مرغ ومذاکره!

ت روزهای پایانی دولت به رغم وعده صدروزه اول ،مرغ و مذاکره است! با این حال از هشت سال مذاکره ،نانی که بر سفره مردم نیامد ،مرغ هم از سفرهها پر کشید
اولوی 
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سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که دستورکار جلسه امروز وین
رفع تحریمهای ظالمانه امریکا علیه ایران است ولی طرفهای اروپایی
میگویند به دنبال بازگشت امریکا به برجام هستند

رئیسی :وقت مذاکره را
بهتولید داخل میدادید

آنقدري كه برخي آقايان جلسه گذاشتند كه از غربيها امتياز بگيرند ،اگر
براي رفع موانع توليد وقت ميگذاشتند خيلي از مشكالت حل و بسياري
از كارخانجات تعطيل فعال شده بود

سهمگينترين
موج كرونا آمد

«با يكي از س��همگينترين امواج كرونا مواجهيم»؛ اين را
وزير بهداشت ميگويد .وي با گاليه از اينكه كسي براي كنترل
سفرها به حرفش گوش نكرد ،شرايط پيش روي نظام سالمت
را بسيار سخت توصيف كرد .حاال روز به روز به تعداد شهرهاي
قرمز كشور افزوده ميشود و به گفته معاون كل وزارت بهداشت،
 50درصد شهرستانها در وضعيت قرمز و نارنجي شيوع كرونا
قرار دارند .كرونا رنگ قرمز خود را روي پايتخت هم پاشيد .اين
در حالي است كه تهران پاش��نه آشيل كنترل ويروس به شمار
ميرود و تراكم جمعيت و ش��رايط ويژه اين كالنشهر مديريت
بيماري را براي پايتخت س��ختتر ميكند .سعيد نمكيوزير
بهداشت ضمن هشدار نسبت به افزايش موارد مثبت كرونا در
كشور گفت«:با يكي از سهمگينترين امواج كرونا مواجه هستيم،
براي نظام سالمت ايام پرچالشي را ميبينم .پيش از عيد رؤساي
دانشگاههاي علوم پزشكي همه آمادهباش بودند ،اما متأسفانه
در مورد كنترل سفرها كسي به حرف من گوش نداد و امروز با
گرفتاري بسيار سنگيني مواجه هستيم | ».صفحه3

بسيجبرايتحقق
شعار سال با تمام ظرفيت
به ميدان ميآيد

رئیس سازمان بس��یج :راه صعود اقتصاد كشور به پلههاي
باالتر حركت به س��مت تحقق اقتصاد مقاومتي مردم س��االر
است .تبيين مقام معظم رهبري مبني بر تعريف و پياده سازي
نرمافزارهايي براي اقتصاد خانوار روستايي و شهري ناظر بر همين
مردمي كردن اقتصاد مقاومتي است .امسال بسيج با آماده سازي
كليه ظرفيت هايش در سراسر جغرافياي ايران اسالمي به دنبال
پياده سازي تدبير رهبر انقالب است | صفحه 2

برندسازي
براي هنرمند انقالبي
و پرورش نسل جديد
دبير «هفت��ه هنر انقالب اس�لامي»  :نامزدهاي اوليه چهره
سال هنر انقالب  ۹۹شامل ۱۴هنرمند بودند كه از ميان اين ۱۴
نامزد ،پنج هنرمند متشكل از عليمحمد مؤدب ،وحيد يامينپور،
محمدرضا دوستمحمدي ،افشين عالء و جليل سامان به عنوان
نامزدهاي نهايي اين رويداد معرفي شدند كه يكي از اين هنرمندان،
چهره سال هنر انقالب ميشود | صفحه16

پلشتي تابلويي
پايتخت

تابلوهاي كج و معوج ،قر و قاط��ي ،در هم و برهم ،زننده
و گيجكننده سرتاس��ر پايتخت را فراگرفتهاست .هر عابر يا
سواره در شهر به هر سو كه سر برگرداند با انبوهي از تابلوهاي
نامتجانس و بدون روح مواجه ميش��ود كه هركس به ميل
ش��خصي خودش از جايي آويزان كرده يا بر سر در مغازهاي
زده و فضاي شهر را آشفته كردهاست .اوضاع تابلويي پايتخت
غيرقابل تحمل شدهاست | صفحه 3

پای موساد
به کودتای اردن بازشد

در پی اسناد افشا ش��ده از جزئیات کودتا در اردن ،پای
سرویسهای جاسوسی خارجی به این ماجرا باز شده است
و آنگونه که منابع نزدیک به خاندان سلطنتی اردن گفتهاند،
جاسوس سابق موساد در اقدام به کودتا دست داشته است.
دولت اردن هم قصد دارد نفوذ عربستان را به عنوان یکی از
حامیان کودتا در این کشور خنثی کند| صفحه 15

