رســوب می کند، باید نسبت به ماندگاری کاال در بنادر و گمرکات کشور 
حساس بود تا این رویه اصالح شده و مشکالت موجود در این زمینه از میان 
برداشــته شود. وی افزود: این حساسیت درخصوص کاالیی که ارز دولتی را 
دریافت می کند و با کمبود آن در داخل کشور مواجه هستیم، بیشتر است. 
اگر کمبودی برای کاالهای اساسی در بازار داخلی نداشتیم می توانستیم این 
ماندگاری را طبیعی قلمداد کنیم اما اکنون حدود 7میلیون تن کاالی اساسی 
در گمرکات و بنادر کشــور دپو شــده اما به دلیل کمبود برخی از این اقالم 
مانند نهاده های دامی شاهد کشتار دام های مولد، معدوم کردن جوجه های 
یک روزه و کمبود و گرانی گوشت و مرغ هستیم. طبیعی است که در چنین 
شرایطی حساسیت نسبت به ماندگاری کاالهای اساسی در گمرکات و بنادر 
کشور بیشتر می شود. باید این رویه در داخل کشور اصالح شود تا کاالهای 

اساسی وارداتی در حداقل زمان ممکن به دست مصرف کننده نهایی برسد.
وی در پاسخ این سؤال که » با وجود اقدامات انجام شده مانند راه اندازی 
پنجره واحد تجاری و مصوبات دولت برای تسهیل ترخیص کاال از بنادر و 
گمرکات به نظر می رســد تعدد و موازی کاری دستگاه های دولتی از دالیل 
طوالنی شدن روند ترخیص کاالست. چقدر با این رویکرد موافق هستید؟«، 
گفت: کامال این موضوع را می پذیرم چرا که متأســفانه همه سازمان هایی 
کــه به نحوی با تجارت خارجی مرتبط هســتند به صورت جزیره ای عمل 
می کند. این در حالی است که هدف همه این دستگاه ها مشترک است اما 
عملکرد آنها به گونه ای است که نه تنها به این هدف نزدیک نمی شویم، بلکه 
دورتر نیز می شویم. زمانی که کاالیی وارد گمرک شده و به فرض گمرک 
اعالم می کند که باید کنترل هایی صورت گیرد، بانک مرکزی نیز می گوید 
تا کد رهگیری بانک نباشــد اجازه ترخیص کاال را ندهید یا وزارت جهاد 
اعالم می کند باید مدت زمان 45روزه برای عرضه کاال در ســامانه بازارگاه 
طی شود، همه اینها موجب ایستایی هایی در ترخیص کاال می شود. گرچه 
ممکن است موجودی 2تا 2/5 میلیون تنی کاال در بنادر امام خمینی امری 
طبیعی باشد اما اینکه ظرفیت حمل بار در بندر امام خمینی 3میلیون تن 
باشــد و اکنون 3/5 میلیون تن کاال در ایــن بندر آن هم در محوطه های 
روباز تخلیه شده باشد، این موضوع حساسیت زاست و ممکن است در این 
دمای باالی هوا کاالهای وارداتی آسیب ببینند. در زمینه الکترونیکی کردن 
ترخیص کاال نیز متأسفانه هنوز یک سامانه متمرکز وجود ندارد که گمرک 
یا هر ســازمان دیگری بتواند در آن صفر تا صد فرایند واردات و ترخیص 

یک کاال را رصد کند.
ظریف: کارشکنی در برجام را

اوباما آغاز کرد، بایدن ادامه داد
کتاب منتشر شده توسط ظریف و جمع آوری اسناد و نامه های اعتراضی 
وی درخصــوص نقض  برجام و بی اعتمادی به آمریــکا می تواند به عنوان 
ســندی دیگر از شکست رویکرد اعتماد به آمریکا و سه کشور اروپایی در 

تاریخ ماندگار شود.
بــه گزارش رجانیوز، نامه چند روز قبل محمدجواد ظریف به دبیرکل 
سازمان ملل، حرف های مهمی برای گفتن دارد. حرف هایی که اگر منتقدان 
دولت می زدند متهم به بلد نبودن زبان دنیا می شــدند. ظریف در این نامه 
نشــان داده که بدعهدی و عدم اجرای برجام نــه با قدرت گرفتن دونالد 
ترامپ شــروع شــد و نه با رفتن وی از کاخ ریاست جمهوری پایان یافت. 
او در کتابی که نام »شــش سال بدعهدی غرب در اجرای برجام« را برای 
آن گذاشته، آمریکا و سه کشور اروپایی را از ابتدای امضای برجام تاکنون 
)یعنی از زمان اوباما( به عنوان ناقضان اصلی توافق معرفی می کند؛ او جرم 
ترامپ را خصمانه تر شــدن این دشمنی می داند و معتقد است جو بایدن 
هم سیاست های ترامپ علیه ایران را ادامه داده و آن را به عنوان اهرم فشار 
نگه داشته است. کتاب ظریف، رد برخی ادعاهای روحانی در منحصر کردن 

مشکل برجام به ترامپ است.

