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* فرماندهان ما در زمان جنگ که بیشــتر جوان هم بودند، خودشــان جلوتر از 
نیروهایشان بودند ولی آقای روحانی جلسه سران سه قوه را به خاطر رفتن آقای 
قالیباف به عیادت بیماران کرونایی )البته با رعایت پروتکل های بهداشتی( کنسل 

کرد. مرحبا به این روحیه انقالبی!!
0918---2245
* در خصوص اظهارات عجیب جناب رئیس جمهور که گفتند وقتی سیل آمد باید 
فرار را برقرار ترجیح داد باید بگویم در این سیل مشکالت اقتصادی و معیشتی و 
کرونایی که ملت را درگیر کرده است هم طبق فرمایش ایشان، شخص رئیس جمهور 
باید میدان را ترک کند و فرار را برقرار ترجیح بدهد؟!... این طرز تفکر رئیس جمهور 
حاصلش همین وضعیت کنونی دولت است. ضمن اینکه این صحبت، توهین بسیار 
بزرگی به پزشــکان و پرستاران جان برکف بود که در این مدت، از سالمت مردم 

دفاع کردند. 
عباس کاشفی
* وقتی مسئولین کاخ نشین باشند گره ای از مشکالت کشور و مردم باز نخواهد شد. 

چون این گونه دولتمردان در قبال مشکالت مردم، خود را به ناشنوایی می زنند.
0912---7345

* با کمال تأسف در سی سال آینده کشورمان جز کشورهای پیر جهان خواهد بود. 
بزرگ ترین خیانت را به قشر جوان کسانی کردند که مسکن مهر را مزخرف تلقی 
کردند ولی خودشان هیچ کاری برای حل مشکل مسکن جوانان در دوره صدارتشان 
نکردند... دستگاه قضایی باید چنین مدیران ناالیق را به پای میز محاکمه بکشاند. 
اگر مشکل اشتغال و مسکن جوانان حل شود، بسیاری از مشکالت جامعه و از جمله 

خطر پیری جمعیت رفع خواهد شد.
0938---8688
* وجود ستون پنجم دشمن در داخل نظام را باید جدی گرفت. همین االن هم برای 

پاکسازی انقالب دیر شده سهل انگاری در این کار انقالب را به قتلگاه خواهد برد.
0911---0049

* آقایان مسئولی که مرتب در تلویزیون از خطرات بیماری کرونا برای مردم می گویید! 
ماسک هر عدد 2000 تومان است، دریافتی بنده مستمری بگیر تأمین اجتماعی دو 
میلیون و دویست هزار تومان است. این دریافتی را کجا هزینه کنم؟! برای خورد و 
خوراک، درمان، اجاره و... که هر روز و هر ساعت هزینه هایش افزایش می یابد؟ این 
مبلغ قبل از 10 روز تمام می شود. کجای دین اسالم توصیه کرده است مسئولین 

دولتی در ناز و نعمت و رفاه زندگی کنند و مردم در فقر و گرفتاری؟
0913---9745
* خواســتم از رئیس جمهور محترمی که در این چند سال فقط وعده های عملی 
نشده به مردم داد گالیه کنم، در شهری مثل بهبهان خرید یک آپارتمان کوچک به 
قیمت میلیارد رسیده است. االن خرید خانه و حتی خودرو برای قشرهای ضعیف و 
متوسط تبدیل به یک آرزو شده است. از نمایندگان خوب و انقالبی مجلس هم تقاضا 
داریم در حوزه معیشت و اقتصاد و مسکن و خودرو و علت گرانی آنها ورود کنند.
0916---0898

* آقای جهانگیری! شما خودتان در پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفتید 
و آنها را به این مشقت ها گرفتار کردید؟ و حاال به چه کسی اعتراض دارید؟ به آقای 

روحانی یا آقای جهانگیری یا هیئت دولت؟!
0912---8455
* کاش برجام یک گالبی حتی نارس داشت. ماندن در برجامی که فقط ایران در 

آن باقی مانده به طور کل خسارت است و جبران آن سخت خواهد بود.
0935---7956
* اگر دشــمنان عده ای را برای وارد آوردن خســارت به کشــور مأمور می کردند 

نمی توانستند به اندازه دولتمردان ناتوان به ایران خسارت بزنند.
0911---8495

* مناظره ترامپ و بایدن، چهره بدون بزک شیطان بزرگ را آشکار کرد! این روزها 
بزک کنندگان همیشگی آمریکای خبیث در داخل کشور در چه حالند؟

0938---8688
* نتیجه انتخابات آمریکا برای جمهوری اسالمی ایران مهم نیست، و ایران از هیچ 
یک از کاندیداها حمایت نخواهدکرد، تا زمانی که آمریکا بر همین موضع شیطانی 

