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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رئیس جمهور چطور از یک طرف به خاطر عدم تحقق وعده ها طلب عفو می کند 
و از سوی دیگر فردی را که مدیریت فشل او در خوزستان برای همه آشکار شده 

به ریاست سازمان استاندارد منصوب می کنند؟!
0911---0049

* بکارگیری و انتصاب افراد دارای سابقه واضحی از ناکارآمدی در مسئولیت های 
مهم تخلف خطرناک و بزرگی به کشــور محسوب می شود. امیدواریم عامالن این 

اقدام روزی محاکمه شوند و به مجازات برسند.
0911---8495

* کسانی که سال هاست به طور علنی زاویه فکری و عملی خود با خط امام راحل را 
آشکار کرده اند، حاال می خواهند امام را مصادره به مطلوب کنند! و با منزوی کردن 
پیروان واقعی امام، بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند و باز همین رویه پر 
خسارت را 4 سال دیگر بر ملت تحمیل کنند؟ چه کسی اجاز داده است حسینیه امام 
عزیز ما در جماران به محل اجتماع مطرودین امام خمینی و فتنه گران تبدیل شود.
8181---0902 و 1377---0918

* چطور دولت و رئیس جمهور صدای چند موتورسوار را که علیه او شعار می دهند 
می شــنود ولی صدای اســتغاثه ملت را در طی این چند سال که از بی عدالتی ها، 
گرانی ها، تورم ها و بی مسئولیتی ها، مدیران فشل و... فریاد می زنند نشنیده است؟ 
آیا خود را به نشنیدن زده است؟ در این روزهای پایانی سال علی رغم وجود همه 
کاالهای مورد نیاز مردم در کشور این اوضاع نابسامان عرضه کاالهایی مثل شکر، 

روغن و... شایسته این ملت نیست؟!
گلرنگی- قم
* رئیس جمهور گفتند، حراست از معیشت مردم وظیفه نخست ماست! و البته با 
عملکرد خود چنان بالیی بر سر معیشت مردم آوردند که آن سرش ناپیداست! به 
اوضاع افسارگسیخته بهای مسکن، خودرو، گوشت، مرغ، جوانان بیکار و تحصیل کرده، 
ازدواج، فرزنــدآوری و... با تأمل بنگرید و به قضاوت بنشــینید. حاال البته کارنامه 

آخرتتان در نزد پروردگار باز است!
1012---0936 و 6960---0936
* به نظر می رسد اگر یک فرد معمولی را برای امور مسکن، خودرو، گوشت، مرغ 
و تخم مرغ و میوه مأمور می کردند خیلی بهتر از این که امروز در جامعه شاهدیم 

مدیریت می کرد! واقعاً چه پاسخی متولیان امر به این افسارگسیختگی ها دارند؟!
محمدی
* با نوع فیلم های سبک، سطحی و حتی غیر اخالقی که در جشنواره فیلم فجر به 
نمایش درمی آید باید اعتراف کرد به دو عبارت مقدس فجر و انقالب در این جشنواره 
توهین شده است. بنویسید دل ما سخت به درد آمده. ببین خانواده محترم شهدا 

که برای این انقالب خون داده اند دیگر چه قدر متألم و متأثر شده اند.
0915---7159
* دولت لیبرال موقت در اول انقالب درک و فهم درستی از اسالم انقالبی نداشتند 
و به آن نیز معترف بودند ولی در دهه پنجم انقالب متأسفانه نفوذی های در بدنه 
نظام شــناخت کافی از اسالم و اصول انقالب و نظام دارند لیکن پایبندی و تعهد 
عملی ندارند و رفتار مدیریتی خود را براساس منافع دنیوی و تثبیت و تداوم قدرت 
سیاســی خود و احزابشان و بعضاً اربابان خارجی شان تنظیم می کنند. البته، چو 

دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال!
0903---9219
* مسئولین این دولت واحدهای مسکونی 75 تا 80 متری طرح مسکن مهر ساخت 
دولت قبل را که مردم با کمتر از 50 میلیون تومان می توانستند بخرند و نجات پیدا 
کنند به اسم »قوطی کبریت« خواندند و علیه این طرح موفق سیاه نمایی کردند ولی 
االن خودشان با چندین برابر این قیمت مسکن 25 متری هم نمی توانند بسازند 

و تحویل مردم بدهند.
0912---0594
* فقط گویا مشکل کرونا با بسته بودن راه عتبات و هیئت ها حل می شود ولی بقیه 
کشــورها که هر روز با کشورمان پرواز هوایی دارند مشکل ایجاد نمی کنند! فقط 

پرواز ایران به عراق مشکل ساز است؟!
0921---8853
* دولت جوان و انقالبی سیزدهم با رفع موانع از سر راه 6 هزار شرکت دانش بنیان و 
حمایت مادی و معنوی بیش از پیش از این شرکت ها در بازگشت مرجعیت علمی 

به این مرز و بوم قدم مؤثری برخواهد داشت ان شاءاهلل.
0937---5720
* دولت و دولتمردان فکر و ذهنشان به خارج و خارجی ها متمرکز شده و از داخل و 
آنچه که بر مردم می گذرد غافل هستند واقعیت این است که ما مردم چوب اشتباه 

خود در انتخاب گذشته خود را می خوریم.
0918---5421
* مســئولین بانک مرکزی اعالم کرده اند دولت باید از ساخت مسکن برای مردم 
حمایت کند. عرض می کنم وقتی خودشان بانک های کشور را به بنگاه اقتصادی 
تبدیل کرده اند بانک ها چگونه می توانند از منافع خویش بگذرند و دست مردم را 

در مسکن بگیرند.
021----8327
* این دولت بعد از 7 سال فرصت سوزی اعالم کرده باید از ساخت مسکن حمایت 
بشــود! آیا از اینکه ما مردم را این گونه به سخره گرفته اند ناراحت نیستند؟ جواب 

خدا را چگونه می خواهند بدهند؟
0938---0143
* از شبکه سالمت سیما فیلم مستند گوشی های هوشمند ویرانگر در حال پخش 
است. در این مستند کارشناسان مربوطه اعالم کردند در این گوشی ها ابزار کنترلی 
به کار رفته و یک وسیله شنود می باشد. عرضم این است که مسئولین کشور نسبت 

به موضوع حساس باشند و چاره ای بیندیشند.
بیگ زاده

* عده ای خودفروخته هنرمندنما و سلبریتی به رغم افتضاحی که در بحث کرونا 
و کشته های چندهزار روزانه در آمریکا رخ می دهد متقاضی واردات واکسن کرونا 
از این کشــورند؟! آیا این عده نباید به بهره مندی خود از عقل شک کنند؟! با این 
روندی که آمریکایی ها در پیش گرفته اند آمار کشته های یک سال آنها از نیم میلیون 
نفر خواهد گذشت در حالی که در کشورمان به 60 هزار تن هم نمی رسد! آمریکا 
در این یک ســال چند برابر ژاپنی هایی را که با بمب اتمی در هیروشــیما کشت، 