ظریف در این کتاب، به نامه های متعدد و اعتراضی خود در خطاب به 
مســئول هماهنگی کمیسیون برجام در خصوص نقض برجام اشاره کرده، 
نامه هایی که از زمان دولت اوباما شروع شد: » نامه ها کامال گویا و تاریخچه ای 
 از مســائل اجرای برجام که بســیار پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید در 

بهمن ماه 1395 آغاز شده بود، می باشد.« 
اما این نامه ها هیچ گاه پاســخ داده نشــد: »هیچ گاه هیچ یک از نامه 
هــای من به هماهنگ کننده برجام - که همگــی به همه اعضای برجام 
نیز تحویل شــد - از ســوی هیچ یک از اعضای برجام رد نشد. این ممکن 
اســت نتیجه عوامل متعددی باشد. نخست آنکه آنها هیچ حرف منطقی و 
حقوقی در پاسخ در آن زمان نداشتند - چرا که نامه ها صرفا بازگو کننده 
واقعیات بدیهی در زمان نگارش بودند. اما بی پاســخ ماندن نامه های من 
ممکن اســت دلیل نگران کننده تری نیز داشــته باشد و آن این که آمریکا 
و ســه کشــور اروپایی هیچگاه ضرورتی برای ورود به گفتگوی حقوقی و 
مبتنی بر واقعیات نمی دیدند و باور داشتند که تنها با تکیه بر توان سیاسی، 
دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی می توانند در شــرایط حساس اوضاع را به 

نفع خود بچرخانند.«
ظریف همچنین به منش تحقیرآمیز قدرت های غربی در مقابل ایران 
نیز اشــاره می کند و عدم پاسخگویی آنها به ایران را به این دلیل می داند 
که غربی ها تعامل برابر با ایران را کســر شأن خود می دانند: »نتیجه گیری 
نگران کننده دیگری که در طول تجربه طوالنی ام در دیپلماســی بدست 
آورده ام این اســت که قدرت های غربی ورود به تعامل برابر را کسر شأن 
خود می دانند - مگر آن که آن را همچون دوران مذاکرات برجام از سال 
1392 تا سال 1394 غیرقابل اجتناب بیابند. آنها عادت کرده اند که با مای 
غیرغربی همواره به عنوان موضوع، مشتری و تأمین کننده منابع و نه هیچ گاه 

به عنوان شریک رفتار کنند.«
نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل ســازمان ملل به مناسبت ششمین 
سالگرد برجام آمده و به دلیل اصلی شکست برجام می پردازد: »این توافق 
 به ســبب ســوءنیت و عدم صداقت از ســوی ایاالت متحده و بی میلی و 
بی کفایتی از ســوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی نتوانست برای ایران 
مزایای لغو تحریم ها را فراهم کند... ایاالت متحده و سه کشور اروپایی در 
مورد زیاده خواهی های خود شفاف بوده و بارها سوء نیت خود را برای وادار 
کردن ایران به مذاکره مجدد درباره آن مفاد از طریق فشار اقتصادی و باج 
خواهی اعالم کرده اند. چنین مقاصدی - که به خودی خود نقض فاحش 
بندهای 28 و 29 برجام اســت – بــه صورت خصوصی - و حتی عمومی 
- پس از »روز اجرایی شدن برجام« بیان شده اند، و توسط رئیس جمهور 
پیشین آمریکا ترامپ - و متأسفانه سه کشور اروپایی از سال 2017 تکرار 
شــده اند. دولت بایدن - دوباره با کمک و هم دســتی- سه کشور اروپایی 
از زمان آغاز به کار خود در ژانویه 2021، تروریســم اقتصادی ترامپ علیه 
 ایرانیان را به عنوان »اهرم فشار« خیالی برای دستیابی به همان اهداف ادامه 

داده است.«
 نقــض اساســی و مداوم برجام کــه تریبون های دولتــی مدام آن را 
بــه دلیل قدرت گرفتــن ترامپ معرفی می کنند در نامــه  ظریف به نوع 
دیگری نمایش داده شــده اســت. در این نامه آمده اســت: »بی اعتنایی 
آشــکار ایاالت متحده به تعهدات خود در مــورد برجام با اجرای حداقلی 
و بی رمق برجام در دولت اوباما آغاز شــد، و با خصومت آشــکار و کارزار 
نابودی برجام در اولین ســال دولت ترامپ ادامــه یافت.... و دولت بایدن 
بــا تداوم جنایت علیه بشــریت ترامپ تالش کــرد از آنها به عنوان»اهرم 
 فشار« برای اهداف غیرقانونی خود خارج از دامنه برجام و قطعنامه 2231 

