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عذرخواهی یا نمک بر زخم؟
دیروز آخرین جلسه دولت دوازدهم برگزار شد
و آن چه بیش از حرف های تکراری آقای رئیس
جمهور به چشم آمد نحوه و شکل عذرخواهی
ایشان از مردم بود.
روحانی در این جلسه تصریح کرد  «:تالشما این
بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد ،اما اگر عیب و
نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از آن ها طلب
عفو و رحمت میکنیم».
وقـــتـــی صــحــبــت هــــای رئـــیـــس جــمــهــور را
میشنیدی ،گویی آقای روحانی باور دارد که
در این 8سال عملکرد بی نقص یا کم نقص داشته
یا گویی باور دارد که علت و علل همه مشکالت
عدهای خاص خارج از دولت اویند .گویی باور
دارد که مدیریت افکار عمومی را به نحو مناسب
انجام داده و گویی باور دارد که مردم معتقدند
رئیس جمهوری شفاف با مردم بوده است .
باورهایی که اگر جز این بود شاید آقای روحانی
دیروز به نحو دیگری از مردم بابت همه فشارها
بابت همه کوچک شــدن سفره ها ،بابت همه
تنگناهای معیشتی ،بابت همه بی تدبیری های
ارزی و بانکی ،بابت همه بی تدبیریهای بنزینی
و بابت همه بی تدبیری دیپلماتیک از مردم
یکرد.
عذرخواهی م 
البته واقعیت این است آقای روحانی در دوران
سختی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد به
گونهای که دولت های یازدهم و دوازدهم جزو
پرمضیقه ترین دولت های  40سال گذشته بود
و اجماع جهانی علیه ایران در نهایت خود قرار
داشت و در این میان تقریبا هیچ ناظر منصفی
نیست که بخشی از مشکالت کشور را به همین
تحریم های فراگیر آمریکا و متحدان اروپایی اش
مربوط نداند و تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی
نیست که کاهش درآمــدهــای نفتی و انــزوای
سیستم بانکی و بیمهای کشور را موثر در وضع
ناخوشایندموجودنداند،امامسئلهاینجاستکه
گرچه بخشی از وضعیت موجود مربوط به عناصر
بیرونی است اما نمیتوان کتمان کرد که بخشی
از شرایط فعلی ماحصل رویکرد شخص رئیس
جمهور در گره زدن همه چیز کشور به مذاکره
بود.نمی توان انکار کرد که اگر طرف آمریکایی
دوصدایی را از داخــل کشور نمیشنید تا این
میزان به فشار حداکثری خود ادامه نمیداد.
شاید اگر همه چیز به تحریم ها و مذاکره گره
نمیخورد مردم و اقتصاد و بخش خصوصی برای
 8سال خود را در تعلیق باقی نمیگذاشتند.
بله حتما بخشی از فشاری که آحاد مردم طی
هشت سال گذشته به ویژه طی سه سال اخیر
متحمل شدند ناشی از تحریم ها و فشار های
حداکثری آمریکا بوده است اما آیا براساس روایت
آقای روحانی این همه داستان است و عملکرد
دولت در شرایط موجود هیچ سهمی ندارد؟
بی تردید بخشی از مشکالت امروز کشور را باید
ماحصل گره زدن همه امور کشور به مذاکرات،
تمرکز بر ظرفیت ها و فرصت های فرامنطقهای
 ،کــم توجهی بــه ظرفیت هــای داخــلــی  ،نبود
شفافیت با مردم  ،بی توجهی به اعتماد عمومی،
بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تصمیمات غلط
و« ارزیابی های پشت شیشهای »دانست.
واقعیت این است که اگر دولت تکلیف مذاکرات را
دریکدورهمعقولیکیدوسالهنهاییمیکرداگر
اعتمادبیشازحدبهطرفبدعهدغربینمیکرد،
اگر پس از بدعهدی ترامپ کشور را نزدیک به دو
سال در تعلیق قرار نمیداد ،اگر اقدامات متقابل
رابهسرعتانجاممیداد،اگردعواهایپشتپرده
سیاسی درباره مذاکرات هستهای را به کف جامعه
نمیکشاند و ...شاید کشور امــروز با مجموعه
مشکالت اقتصادی از تورم و ارزش پول ملی و...
مواجه نبود.به نظر میرسد رئیس جمهور نه به
خاطر فشارهای حداکثری آمریکا و متحدانش
اما به خاطر مجموعهای از قصور و تقصیرهایی که
چون روز روشن است و تاریخ گواه آن است نه با اما
و اگر و نه با زبان تعارف و مشروط باید از ملت صبور
و شریف ایران عذرخواهی میکرد عذرخواهی
اگر مرهمی نمیبود حداقل نمک بر زخم امروز
مردم نباشد.
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عبرت آیندگان
انتشار گفت و گوی منتشر نشده رهبر انقالب با آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
درباره مذاکره با آمریکا