و مستکبرانه اصرار ورزد. ارتباط با آمریکا مخالف اهداف و سیاست نظام ماست.
021---1613

* به عنوان یک ایرانی دلسوز، به رئیس جمهور و دولتمردان پیشنهاد می کنم؛ حال 
که قدرت و توان کنترل بازار و گرانی ها و تورم و... را ندارند حداقل قیمت مواد غذایی 
و خوراکی و مایحتاج عمومی )مثل نان، لبنیات، محصوالت کشاورزی و تولیدات 
دامی( را کنترل کنند و مابه التفاوت قیمت آنها را با پرداخت یارانه در صورت لزوم 

جبران کنند و با هر وسیله ممکن قیمت ها را به سال قبل برگردانند.
محمود بلیغیان
* کنکور فرهنگیان اگر مثل گذشــته جدا از کنکور سراســری برگزار گردد بهتر 

می شود معلمان شایسته را انتخاب کرد.
0911---8495

* طرح همسان سازی حقوق های کارمندان دولت به این نیست که هر سال درصدی 
ناچیز به حقوق بازنشسته ها اضافه بشود. چرا باید کارمند یک اداره با مدرک فوق دیپلم 
8 میلیون تومان حقوق بگیرد ولی یک بازنشسته لیسانس و باالتر حقوقش کمتر 

از 4 میلیون تومان باشد؟
0916---2943

* لطفــا قوه مقننه و قوه قضائیه در مورد نحوه پرداخت مهریه با توجه به قیمت 
نجومی سکه که این روزها غوغا می کند قانونی را وضع کنند و تکلیف مهریه ها با 

این قیمت های سکه را مشخص کنند.
021---1593

* روستای قلعه محمدعلی خان فشافویه )حسن آباد( جاده قدیم قم- تهران از حداقل 
امکانات محروم است. اگر به مسافری آدرس روستا را بدهی به علت نداشتن یک 
تابلوی صد هزار تومانی بعید است بتواند این روستای با قدمت بیش از 300 سال را 
پیدا کند؟! آیا مسئولین امر نظارتی بر عملکرد دهیاری ها و شوراها دارند؟ همچنین 
این روستا فاقد گاز شهری است! قنات روستا چندین سال است الیروبی نشده است. 
آب روستا نسبت به 10 سال قبل به یک دهم کاهش یافته است. باغ انار که هر 10 
روز یک بار آب می خورد امروز به 20 روز یک بار رسیده است! باغداری، کشاورزی 
و دامداری شــغل اصلی اهالی روستاست که هر سه در خطر فروپاشی قرار دارند. 

احداث باند دوم جاده قدیم تهران- قم هم نیمه کاره رها شده است.
ایالنلو و 3930---021

* در شهر مقدس مشهد هرج و مرج ترافیکی بیداد می  کند جدا از اینکه ایستگاه  های 
اتوبوس شرکت واحد با خط کشی مشخص نشده پلیس راهور هم اتومبیل  های پارک 
شده در ایستگاه ها را جریمه نمی کند. جالب اینکه شهرداری تمام شهر را پر از تبلیغ 

»شهر امید و زندگی« کرده است.
0915---7215
* من 49 ساله مجرد در منزل پدری با مادر پیر زندگی می کنم نه منزل دارم، نه 
خودرو دارم و... آن وقت برای من قید کرده  اند 9 میلیون تومان درآمد! واقعا برای 
چنین کارشناس هایی متاسفم! با این کارشناسان مستحقین طرح معیشت حذف 

می شوند و متمولین برخوردار.
فردی- رشت
* در تهرانسر، دفتر خدمات درمانی وجود داشت و خیلی راحت دفترچه بیمه خود 
را تمدید می کردیم و حاال با تعطیل شدن آن دفتر سرگردان در معابر برای تمدید 

دفترچه ایم. چرا تعطیل کردند؟
یک بازنشسته تامین اجتماعی
* با افزایش سرسام آور قیمت سکه تکلیف جوانان ازدواج کرده که همسرشان مهریه 
خود را به اجرا گذاشته اند چه می شود؟ در ضمن جوانانی هم که بخواهند ازدواج 

کنند واقعا می ترسند و دور ازدواج را خط می کشند.
رحیمی
* واقعیت این است که شورای حل اختالف کارایی الزم را در حل و فصل اختالفات 
و شکایات ندارد. در صورت تداوم کار این شورا ضروری است که در مورد افزایش 

اختیارات آن تجدیدنظر صورت بگیرد.
0938---1373

تشدید تحریم و تورم
FATF نتیجه 5 سال اجرای دیکته های

نتیجه 5 سال پذیرش و اجرای اکشن پلن FATF، چیزی جز تشدید تحریم و گرانی 
و مشکالت اقتصادی نبوده است.

