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رهبر انقالب در سخنان نوروزی به مجموعه ای
از مطالب اشاره کردند که در واقع نقشه راه ایران
در سال  1400است باتوجه به اهمیت و برخی
رویدادهای خبری در ایام نوروز در این مقال به
سه نکته می پردازم.
بارسنگین ریاست جمهوری
آن چه از سخنان رهبر انقالب برمی آید بیش
از همه تاکید موکد ایــشــان بــه کاندیداهای
کارزار انتخابات است موضوعی که متفاوت از
دوره های قبل به نظر می رسد مخاطب قرار
دادن صریح کسانی است که می خواهند خود را
کاندیدای ریاست جمهوری کنند اصوال ادبیات
رهبر انقالب در انتخاب های گذشته توصیه
عمومی به همه داوطلبانی بود که میخواستند
وارد عرصه انتخابات شوند ولی نوع تحذیر ایشان
به کاندیداهای احتمالی با این ادبیات «مطلبی
را میخواهم به داوطلبان عرض بکنم ،به آن
کسانی که داوطلب ریاست جمهوری میشوند
مد تی است که
حــاال شــروع شده دیگر؛ االن ّافراد پیدرپی اعالم میکنند که میخواهند
شرکت کنند -میخواهم به آنها بگویم انتظار
داریم سنگینی کار را بدانید؛ شما که داوطلب
شد هاید ،بدانید چه چیزی را میخواهید بر
دوش بگیرید ،چه بار سنگینی را میخواهید
بــر دوش بگیرید؛ ایــن را بدانید .اگــر دیدید
میتوانید ،خیلی خب ،وارد کارزار انتخاباتی
اما این جور نباشد که سنگینی کار را
بشوید؛ ّ
ندانید .ا ّو ً
ال مشکالت و مسائل اصلی کشور را
بشناسید .مسائل کشور یکی ،دو تا که نیست؛
صدها مسئله هست که از ایــن صدها مسئله
ًّ
مهم
اقل دهها مسئلهاش جزو مسائل اساسی و ّ
کشور است؛ اینها را بدانید ،بدانید که مشکل
کشور کجاست و مسائل کشور چیست ،برای
ّ
حل آن مسائل هم یک برنامه و راه ح ّلی داشته
باشید ،ولو اجمالی؛ حاال نمیگوییم تفصیلی؛
ولو به نحو اجمال ،یک راه ح ّلی برای آن داشته
باشید .مسئله اقتصاد را بشناسید؛ اقتصاد مهم
مهمی
است .در خود مسئله اقتصاد کارهای ّ
هست؛ رشد تولید م ّلی ،رشد سرمایهگذاری
تورم و امثال اینها
م ّلی ،تقویت پول م ّلی ،مسئل ه ّ