حضرت آیــتا ...خامنهای در آخرین دیدار
رئیسجمهور و هیئت دولت دوازدهم تجربه
دولت دکتر روحانی در اعتماد به غرب را برای
آیندگان عبرتآموز خوانده و تأکید کردند «در
این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب
نمیدهد».
بــه همین مناسبت پــایــگــاه اطــا عرســانــی
 KHAMENEI.IRشـــب گــذشــتــه در
کــلــیــپــی بـــا عـــنـــوان «عـــبـــرت آی ــن ــدگ ــان»
بخشهایی از بیانات ســال  ۱۳۹۱رهبر
انقالب در دیــدار اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نــظــام دربــــار ه تجربه اعــتــمــاد به
آمریکا را بــرای نخستینبار منتشر کــرد.
رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص
مصلحت نظام در فــروردیــن ســال  ۱۳۹۱با
اشــاره به سابقه ایــن بحث با آقــای هاشمی
رفسنجانی گفتند« :با خود ایشان جلسات
متعددی صحبت کردم صدای آقای هاشمی
ضبط است در شــورای عالی امنیت ملی که
گفتند فالنی در این زمینه استدالل هایی
دارد که ما جواب آن استدالل ها را نداریم».
در ابتدای این ویدئو که از شبکه های تلویزیونی
هم پخش شد بخشی از سخنرانی رهبر انقالب
در 12تیرماه  95بازپخش شد که ایشان
میگویند« :چــرا بنده ایــن قــدر اصــرار دارم
که ارتباط با آمریکا نباید برقرار باشد ،حتی
مذاکره جز در مسائل مشخصی که مصلحت
بــاشــد ».در ادامــه بخش دیگری از سخنان
ایــشــان در 12آبـــان  92پخش مـیشــود که
ایشان میگویند« :بنده اول سال ( )92گفتم
که در موضوعات خــاص ،مــذاکــره اشکالی
ندارد منتها گفتم که من خوش بین نیستم و
اعتمادی ندارم .لکن اگر میخواهند مذاکره
کنند .در ادامه این ویدئو هم سخنرانی رهبر
انقالب در تیرماه  95پخش میشود که ایشان
میگویند« :این حرف را حتی سیاستمداران
کشورهایی که ارتــبــاط با آمریکا دارنــد هم
تایید میکنند ».در ادامه این فیلم هم بخش
هایی از جلسه دیدار رئیس و اعضای مجمع

تشخیص مصلحت نــظــام پــخــش مـیشــود
که رهبر انقالب خطاب به مرحوم هاشمی
رفسنجانی میگویند« :من استدالل هایی
درباره این موضوع (ارتباط با آمریکا) دارم که
با خود ایشان در جلسات متعددی صحبت
کردم و صدای آقای هاشمی در شورای عالی
امنیت ملی هم ضبط شده هست که گفتند
فالنی در این زمینه استدالل هایی دارد که
ما جوابی برایش نــداریــم .بخش دیگری از
این کلیپ ،مربوط به  11تیرماه  95است که
ایشان میگویند« :بعضی میگویند مذاکره
که اشکالی ندارد .اشکال مذاکره این است که
شما را از راه صحیح منحرف میکند و امتیاز را
از شما میگیرد ».مرحوم هاشمی رفسنجانی
در بخش دیگری از ویدئو در جلسه با رهبر
انقالب میگوید« :آقای روحانی یک چیزی
تهیه کــرد .دوتــا ستون که منافع و ضررها را
آورده بود ».اما در ادامه رهبر انقالب در پاسخ
به مرحوم هاشمی میگویند« :ضرر ها توی آن
ستون ها نبود .آن چیزی که آقای روحانی تهیه
کرده بود منافع را نوشته بود .آقای روحانی در
یک ستون  15-10تا نکته را نوشته بود و شما
(هاشمی رفسنجانی) هم چند تا مورد به خط
خودتان به آن اضافه کرده بودید ».در ادامه
هم بخش دیگری از سخنرانی های گذشته
رهبر انقالب منتشر شد که ایشان میگویند:
« سازش با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمیکند
و برای آن میتوان چندین دلیل آورد و آخرین
آن ،همین قضیه برجام اســت .من چقدر در
طولمذاکراتگفتمکهاینهابدعهدودروغگو
هستند و پای حرفشان نیستند .امروز این را من
نمیگویم .مسئوالن کشور و مذاکره کنندگان
ما این را گفتند ».بخش دیگری از این ویدئو
هم به سخنرانی رهبر انقالب در آخرین جلسه
دیــدار با هیئت دولت روحانی میپردازد که
ایشان میگویند« :این تجربه را تکرار میکنم
که عبارت است از بی اعتمادی به غرب که
دیگران باید از آن استفاده کنند .در این دولت
معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد».