استفاده کند.«
گرامی مقدم: حجاریان و دوستانش

کاری جز ناامید ساختن مردم نکردند
سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به سخنان سعید حجاریان گفت: 

حجاریان و دوستانش کاری جز ناامید ساختن مردم نکردند.
اخیرا سعید حجاریان گفته بود که برخی اصالح طلباِن صندلی طلب به 
جریان اصالحات آسیب زدند. او پیشتر هم گفته بود که اصالحات صندوق 
محور مرده و باید با کالبدشکافی پیکر آن مشخص شود که تقصیر هریک 

چقدر بوده است.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتدال ملی و فعال اصالح طلب 
درباره این سخنان به »نامه نیوز« گفت: »نظر آقای حجاریان مانند نظرهای 
دیگر او و همفکرانش این است که برخی اصالح طلبان به دلیل قدرت محور 
بودن و تمایل به حضور اصالح طلبان در ِســمت های رسمی، اصالحات را 
تضعیف کردند. آقای حجاریان و کســانی مانند او که تمایل به شرکت در 

انتخابات نداشتند و به نوعی مردم را به سمت تحریم انتخابات بردند، وقت 
اصالح طلبان را با این گزاره که نباید نامزدی داشــته باشیم، تلف کردند و 
عماًل، اصالح طلبان نتوانستند به ساماندهی نامزد یا نامزدهای خود بپردازند.
 او اظهــار کرد: »ضمن احترامی که برای آقای حجاریان قائلم، اما باور 
دارم که به هیچ وجه اصالحات صندوق محور نمرده است و حتما در آینده 

اصالح طلبان با نشاط و پویایی انتخابات را راهی برای اصالح  می دانند«.
گرامــی مقدم درباره ایــن حرف حجاریان که برخــی اصالح طلبان، 
صندلی طلب هستند هم گفت: »آقای حجاریان و آنهایی که می گویند یک 
عده از اصالح طلبان صندلی طلب بودند، خودشــان جز ناامیدی مردم چه 
کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان از مدت ها پیش مردم را از شرکت در 

انتخابات مأیوس کردند و گفتند که شرکت کردن فایده ای ندارد. 
بعد از 8 سال نفهمیدیم

با خودش چند چند است؟!
مرور فرافکنی های برخی دولتمردان حاکی از بهانه جویی 8 ساله آنها با 
ادبیات مختلف و عدم پذیرش مسئولیت خود در اداره نادرست دولت دارد.

در ایــن زمینه روزنامه فرهیختگان ضمن مــرور برخی از این ادبیات 
بهانه جویانه نوشت: به نظر می رسد در حسن روحانی، یک دگردیسی شکل 
گرفته باشد. او درحالی در 3 سال گذشته همه ناکامی هایش را به تحریم ها 
پیوند زده که 8 ســال پیش معتقد بــود »همه ضعف ها و ناکارآمدی ها را 
نمی توان پای تحریم نوشت.« او در آن سال ها حتی کاهش ارزش پول ملی 
را نیز ناشی از »سوءمدیریت دولت« وقت می دانست اما اکنون و در آخرین 
روزهای عمر دولتش، هم حاضر نیست از سوءمدیریت دولت در شکل گیری 
وضعیت فعلی و همچنان از تحریم ها ســخن بگوید. اگرچه دقایقی پس از 
اینکه دونالد ترامپ در اردیبهشــت ماه سال 97 از برجام خارج شد، حسن 
روحانی از »خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام« ابراز خوشحالی کرد 
اما کمی بعد و به ویژه پس از ســال 98، او موی هر بحرانی را به ترامپ و 
خروجش از برجام گره می زد و به مردم برای »لعنت« فرســتادن، آدرس 

کاخ سفید را می داد.
حاال که چند ماهی است که ترامپ از کاخ سفید خارج شده، او انگشت 
اتهام را به سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه رفته است.  
اگرچه کسی نمی تواند اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران را کتمان کند اما حسن 
روحانی 8 ســال قبل و پیش از اینکه قدرت را در ایران به دســت گیرد، 
تحریم ها را آنقدر که امروز از آن می گوید، مهم نمی دانست و از سوءمدیریت 
دولــت گالیه می کرد. او ســال 92 صراحتا عنوان کرده بود: »اگرچه تورم 
و تحریم با هم در ارتباطند اما اگر تحریم هم نمی بود ما تورم را داشــتیم. 
االن دولت نقدینگی را به 7 برابر افزایش داده اســت. وقتی نقدینگی زیاد 
باشد، گرانی هم خواهد بود. این کاهش ارزش پول ملی هم به معنای تورم 
جدید اســت.« روحانی علت نزول رشــد اقتصادی کشور در دولت دهم را 
ناشی از مدیریت داخلی می دانست. او سال 92 از رفع تحریم ها و درآمدهای 
سرشاری گفت تا مردم دیگر به یارانه نیاز نداشته باشند اما اکنون با 800 