ذیل عنوان اقتصاد است ».نشان از آن دارد که
ازمنظر رهبر انقالب  ،اوال ریاست قوه مجریه
آن هم در این مقطع کار سنگینی است که مرد
میدان خود را می خواهد ثانیا شرایط کشور
را شرایط آزمون و خطا نمی بینند شرایطی که
تشخیص مسائل کشور ،اشراف به مشکالت،
داشتن راه حل  ،کــارآمــدی به ویــژه در حوزه
اقتصاد و معیشت مــردم در آن حــرف نخست
را میزند .در واقع آن چه که عالوه بر ایمان و
مردمی بودن و ضد فساد بودن و مدیریت جهادی
مــورد اشــاره رهبر انقالب است تمرکز دولت
آینده بر رفع مشکالت اقتصادی و برخورداری
از راه حل های متناسب با توجه به ظرفیت های
داخلی است رویکردی که برای خروج ایران از
فشار بیرونی حداقل در دولت آینده ضروری
به نظر می رسد.شاید بشود کارآمدی در حوزه
اقتصاد را مهم ترین گزاره به عنوان ماموریت
دولت سیزدهم و نیاز مردم دانست.
برجام و تصمیم قطعی لغو تحریم ها
مذاکرات هسته ای نیز یکی دیگر از سرفصل
هایی بــود کــه رهبر انــقــاب بــه آن پرداختند
موضوعی که همچنان یکی از مسائل روز کشور
است .رهبر انقالب با تاکید بر مواضع قبلی راه
بازگشت آمریکا به برجام را لغو عملی تحریم ها
دانستند .موضوعی که در این مقطع حساس
که دوره چانه زنی هاست و به عبارتی می تواند
در مــاه هــای پایانی جنگ اراده ها باشد باید
مورد توجه دولت دکتر روحانی به ویژه در چند
ماه باقی مانده قرار گیرد .در واقع گرچه آقای
روحانی و دستگاه دیپلماسی طی هفته های
گذشته مدل هایی را برای بازگشت گام به گام
آمریکا به برجام مطرح کردند اما موضع صریح
رهبر انقالب در ضرورت لغو عملی کلیه تحریم
ها برای بازگشت آمریکا به برجام به نظر میرسد
راه را بــرای هرگونه دو صدایی و توجیهی در
مذاکرات   هسته ای بسته است.در  2یادداشت
قبلی ام ذکر کرده ام که زمان در شرایط فعلی
در حوزه مذاکرات هسته ای به نفع ایران است
بنابراین منطقی نیست تا وقتی که زمان برای
کسب امتیاز بیشتر به نفع ماست به نفع طرف
آمریکایی اقدامی صورت گیرد شاید بهتر باشد
دولت دوازدهــم حداکثر ظرفیت الزم را برای
دولت سیزدهم فراهم کند.همچون برگ های
برنده دولت ترامپ برای دولت بایدن.
مدیریت فضای مجازی
یکی دیگر از سرفصل هایی که رهبر انقالب به
آن پرداختند موضوع مدیریت فضای مجازی بود
موضوعی که متاسفانه بااظهارات عجیب وزیر
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ارتباطات در دو قطبی فیلترینگ بازنمایی غلطی
دربارهآنصورتگرفت.جالبآنجاستکهبایک
جست وجوی ساده درمیان بیانات رهبرانقالب
می توان دید که ایشان هیچ گاه در بیانات شان از
کلمه فیلترینگ حتی یک بار هم استفاده نکرده
اند در واقع در حالی که رهبر انقالب در آخرین
بیانات خود در تاریخ  21اسفند سال گذشته از
فرصت های فضای مجازی صحبت می کنند و
ماموریت جوانان را امیدآفرینی با ابــزار فضای
مجازی می دانند ،جــای ســوال دارد که آقای
جهرمی به عنوان یکی ازمتولیان امر این حوزه
چرا در بازنمایی مطالبه رهبر انقالب از دوقطبی
فیلترینگ سخن می گوید .جالب آن جاست که
آقای وزیر در مصاحبه اش در ایام نوروز با اعتماد
آنالین به صراحت با تاکید برهمان دوقطبی
خود ساخته می گوید عده ای طرفدار فیلترینگ
هستند و عده ای مخالف آن و من هم جزو کسانی
هستم که مخالف فیلتریگ هستند و عقالنیت
حاکمیت خودش تصمیم میگیرد که کدام مسیر
بهتر است .در واقع آقای جهرمی بدون در نظر
گرفتن جایگاه خود به عنوان اصلی ترین متولی
مدیریت فضای مجازی با یکی کردن “مدیریت”
و “فیلترینگ” خود را خــارج از این گود ترسیم
می کند این در حالی است که رهبر انقالب در
صحبت های نــوروزی خود به صراحت از بحث
رهاشدگی فضای مجازی گالیه کردند که ناظر به
مدیریت است نه محدودیت .بله حتما فیلترینگ
طرفدارانی دارد اما در بیانات رهبر انقالب که
فضای مجازی را یک فرصت می دانند سخنی از
فیلترینگ مطرح نیست بلکه موضوع مدیریت بر
فضای مجازی است .موضوعی که تقریبا به عنوان
یک قاعده در تمامی کشورهای توسعه یافته برای
آن ساختار  ،قانون و سازمان های متولی دارند
موضوعی که به طــور مفصل در گــزارش امــروز
صفحه 5روزنامه به آن پرداخته ایم به هر روی
به نظر می رسد ورود به سال  1400که طلیعه
قرن جدید نیز است نیازمند نگاه جدید و مبتنی
بر برنامه ریزی های بلند مدتی است که بخش
زیادی از مشکالت فعلی کشور ناشی از همین
برنامه ریزی های مقطعی است که عمال حاصلی
جز تکرار دوباره مشکالت نداشته و فرایند حل
اساسی مسائل را با تاخیر مواجه می کند امید
آن که سال جدید آغازگر رویکردی جدید در نگاه
و عملکرد مسئوالن در حوزه های مختلف نسبت
به مسائل و مشکالت مردم و کشور باشد .سال
 1400به همت مردم و مسئوالن می تواند سال
انتخاب دولتی کارآمد ،گشایش های داخلی و
خارجی و پایان کرونا باشدان شاء ا....