واکنش آذری جهرمی به اینترنت ماهوارهای

هادی محمدی –   وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در حاشیه آخرین نشست هیئت
دولــت دوازدهــم که روز گذشته برگزار شد،
در واکنش به موضوع پرخبر این روزها یعنی
اینترنت مــاهــوار های  ،با بیان اینکه برای
ماهوار هها نمیتوان محدودیت ایجاد کرد،
گفت :در مــاهــوار ههــای مــدار  LEOامکان
مــحــدودســازی پوشش فرکانسی بر فضای
کشورها وجود ندارد .حتی برای ماهوارههای
 GEOهــم کــه موقعیت آ نهـــا ثــابــت اســت،
نمیتوانیم به دور کشورها دیــوار کشید .در
هر حال ماهوار هها از فراز کشور ما هم عبور
میکنند و پوشش ایجاد میشود .بنابراین،

این امکان که مقرراتی وضع شود که سیگنال
در کشوری فعال نباشد ،وجود نــدارد  .آذری
جهرمی افـــزود :آ نچ ــه بــه لــحــاظ مقرراتی
مطرح میشود ،اجازه فعالیت رسمی و مجاز
تجاری به این شرکتها در کشورهای مختلف
یا بهاصطالح مقررات ایستگا ههای زمینی
اســت .کشور ما هم در ایــن زمینه مقررات و
ضوابطی دارد و البته تحریمهای آمریکا مانع
فعالیت تجاری این شرکتها برای کاربران
ایرانی است.آذری جهرمی گفت :موضوع به
لحاظ حقوقی پیچیدگی دارد ،بنابراین پاسخ
به سوال شما دربــاره آینده فعالیت اینترنت
ماهوارهای در ایران ،ساده نیست.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••به نظرم ضعیف ترین دوران المپیک را
سپری میکنیم و تنها دلیل آن وزارت ورزش
و کمیته المپیک هستند .مدیران ورزش
فقط زمان مسابقات دیده میشوند که آن هم
بــرای دیــده شدن خودشان است و زحمات
ورزشکاران را به نام خود تمام میکنند.
••روحانی اون کلیدت که برای ما مردم کاری
نکرد ،بی زحمت بذارش زیر گلدون تا رئیسی
بیاد برداره و قفل ها رو باز کنه!
••مــوج پنجم کرونا مشهد را تسخیر کرده
مسئوالن بی خیال هنوز خواب اند .آرام حرف
بزنیم احیانا بیدار نشوند!
••ای آمریکا ! خاک بر سرت که فقط یک پیک
کرونا را تجربه کردی .مثل ایران باش.
•• لطفا مسئوالن را یک سال مانده به پایان
خدمتشان ممنوع الخروج کنند تا سازمانی
در کشور به عملکردشان رسیدگی کند بعد
اجازه خروج به آن ها بدهند.
••معلوم نیست کار دانشگاه علوم پزشکی
مشهد چیست؟ با وضع اسفبار بیمارستان
ها که حدود  ۶۰درصدش مسافران هستند
وقتی به ستاد کرونا در تهران زنگ میزنم
مــحــدودیــت ایــجــاد کنید ،م ـیگــن مشهد
درخواستی نداشته!
••مسئوالن خیلی بابت حقوقی که دریافت
میکنند باید شک داشته باشند که حالل
است یا نه چون مردم روز به روز در سختی و
مشکل بیشتر زندگی میکنند و ناراضی ترند.
•• در یکی از موسسات کنکوری برای فرزندم
میخواستم فقط آزمون ثبت نام کنم که مبلغ
آن دو میلیون است .میگویید باید دو میلیون
بابت خدمات مشاوره و رفع اشکال هم پرداخت
کنید .خب اگر کسی نخواست از خدمات دیگر
استفاده کند چه باید بکند؟ آیا اجباری است؟
••آقــای دزد عزیز! اون پنج متر کابل تلفن
پشت در حیاط را که بردی برای تو خیلی پولی
نیست اما بی انصاف! االن چند تا ساختمان
بیش از یک هفته است که نه تلفن دارند و نه
اینترنت.ای کاش کمی جوانمردی داشتی!
••درباره افزایش ساالنه اجاره خانه ها ،مقصر