خودش برای کرونا کشته داد!
طاهری
* یکی از ضد انقالب های خارج از کشور به نام شعله سعدی از مردم ایران خواسته سر 
کار حاضر نشوند و پول آب و برق و گاز و تلفن و... را ندهند. از قول بنده بنویسید این 
مردم مثل شماها از آمریکا و عربستان پول نمی گیرند که تن به هر حقارتی بدهند.
0912---2907
* چطور فوتبالیست به خاطر یک گل و شادی هوادار میلیاردی دریافت می کند ولی 
کسی که با نثار جان و اعضای بدنش امنیت را برای این فوتبالیست، خانواده و ملتش 
تقدیم کرده دریافتی ناچیزی با اختالف فاحش از این فوتبالیست باید دریافت کند؟!
0916---4958

* متاســفانه سایتی که دارای نماد اعتماد هســت ... اقدام به فروش گوشی های 
تلفــن همراه که اصال وجود نداشــته اند کرده اند و تعداد زیادی از شــهروندان و 
همشهری هایمان متاســفانه دچار این دام شده اند و دستشان به هیچ جایی بند 
نیست. با توجه به فرایند زمان بر شکایت خواهشمندم که این موضوع را در صفحه 
روزنامه بازگو کنید که حداقل این اعتماد الکترونیک که در سایت ها موجود است 

پاسخگو به مردم باشند.
0582----081 و 0163----021
* از مسئولین امر درخواست می شود نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن حداقل حقوق و هم ترازی 
با سایر بازنشستگان کشوری بر مبنای مالحظات میزان و حدود خط فقر که مورد 

تایید بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور است، اهتمام ورزند.
محمود بلیغیان - اصفهان
* علی رغم اعالم نرخ رسمی تورم در هر سال 40-30 درصد چرا تناسبی بین میزان 
افزایش حقوق با نرخ تورم وجود ندارد؟! این چه عدالتی است که تورم ساالنه حدود 

6-35 درصد اعالم می شود ولی افزایش حقوق حداکثر 20 درصد است.
0935---1758

عارف: ناسا همان شعساست
فقط اسمش عوض شده

رئیس مستعفی شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان )شعسا( می گوید: گروه 
جدیدی که به اســم نهاد اجماع ســاز تشکیل شده، همان شعساست و فقط نامش 

عوض شده است.
محمدرضا عارف در گفت وگو با روزنامه خراســان، به این پرسش پاسخ داد که 
»8 ســال از دولت روحانی گذشته و بعضی از هواداران سابق دولت و اصالح طلبان 
می گویند اشــتباه کردیم یک نامزد اجاره ای داشتیم. آیا با این تجربیات باز هم آن 
تجربه انصراف خود را مفید می دانید؟« عارف گفت: ســؤال شما یک سؤال اساسی 
است که من نباید جواب دهم. یک طرف قضیه من بودم چون مجری این تصمیم 

بودم. آن هایی که این تصمیم را گرفتند باید جواب بدهند.
وی درباره موضوع سمت نگرفتن در دولت روحانی هم گفت: در یک جلسه ای در 
خدمت آقای روحانی بودیم و دو سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم 
و معاونت علمی. من برای هر ســه پست نفرات مناسب تر از خودم را معرفی کردم. 
این را برای اولین بار می گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که آقای روحانی 

تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد. 
فردی که در دولت اصالحات معاون اول موفقی بوده اگر بنا بود به دولت برود 
معاون اولی بود. وقتی روحانی معاون اولی را پیشنهاد نمی دهد و سه پست دیگر را 
می گوید می فهمم که ایشان می خواهد محترمانه بگوید، آقای عارف شما همان بیرون 
کمک کنید برای ما بهتر اســت. عارف در پاســخ این پرسش که »یکی از انتقادات 
اصالح طلبان به شما در موضوع شورای عالی سیاست گذاری است. چرا این شورا در 
بزنگاه انتخابات مجلس کنار کشید و لیست نداد؟«، اظهار داشت: انتقاد وارد است و 
این روندی بود که به شورا در سال 98 تحمیل شد. من کامال مخالف بودم و موافق 
لیست دادن در کل کشور بودم... منطقی تر بود که لیست می دادیم و سازوکاری که 
االن رســیدیم نشان می دهد که آن روش درست نبوده است. نهاد جدید هم عمال 
شــورای عالی شده است. اسم که مطرح نیست و عمال نهاد اجماع ساز که ان شاءا... 

موفق باشد همان ترکیب اعضای حقوقی به عالوه 50 درصد اعضای حقیقی است.
عــارف درباره تردید درباره نامزدی در انتخابات 1400 هم گفت: تردید نداریم. 

محکم اعتقاد داریم که باید مردم به صحنه بیایند و جریان ما هم محکم بیایند.
عارف با رد حمایت مجدد از نامزد غیراصالح طلب گفت: برای ما هویت خیلی 
مهم است. یک جریان نمی تواند مدعی اداره کشور باشد اما در یک رویداد مهم حضور 
نداشته باشد یا بگوید حضور دارم اما کاندیدا ندارم. این قدر نیروی شایسته در جریان 
اصالحات داریم که به راحتی می توانیم کاندیدای مطلوب و مناسب را ارائه کنیم حاال 
این که رای بیاورد یا نیاورد مسئله دیگری است. وی تصریح کرد من قبل از حمایت 

از روحانی هم با حمایت از نامزد غیراصالح طلب مخالف بودم.
هدف غرب از مذاکره، توافق نیست
خرید زمان برای مهار ایران است

معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی در پاریس فاش کرد هدف غرب از دعوت به 
مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران 

بوده و نه رسیدن به توافق.
»برونو ترتره« در گفت وگو با هفته نامه فرانسوی اکسپرس تصریح کرد: هدف از 
امضای توافق اتمی با تهران در سال 2015 به دست آوردن زمان جهت ُکند و مهار 
کردن فعالیت های اتمی ایران بود. امروز نیز دستیابی به این هدف، از نو در دستور 
کار قرار گرفته است، زیرا غرب می داند که رسیدن به یک توافق گسترده تر با ایران 
ناممکن است. برونو تِرتِره افزود: به رغم پایان یافتن دوره ترامپ هیچ کس دیگر حاضر 
نیست به عقب یعنی به شش سال پیش بازگردد. زیرا از زمان امضای برجام تاکنون 
برنامه اتمی ایران توسعه یافته و تهران قصد دارد محدودیت های اعالم شده در برجام را 
در زمینه های غنی سازی اورانیوم و بازرسی از تأسیسات خود یک به یک نادیده بگیرد.
کارشناس فرانسوی گفت: اگرچه پیشرفت های تهران در زمینه اتمی برگشت پذیر 

هستند، اما، تهران به مهارت های تازه ای نیز دست یافته است.
وی تصریح کرد: بعید اســت که بتوان تهران را به چشم پوشی از پیشرفت های 
خود واداشت. با این حال، به گفته کارشناس فرانسوی، امروز نیز همانند گذشته هدف 

کشورهای غربی در مواجهه با پروندۀ اتمی ایران فقط خریدن زمان است.
برونو ترتره تأکید کرد: هیچ شانسی برای دستیابی به توافقی گسترده تر با ایران 
که شامل محدودیت برنامۀ موشکی و فعالیت های آن در منطقه باشد، وجود ندارد.