روزنامه جوان در واکنش به آدرس غلط برخی دولتمردان و رسانه ها و احزاب همسو 
که عدم پذیرش باقیمانده دیکته های باقی مانده FATF را علت مشکالت اقتصادی 
 FATF می دانند، نوشت: پنج سال از پذیرش 41 ماده الزام آور موسوم به اکشن پلن
توســط وزیر وقت اقتصاد آن هم بر خالف رونــد قانونی مورد تأکید در اصل ۷۷ و 
125 قانون اساســی می گذرد و طی این مدت نه تنها مشکالت اقتصادی، تجاری و 
معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره کننده ای 

افزایش یافته است.
بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشــور، FATF در بیانیه ژوئن همان ســال خود، در برابر 
تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه های »کارگروه ویژه اقدام مالی« 
و اجرای کامل »برنامه اقدام«، به صورت مبهم اعالم می کند »در صورت اجرای برنامه 
اقدام، گام بعدی را بررســی خواهد کرد«. از آن تاریخ به بعد FATF خواسته های 

متعددی از ایران مطرح کرد.
دولت 3۷ بند از 41 بند مورد اصرار FATF را به صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه 
مشترک آن با برجام »گرانی«، »رکود«، »تورم«، »بیکاری«، »مسدود شدن فراگیرتر 
روابط مالی و بانکی«، »فروش نزدیک به صفر نفت«، »شناسایی اشخاص حقیقی و 
حقوقی که تحریم های بین المللی را دور می زدند« و »اثرگذارتر کردن محدودیت های 
بین المللی توسط غرب« اســت؛ نتایجی که امروز تالش می شود به پای نظام و نه 

ناتوانی و فقدان کارایی یک جریان سیاسی گذاشته شود.
در صــورت تصویب لوایح چهارگانه مربوط بــه FATF ایران مجموعه تعهداتی را 
می پذیــرد که هر کــدام از آن ها هزینه های فراوانی را به دنبال دارد، به عنوان نمونه 
در توصیه نامه شماره ۷ این کارگروه اشعار می شود: »در اجرای قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سالح های 
کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا 
باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور 
ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مســدود شود و هیچ گونه 
دارایی دیگری به طور مســتقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن ها قرار نگیرد.« تعداد 
قابل توجهی از شخصیت های حقوقی و حقیقی ایرانی در لیست تحریم های سازمان 
ملل و لیست SDN امریکا است که دولت و دستگاه های مربوطه موظف به تحریم 
این افراد هستند و در صورت عدم تبعیت پیامدهای سنگینی را باید پرداخت کنند.
یا در توصیه نامه شماره چهار، طبق بندهای 1۷ و 11 اکشن پلن، اعضا باید کشورهای 
حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در 

این لیست را مسدود و به دادگاه های امریکا استرداد کنند!
بعد از 7 ماه شما هم

با رعایت پروتکل به جامعه بیایید
آقای روحانی بهتر است بعد از ۷ ماه، از پشت محفظه شیشه ای بیرون بیاید.

وب سابت الف با اشاره به قرنطینه نشینی مطلق رئیس جمهور نوشت: طی چند روز 
گذشته دو خبر توجه محافل خبری را به خود جلب کرد. خبر اول؛ امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه بازدید خود از یک مرکز خیریه کودکان در پاریس 
با کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان مجاور که به خیابان آمده بودند و انتقادات و 

گالیه هایی در نحوه مواجهه با کرونا داشتند گفت وگو کرد.
خبر دوم؛ دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با حضور در بخش بیماران 
کرونایی ها در بیمارستان امام خمینی ضمن عیادت از بیماران، با کادر پزشکی و درمانی 
بیمارســتان گفت وگو و در جریان مسائل و مشکالت آنان قرار گرفت. اما اعالم شد 
جلسه مهم سران سه قوه لغو شد و متاسفانه سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم 
اعالم کرد که این جلســه توســط آقای روحانی لغو شده و علت آن هم این بود که 
شاید آقای دکتر قالیباف مبتال به کرونا شده باشند و ممکن است آقای رئیس جمهور 
مبتال شوند. بدیهی است در صورت تشکیل نشست سران سه قوه که جلسه مهمی 
برای پیشبرد امور کشور است تمام پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله ای بیش از حد مجاز هم قابل انجام بود و هیچ خطری جان عزیز آقای 

رئیس جمهور را تهدید نمی کرد.
رئیس جمهور ما در هفت ماه گذشته که کرونا در کشور شایع شده خود را در 
یک محفظه شیشه ای قرار داده و به هیچ وجه از داخل اتاق ریاست جمهوری و منزل 