تیراندازی و حمله خودرویی به کنگره آمریکا
رسانه هــای آمریکایی شب گذشته از وقوع
تیراندازی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا
خبر داده اند .رویترز گفت که در پی تیراندازی
در برابر کنگره ،چند نفر مجروح شدهاند .برخی

رسانهها نیز گفتند که در پی اقدام یک خودرو
برای عبور از حصارهای امنیتی اطراف کنگره،
به ســوی ایــن خــودرو تــیــرانــدازی شــده است.
رسانهها خبر میدهند که در این حادثه امنیتی

دست کم به سوی  3نفر در خارج از ساختمان
کنگره و پس از اصابت خــودرو به حصارها ،
تــیــرانــدازی شــده اســت .همچنین دو پلیس
به دلیل برخورد این خــودرو با آن ها مجروح
شدهاند.پلیس کنگره در صفحه توئیتری خود
نوشت که این خودرو در بخش شمالی کنگره به
سوی حصارها رانندگی کرده که طی آن دو افسر
پلیس مجروح شدهاند و فرد مظنون نیز دستگیر
شده است.پلیس کنگره در این پیام اشار های
به تیراندازی نکرده اما نوشته است که هر سه
نفر به بیمارستان منتقل شدهاند.برخی منابع
شب گذشته اعــام کردند که به نظر میرسد
حادثه حمله به حصارهای کنگره و زیر گرفتن
دو افسر پلیس متعمدانه بوده است و «بایدن» در
پی وقوع این حادثه ،با تیم امنیت ملی نشستی
برگزار خواهد کرد.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••در سال نو از خداوند بــزرگ می خواهیم
نه جنگی باشد و نه ظلمی و نه خوردن مال
بینوایی .جهان درصلح و صفا باشد مردم همه
شادمان باشند نه زورگیری و خفت گیری نه
پسر بچه ای درون سطل زباله باشد!
•• تکلیف کسانی که نه حقوق می گیرند ونه
بازنشسته دولتی وتامین اجتماعی هستند
چیه؟ آن ها چه آینده ای دارند؟
•• سال  1400هم آمد .یک کمی دیگه دوام
بیارید .سه ماه دیگه از این اوضــاع خالص
می شیم!
•• این قرن هم تمام شد .کاش برگردیم به اون
دوره که سرفه هامون فقط واسه این بود که
بگیم کسی تو توالت هست ،نیا تو!
••عید امسال این قدر ویروس رو آزاد گذاشتند
که خود ویروس هم توی شک افتاده که نکنه
توطئه ای در کاره!
•• بهار این جوریه که میای یه چرت کوچیک
بــزنــی ،چــشــات رو بــاز مــی کنی مــی بینی
تابستون شده.
•• چطور می شود پالک های مشهد می توانند
به خراسان شمالی بیایند ولی پالک های
خراسان شمالی نمی توانند به مشهد بروند!
اگر مشهد کرونا زیــاد اســت ،چرا به راحتی
پالک مشهد به خراسان شمالی می آید ولی
ما نمی توانیم؟!