دولت به جای اصالح ساختار بودجه
سراغ افزایش نقدینگی رفت

سوءتدبیرهای دولت به افزایش نقدینگی دامن می زند و مانع از اصالح ساختاری 
بودجه می شود.

روزنامه فرهیختگان در تحلیلی خاطرنشان کرده است: برخی هزینه کردهای دولت 
به خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی 
است اما الزاماتی دارد که به نظر نمی رسد چندان در الیحه بودجه سال آینده رعایت 
شده باشد. در سال های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات 
می بود اما به ویژه در دو سال اخیر خالف آن عمل شده است، دوسالی که به  مراتب 

با محدودیت های مالی شدیدتری هم روبه رو بوده ایم. در عوض این کار، دولت فضای 
جامعه را به سمت افزایش انتظارات باال برده است، برای مثال در یک سال اخیر دولت 
حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا 80 درصد افزایش داده، این در شرایطی است 

که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و... روبه رو بوده است.
این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می کند که دولت مشکلی 
به  لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم  شدن چنین فضایی، اصالح بودجه کار سختی 
می شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در الیحه بودجه و 
همچنین اصالحات مجلس و اقتدار جمعی برای اصالح بودجه فراهم نیست. انتظاری 
که در مورد اصالح وجود دارد باید کسری بودجه به صورت روشن تر عنوان شده و منابع 
و مصارف قطعی طرح شود و برای اصالحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. 
منظور از پاســکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه های 
اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه الیحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی ها و 
نامه نگاری هایی در حال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتماال ردکلیات بودجه 

در مجلس نیز به همین مسئله برمی گردد.
قدم اول در اصالح بودجه، جلوگیری از قربانی  شــدن بحث های کارشناسی در 
برابر منافع سیاســی است و در گام بعدی باید واقعی کردن منابع به ویژه درآمدهای 
نفتی در دســتور کار قرار گیرد که بدون این مســاله صحبت کــردن از اصالحات 
ســاختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل های درآمد بودجه 
است که به شدت مغفول مانده، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، 
کاهــش فرارها و منطقی کــردن معافیت های مالیاتی می تواند بــه پایداری منابع 
کمک بزرگی کند. نکته ســوم می تواند در مورد هزینه ها به خصوص بخش حقوق 
و دســتمزدها باشــد که در صورت عدم تعدیل می تواند به افزایش نقدینگی، پایه 
پولــی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاســی نیز به خود می گیرد تا 
جایی که می تواند در شــرایط رکودی و مقطعی کــه بخش خصوصی توانی برای 
 افزایش دســتمزد و حقوق کارکنان خــود ندارد، به افزایش شــکاف طبقاتی و... 

منجر شود.
دنیای اقتصاد: دولت

استقراض های تورم زا را می پوشاند
روزنامه اقتصادی حامی دولت معتقد اســت دولت به خاطر حساسیت عمومی 
نسبت به استقراض، این موضوع را به شکل دیگری انجام داده و به همین دلیل به 

تورم ناشی از رشد پایه پولی دامن می زند.
روزنامه دنیای عصر اقتصاد، در یادداشتی با عنوان »راه فرعی پولی سازی کسری 
بودجه« نوشــت: یکی از ادعاها که گاهی در رســانه ها عنوان می شود آن است که 
دولت بدون اســتقراض از بانک مرکزی توانســته هزینه های خود را پوشش دهد و 
امور جاری خود را به پیش ببرد. در نگاه اول به متغیرهای پولی شاید این سخن به 

نظر صحیح باشد.
اما واقعیت ورای این مسئله است. دولت و بانک مرکزی با حراج اوراق که به شکل 
هفتگی انجام می شــود و همچنین راه اندازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، 
فرصتی را فراهم آورده اند تا کسری بودجه شدید دولت روی متغیرهای پولی به شکل 
حداکثری نمود نیابد. اگر هیچ استقراضی از بانک مرکزی نشده بود، چه بسا رشد پایه 
پولی که اکنون باالتر از ســطح بلندمدت است، بسی پایین تر از آن بود. اما در عین 
حال خود رقم بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ارقام پایه پولی است، کمتر از 
سطح بلندمدت است و همین امر هم باعث می شود تا برخی مدعی باشند استقراضی 
از بانک مرکزی نشده است. نکته دقیقا اینجاست که استقراض صورت گرفته؛ اما نه 
در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی. به بیان دیگر، هر چند کسری بودجه موجب 
استقراض از بانک مرکزی شده، اما در آیتم های دیگری در پایه پولی نمایان شده است.

تســعیر ذخایر صندوق توسعه یکی از اصلی ترین عوامل رشد پایه پولی در دو 
سال اخیر بوده است. مکانیزم به این شکل است که بانک مرکزی، ریال ذخایر را به 
صندوق داده و صندوق آن را به دولت می دهد تا کسری خود را جبران کند. به این 
شکل هرچند رقم ذخایر خارجی بانک مرکزی در پایه پولی افزایش می یابد، اما علت 
رشد پایه پولی کسری بودجه و استقراض دولت است که به شکل استقراض دولت 
از صندوق توسعه درمی آید. مشکل بدتر آن است که این ذخایر خریده شده توسط 
بانک مرکزی، قابلیت فروش ندارد تا بتوان اثر تسعیر را خنثی کرد. با وجود چنین 
برداشت هایی، ادعای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بسی جای سوال دارد. 
از ســوی دیگر تنخواه دولت از بانک مرکزی به ســطح 6 درصد بودجه رسیده 
که این افزایش نیز بر رشد پایه پولی موثر بوده است. هر زمان درصد تنخواه، رشد 
یابد، پایه پولی رشد می کند. از سوی دیگر اگر دولت قادر نباشد در پایان سال میزان 

تنخواه را بازگرداند، خود این نیز موجب رشد پایه پولی می شود.
همین دو منبع ذکرشــده که هیچ کدام در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی 
نمود نمی یابد، اما از دل کسری بودجه آمده و بر پایه پولی و تورم موثر است. از این 
رو افتخار به این موضوع که از بانک مرکزی استقراض نشده، سخن مبتنی  بر واقعیت 

نیست و صرفا می توان گفت به دلیل حساسیت عموم، استقراض به شکل دیگری انجام 
شده اما رشد پایه پولی و تورم ناشی از آن به قوت خویش باقی است.

قیمت ها را باال می برند
اما نمی خواهند پاسخگو باشند

وزیــر نفت و مدعیان اقتصاد لیبرالــی و آزاد نباید بی تدبیری های خود را پای 
مقدسات بنویسند.