تحریم اضافه، درحال جمع کردن وسایلش از پاستور است.
فرهیختــگان در ادامه برخی ادبیات بهانه جویانه روحانی، جهانگیری، 

ربیعی و... دیگران را ظرف 8 سال گذشته مرور کرده است.
- دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با خزانه خالی و انبوهی 

از بدهکاری مواجه بوده است.
- در هشت سال دولت قبل بالیی بر سر کشور آوردند که آثار آن حتی 

در ابعادی از خسارت جنگ بدتر و عمیق تر بود.
- آمار تورم، رکود و درآمد ســرانه مردم در سال 91 آنقدر بد بوده که 

هرچه تالش می کنیم نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم.
- مردم برای کمبود و مشکالت در کشور اگر می خواهند لعن و نفرین 
کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است و کسی آدرس 

اشتباه به آنها ندهد.
- وزیــر بازرگانی که نداریم و اگــر بین دولت و مجلس در این زمینه 

همکاری می شد، امروز شب عید دیگری داشتیم.
- یک وزیر می خواهیم که به فکر خرید، توزیع و مصرف مردم باشــد؛ 

چرا که حوزه توزیع بی صاحب است و این مشکل اساسی ماست.
- دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد و آن را رد کرد، گرانی های ناشی 
از مصوبات مجلس بسیار است و مانده ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم. 

مجلس اجازه کاهش نرخ ارز را نمی دهد!
- متأســفانه عده ای از هموطنان صرفاً در مقطع اوج گیری بورس وارد 

بورس شدند و امروز مسئله ما حمایت از این افراد است.
- اوایل آذرماه به اصل 60 قانون اساســی ضربه وارد شــد. اگر 11 آذر 
نبود و اصل 60 رعایت می شد اسفندماه تحریم ها برداشته می شد و مردم 

امروز فروردین، اردیبهشت و خرداد دیگری را می دیدند.
- در روزهای گذشته ما دوباره شاهد افزایش قیمت ارز و تورم در کشور 
بوده ایم که یکی از دالیل آن عملکرد مجلس یازدهم در زمینه سیاســت 

خارجی است.

1- طرح »صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« که 13ماه 
قبل کلید خورده بود و اکنون مراحل قانونی خود را در مجلس 
شورای اسالمی طی می کند به یکی از جنجالی ترین مسائل این 
روزها تبدیل شده است و اظهار نظرهای موافق و مخالف فراوانی 

را به دنبال داشته و دارد. 
2- این اظهار نظرهای متفاوت را با  اندکی تسامح می توان 

در سه طیف جای داده و تعریف کرد. بخوانید!
اول: رســانه های وابســته به دشــمنان تابلو دار نظام و 
ضد انقالبیونی که هویت آنها، بیرون از دایره کاسه لیس های 
دشــمن قابل تعریف نیست. این طیف از مخالفان سرسخت 
طرح یاد شده هستند و به بهانه مخالفت با این طرح، عقده های 

فروخورده خود از اسالم و انقالب را نشخوار می کنند.
دوم: این طیف که از برخی مدعیان اصالحات، کارگزارانی ها 
و طرفداران دولت کنونی تشکیل شده است نیز به سختی با 
طرح مورد اشاره مخالفت می ورزند. در اظهار نظر شماری از این 
افراد- و نه همه آنها- به وضوح می توان دید که برای آنها فرار 
از پاسخگویی در مقابل فاجعه ای که طی 8 سال گذشته بر سر 
ملت آوار کرده اند، از موافقت یا مخالفت با این طرح اهمیت 
بیشتری دارد و بحث و جدال درباره این طرح را فرصتی برای 

فرار از پاسخگویی تلقی می کنند. 
به عنوان مثال، یکی از مدیــران مطرح دولت کنونی در 
مصاحبه ای گفته اســت: » اتکا بر فناوری هایی نظیر آی تی 
و آی سی تی موجب افزایش شــفافیت است و امکان پذیر 
نیست که در دنیای امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها 
تحمیل کرد. امروز نمی توان به مردم دروغ گفت. کشــور در 
مرحله ای قرار دارد که نمی توان به مردم چیزی گفت ولی کار 
دیگری انجام داد.«! این سخن نکته بجایی است ولی نمی توان 
 پذیرفت که آنچه ابراز داشته اند دقیقاً همان است که باور دارند!  
کافی است به کارنامه 8 ساله این آقایان نیم نگاهی بیندازید 
و تعداد ســخنان خالف واقعی را که به مردم تحویل داده اند 
شــماره کنید و سپس درباره اظهارات آنها و انگیزه ای که در 
پی آنند به قضاوت بنشینید. در این صورت آیا نباید به ایشان 
گوشــزد کرد؛ ابتدا در مقابل مشکالت 8 ساله ای که به مردم 
این مرز و بوم تحمیل کرده اید و پنهان کاری های فراوانی که 
داشته اید، توضیح بدهید و چنانچه فرصتی برایتان باقی ماند 