داستان دولت تدبیر و امید ،حتی در روزهای پایانی هم که باید چکیده
تدبیر و امید باشد ،نشانی از این شعار خود ندارد .قصه دولت در گوش
ملت ،شده است قصه مرغ و مذاکره! با این توصیف که نه از هشت سال
مذاکره ،نانی بر سر سفره مردم آمد و نه در مدیریت کتف و بال مرغ
موفق بود تا مرغ که میرفت غذای معمول س��فره مردم باشد ،یک
خوراک الکچری شود.
دولت البته همیشه مدعی است که کتف و بالش برای کار بسته است!
چنانکه جهانگیری مدعی است «:نمیگذارند کار کنیم»! درد تحمل
این ادعاهای تهوعآور برای مردم سنگینتر از درد گرانی و ایستادن
در صف مرغ و روغن است .البته کار از نظر دولتیها معموالً به معنای
تولید و مدیریت توزیع و ساماندهی بازار نیست ،بلکه افکار عمومی در
این هشت سال متوجه شده است که منظور دولت از «کار» باز همان
«مذاکره» است«:باید با کدخدا مذاکره کنیم و اگر همین مذاکرات
برجام نبود ،آب هم برای خوردن نداشتیم».
یادداشت  بینالملل

اگرچه نمیگذارند که دولت کار کند اما ممکن است که معاون اول در
دو ،سه ماه اخیر نزدیک به  10سفر استانی برود و خودش و حزبش را
با پول بیتالمال برای انتخابات آینده آماده کند! برای چه کاری؟ برای
ریاستجمهوری که «نمیگذارند کار کنند» !
دولت تناقض و تعارض ،وقت برای مدیریت بازار ندارد اما تا بخواهید
وقتکشی در مذاکره دارد و برخی محافل نیز مدعی هستند که این
بازار داخل اتفاقاً به وقت وین و مذاکره تنظیم شده است!
در هفتههای اخیر دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی یکدیگر را
متهم به قصور و ناتوانی در مدیریت مرغ کردهاند .این البته از تدبیر
دولت است که حتی بین دو وزارتخانه اصلی معیشتی مردم هماهنگی
وجود ندارد.
در نهایت نیز «قرارگاه مرغ» تشکیل دادند و یکشبه تسلیم دالالن
و مرغداران ش��دند و با افزای��ش  25درصدی قیم��ت را از  19و 20
هزارتومان تا  25هزار تومان گران کردن��د .هرچند همین حاال نیز

یادداشت  سیاسی

مرغ قطع ه ش��ده تا کیلویی  80هزار تومان در فروشگاهها به فروش
میرسد.
آن سوی دیگر ماجرا امروز ظریف و عراقچی ،مردان «همیشه در حال
مذاکره» در وین ظاهرا ً با دس��تور کار «لغو تحریمها» مقابل همان
دوستانقدیمیهشتسالاخیرمینشینندتاشایدبهبخشیازهمان
چیزی که قرار بود در صد روز اول دولت برسند ،دست یابند! با این حال
طرفهای اروپایی نیز دستور خودشان را دارند و دنبال بازگرداندن
امریکا به برجام  -و نه لزوماً لغو تحریمها  -هستند.
دولت به مخالفانش اتهام میزند که نگاهشان به مذاکره با طرفهای
برجام ،انتخاباتی است و مخالفان هم میگویند بر اساس شواهد و قرائن
این نشان اتهامی بیشتر زیبنده جامه دولت است .امریکا نیز البته به
توآمدها
این موضوع بیتفاوت نیست و برای همین چه بسا کار این رف 
تا شب انتخابات هم به درازا بکشد و نتیجه یک خسران طوالنی برای
دولت بعدی-از هر جناحی که باشد -بشود | .صفحات 2و 15را بخوانید

یادداشت  ورزشی

هادی محمدی

حسين عبداللهيفر

فريدون حسن

دستورکار انتخاباتي
مذاکره امروز وين

رفع موانع توليد
با يك روز حضور آگاهانه

قهرمانان امروز
کاشفان قهرمانان فردا

اظهارات مقام ارش��د اروپایی در گفتوگو با رویترز حاکی است که
برنامه غرب در نشست وین این است که دو لیست فنی برای ایران
و آنچه باید از تحریمها لغو ش��ود را تا قبل از م��اه ژوئن و انتخابات
ریاس��تجمهوری ایران تهیه کنند .نکته قابل توجه آن اس��ت که
مقامات اروپای��ی و امریکایی در جمالتی حسابش��ده و دقیق که
دارای عقبه تفس��یری و هدفگذاری شدهای اس��ت ،مواضع خود
را اعالم میکنند ،که برای آشکارس��ازی مفاهی��م آن باید در کنار
دیگر گزارههای بنیادین آنها ق��رار گیرند و همانند آنچه در برجام،
کالهی گش��اد بر س��ر ایران رفت ،یکبار دیگر ،به خسارتی جدید
تبدیل نش��وند .اوالً اینکه تحریم و اس��تفاده از اه��رم اقتصاد علیه
کشورها ،از سوی غرب ،به عنوان یک ابزار جنگی و راهبردی است
که کشورهای غربی این اهرم قدرت را به سادگی از دست نخواهند
داد .ثانیاً اینکه مقامات امریکایی دولت بایدن ،در جلسات استماع
و دریافت تأیید کنگره در مس��ئولیتهای خود ،تأکید کردهاند که
تحریمها را لغو نمیکنند یا حداقل ،بخشهای اصلی آن را از دست
نخواهند داد| صفحه 15