خودشان خارج نشده و همه دیدارها و مالقات ها در این مکان انجام شده است.
نه در سمیناری شرکت کرده اند، نه به سفر استانی رفته اند و نه حتی در جلسات 
مجلس شورای اسالمی که باید از وزیر معرفی شده خود دفاع می کردند حضور یافته اند، 

فقط با این توجیه که جان عزیز ایشان در امان بماند.
ما به اهمیت جایگاه ریاست جمهوری واقفیم، اما مگر جان ایشان از جان صدها 
نفر از کادر پزشــکی بیمارستان های کشور عزیزتر است! واقعا این نوع از حکمرانی 
و اداره امور قابل افتخار و پذیرش اســت؟ مدلی که در آن همه مردم، دانش آموزان، 
معلمان، کادر پزشکی به حضور عادی در جامعه همراه با رعایت پروتکل های ابالغی 

دعوت می شوند؛ اما رئیس جمهور حاضر است پیشبرد امور کشور را معطل گذارد.

برای رئیس جمهور سیل است
برای مردم سیل نیست؟!

یک فعال اصالح طلب از رئیس جمهور خواست مانند فرماندهان دفاع مقدس در 
وسط میدان مقابله با مشکالت باشد و نه حاشیه نشین.

در پی اظهارات اخیر آقای روحانی که تلویحا بازدید رئیس مجلس از بیمارستان 
امام خمینی و شــنیدن درِددل های کادر درمانی را مورد طعنه و تخطئه قرار داده 
بود، مینو خالقی در یادداشــتی انتقادی نوشت: »باور کنید نمی خواستم به داستان 
لغو جلسه سران قوا به خواست رئیس جمهور به جهت بازدید جناب قالیباف از بخش 
بیماران کرونایی واکنش نشان دهم. اما صحبت های آقای روحانی، مرا بر آن داشت 

چند نکته را خدمت جناب ایشان متذکر شوم.
جناب آقای رئیس جمهور! بله عقالنی نیســت کسی در مسیر سیل بایستد و 
انتظار داشته باشد سیل او را با خود نبرد، اما اکنون کادر درمان کشور مدت هاست با 
جانبازی، دست خالی دقیقاً در همین مسیر سیل ایستاده اند. کادر درمانی ای که به 
سرپرستی وزیر بهداشت شما فعالیت می کنند و وزیرتان هر روز گالیه و درد دارد که 
از مبلغ اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی به بحث کرونا جز اندکی از جانب 
رئیس سازمان برنامه و بودجه شما و رئیس بانک مرکزی شما، به همان کادر درمان 

وسط سیل ایستاده، اختصاص داده نشده است.
جناب روحانی! این سیل اگر سیل است، برای مردم عادی و دانش آموزان و معلمان 
و بازاریان و کارمندان دولت و بخش خصوصی و... هم سیل است. آیا جان آنها اهمیتی 

ندارد که در مدت گذشته، اقدام به عادی سازی شرایط و بازگشایی ها فرمودید؟!
مگر همچون روزهای دیگر، در جلسه دولت نفرمودید که اکنون در شرایط جنگی 
هستیم. اگر شرایط، جنگی است، فرمانده جنگ نیز باید از جان گذشتگی کند و در 
میانه میدان بایستد. حداقل به خاطر دل مردمی که روزگاری به او امید بستند و رای 
داده اند. او باید همگام با ملت باشد تا درد این ایام مردم کشورش، کمی  کاهش یابد.

من که در ایام جنگ هشت ساله کودکی بیش نبوده ام. اما از آنها که باید، شنیده ام 
که همت و باکری و خرازی و آقابابایی و بسیاری شهدای دیگر که از قضا فرماندهان 
جنگ هم بودند، همراه با سربازانشان دل به طوفان بال زدند و حتی پیشگام تر از آنان 

شهید شدند. مگر آن روز جنگ نبود؟ و مگر آنها فرمانده نبودند؟!
جناب روحانی! غرض از نوشتن این چند خط، توصیه به جنابعالی جهت ایستادن  
شــما وسط مسیل نیست، حتی انتظار این هم نیست که حداقل همچون بسیاری 
سران کشورهای دنیا که بازدیدهایی از بیمارستان های درگیر با کرونا و کادر درمان 
خود داشته اند، با رعایت همه پروتکل ها، سری به بیمارستان و یا پزشکان و پرستاران 
بزنید؛ خیر. غرض، عرض این موضوع بود که لطفا اگر امکان حداقل های همدلی با 
کادر درمان و مردم معمولی در کشور ندارید، نمکی بیشتر بر زخم ها نپاشید و گاه 

سکوت را بر کالم ارجح بدانید«.
یادآور می شود دولتمردان بسیاری از کشورهای درگیر با کرونا از جمله فرانسه و 

روسیه و چین و... طی هفته ها و ماه های اخیر به میان کادر درمانی رفته اند.
طالق مصلحتی از دولت روحانی
به عشق حضور در دولت جدید!