روزنامــه جوان در یادداشــتی انتقادی نوشــت: وزیر نفت برای پاســخ دادن 
به پرســش هایی دربــاره تغییرات بهای حامل های انــرژی و خوراک صنایع گفت 
قیمت ها دست خداســت! بیژن زنگنه در پاسخ به انتقادات مبنی بر قیمت گذاری 
صنایع پایین دســتی می گوید: »قیمت ها دست خداست. هیچ دولتی نمی تواند در 
قیمت گذاری ها دخالت کند و انتظار نتایج مطلوبی را داشته باشد.« این را وزیر دولتی 
گفته که در حوزه قیمت گذاری هر کاری خواسته انجام داده و بدون توجه به تبعات 
اقدامات خود، اقتصاد کشور را به هر سو که می خواهد می کشاند، البته دیدگاه وزیر 
نفت در این حوزه، غوطه ور بر نظریات دوست صمیمی خود، یعنی عباس آخوندی 

است که کاًل اعتقاد دارد همه چیز را باید آزاد کرد!
چنین رویکردی در اظهارات این چند سال وزیر نفت بار ها مشاهده شده است؛ 
وزیری که می گفت نباید با کارت ســوخت و سیستم مدیریت مصرف بنزین، برای 

مردم دردسر ایجاد و قیمت ها را باید رها کرد!
وزیر نفت از قیمت گذاری دولتی برای خوراک صنایع و حامل های انرژی انتقاد 
می کند ولی خود، در این حوزه بیشترین دخالت ها را داشته است. اگر آقای زنگنه 
عمیقاً به این موضوع اعتقاد دارد چگونه اســت که برای قیمت خوراک تصمیمات 
شخصی خود را در نهاد های باالدست »می پزد« و مصوبه افزایش یا کاهش قیمت را 
می گیرد. اگر قرار است بازار برای این چالش تصمیم بگیرد، چگونه است که قیمت 
خوراک گازی پتروشیمی ها افزایش می یابد و از سوی دیگر، تخفیف هایی برای خوراک 
پاالیشگاه های نفتی در نظر می گیرد؟  اگر قرار است قیمت ها از دل بازار بیرون بیایند، 
بفرمایند که کدام بازار با چه مکانیسم و چه بازیگرانی؟! اگر منظور آن است که صنایع 
وابسته به دولت و خصولتی ها قیمت را چکش بزنند، ناگفته پیداست که چه اتفاقی 

در بطن تصمیمات مقام عالی وزارت در حال رخ دادن است. 
»دو نبش« بازی کردن در دولتی که هر دخالت قیمتی را وظیفه خود می داند، 
اصوالً با نگاه خاص وزیر نفت همسو نیست که هرگاه به سودش باشد، قیمت ها را 
تغییر می دهد و هر زمان که درباره نحوه قیمت گذاری ها انتقادی به وی وارد می شود، 
همه چیز را تقصیر »خدا« می اندازد. مقام عالی وزارت، بهتر از هر کسی می داند طی 
ســال های اخیر خودش بیشترین حضور در حوزه قیمت گذاری را داشته است ولی 
امروز، چنان از لزوم عدم ورود دولت به این حوزه سخن می گوید که هرکس نداند، 
ممکن است اسیر این باور غلط شود که آقای زنگنه، خود را از هرگونه دخالت قیمتی 

کنار کشیده است.
اصالح طلبان مجبورند
این تناقض را حل کنند

اصالح طلبان باید قبل از هر تحرک انتخاباتی این تناقض را حل کنند که باالخره 
رئیس جمهور را دارای اختیار می دانند یا بی اختیار؟!

مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: طیفی از اصالح طلبان سال هاست 
بر این طبل می کوبند که رئیس جمهور در ایران فاقد اختیار است.

وقتی رئیس جمهور محترم در روز 22 بهمن امسال فهرستی از اقدامات دولت 
را برمی شمرد، ذهن نگارنده مرتب بین بی اختیاری و این همه کار رفت و برگشت 
می کرد. پس از سال ها مطالعه دریافتم وقتی طیف فوق الذکر می گویند رئیس جمهور 
فاقد اختیار اســت، یعنی سه کار را نمی تواند انجام دهد: 1- اختیار تغییر نوع نظام 
سیاسی را ندارد. 2- یکطرفه نمی تواند مقابل غرب زانو بزند. 3- اختیار وارد کردن 
اپوزیسیون را به قدرت و حکومت ندارد. اصالح طلبان عارف را به دلیل ورود نکردن وی 
به این سه مقوله عقب کشیدند و بعداً شکوری راد، نوشت »عارف وفادار به نظام است نه 
اصالح طلب.« بنابراین وقتی از رئیس جمهور شجاع حرف می زنند یا اکثر کاندیدا ها به 
دل شان نمی نشیند، منظور اقدام در آن سه مقوله است و عبور از خاتمی هم به خاطر 
همین سه اصل کلید خورد. اما کاش یکپارچه می گفتند رئیس جمهور فاقد اختیار 

است. اظهارنظر طیف ذکر شده در این باره شترگاو پلنگی است.
اصالح طلبان بار ها از دوران خاتمی به عنوان نقطه عطف یاد کرده اند. حال آنکه 
رئیس جمهور را فاقد اختیار می دانند. واقعیت تلخ این است که جماعت مذکور خود 
را »پدر دموکراســی« در ایران می دانند و فرضشان این است که رأی از سرچشمه 
یا به سوی ما جاری است یا در انسداد و انحراف است. در همین انتخابات 1398 با 
اینکه شخصی شناخته شده )مجید انصاری( سرلیست تهرانشان بود رأیشان به 70 
هزار نفر نرسید، حال آنکه در طیف مقابل رأی سرلیست نسبت به چهار سال قبل 
بیش از 200 هزار رأی رشد داشت.  باید عقالی جریان اصالحات که خود را جریان 
سیاسی می دانند )و نه یک جنبش اجتماعی( در اتاق های فکر خود فکری به حال 
تناقضات و تعارضات بکنند. در عین حال توضیح دهند که چرا حدود 20 نفر را برای 
یک کرسی بدون اختیار در صف بررسی قرار داده اند؟ چرا برای مسیری که شما را 
به هدف نمی رساند، اینقدر دست و پا می شکنید؟ رئیس جمهور طبق قانون اساسی 

)هر که باشد( وظایف و شعارهایش باید در چارچوب سیاست های کلی نظام باشد.