به طرح یاد شده بپردازید! 
گفتنی است، اصلی ترین علت مخالفت طیف اول و برخی 
از دنباله های داخلی آنها با طــرح صیانت را می توان و باید 
در بهره گیــری آنان از رها بودن فضای مجازی، برای تحریف 
واقعیات دانست. به گفته دقیق حضرت آقا؛ » اگر جریان تحریف 
شکســت بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد« 
دشمن با بهره گیری از این فضا که مدیریت آن را در دست دارد، 
واقعیت ها را در افکار عمومی وارونه جلوه می دهد. و از آنجا که 
رفتار عمومی برخاسته از افکار عمومی است، تالش می کند تا 
از این رهگذر مدیریت افکار عمومی را نیز در دست بگیرد. از 
این روی بدیهی است که به مدیریت فضای مجازی با عنوان 
یک اهرم قدرتمند برای مدیریت افکار عمومی و نهایتاً مدیریت 
رفتار عمومی نگاه کند و از دست دادن این اهرم را برای خود 
فاجعه بداند. شرح بیشتر این ماجرا بیرون از محدوده یادداشت 

پیش روی است و به وقت دیگری می گذاریم و می گذریم.
سوم: در این طیف مجموعه ای از نیروهای انقالب و توده های 
مردم حضور دارند که در همه فراز و نشیب ها پا به پای انقالب 
حرکــت کرده اند و نه فقط در فرازها به راهی که برگزیده اند، 
بالیده اند بلکه در روزهای بد حادثه نیز هرگز صحنه را ترک 
نکــرده و پای از میدان پس نکشــیده اند. طرح »صیانت از 
حقوق کاربران فضای مجازی« در این طیف نیز با موافقت ها و 

مخالفت هایی رو به روست.
 3- و اما، روی ســخن در این وجیــزه با هیچیک از دو 
طیف اول و دوم نیســت. بلکه سخنی کوتاه با طیف سوم در 
میان اســت و آن، اینکه به قول امیرالمؤمنین علیه السالم » 
َواب ... هنگامی که پاسخ ها زیاد  إَِذا اْزَدَحَم الَْجَواُب َخِفَي الَصّ
)شــلوغ( شود، جواب صحیح، پوشیده و پنهان می ماند«. در 
این طیف، موافقان طرح »صیانــت از حقوق کاربران فضای 
مجازی« بر ضرورت مدیریت این فضا تاکید دارند و به نمونه های 
غیرقابل تردید فراوانی از خســارت های جدی که یله و رها 
 بودن این فضا درپی داشته و دارد استناد می کنند و مخالفان 
- باز هم در همین طیف- سخن از اشکاالتی به میان می آورند 
که به نظر آنان می تواند به کســب و کار مردم، مخصوصاً در 
شرایط کرونایی آسیب برساند و جریان تبادل اطالعات را با 
دشواری رو به رو کند. برخی از ایرادها ناشی از اطالعات غلطی 
است که درباره این طرح - مخصوصاً از سوی دو طیف مورد 
اشاره - مطرح شده است و برخی نیز به کوتاهی ارائه کنندگان 
طرح در توضیح و تشریح ابعاد آن باز می گردد. مخالفان از فیلتر 
شدن اینترنت و برخی پلتفرم ها ابراز نگرانی می کنند و موافقان 
طرح یاد شده، فیلترینگ اینترنت و مسدود کردن برخی دیگر 
از پلتفرم های مورد استفاده مردم را به شدت نفی می کنند و ... 
4- در دلســوزی موافقان و مخالفــان این طیف با طرح 
صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی« تردیدی نیســت  «
از این روی بحث و تبادل نظر مســتقیم تنها راه پایان دادن 
به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود. کوتاه سخن 
اینکه به یقین هیچیک از دو سوی ماجرا، با مدیریت بیگانگان 
بر فضای مجازی کشورمان موافق نیستند و تالش پیگیر و به 
کار گیری همه توان داخلی را برای رسیدن به نقطه ای که در 
آن مدیریت این فضا در اختیار خودمان باشد، نفی نمی کنند. 
بحث ها و مشاجره ها بر ســر چگونگی رسیدن به این نقطه 
مطلوب اســت و نه، نفی آن. از این روی مخالفان می توانند 
و باید بجای نفی طرح یاد شــده، ایرادهایی را که بر آن وارد 
می دانند مطرح کنند و موافقان نیز با سعه صدر نظرات مطرح 
شده را پذیرا بوده و از این نظرات، در صورت علمی و منطقی 
بودن آن استقبال کنند و در غیر اینصورت نظر خود را درباره 
رد نظرات ارائه شده مطرح کنند. در این حالت اوالً به نتیجه 
مطلوب نزدیک می شوند و ثانیاً؛ باب سوءاستفاده بدخواهان 