اصالح طلبان صرفاً به عشق تداوم قدرت در انتخابات 1400، دنبال طالق مصلحتی 
از دولت روحانی هستند.

روزنامه فرهیختگان در گزارشــی می نویسد: درگیری سیاسی میان اصالح طلبان و 
دولت مجدداً به یکی از بحث های سیاســی و رسانه ای بدل شده و تک  و پاتک های 
آنها از گفت وگوهای حاشیه جلسات هیئت دولت تا شبکه های اجتماعی را دربرگرفته 
است. رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
به انتقادات برخی اصالح طلبان از دولت واکنش نشان داد و گفت: »از اصالح طلبان 
وزیر و استاندار در دولت وجود دارد و اگر آنها منتقد هستند، به رفقای خودشان هم 

انتقاد باید بکنند. ولی حداقل مراعات حال رفقای خود را بکنند.«
در پاســخ به این اظهارنظر، جمعی از اصالح طلبان این بار مســتقیماً رئیس دفتر 
رئیس جمهــور را مورد انتقاد قرار دادند و از اقدامات و تصمیمات وی چه در عرصه 
امور اجرایی و چه مسائل سیاسی گالیه کردند. برای مثال جواد امام از اعضای بنیاد 
باران خطاب به واعظی نوشت: »جنابعالی کاری بوده که علیه اصالح طلبان خصوصا 
در دوره مســئولیت دفتر رئیس جمهور نکرده باشید؟ متاسفانه اصالح طلبان امروز 
هزینه حضور افرادی چون شما را در دولت مورد حمایت شان پرداخت می کنند. به 

جای پاسخگو بودن طلبکار هم شده اید؟« 
اگر کمی با دقت نگاه کنیم خواهیم دید که درگیری اصالح طلبان با دولت حســن 
روحانــی حداقل دو بخش مهم دارد، بخش اول درگیری که جزئی و گذرا بود و بر 
سر تقسیم پست ها و سمت ها صورت گرفت و دقیقا از فردای پیروزی در انتخابات 
9۶ آغاز شد و در طول تابستان به اوج خود رسید و البته برای چند ماهی تداوم هم 
داشت و بخش دوم پس از آن زمانی که ناکارآمدی روحانی به صورت محسوسی به 

چشم آمد آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد.
فرهیختگان با اشــاره به این که اصالح طلبان در سال 92 و 9۶ رأی کافی نداشتند 
و مجبور به به حمایت از روحانی شدند می افزاید: از یک سو کارگزارانی ها واعظی و 
نوبخت را تصمیم گیر اصلی و موجب ناکارآمدی دولت می دانستند و می گفتند: »دولت 
فاقد استراتژی اقتصادی است و کابینه روحانی مجمع بروکرات های بی انگیزه است« 
و از سوی دیگر اعتدال و توسعه ای ها به ساز ناکوک جهانگیری و دیگر وزرا و مدیران 
اصالح طلب دولت اعتراض داشتند و حتی در پاسخ به بیانیه کارگزارانی ها نوشتند 

که این جماعت کارخانه تخریب علیه دولت به راه انداخته اند.
چالش اصلی اما به فاصله ۶ ماه بعد از انتخابات سال 9۶ بروز کرد. در زمستان 9۶ 
که برخی اعتراضات بروز کرد و زمینه اغتشــاش را فراهم نمود، همه فهمیدند که 
عملکرد روحانی چه زمینه ای را در کشور ایجاد کرده است. در تابستان 9۷ انتقادات 

اصالح طلبان از دولت اوج گرفت.
در همین شــرایط ناگهان رئیس دولت اصالحات لب به انتقاد از دولت گشــود و به 
اصطالح فرمان عبور از حســن روحانی را صادر کرد و همین هم زمینه ساز تعمیق 
چالش ها و درگیری ها میان دولت و اصالح طلبان بود. در چنین شــرایطی درگیری 

سیاسی – اجرایی فراگیر تر از همیشه از درون تا بیرون کابینه را فراگرفت.
این وضعیت البته با تشدید ناکارآمدی و اقدامات عجیب  و غریب دولت چون ماجرای 
افزایش ناگهانی نرخ سوخت در کشور در آبان ماه گذشته تداوم یافت و به تدریج این 
انتقادها هفتگی و روزانه شد و حاال اصالح طلبان که خود هم نقش موثری در پیروزی 
و تشکیل دولت داشتند و هم بخش مهمی از دولت را همچنان در اختیار دارند، منتقد 
عملکرد روحانی شده اند. آنها امیدوارند که بتوانند این بار از مسیر جدایی از روحانی، 
بدنه ریزش یافته خود را جمع  و جور کرده و خود را بازسازی کنند، امری که البته 
به این سادگی ها نیست. آیا مردم باور می کنند که اصالح طلبان از دولت جدا شده اند 