1- خانم نیکی هیلی یکی از ضدایرانی ترین عناصر دولت سابق آمریکا، اخیرا 
ضمن اعالم پشیمانی و شرمندگی به خاطر همکاری با دولت ننگین و تروریست 
ترامپ، در باره هدف اصلی تحریم ها علیه ایران گفته است: »می خواستیم اقتصاد 
ایران را چنان تضعیف کنیم تا شاهد تظاهرات خیابانی باشیم.« به بیانی دیگر و 
روشن تر هدف تحریم ها مثل سایر تاکتیک ها و دشمنی های دیگر در عرصه های 
مختلف، مقابله با اصل نظام و محو سیرت و تاثیرات انقالب است. و این البته 
هدف کهنه و همیشگی شیطان بزرگ در باره انقالب اسالمی است. هدفی که 
از پیروزی انقالب اسالمی یعنی قبل از اینکه دولت ترامپ در کار باشد از سوی 
گردانندگان اصلی نظام سرمایه داری و تمدن غرب در دستور کار قرار گرفته و 
بدون تردید بعد از ترامپ هم از طرف دولت جدید- ولو مثال دموکرات- »باید« 
ادامه داشته باشد! این واقعیتی غیر قابل انکار و همراه با ده ها مصداق و سند 
اســت که دموکرات و جمهوریخواه، بایدن و ترامپ، هر تفاوت و اختالفی که 
با یکدیگر داشته باشــند و مواضع ناهمسانی در باره هر چیز و هر جاداشته 
باشند)چین، روسیه، آمریکای التین، شرق دور، ارتجاع عرب و...( در مقابله تمام 
عیار با ایران انقالبی و انقالب اسالمی کوچکترین اختالف دیدگاه و نظری ندارند. 
هدف هر دو، دشمنی آشتی ناپذیر و جنون آمیز با انقالب اسالمی است. در این 
باره بر خالف میل و القائات بی امان دلدادگان غرب و هویت باخته های داخلی، 
روزی نیست که اظهار نظری که موید این نظر باشد به گوش نرسد. همین چند 
روز پیش بود که »الرنس دیوید سن« تحلیل گر آمریکایی در نشریه ای )کانتر 
پانچ( نوشت: دولت بایدن، علیه ایران، رویکردی مشابه با سیاست های ترامپ 
اتخاذ کرده است...« او در بخش دیگری می نویسد »تحریم های آمریکا علیه 
ایران امروز دیگر تحریم های ترامپ نیست بلکه بایدن با مخالفت با برداشتن 
تحریم ها علیه ایران)7فوریه 2021( اکنون مالک این نمایش ترسناک)تحریم 

علیه ایران( است...«
2- یکی از سنت های الهی و درس های تاریخ که منحصر به عصر و زمان 
خاصی نیست ومربوط به جغرافیا و قومیت خاصی هم نمی شود، این است که 
خواسته و نقشه دشمنان بیرونی وقتی عملی و موفق می شود که شرایط و عوامل 
و باالخره عناصری از »درون« با او همراهی و همکاری نمایند. هیچ جامعه ای، 
و هیچ دولت و تمدنی تا زمانی که از درون قرص ومحکم است دشمن خارجی 
نمی تواند او را شکست دهد و ساقط کند. در این باره تاریخ مثال ها و شواهد 
فراوان در برگ های خود ثبت کرده است سقوط امپراتوری های هخامنشی و 
صفوی در ایران، افول امپراطوری بنی عباس و عثمانی در جهان اسالم و فروپاشی 
امپراطوری رم و آزتک در اروپا و آمریکا بیش از آنکه به دلیل قدرت دشــمن 
بیرونی باشد، حاصل »انحطاط درون« بوده است. همچنین عالوه  بر تذکرات 
کتب آسمانی و پیامبران الهی، سخنان هشدار دهنده بسیاری در این باره از 
قول حکما و فالسفه و عالمان تاریخ برجای مانده است. بنابراین اصل تاریخی 
اگر دشمنان این آب و خاک باهمه دشمنی های علنی و وحشیانه و موذیانه خود 
طی بیش از چهاردهه اخیر در مصاف با انقالب اسالمی کاری از پیش نبرده و در 
همه حمالت و هجمه های خود شکست خورده و رسوا شده اند یکی از دالیل 
اصلی آن حتما این بوده است که انقالب و کشور، مردم و مسئوالن و... از درون 
محکم و متحد بوده و اجازه نداده  اند فردی یا گروهک و جریانی- با همه تالش ها 
و خیانت هایی که مرتکب شده و »گرا« هایی که داده اند- پازل و نقشه دشمن را 

در داخل کامل کنند و... راه را برای ورود و سلطه او هموار نمایند.
3- دشمنان، علیه انقالب اسالمی و برای از نفس انداختن و توقف حرکت 
تاریخی و تمدن ساز ملت ایران دست به هر حربه و ترفندی زده اند، طی این 
42 سال، خباثت و شرارت و جنایتی نبوده که به آن دست نزده باشند. ساده 
اندیشــی و از سر مرحله پرتی یا خود را به کری و کوری زدن است که حرف 
دشمن را باورکنیم که این همه صرفا به خاطر مسائل هسته ای  ایران است. یا 
برای متوقف کردن پیشرفت های تسلیحاتی و صنایع موشکی ایران است و یا 
این جنایتکاران ضد بشر که بزرگ ترین جنایت ها و خباثت ها را در باره بشریت 
مرتکب شده اند به خاطر حقوق بشر با ایران انقالبی مشکل دارند.... اینها همه 
بهانه است؛ دلیل اصلی این دشــمنی ها اصل وجودی انقالب اسالمی است. 
مشکل و مشغله اصلی که 42 سال است ذهن و فکر و توجه سردمداران تمدن 
سرمایه داری را به خود مشغول داشته و خواب خوش را برآنها حرام کرده است 

اصل برپایی و بعد تثبیت و تداوم خروشان انقالب اسالمی است.
4- در باره جنگ اقتصادی و تحریم های غیر انسانی و وحشیانه شیطان 
بزرگ و همپالکی های اروپایی اش هم داستان باید همین باشد. یک بار دیگر 
حرف های خانم هیلی را مرور کنیم. او می گوید می خواستیم اقتصاد ایران را 
تضعیف کنیم میان مردم و مسئوالن چنان جدایی و اختالفی ایجاد کنیم تا 
مردم ناراضی و عاصی از فشار اقتصادی تنها راه پیش روی خود را در صف کشی 
علنی علیه نظامی که خود برپاکرده ببینند و به خیابان ها بریزند و... دشمن 
شاد شوند. البته در اینجا هم از آنجا که دشمن، ایران و مردم ایران و فرهنگ 
و اعتقادات و جامعه شناسی و... آن را نمی دانند به نتیجه مطلوب نرسیده اند. 
اما باید ســخت مراقب و هشیار بود که از »درون« افراد یا باندها و جریاناتی 
خواسته و یا ناخواسته در زمین دشمن، و مطابق میل و آرزوی او علیه مردم 
و انقالب اسالمی بازی نکنند. چرا که همانطور که با رجوع به تاریخ  اشاره شد 
تا جامعه ای از درون قرص و محکم باشد محال است دشمن خارجی بتواند به 