پرواضح اس��ت كه «جهش توليد» داراي ماهيتي اقتصادي است و
هر گونه پرش از مش��كالت اقتصادي انباشته شده و گشايش در امر
معيشت مردم مش��روط به تحوالتي در رونق توليد كاالي داخلي و
چرخه اقتصادي است .هر چند اين شعار همچنان بر تارك راهبردهاي
كالن كشور قرار دارد كه كامال نيز منطقي و عاقالنه است اما جهش
توليد در سال جديد منوط به دو شرط اساسي است -1 :پشتيبانيها
و  -2مانع زداييها ،كه ه��م دارای بعد اقتصادي و ه��م داراي ابعاد
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي است .آنچه در اين ميانه كفه سياسي را
نسبت به ساير جنبهها سنگينتر کرده  ،انتخابات سيزدهمين دوره
رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستاست كه
به صورت مستقيم بر عرصه مديريتي جامعه و كشور تأثیرگذار است.
نقش و تأثیر بعد سياسي و امر انتخابات زماني روشنتر ميشود كه در
خصوص علل محقق نشدن كامل جهش توليد در سال گذشته تحقيق
و پژوهش بيشتري صورت گيرد .موضوعي كه نشان ميدهد وجود
موانع عديده و عدم پشتيبانيهاي الزم مديريتي ،دو عامل اساسي در
باقي ماندن مشكالت توليد در برخي از زمينههاست | صفحه 2

در خبرها آمده بود که حسن تفتيان ،قهرمان دووميداني کشورمان
به فدراسيون پيشنهاد استعداديابي داده اس��ت .کاري قابل احترام
و س��تايش که نش��اندهنده دغدغه قهرمان دووميداني کشورمان
در خصوص آينده اين رش��ته مدالآور اس��ت .با اين حال در مسئله
پراهميت اس��تعداديابي نکات ريز و قابل تأملي وجود دارد که بايد
مورد توجه مسئوالن قرار گيرد .استعداديابي و پرورش ستارهها براي
آينده ورزش هر کش��ور امري ضروري و اجتنابناپذير است .تمامي
کشورهاي صاحبنام و عنواندار در ورزش جهان با توجه خاص به اين
امر مهم عم ً
ال هم براي آينده خود برنامهريزي كردهاند و هم تضميني
براي موفقيتهاي امروز خود دارند ،چراکه قهرمانان فعلي اگر متوجه
باشند که جايگزينهاي آنها ميتوانند هر لحظه جايشان را پر کنند،
آن وقت ک��مکاري احتمالي را کنار ميگذارند و با قدرت بيش��تري
تالش ميکنند .نکته مهم و قابل تأمل در مس��ئله استعداديابي اين
است كه بايد انجام اين کار را به عهده کاربلدان از جمله خود ستارگان
ورزش گذاشت و از ظرفيت و توانمنديهاي آنها در اين مقوله مهم
استفاده کرد | صفحه13

ویژه جوان

عفو محكومان آبان 98
و  ۷زنداني كرد
روزنامه اعتم��اد در مطلبي به موضوع عفو محکوم��ان دادگاهها به
مناس��بت نيمه ش��عبان پرداخته و قرار گرفتن محکومان امنيتي
و سياس��ي در اين فهرس��ت را مورد تقدير قرار داده است .اعتماد
در عين حال ،از عدم انتشار ليست عفوش��دگان انتقاد ميكند8 .
فروردين  1400و به مناسبت سالروز ميالد امام زمان (عج) و نيز روز
جمهوري اسالمي ،رهبر انقالب با عفو يا تخفيف مجازات يك هزار
محكومان محاكم عمومي و انقالب ،س��ازمان قضايي
و  ۸۴۹تن از
ِ
نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند .روزنامه اعتماد
البته به اشتباه نوش��ته كه عفو امنيتيها و سياسيها پيش از اين
نبوده است :برخالف آنچه اعتماد نوشته ،در دوران رياست صادق
آملي الريجاني بر ق��وه قضائيه هم چندين ب��ار محکومان امنيتي
و از جمله محکومان فتن��ه  88مورد عفو ولي فقيه ق��رار گرفتند.
اعتماد در ادامه اس��امي  32تن از محکومان آب��ان  98و نيز هفت
تن از محکومان كرد را كه در ليس��ت عفوشدگان هستند و خود به
دست آورده ،منتشر كرده است .همچنين رسانههاي ديگري اعالم
كردهاند اسامي شش نفر از فعاالن مدلينگ زن و مرد هم در فهرست
عفوشدگان اخير قرار دارد | صفحه 2