و نقشی در ناکارآمدی های آن ندارند؟ 
آفتاب یزد: دولت روحانی

رکورددار تورم در 60 سال گذشته است
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد دولت روحانی رکورددار تورم در ۶0 سال 

اخیر بوده است.
آفتاب یزد با اشــاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود »دولت مصمم 
است با اجرای برنامه جامع نظارتی، قیمت ها را کنترل و دسترسی مردم را آسان تر 
کند« نوشــت: حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک 
ســامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری را از جمله ضرورت های کنونی برای 
کنترل قیمت ها برشمرد و اظهار کرد: دولت مصمم است با وجود همه محدودیت ها 
با اجرای این برنامه کماکان قیمت کاالهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ 

ترجیحی به دست مصرف کننده برساند.
این در حالی است که طبق بررسی آمارهای سال های گذشته و سوابق مستند 
به همان گزارش مرکز آمار، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رکورد 
دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است و نرخ تورم ساالنه در دوران روحانی رکورددار 
۶0 سال اخیر بوده است و به جز سال 13۷4 )دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی 
رفسنجانی( باالترین نرخ تورم طی ۶0 سال اخیر یعنی از سال 1338در دوران ریاست 

جمهوری او رخ داده است.
آمار منتشــره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می دهد که یک بار نرخ 
تورم در پاییز 98 از مرز 40 درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه 
امســال به 40.4 درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1398 
در مناطق شــهری 39.۷درصد و در مناطق روستایی 44.4درصد برآورد شد و این 
در حالی است که او در سال های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می کرد؛ 
هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها 
دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام آور 

را به ارمغان بیاورد.
نکته مهم در مرور نرخ تورم در 80 سال گذشته نشان می دهد که درحالی رکورد 
تورم 40 درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده که در سال های جنگ 

تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.
باالترین تورم در سال های جنگ تحمیلی و در فاصله سال های 135۷ تا 13۶۷ 
معادل 28.9 درصد در سال 13۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی 

نیز ۶.9 درصد در سال 13۶4 بود.
همه اظهارات روحانی در وصف مهار تورم در حالی است که مواضع متناقض وی 
در خصوص وضعیت بهتر اقتصاد نسبت به اقتصاد آلمان در همین چند روز گذشته 
اسباب سوژه خنده در فضای رسانه ای و محافل عمومی شده است و کاربران با استناد 
به »بی خبری« های حسن روحانی در زمینه افزایش قیمت بنزین و... آمارهای اقتصادی 
او را نیز به طنز می گیرند. اتفاقی که شاید برای خود او و اطرافیانش مسئله عادی باشد 

اما هواداران سابقش را به شدت شرمنده دوست و آشنا کرده است!
ادعای روحانی در حالی مطرح شده که در شش ماهه گذشته قیمت دالر از 15 
هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده و قیمت مسکن در تهران از میانگین متری 1۷ 
میلیون تومان به بیش از 2۷ میلیون تومان رسیده و درباره بقیه کاالها  هم تورم بین 

50 تا 100 درصد به وجود آمده است. 

روز پنج شنبه گذشته، وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد 18 بانک ایرانی 
را در فهرســت تحریم های آمریکا قرار  داده و دسترسی ایران به »دالرهای 
آمریکا« را به طور کامل مســدود کرده است. اما در عین حال مقامات مالی 
اتحادیه اروپا گفته اند آمریکا به آنان اطمینان داده که این محدودیت ها مطلق 
نیست و همه مراودات مالی خارجی با ایران را شامل نمی شود. درخصوص این 

موضوع گفتنی هایی وجود دارد: 
1- تشــدید تحریم ها کمتر از یک ماه مانده به زمان برگزاری انتخابات 
ســوم نوامبر -13 آبان- در حالی صورت گرفته است که »دونالد ترامپ« از 
19 اردیبهشت 1397 که برجام را پاره کرد، وعده داد به زودی ایران دوباره به 
مذاکره باز می گردد و در خصوص دو موضوع تسلیحات و قدرت منطقه ای خود 
امتیازات بزرگی می دهد. گاهی هم برای چیده شدن دوباره میز »تن دادن ایران 
به امتیازات بزرگ«، از سه ماه، شش ماه و یک سال سخن می گفت. آمریکایی ها 
در این مدت 30 ماهه هرازگاهی برگی بر تحریم ها می افزودند که البته هیچ کدام 
شامل موضوع جدیدی نبود و به مدد عملیات روانی، »فشار جدید« و »ابتکار 