اهداف خود برسد.
5- بر خالف آنها که دل در گرو غرب دارند و در ضمن ادای روشنفکر بودن 
و واقعگرایی و امروزی بودن را درمی آورند و در پرونده و ســابقه تاریخی آنها 
جز اهانت و تحقیر این ملک و ملت و احساس حقارت در برابر غرب و بدتر از 
همه خیانت و تحمیل قراردادهای ننگین وطن فروشانه ثبت نشده، مردم ایران، 
دست دشمن را خوانده اند. با رجوع به سابقه و گذشته نه چندان دور، نیت ها و 
انگیزه های آنها را می شناسند. و این شناخت دلیل اصلی صبر و استقامت آنها 
در برابر انواع خباثت ها و شرارت های دشمن است. عامل نومید کردن دشمنی 
است که به قول خانم هیلی منتظر است تا فشار اقتصادی و تنگناهای معیشتی 
آنها را از پای درآورد، آن چنانکه، بنا بر خواست دشمن رفتار کند.در قبال چنین 
مردم و دشمنانی وظیفه مسئوالن و کسانی که امور جامعه و مملکت را اینجا و 
آنجا برعهده دارند، خیلی روشن است. آنها هم باید مثل این مردم دشمن زخم 
خورده را بشناســند و باور کنند این دشمن وجود یک ایران مستقل، آزاده و 
عزتمدار را خار چشم خود می داند و هرگز نمی تواند آن را تحمل کند، بنابراین 
باید از او کامال قطع امید کنند. درعوض باید عمال- نه فقط در حرف و سخن 
-قدرشناس این مردم فهیم و آگاه باشند و تحمل و صبر آگاهانه و استقامت 
مومنانه آنها را با خدمتگزاری خالصانه و تالش بی امان و جهادی برای خنثی 
کردن تحریم ها و... پاسخ دهند. دشمنان را باید مثل عرصه نظامی در تهاجم 
اقتصادی هم نومید کرد. همان طور که بعد از شروع جنگ تحمیلی با تکیه بر 
توان و دانش داخلی حرکت انقالبی و سازنده به سوی خودکفایی نظامی را آغاز 
کردیم تا آنجا که امروز دشمن از توان نظامی و تسلیحات موشکی ایران سخت 
به هراس افتاده است، و این باره اعتراف هم می کند، باید باور کنیم دشمن یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار را با ما شــروع کرده است. او به زعم خود« پاشنه 
آشیل« را پیدا کرده و به هیچ قیمت آن را رها نمی کند وبه طور وحشیانه هم 
ادامه می دهد، و در این جنگ اقتصادی هم جز بر پای خود ایستادن و تکیه به 
داشته های بکر و خدادادی و امکانات سرشار طبیعی و جغرافیایی و همچنین 
انسانی و معنوی و... راهی برای خنثی و درهم شکستن تهاجم دشمن و رسوا 

کردن او وجود ندارد.
6- غفلت از درون، دســت روی دست گذاشتن و چشم امید به دشمنان 
خونی این ملک وملت داشتن، خواه و ناخواه به رهابودگی اقتصاد، فقدان نظارت، 
جوالن داللیسم افسارگسیخته، گرانی، سختی معیشت مردم خاصه طبقاتی که 
در همه میادین نفسگیر و مردافکن  در دفاع از انقالب و نظام با خلوص تمام سینه 
سپر کرده و عزیزان خود را روانه قربانگاه کرده اند، دست درازی به بیت المال 
و ولنگاری مالی، وادادگی و باالخره همکاری پنهان و غیرعلنی بعضی کسانی 
که به غلط ردای مسئولیت به تن کرده با منفعت پرستان و حرام خواران و... 
منجر می شود و اینها آفاتی است که از درون چون موریانه عمل می کند و دقیقا 
چیزی است که دشمن می خواهد و به دنبال آن است. یکی از اصلی ترین علل 
ایجاد کننده این آفات هم فساد برخی از کارگزاران و فامیل بازی و عدم رعایت 
مالک های مدیریتی مثل شایسته ســاالری و رواداشتن تبعیض و... است که 
پایه های اجتماع را سست و میان مردم بدبینی وتفرقه و نفرت پراکنی می کند... 
و در نهایت مانع از وحدت و همدلی مردم )که بزرگ ترین عامل پیروزی انقالب 
و تداوم آن تا به امروز بوده( و سالمت جامعه و حرکت بالنده و پرنشاط کشور 
به سوی »تحول« و »قوی شدن« و »پیشرفت« می شود؛ این همه تاکید اکید 
و توصیه مکرر و هشدار گونه بزرگان دین در رعایت حق الناس و محافظت از 
بیت المال از همین روست. این علی)ع( است که می فرماید »انصف اهلل و انصف 
الناس و من خاصه اهلک و من لک فیه هوی من رعیتک«)نهج البالغه نامه 53( 
تفسیر این سخن در کالم رهبری چنین است »در باره خودت، در باره دوستان و 
خویشاوندان و رفقای خودت؛ رعایت انصاف را در قبال مردم و خدا بکن؛ یعنی 
اختصاص و امتیاز به آنها نده؛ یعنی همین چیزی که دوستان عزیز فرنگی مآب 
ما به آن » رانت خواری« می گویند... »این کارها نتایج و پیامدهای منفی دارد« 
این کار جزو کارهای ضد مردم ساالری است... باید با این فسادها مبارزه شود. 
برادران و خواهران عزیز! تا این فســادها در مجموعه کارگزاران کشور وجود 
داشته باشد، توانایی کار وجود نخواهد داشت و پیشرفت امکان ندارد؛ هرکار 

هم بکنید امکان نخواهد داشت...«

دشمن شناس باشیم، مثل مردم!

یادداشت روز

سیدمحمد سعید مدنی

صفحه 2
چهارشنبه 2۹ بهمن ۱۳۹۹
۵ رجب ۱۴۴2 - شماره 22۶۸۸

فارن پالیسی: 

برجام اهرم فشار آمریکاست
ایران با اقتصاد مقاومتی فشار حداكثری را مهار كرد

آیت اهلل خاتمی: 

انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
چهارم اسفند برگزار می شود

سرویس سیاسی- 
فارن پالیســی در گزارشی با 
 اشــاره به اینکه برجام اهرم فشار 
آمریکاســت، تاکید کرد: ایران با 
حداکثری  فشار  مقاومتی  اقتصاد 

را مهار کرد.
پایــگاه آمریکایی فارن پالیســی 
در یادداشــتی ضمن تاکیــد بر بی اثر 
بودن حفظ رویکرد و اســتراتژی فشار 
حداکثری، به اختالف نظر شکل گرفته در 
دولت »جو بایدن« بر سر موضوع برجام 
پرداخته و نوشــت، اگرچه تحریم های 
آمریکا مشــکالتی برای ایران ایجاد و 
دسترسی این کشــور به منابع مالی را 
محدود کرد، امــا در تغییر رفتار ایران 
در زمینه برنامه هسته ای موثر نبود؛ در 
واقع ایران امتیــازات مازادی نداد و در 
عوض با تقویت فعالیت های هسته ای و 
برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای، 
استراتژی ایجاد اهرم فشار را دنبال کرد.
فارن پالیســی در ادامه نوشــت: 
از این رو باید گفــت، تهران در مقابل 
فشــار حداکثری، اهرم فشار خود را از 
طرق مختلفی مانند افزایش توانمندی 
نظامــی در خلیــج  فــارس، افزایش 
فعالیت های هسته ای، سرمایه گذاری در 
تنوع  مقاومتی،  اقتصاد  زیرساخت های 