از مشاجره دوستان نیز بسته خواهد شد. 
5- و باالخره آنچه در این میان بســیار خطرناک است، 
رویکرد به گزینه »ما نمی توانیم« اســت! به گفته حکیمانه 
حضرت امیر علیه السالم که به قاعده »میسور« شهرت دارد؛ 
»َما اَل یُْدَرُک ُکُلُّه اَل یُْتَرُک کله« کاری را که نمی توان به شکل 
کامل انجام داد، نباید از انجام آنچه امکان پذیر و میسور است 
شانه خالی کرد. به بیان دیگر، در فرهنگ اسالم و انقالب، قانون 
»همه یا هیچ« جایی ندارد. اگر قرار بود به این توصیه حکیمانه  
حضرت امیر)ع( عمل نکنیم، پیروزی انقالب اسالمی و بسیاری 
از دستاوردهای دیگری که به دست آورده ایم را از دست داده 

بودیم. آیا غیر از این است؟!... و این رشته سر دراز دارد.

» همه یا هیچ« یعنی
در جا زدن!

حسین شریعتمداری

صفحه 2
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
22 ذی الحجه ۱۴۴2 - شماره 22۸۰۹

هیل: 

دولت بایدن می خواهد با تشدید فشار 
ایران را به بازگشت یکطرفه به تعهدات برجامی وادار كند

یک وبگاه آمریکایی وابسته 
به کنگره گزارش کرد که دولت 
بایدن قصد دارد در دوران فعلی 
توقف مذاکرات »وین«، فشارها 
این  تا  ایران را تشدید کند  به 
کشــور را وادار به بازگشت به 

تعهدات برجامی کند.
پایــگاه اطالع رســانی »هیل« 
وابسته به کنگره آمریکا گزارش کرد 
که دولت »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریــکا در دوران توقف مذاکرات 
هســته ای در »ویــن« در تالش 
است فشارها به جمهوری اسالمی 
ایران را با هدف وادار کردن تهران 
به بازگشــت به تعهــدات برجامی 

تشدید کند.
این گزارش، گزینه هایی  طبق 
که برای تشدید فشار به جمهوری 
اســالمی روی میز ایاالت متحده 
قرار دارد، ظاهراً شــامل تشــدید 
محدودیت های صادرات نفت ایران 
و همچنین وضع تحریم های جدید 
بر برنامه های موشــکی و پهپادی 

ایران می شود.
زیاده خواهی آمریکا

با این حال، وبگاه هیل گزارش 
کرده است که سیاست دولت بایدن 
برای افزایش فشــارها به جمهوری 
اســالمی ایران به امید بازگرداندن 
تهران به تعهدات برجامی، احتماالً 
تنش هــا را در بحبوحه تالش های 
چندین ماهه بــرای احیای برجام 

تشدید خواهد کرد.
مقام های آمریکایی در روزهای 
اخیر با شــانه خالی کــردن از زیر 
بار مســئولیت خود برای بازگشت 
به برجــام، به طور مکــرر توپ را 
به زمین ایــران انداخته اند و عالوه 
بر آنکه هشــدار داده اند مذاکرات 
نامحدود  به طور  برجامی نمی تواند 
ادامه داشته باشد، ایران را به دلیل 
عدم موافقت با برگزاری دور هفتم 
مذاکرات ویــن برای احیای برجام 

مورد انتقاد قرار داده اند.
وال استریت  آمریکایی  روزنامه 
ژورنــال نیز روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته در گزارشــی اختصاصی 
گزارش کرد که دولت بایدن به دنبال 
وضــع تحریم هایی علیه پهپادها و 
موشک های هدایت شونده جمهوری 

اسالمی ایران است.
در روزهــا و هفته هــای اخیر 

مقام های دولت بایدن هجمه ها به 
را تشدید  ایران  جمهوری اسالمی 
کرده انــد و تمامی تــالش خود را 
برای ایجاد جو منفی علیه ایران به 
کار گرفته انــد به طوری که »رابرت 
مالی« نماینــده ویژه دولت آمریکا 
در امــور ایران نیز به تازگی مدعی 
شده ممکن است ایران با »مطالبات 
غیرواقعی« به دور هفتم مذاکرات 