جدید« معرفی می شدند. 
بر این اساس و بدون کمترین تردید باید تحریم پنج شنبه آمریکا را »اعتراف 
بزرگ« آن به شکست کامل در برابر ایران دانست. تحریم های دوره ترامپ در 
این 30 ماه، همان تحریم های دوره اوباما و پیش از آن بود و اصوالً با تحریم های 
بانکی و نفتی به نقطه اوج خود رسیده بود و در فاصله امضای برجام توسط وزیر 
خارجه وقت آمریکا تا پایان دوره اوباما کاهش پیدا نکرده و حتی تعلیق هم 
نشده بودند. بنابراین آنچه دونالد ترامپ با پاره کردن برجام به آن دل بسته 
بود، »عملیات روانی« مبتنی بر تشدید تحریم ها بود و البته توانست به دالیل 
داخلی آثاری هم بر اقتصاد ایران برجای بگذارد که اگر »دالیل داخلی« نبود، 

اثری نمی گذاشت. 
2- آمریکا در جریان تحریم 18 بانک ایرانی به یک »بازی رســوا« دست 
زده است. حدود سه هفته پیش که بازی استفاده از ماشه - تمدید تحریم های 
 تســلیحاتی ایران- در شورای امنیت سازمان ملل با شکست مواجه گردید، 
»کلی کرافت« سفیر آمریکا در سازمان ملل، 31 شهریور ماه گذشته گفت: »ما 
نیازی نداریم اکثریت در کنار ما بایستند. ایاالت متحده نیرویی است بر حق 
 و رهبر یک نظم چندجانبه اســت«. آمریکا با بازی یک تنه در صحنه تحریم
 18 نهاد مالی ایران، چشم اندازی از خود به تصویر کشیده است که دارد آخرین 
تیرهای خود را در ترکش می گذارد. از این رو تحریم های جدید آن از ســوی 
بسیاری از محافل اروپایی و آمریکایی جدی گرفته نشد تا جایی که روزنامه 
»بلومبرگ« نوشــت: »این یک برگ تحریم داخلی بود که جمهوری خواهان 
علیه دموکرات ها رو کردند تــا مانع حرافی بایدن در مناظرات انتخاباتی در 
مورد بازگشت به برجام شوند.« این محافل نوشتند ترامپ می خواهد به افکار 
عمومی داخل آمریکا بفهماند که راهی که درباره ایران در پیش گرفته شده، 
جنبه حزبی ندارد و وضعیت محتوم روابط واشنگتن و تهران است. این مدل 
برخورد در واقع از یک سو نشانه پذیرش شکست سیاسی از سوی دونالد ترامپ 
و جمهوری خواهان است و از سوی دیگر نشانه مخالفت های رو به رشد داخلی 
علیه سیاســت خارجی آمریکاست و البته از آنجا که انزوای خارجی آمریکا 
منحصر به دوره کنونی نیســت، این اعتراضی به فقدان دستاورد آمریکا در 

سیاست خارجی به حساب می آید.
3- همیشه تحریم ها علیه ایران به »دالیل داخلی« متکی بوده است. در 
طول این دو دهه، جریان هایی در داخل حکومت ایران »لزوم حل مســائل با 
خارج« را به عنوان راهبرد حل مشکالت داخلی مطرح و به محور قرار گرفتن 
راه حل های داخلی رغبتی نشان نمی دادند. ایران برای برون  رفت از این وضعیت، 
به اصالحات اقتصادی نیاز جدی دارد. وضع کار در ایران، نگاه به امکانات فراوان 
داخلی، مدیریت واردات و مدیریت مصرف به اصالحات جدی نیاز دارد و عدم 

توجه به این اصالحات، علت العلل مشکالت داخلی ما است. 
اولویت ایران در زمینه روابط خارجی هیچ گاه مورد توجه دولت ها واقع نشده 
است. ساختار دولتی ایران از دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت اهلل  هاشمی 
رفسنجانی بر مبنای روابط اقتصادی با بلوک غرب تنظیم شد و این در حالی 
بود که ایران در دو جبهه شرق و همسایگان، دارای موقعیت های بسیار خوبی 
بوده است. همین االن هم تحرک محدود اقتصادی جمهوری اسالمی به دلیل 
روابط کنونی با شرق و همسایگان ایران است که اگر در این چهل سال به عنوان 
راهبرد ملی مد نظر قرار می گرفت، بسیاری از مشکالت کنونی وجود نداشت و 
غرب نمی توانست وقیحانه از سالح تحریم علیه ایران حرف بزند. ایران حدود 
15 همسایه دارد که جمعیتی نزدیک به 900 میلیون نفر را پوشش می دهند و به 
بسیاری از محصوالت ایران نیازمند می باشند. رونق دادن به روابط تجاری با این 
همسایگان می توانست و می تواند نیازهای ارزی ایران را تأمین نماید. اما متأسفانه 
در اکثر موارد روابط ما با این دولت ها در سطح سیاسی است و سفارت خانه های 