اقتصادی و... افزایش داد.
در ادامــه گــزارش آمده اســت: 
به کارگیری اهرم تنها در صورتی معنادار 
است که بتوان از آن نتایج مطلوب گرفت. 
در غیــر این صــورت نمی تواند به یک 
راهبرد گفت وگوی موثر و پایدار بینجامد. 
با زنده کردن توافق هســته ای، ایاالت 
متحــده اهرمی را از دســت نمی دهد. 
در ادامــه اگر ایــاالت متحده به خوبی 
کارت های خود را به بازی بگیرد می تواند 
گفت وگوها پیرامون برنامه هسته ای و 

فعالیت های منطقه ای را رقم بزند.
شکست فشار حداکثری

فارن پالیسی در این گزارش تاکید 
کرد: با همــه تحریم های به کار گرفته 
شده توســط دولت قبلی آمریکا، ایران 
امروز به هیچ وجه در آستانه سقوط یا 
فروپاشی قرار ندارد. پیش بینی می شود 
که ایران در سال 2021 شاهد یک بهبود 
اقتصادی نیز باشد. به این ترتیب، ایاالت 
متحده باید ســریعا به توافق برگردد و 
سرعت پیشرفت برنامه هسته ای ایران 

را متوقف کند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: 
از آنجا که گفت وگو با تهران قبل از هر 
توافقی دور از انتظار است، بازگشت به 
توافق مجال بیشتری برای گفت وگوهای 

بعدی فراهم می کند. یکــی از اجزای 
مهم اهرم فشــار ایاالت متحده کاهش 
تحریم هاســت. لغــو تحریم ها تقویت 
اقتصادی یک شبه ایران را رقم نمی زند 
تــا گفت وگوهای بعدی را بی اثر کند یا 
ایران را موفق به تامین مالی فعالیت های 
منطقه ای خــود نماید. با لغو تحریم ها 
جنبه عملیاتی تجارت نیز تسهیل نخواهد 
شــد و تنها یک بهبود کند اقتصادی را 
شاهد خواهیم بود. فارن پالیسی ادامه 
داد: برای اینکه دولــت روحانی بتواند 
تندروهای داخلی را متقاعد کند باید در 
چند هفته آینده روند بازگشت به توافق از 
سر گرفته شود. در غیر این صورت، دولت 
ایران مجبور اســت اقدامات شدیدتری 
مانند توقف بازرسی های هسته ای را در 
دســتور کار قرار دهد. توصیه نویسنده 
گزارش به »واشنگتن« با توجه به ناکامی 
استراتژی فشار حداکثری در کسب نتایج 
سیاسی مورد نظر آمریکا، بازگشت سریع 

به برجام است.
این رســانه آمریکایی تاکید کرد: 
با بازگشــت به برجام، ایاالت متحده، 
هم می توانــد تاثیر مخرب تحریم های 
اقتصــادی را حفظ کنــد و هم از گذر 
دیپلماسی پایدار نتایج مطلوب سیاسی 
کســب نماید. همچنین دولت بایدن 
در موقعیت بســیار قوی تری برای آغاز 
گفت وگوهای بعدی قرار خواهد گرفت.

به گزارش میزان، نویسنده یادداشت 
در پایــان تاکید کرد، تجربه چهار دهه 
تحریــم ایران از شکســت این رویکرد 
آمریــکا و اروپا حکایــت دارد؛ به نظر 
می رسد پس از گذشــت 4 سال عدم 
موفقیت آمریکا در وادار کردن ایران به 
تغییر رویکرد، زمان تجدید نظر چگونگی 
به کارگیری موثر اهرم ها در واشنگتن فرا 

رسیده است.
توقف اجرای پروتکل الحاقی، 

اهرم فشار ایران
شــبکه الجزیره در گزارشی اعالم 
کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از 
سوی ایران می تواند اهرم فشاری علیه 
واشنگتن برای برداشتن تحریم ها باشد.

الجزیره در ادامه نوشت: در فاصله 
چند روز باقی مانده تا موعد 21 فوریه)3 
اسفند( تغییری در موضع ایران درباره 
توقف عمل به پروتــکل الحاقی که به 
نظارت آژانس بر فعالیت هسته ای مربوط 
است، دیده نمی شود. از دیدگاه وزارت 
خارجه ایران، تهران هنوز  هیچ تغییری 
در سیاست واشنگتن درخصوص توافق 
هسته ای مشاهده نکرده است و تحریم ها 

همچنان ادامه دارد.

هیچ اصرار و عجله ای برای 
بازگشت آمریکا به برجام نداریم

رهبر معظم انقالب - 19 دی 99- 
در بیانات حکیمانه فرمودند: »این بحث 
را مطــرح می کنند که آمریکا به برجام 
برگردد یا برنگردد؟ جمهوری اسالمی 
هیچ اصرار و عجله ای برای بازگشــت 
آمریــکا به برجام نــدارد، بلکه مطالبه 
منطقی ما رفع تحریم ها و بازگرداندن 
حق غصب  شده ملت است که این وظیفه 
آمریکا و اروپایی های دنباله  رو آن است«.
ایشان در ادامه تأکید کردند:»اگر 
تحریم ها برداشته شد بازگشت آمریکا 
بــه برجام معنا می دهد البته مســئله 
خســارت ها که جزو مطالبات ما است 
در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، اما 
بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به 
برجام حتی ممکن است به ضرر کشور 
هم باشد... عمل کردن جمهوری اسالمی 
به همه تعهدات خود در شــرایطی که 
طرف مقابل به همه تعهدات خود عمل 
نمی کند، بی معنی است. البته اگر آنها به 
تعهدات خود بازگردند ما نیز برمی گردیم، 
همچنان که بنده از ابتدای برجام گفتم 
اقدامات باید به صورت متناظر و »کار و 
تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما« باشد 
کــه البته این، اوِل کار انجام نگرفت اما 

اکنون باید انجام شود«.
خنثی کردن تحریم

رهبر معظم انقــالب همچنین - 
19 بهمــن 99- در دیــدار جمعی از 
فرماندهــان نیروی هوایــی و پدافند 
هوایی ارتش 5 محــور را درباره برجام 
مطرح کردند: اول اینکه، در جمهوری 
اسالمی ایران هیچ کس گوشش بدهکار 
مهمل گویی های افراد بدون استحقاق در 

آمریکا و اروپا نیست.
دوم اینکــه، بر اســاس منطق و 
اســتدالل، آمریکا و سه کشور اروپایی 
که تعهــدات برجامی خــود را زیر پا 
گذاشته اند، حق تعیین شرط و شروط 
برای برجام ندارند. ســوم اینکه، طرفی 
که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط 
بگذارد، جمهوری اســالمی ایران است 
چرا که از اول به همه تعهدات برجامی 
خود عمل کرد ولی آنها تعهدات خود را 

نقض کردند.
چهارم اینکــه، ایــران هنگامی به 
تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت 
کــه آمریکا همه تحریم ها را در عمل و 
نه در حــرف یا بر روی کاغذ، لغو کند.
پنجم اینکه، پس از راستی آزمایِی صحت 
لغو تحریم ها، جمهوری اسالمی ایران به 
تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت. 