••طبق قول رئیس تامین اجتماعی قراربود
قبل ازپــایــان ســال ،علی الحساب سامان
دهی حقوق بازنشستگان وجوهی واریز
شود که علی برکت ا ...به جیب آقازاده ها
رفت .آقای روحانی هم قرار بود سود سهام
عدالت را بدهد که آن هم علی برکت ا ...به
جیب از ما بهتران رفت! قول مسئوالن ما
کشک است!
•• حاال که گذشت ولی چی می شد که سیزده
بدر میافتاد چهارشنبه که پنج شنبه و جمعه
رو هم تعطیل می کردیم!
••این قدر از تعطیالت صحبت کردید و چشم
انتظار آمــدن تعطیالت بــودیــد .بفرمایید!
تعطیالت تمام شد .حاال برنامه تون چیه؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• بچه ها! حاال که عیدی ها رو گرفتید یادتون
باشه که به هیچ عنوان به باباها اعتماد نکنین!
اگه باباتون گفت پول رو بده برات پس انداز
کنم ،منظورش اینه که بده خرجش کنم!
••هدف از ایجاد این همه هایپر چیه؟ له کردن
بخش ضعیف جامعه (سوپریهای کوچک)
و ایجاد صف های طوالنی برای روغن و!...
در حجاب ،از غرب الگو گرفتیم ،به بن بست
رسیدیم .شما را به خدا در اقتصاد از غرب
الگو نگیریم .حمایت از ضعیف دستور اسالم
عزیزمونه.
••اگــه عید کسی ازتـــون پرسید چــرا چاق
شدی؟ بگین غمباده ،از ندیدن شماست.
بعد زل بزنین توی چشماش ،هرکی دیرتر
خندید!
•• بــــا ایـــــن وضـــــع گــــرانــــی بــــی ســابــقــه،
مابازنشستههای فرهنگی زیــر بــار تــورم
له شدیم وپیش زن وفــرزنــد ونــوه شرمنده
وشرمساریم .خدایا خودت به فریادمون برس.
•• پدرها و مادرهای عزیز!تو رو خدا تالش
کنید به آرزوهاتون برسید که فردا بچههاتون
رو کچل نکنید تا اونا به آرزوهاتون برسن!
••ســال  99با همه سختی هایش به پایان
رسید .این مسئوالن حتی نتوانستند قیمت
مرغ را سامان دهی کنند! خسته نباشید آقای
رئیس .خداقوت آقای وزیر!
•• قابل توجه جوانان دم بخت؛ پارسال اون
هـمه سبزه گــره زدیــن هیچی نشد .کاش
امسال درخــت گره می زدیــد .شاید فرجی
بشه!
•• جوانی هستم  30ساله ومتاهل .حدود 10
ساله دامداری می کنم و زندگی ام از همین
راه می گذره .االن با این قیمتهای نهاده،
دارو و کارگر دیگه هرچی زحمت می کشم
خرج می شه .دارم ورشکسته می شم .باید برم
توی شهر کارگری .تو رو خدا اگه می تونین
رسیدگی کنین .هرکسی می تونه فکری به
حال دامدارها بکنه.
••دناپالس توربو اولین خودروی تمام ایرانی
 5ستاره نیست و اعالم آن توسط ایران خودرو

نمابر05137009129 :