انتخاب شهرداربجنورد
به شیو ه متفاوت

منتخبان مردم بجنورد از مدت ها قبل برای
داوطلبان پست شهرداری فراخوان دادند و
آن ها را دعوت کردند .در این فراخوان وسیع
که هم از فضای مجازی و هم رسانههای
مکتوب استفاده شد 50،نفر داوطلب شدند
و به ستاد فراخوان رزومه دادند .از  50نفری
که برای شهردار شدن بجنورد رزومه دادند،
 5نفر به مرحله نهایی راه یافتند و روز گذشته
داوطلبان برنامه های خود را برای بجنورد
ارائه کردند و منتخبان باید انتخاب کنند.
منتخبان گویا بنا دارنــد با تامل انتخاب
کنند و برای اولین بار حصارهای سیاسی
را بشکنند و داوطلبان با حضور و افکار
عمومی برنامه های خودشان را اعالم کنند
تا مجبور نشوند مدیریت شهری را جوان
مرگ کنند .انتظار مردم هم این است که با
توجه به این که تعدادی از منتخبان تجربه
دوره های قبلی را دارند ،در این نوبت کلید
شهر را به کسی بسپارند که مستاجر یک یا
 2ساله پست شهردار بجنورد نباشد بلکه
کلیددار  4ساله باشد .بــاالخــره دیــروز۵
منتخب با حضور در شورا برنامه های خود
را ارائه کردند.مشروح این خبر را درسایت
 khorasannews.comبخوانید.

پیامك2000999 :

اصلی دولت و رئیس اتحادیه های بنگاه داران
هستند که قانون را اجرا نکردند!
••لطفا آماری از افرادی که با بودجه دولتی به
المپیک اعزام شدند به صورت شفاف منتشر
کنید تا ببینیم چه تعداد ورزشکار داشتیم و
چه تعداد همراه؟!
•• واقعا این قدر آبی بودن روزنامه خراسان
جالبه! پرسپولیس قهرمان شــده ولــی یه
تبریک کوچک و حقیر گذاشتین و حتی تو
صفحه ورزشــی چیزی چاپ نکردین .واقعا
که باید مــدال آبــی بهتون داد ،کجای دنیا
دیدین که خبر این چنینی این قدر بی اهمیت
چاپ بشه .شما به هــواداران پرسپولیس بی
احترامی میکنید .واقعا که باید خجالت
بکشید و شرمگین باشید .به هرحال هر کار
کنید پرسپولیس ،پرسپولیس است و همیشه
قهرمان و با این کارها از ارزشش کم نمیشه.
••حیف پولی که این سال ها بــرای روزنامه
تون دادم! یعنی یک خرده سیاست ندارید! نه
پارسالخبرقهرمانیپرسپولیسروکارکردید
و نه امسال! این قدر مجیز استقاللی ها رو
بگید تا ببینم چه تخمی قراره براتون بگذارند!
پاسخ :مخاطبان گرامی ! مستحضر باشید
خراسان جزو معدود روزنامه هایی بود که خبر
قهرمانی پرسپولیس را چــاپ کــرد .به دلیل
این که زمــان بــازی تا ساعت  23طول کشید
طبعا امکان چاپ این خبر در خراسان ورزشی
که زودتر چاپ میشود ،وجود نداشت ولی به
دلیل احترام به مخاطبان و طرفداران تیم بزرگ
پرسپولیس  ،چاپ صفحات اصلی را نیز به تاخیر
انداختیم تا این خبر را در صفحه  2روزنامه کار
کنیم .در صفحه اول روزنامه هم عکس  2به
قهرمانی پرسپولیس اختصاص یافت .سال
گذشته نیز به دلیل ساعت پخش بازی این
خبر در صفحه  2کار شد و تیتر  2روزنامه
هم به قهرمانی پرسپولیس اختصاص یافت.
امیدواریم باقی انتقادها به روزنامه درباره تیم
پرسپولیس این گونه نباشد.
••مشهد نه مسئول دارد ،نه نظارت .مسافر هم
تا فیها خالدون این شهر بی دفاع رسوخ کرده.