این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت 
جمهوری اســالمی و مورد اتفاق همه 
مسئوالن است و هیچ کس از آن عدول 

نخواهد کرد.
رهبر معظم انقالب - 26 آذر 99- 
نیز فرمودند: »رفع تحریم دست دشمن 
اســت، و خنثی کردن تحریم دست ما 
است، غیر از این است؟ ما که نمی توانیم 
خودمان رفع تحریم کنیم، دشمن باید 
رفع تحریم کند اّما خودمان می توانیم 
این تحریــم دشــمن را خنثی کنیم. 
پس این مقّدم است، این درست است، 
بیشتر دنبال این باشیم. البّته نمی گویم 
دنبال رفع تحریم نباشیم؛ چرا، واقعاً اگر 
بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت 
هم نباید تأخیر کنیم. البّته چهار سال 
است تأخیر شده ]یعنی[ از سال 95 بنا 
بوده همه  تحریم ها یکباره برداشته بشود 
]اّما[ تا االن نه فقط برداشته نشده، زیاد 

هم شده«.
ایشــان در ادامه تصریــح کردند: 
»اگــر بتوان با روش درســت، عاقالنه، 
ایرانی- اسالمی و عزتمندانه تحریم ها را 
برطرف کرد باید این کار را انجام داد اما 
تمرکز عمده باید بر خنثی سازی تحریم ها 
باشد که ابتکار آن به دست شما است«.

برجام و انتخابات ایران
آمریکایــی،  خبــری  پایــگاه 
سی ان بی ســی در گزارشــی نوشت: با 
توجه به ضرب االجل 21 فوریه )ســوم 
اسفند( ایران برای کنار گذاشتن برخی 
تعهداتش از قبیل اجرای پروتکل الحاقی، 
این بحران باید قبل از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران مهار و کنترل 
شــود. الزم به ذکر است که نامه توقف 
اجرای اقدامــات داوطلبانه ایران تحت 
برجــام، 27 بهمن ماه تحویل مدیرکل 
آژانس شد و از این نهاد خواسته شد در 
اسرع وقت اقدامات الزم را برای اجرای 
درخواســت های ایران به منظور توقف 
اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای 

پروتکل الحاقی، به عمل آورد.
گزارشی  در  کارنگی«  »اندیشکده 
تحلیلی با عنوان »اروپا در کجای توافق 
هســته ای ایران قرار دارد؟« به بررسی 
بن بســت کنونی در ارتبــاط با برجام 
پرداخت و از نقش منفعالنه طرف های 
اروپایی این توافــق علی رغم ادعاهای 
ماه های گذشــته درباره قصدشان برای 

حفظ برجام ابراز تعجب کرد.
در این گزارش آمده است: اروپا باید 
از مخفی شدن پشت آمریکا در موضوع 

برجام دست بکشد.

ســخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس خبــرگان اعالم کرد: 
انتخابــات هیئت رئیســه و 
این  تخصصی  کمیسیون های 
مجلس، روز دوشــنبه چهارم 
سابق  ســاختمان  در  اسفند 

مجلس برگزار می شود.
  آیت اهلل ســید احمد خاتمی، 
ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان بــا اعالم خبر فوق افزود: 
این انتخابات، نخستین دستور کار 
مجلس  رسمی  اجالس  هشتمین 

خبرگان است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی دبیرخانــه مجلس 
خبــرگان، وی ادامــه داد: در این 
رئیســه  هیئت  اعضای  انتخابات، 
اعــم از رئیس، نواب، منشــی ها و 
کارپردازان برگزیده می شوند و اگر 
فرصت شود، اعضای کمیسیون ها 
نیز انتخاب می شــوند وگرنه طبق 
اختیارات هیئت رئیســه، اعضای 
سابق کمیسیون ها ابقا خواهند شد.
آیت اهلل خاتمی گفت: هشتمین 

اجالس رسمی خبرگان از ساعت 
هشــت صبح دوشــنبه با رعایت 
کامل شــیوه نامه های بهداشتی با 
نطق آیت اهلل احمد جنتی، رئیس 

مجلس خبرگان آغاز می شود.
ســخنگوی هیئــت رئیســه 
مجلــس خبرگان افــزود: پس از 
آیین افتتاحیــه، انتخابات هیئت 
رئیســه مجلس خبــرگان برگزار 
می شــود و در ادامه؛ اعضای گروه 
پنج نفره تدوین بیانیه پایانی این 

اجالس برگزیده خواهند شد.
وی اصالح آیین نامه انتخابات 
این مجلس را دستور کار دوم این 

دوره از اجالس خبرگان برشمرد.
آیت اهلل خاتمی دیدار حضوری 
اعضای مجلس خبــرگان با رهبر 
معظم انقالب را از دیگر برنامه های 
این دوره از اجالس رسمی خبرگان 

اعالم کرد.
رســمی  اجالس  هشــتمین 
علــت  بــه  خبــرگان  مجلــس 
محدودیت های کرونایی، یک روزه 

برگزار می شود.

گفت و شنود

مهارت!
گفت: وزیر ارتباطات گفته است »اینترنت ملی جعلی است«!

گفتم: یعنی اینترنت همه کشــورهایی که اینترنت ملی 
دارند، جعلی است؟!

گفت:  ای عوام! منظورش این اســت کــه ایران توان الزم برای 
اینترنت ملی را ندارد!

گفتم:  حرف ایشان با آن غربزده خودباخته ای که می گفت 
ایران توان ساخت یک آفتابه را هم ندارد! و آن دیگری که 
می گفت باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشویم و یا آن یارو 

که می گفت ایران باید نوکر غرب باقی بماند چیست؟!
گفت: فرقشان این است که آنها اینهمه تحوالت و پیشرفت های 
علمی ایران را ندیده بودند و آن چرندیات را می بافتند ولی این وزیر 
محترم توانمندی های کشــورمان را دیــده ولی بازهم تا این  اندازه 

احساس خود کم بینی دارد!
گفتم:  به یارو گفتند بیا در این فیلم یک نقشی برعهده 
بگیر! مثاًل پلیس، قاتل، بانکدار، پستچی و... گفت؛ اجرای این 
نقش ها از عهده من خارجه! گفتند خودت بگو چه نقشی بهت 

بدیم؟ گفت؛ من نقش جنازه را بازی می کنم.
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