وین بیاید.
از طرف دیگر، »آنتونی بلینکن« 
وزیــر امور خارجــه ایاالت متحده 
پنجشنبه هفته گذشته در مصاحبه 
با شبکه اسکای نیوز عربی در کویت، 
ایران را مقصر عدم آغاز دور هفتم 
مذاکرات وین جلوه داد و گفت: »ما 
معتقدیم که بازگشت به سازگاری 
با برجام به نفع ما و ایران است اما 
این مســئله به تصمیم گیری ایران 
بستگی دارد که هنوز تصمیمی  در 

این خصوص اتخاذ نکرده است«.
عالوه بر آنکــه گزارش هایی از 
برنامه دولت بایدن برای تشدید فشار 
به جمهوری اسالمی ایران منتشر 
می شود، از طرف دیگر، بایدن تالش 
می کنــد خود را طرفــدار رویکرد 
دیپلماسی با ایران نشان دهد و بنا 
بر آنچه در هیل آمده است، دولت 
بایدن گفته است که آمادگی دارد 
تحریم های ناسازگار با شرایط اولیه 

و اصلی برجام را لغو کند.
از طرف دیگر، طبق این گزارش، 
بایدن در اظهاراتی زیاده خواهانه از 
ایران خواسته اســت به مذاکرات 
بیشتر برای رســیدگی به موضوع 
برنامه موشکی و مسائل منطقه ای 

نیز متعهد شود.
شرط گذاری مقام های آمریکایی 
برای ایران در شــرایطی است که 
جمهــوری اســالمی ایــران بارها 
تأکید کرده است که عجله ای برای 
احیــای برجام ندارد و واشــنگتن 
در صورت تصمیم برای بازگشــت 
مجدد به توافق هسته ای باید تمامی 

تحریم های ایران را لغو کند.
وبگاه هیــل در پایان گزارش 
خود نوشت، »رابرت اینهورن« عضو 
ارشد طرح کنترل تسلیحات و عدم  
اشــاعه در اندیشکده بروکینگز  بر 
این باور است که احتماالً مذاکرات 
وین پس از مراسم تحلیف آیت اهلل 
»سیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 

تاریــخ پنجم  ایــران در  منتخب 
آگوست )14 مردادماه( از سرگرفته 
چشمگیری  اختالفات  اما  می شود 
در مذاکــرات بین اعضــا به وجود 

خواهد آمد.
اینهــورن در ایــن خصــوص 
گفــت: »از ســرگیری مذاکــرات 
وجــود خواهد داشــت اما به هیچ 
وجه مشــخص نیســت که بدون 
مشکل پیش رود. )آیت اهلل ابراهیم( 
رئیسی به وضوح اعالم کرده است 
و اکثــر ایرانی ها بــه وضوح اعالم 
کرده اند که حتــی اگر برجام احیا 
 شــود، عالقه ای به مذاکرات بعدی

ندارند«.
کمرنگ شدن

 امکان احیای برجام
یــی  یکا مر آ مــه  نا ز و ر
»نیویورک تایمز« طی یادداشــتی 
درخصــوص روند مذاکرات »وین« 
بــرای احیــای برجام نوشــت که 
علی رغــم آن  کــه »جــو بایدن« 
وعده  متحده  ایاالت  رئیس جمهور 
احیای برجام را داده بود اما هم کنون 
امیدهــا برای بازگشــت فوری به 
توافق هسته ای ایران رو به کمرنگ 

شدن است.
این روزنامه آمریکایی در مقدمه 
گزارش خود نوشته بود که مقام  های 
دولت بایــدن با گذشــت زمان و 
در آســتانه تشــکیل دولت جدید 
ایــران درخصوص احیــای برجام 
بسیار بدبین هستند و نگرانند که 
بــا روی کار آمــدن دولت آیت اهلل 
»سیدابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
منتخب ایران، جمهوری اســالمی 
شــروط و تقاضاهای جدیدی را از 

ایاالت متحده درخواست کند.
بر اســاس گزارش این روزنامه 
آمریکایی، با وجود آنکه حدود یک 
آمریکا  مذاکره کنندگان  پیش،  ماه 
در مذاکرات هسته ای وین امیدوار 
بودنــد که بــه زودی توافق نهایی 
درخصوص احیــای برجام حاصل 
شــود اما هم اکنــون امیدها برای 
حصول توافق هسته ای رو به از بین 

رفتن است.
ادعای مقام آمریکایی

رابرت مالی، نماینده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران مدعی شــده 
ممکن اســت ایران بــا »مطالبات 
غیرواقعی« به دور هفتم مذاکرات 

وین بیاید.
پیش از این »کارین ژان پییر«، 
معاون ســخنگوی کاخ ســفید در 
نشست خبری شــامگاه پنجشنبه 
تصریح کرده بود زمان برگزاری دور 
هفتم مذاکرات وین برای مشخص 
کردن وضعیت برجام هنوز مشخص 

نشده است.
این مقام آمریکایی در نشست 
خبری گفت: زمــان برگزاری دور 
هفتم مذاکرات هنوز اعالم نشده و 
ما در این باره اینکه زمان مذاکرات 
درخصوص توافق هســته ای ایران 
چه زمانی خواهد بــود گمانه زنی 

نخواهیم کرد.