دروغی بزرگ است.
•• مــردم ،پارسال ســال خوبی نبود .کرونا
مهمان ناخوانده اگر بدی داشت خوبی هم
داشــت ایــن که قــدر با هم بــودن را بدانیم،
دنیایی فکر نکنیم و زیر پای خود را هم اگر
قبال نمی دیدیم حاال بهتر ببینیم .چه خوبانی
که رفتند!
•• تنها خوبی ویروس کرونا در امسال این بود
که خیالمون راحت بود که توی هیچ کشوری
خوش نمی گذره!
••مسئوالن دولتی که دم از مردم می زنند،
هــت ـلداران می خواهند به خاطر ایــن یک
سالی که درآمدی نداشتند ،ایام نوروز پوست
مردم را َ
بکنند.
••بــچــه هـــای االن هــم بچگی مــی کنند،
ما هم بچگی کردیم! ما تمام عید رو مشق
مینوشتیم و پیک حل می کردیم .تا روز آخر
هم کالس می رفتیم .بچه های االن ،پنج
شنبه و جمعه که تعطیلاند .مدرسه ها هم
مجازیه و کال تعطیل هستند! مشق و تمرین و
پیک هم ندارن.
••ورودبه 1400بههمهکسانیکهبهسالمت
قرن گذشته را سپری کردند ،مبارک باد.
سوالم اینه که یک سال اگر نرخ دیه را افزایش
ندن تا بازار ثابت بشه چی می شه؟ چون به تبع
آن بیشتر نرخ ها افزایش پیدا می کنه.
•• راسته که می گن به علت ازدیــاد دختران
دم بخت گره زنی سبزه ها تا  17فروردین
تمدید شده؟!
•• باید فاتحه قانونی را خواند که اجرای آن
مختص افــراد معمولی اســت نه مسئوالن
کشور.
••حــتــی ایـــده ه ــای کــم خ ــرج بـــرای تغییر
دکوراسیون خانه هم متأسفانه درشرایط
کنونی پرهزینه وگران تمام می شود.
•• مسکن ملی با قیمت گــزاف بین  400تا
 500میلیون و تسهیالت  18درصــد کاله
بــزرگ وسنگینی برسر افــراد سطح پایین و
ضعیف جامعه است که بعید به نظرمی رسد
به نتیجه مطلوب برسد.

سیزده بدر ،زیر سایه کرونا
با وجــود محدودیتهای اعــام شده به دلیل
شیوع ویروس کرونا ،عدهای از مردم با حضور
در طبیعت ،آخــریــن روز تعطیالت نــوروزی
را گــذرانــدنــد .روز گذشته اخــبــار و تصاویر
منتشرشده از بسته بودن در ورودی بسیاری
از پارک ها و تفرجگاه ها حکایت داشت .این
در حالی بود که بسیاری از مردم با حضور در
ییالقات و دامــان طبیعت ،روز سیزده بدر را
مثل همیشه گذراندند .پارک ها و بوستان های
شهری هم هرچند که بسته بودند اما بسیاری
از شهروندان بــدون توجه به ممنوعیت ها و
محدودیت ها آخرین روز تعطیالت را در بوستان
ها جشن گرفتند .خــوش گــذرانــی کرونا در

سیزده بدر در حالی بود که مسئوالن از چند روز
پیش اعالم کردند که با توجه به شرایط بیماری
در کشور ،دورهمی و تجمع در بوستا نها و
فضاهای سبز ممنوع است و مــردم از حضور
در طبیعت هم خــودداری کنند .بعد از انتشار
این خبرها انتظار داشتیم محدودیت های روز
طبیعت مانند سال گذشته به صــورت جدی
اجرا شود اما در عمل چیز دیگری اجرا شد .به
رغم همه هشدارها بسیاری از مردم در سیزده
بدر مانند تعطیالت نوروزی دستورالعمل های
بهداشتی را کمتر رعایت کردند .سخنگوی
وزارت بهداشت هم روز گذشته ضمن هشدار
به افزایش آمار مبتالیان کرونا گفت :وضعیت

رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور بسیار
کــاهــش پــیــدا ک ــرده و بــه  ۵۶درص ــد رسیده
اســت! حاال تعطیالت نــوروزی و روز طبیعت
هم گذشت اما طبق اظهارات مسئوالن وزارت
بهداشت موج چهارم کرونا حتمی است .این
موج کرونایی با ویروس جهش یافته انگلیسی
همراه است که 7تا  70درصد شیوع بیشتری
هم دارد و به گفته وزیر بهداشت روزهای سخت
کرونایی در پیش اســت .آیا با این رونــد فعلی
اجرای محدودیت های ستاد مقابله با کرونا،
ایــن ویــروس به زودی دســت از سرمان برمی
دارد یا قرار است به روزهای ترسناک کرونایی
برگردیم؟