اگه آب جیره بندی شد ،نگید نگفتی .در این
بی آبی و بی برقی مریض داری هم باید بکنیم.
••بهتر نیست نــمــایــنــدگــان مجلس وقــت
خــودشــون رو صــرف بررسی مجدد مبارزه
با ویدئو و ماهواره کنند چون پیگیری و به
ثمر رســانــدن قوانین گذشته جــزو وظایف
مهم است .البته که برای فقر ،بی انضباطی
اقــتــصــادی و نــبــود واکــســن و رســیــدگــی به
وضعیت خوزستان و سیستان و بلوچستان
کاری از دستشان بر نمیاد.
••خوب شد منتظر وام اجــاره مسکن دولت
فخیمه نشدیم وگرنه باید تا االن کف خیابون
زندگی میکردیم!
•• وضع مشهد از نظر کرونا بحرانی استو
شدت مسری بودن دلتا بسیار خطرناک است.
سازماننظا م پزشکیهمرسما درخواست
تعطیلی داد ه امــا مسئوال ن و نمایند ههای
مشهد بی خیال اند و حتی به بیمارستان ها
سرکشی نمیکنند و فردا مجبور خواهند شد
ع کنند.
جسد از خیابان ها جم 
•• اگــر پــول ایــران بی ارزش اســت به خاطر
تحریم های ناجوانمردانه آمریکاست و آمریکا
آرزو داره وارد ایران بشه نه این که مثل کشور
افغانستان که آمریکا توش جوالن میده و هر
بالیی بخواد سر مردمش میاره.
•• این خراسان ورزشی چرا هر ورزشکاری را
که اهل استان های خراسان باشد مشهدی
میگوید؟ مثال آقای تفتیان اهل تربتحیدریه
است نه مشهد!
••مابازنشستگانسالقبلکشوریولشکری
به رغــم وعــده جناب نوبخت مبنی بر واریــز
پاداش پایان خدمت تا پایان تیرماه 1400به
دلیل عملی نشدن این وعده ،همچنان چشم
به راه دریافت پاداش یاد شده هستیم تا در
این اوضاع وخیم بتوانیم اندک گشایشی در
زندگی خود ایجاد کنیم .خواهشمندیم به
مسئوالن مربوط اعم از وزارتخانه ها و سازمان
برنامه و بودجه بــرای تسریع در پرداخت
پــاداش پایان خدمت ما بازنشستگان تذکر
دهند تا در اجرای این امر اقدام فوری کنند.

درخواست وزیر بهداشت برای تعطیلی  2هفتهای
کرونایی کشور
وزیــر بهداشت درخــصــوص وضعیت بحرانی
کــرونــا در کــشــور بـــرای تعطیلی دو هفتهای
کشور به رهبر انقالب نامه نوشت .در بخشی
از نــامــه سعید نمکی بــه ایــشــان آمـــده اســت:
تهران را بنا به درخواست ما تعطیل اعالم کردند،
ولــی هیچ اتفاقی نیفتاد همه رســتــورا نهــا و
محلهای کسب و کار باز بود .تعداد قابل توجهی
به سفر ،به ویژه استانهای شمالی رفتند .گفتیم
و نوشتیم که وقتی سیستان و بلوچستان گرفتار
اســت و روزانــه حداقل  ۱۲اتوبوس از زابــل به
گلستان میرود میتواند با خود ویروس را ببرد
و اگر گلستان آلــوده شد همچون آتش گرفتن
جنگلهای هیرکانی همه خطه شمال گرفتار
میشود که بر این بال سیل مسافران تهران و
البرز و نقاط مرکزی نیز پیوست و امروز سراسر

استانهای شمالی گرفتار است ،گفتیم و نوشتیم
که شهرهای مذهبی همه روزه بدون اطالع ما
میزبان زائران افغانستانی و پاکستانی است که ما
اصال خبر نداریم و نمیدانیم از کجا و چگونه آمده
اند؟ و آلودگی در چه حدی است؟
در بخش دیگری از نامه وی آمــده اســت :تمام
امکانات کشور بــرای مقابله جــدی بــا پدیده
ویرانگر کرونا به صحنه بیایند چرا که هر لحظه
تصمیم گیری با تاخیر موجب بروز فاجعه وسیع
و آوار آن بر کشور خواهد شد و شاید تعطیلی
 ۲هفتهای جــدی و ایستادگی و به کــار گیری
نیروهای انتظامی و نظامی و برخورد با شکستن
پروتکلها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش
ویروس و بار بیمارستا نها و فشار نفس گیر بر
همکاران ما بکاهد.