گفت و شنود

شانس آوردیم !
گفت: دولتمــردان می گویند ما در مذاکــرات به طرف مقابل 

اعتماد نکردیم !
گفتــم: وقتــی می گفتند بــه مذاکرات خوشــبین 
 هســتیم یعنی به آنها اعتماد دارنــد و یا وقتی می گفتند 
» امضای کری تضمین است« نشانه اعتماد به آمریکا نبود ؟! 
و یا وقتی وزیر خارجه کشورمان می گوید »اشتباه کردم به 
 حرف جان کری اعتماد کردم« و یا... نشانه اعتماد به دشمن

 نیست ؟!
گفــت: اما آمریکا هرگز بــه دولت ما اعتماد نکرد. مکانیســم 
 ماشــه را در برجام جای داد، ســخت ترین بازرسی ها را انجام داد، 

تحریم ها را لغو نکرد و بلکه چند برابر کرد و... 
گفتم: طرف افتاده بود توی چاه، می گفت؛ شانس آوردم 

تَه چاه سوراخ نیست !

سیزدهمین  تنفیذ  مراسم 
دوره  ریاست جمهوری اسالمی 
ایران، سه شنبه 12 مردادماه با 
حضور رهبــر انقالب و جمعی 
نظام  کارگزاران  و  از مسئوالن 
)ره(  امام خمینی  در حسینیه  

برگزار می شود.
تنفیذ ســیزدهمین  مراســم 
اسالمی  جمهوری  ریاســت  دوره 
مــرداد   12( سه شــنبه  ایــران 
1400( بــا حضور رهبــر انقالب 

اســالمی و جمعی از مســئوالن 
 و کارگــزاران نظام در حســینیه

  امــام خمینــی )ره( برگــزار و 
بر اساس آرای ملت، منتخب ملت 
ایران توســط ولی فقیه به سمت 
منصوب  جمهــوری«   »ریاســت 

می شود.
رعایــت  بــا  مراســم  ایــن 
شــیوه نامه های  و  دستورالعمل ها 
بهداشتی برگزار و از ساعت 10:30 
صبح از شــبکه های صدا و سیما، 

و صفحات در شبکه های  ســایت 
اجتماعی به صــورت زنده پخش 

می شود.
در ایــن برنامــه وزیر کشــور 
برگــزاری  رونــد  از  گزارشــی 
و  می کند  انتخابات 1400 ارائــه 
پــس از قرائت متــن حکم تنفیذ 
رئیس جمهور منتخب و ایراد سخن 
والمسلمین  حجت االسالم  توسط 
رئیســی، رهبر انقالب ســخنرانی 

خواهند کرد.

با حضور رهبر انقالب

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
فردا برگزار می شود

یادداشت روز

صفحات مجازی رئیس  قوه 
ویدئوی  انتشار  ضمن  قضائیه 
نظارت  بــرای  وی،  اظهارات 
همگانی بــر روند های قضایی 

کمک خواست.
میزان،  خبرگزاری  گزارش  به 
صفحه ejeii_org در اینستاگرام، 
آپــارات و روبیــکا ضمن انتشــار 
اظهارات حجت االســالم  ویدئوی 
والمســلمین محســنی اژه ای در 
انتقاد به برخی روند های قضایی از 
مخاطبین برای نظارت همگانی بر 

روند های قضایی کمک خواست.
متن ایــن فراخــوان مجازی 
بدین شرح اســت: »از مخاطبین 
عزیز، فعالین فضای مجازی و مردم 
شــریف دعوت می شود به منظور 
بســط و گسترش ارتباط دو سویه 
میان رئیس  قوه قضائیه و مردم، در 
صورتی که موارد مشابهی از نادیده 
گرفته شدن حقوق افراد در طوالنی 
شدن غیر معمول روند دادرسی و 
رســیدگی به یک پرونده را مطلع 
هستند، مســتندات را به صورت 

دقیــق در بخش پیــام خصوصی 
 ejeii_org دایرکــت( صفحــه(

ارسال کنند.
همان طور که حجت االســالم 
والمسلمین محســنی اژه ای بار ها 
تاکید کرده اســت رسیدگی مورد 
به مورد بــه ایــن پرونده ها جزو 
دغدغه های ایشان و مدیران دستگاه 
قضایی می باشــد و موارد ارســال 
شده به Ejeii_org نیز به سرعت 
و دقت مورد بررســی قرار خواهد 

گرفت.«

فراخوان صفحات مجازی رئیس  قوه قضائیه از مردم
برای نظارت همگانی بر روندهای قضایی