بعضاً پهناور و پرخرج ما، در این کشورها دغدغه روابط تجاری ندارند. 
نکته دیگر این است که، همزمان با تحریم های آمریکا، از درون دولت ایران 
نغمه هایی ساز می شود که طمع دشمنان را برمی انگیزد. کما اینکه وقتی مقامات 
وزارت خزانه داری آمریکا درباره اثربخشی تحریم ها علیه ایران، از سوی کنگره 
مورد پرسش واقع می شوند، به اظهارات مقامات دولت ایران در این مورد استناد 
می نمایند. گویا در ایران کسانی هستند که به کمک آمریکا می آیند تا واشنگتن 
به تحریم ها امید ببندد و برگه های جدیدی از آن، رو نماید! از سوی دیگر وقتی 
مقامات ایران در برابر طرح های تحریمی آمریکا، طرحی ارائه نداده و به اجرا 
نمی گذارند و بازار ایران به حال خود رها می شود، قیمت های رها شده در بازار 

ارز، سکه و... زمینه را برای تحریم های بعدی ایران فراهم می نماید. 
4- ما در مقابل طرح های تحریمی آمریکا به دو اقدام جدی نیاز داریم. یک 
اقدام ساماندهی بازار ارز ایران است. ما در ایران به میزان معینی ارز احتیاج 
داریم و این میزان در  اندازه ای نیست که در همین شرایط تحریمی هم تأمین آن 
از توان کشور خارج باشد. اگر واردات را کنترل کنیم و به کاالهای غیرضروری 
اجازه ورود به کشور ندهیم، می توانیم نیازهای واقعی خود را کار  سازی کنیم. 
نیاز واقعی ما به ارز -اگر بخواهیم همه آنچه نمی توانیم در داخل تولید کنیم 
وارد نماییم- بین 40 تا 60 میلیارد دالر است و همین االن این حجم ارز را داریم. 
کما اینکه ده روز پیش رئیس کل بانک مرکزی ایران اعالم کرد طی ماه های اخیر  
8میلیارد دالر از محل معامالت بخش خصوصی به اقتصاد کشور بازگشته است. 
مراودات مالی ما با کشورهایی مثل چین، روسیه، ترکیه، عراق و... هم که برقرار 
است و در عین اینکه با سخت گیری هایی هم مواجه ایم اما در حدود 40 میلیارد 
دالر آورده ارزی داریم. کما اینکه بنا به گفته میراشرفی رئیس کل محترم گمرک 
ایران در سال گذشته 41/3میلیارد دالر صادرات و 43/7میلیارد دالر واردات 
داشته ایم با این وصف تراز مالی سال گذشته ایران 85 میلیارد دالر بوده است. 
پس مشــکل ما مدیریت بازار است. یک سؤال اساسی که ذهن ها را به خود 
مشغول کرده و پاسخی برای آن نمی یابد این است که به چه دلیل اقتصادی در 
فاصله یک سال اخیر نرخ دالر دو برابر شده و در این اثنا چه اتفاق واقعی در 
عرصه اقتصادی ایران افتاده است؟ آیا در شرایط تحریم رها کردن قیمت ارز 
و سپردن به دست بازار منطق اقتصادی دارد؟ در کجای دنیا حتی در شرایط 
عادی اجازه می دهند، دست های مخرب به هم پیوسته داخلی و خارجی، کنترل 

اقتصاد را از دست دولت خارج کند؟
اقدام جدی دوم ما، هزینه دار کردن اقدامات تحریمی آمریکا علیه ایران 
اســت. آمریکا باید دریابد که هر ضربه به ایران، منجر به وارد شدن ضربه ای 
به آمریکا است و نیز کشورهایی که از تحریم ها حمایت می کنند و در منطقه 
غرب آسیا به مثابه پایگاه های مدیریت تحریم های ضدایرانی عمل می کنند، باید 
هزینه اقدامات خود را بپردازند. ایران کشوری دست بسته و ضعیف نیست که 
نتواند هزینه های اقدامات ضدایرانی را به دشمنانش تحمیل کند. آمریکا تالش 
می کند اقتصاد را به »نقطه بازگشت ایران« تبدیل کند و با صراحت هم از آن 
 حرف می زند. کما اینکه، پنج شنبه گذشته - یعنی در روز اعالم تحریم علیه
18 بانک ایرانی- »استیون منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا با صراحت اعالم 
کرد »این تحریم ها برای آن است که ایران از برنامه هسته ای خود دست بردارد 
و حمایت از نیروهای مقاومت در منطقه را متوقف کند.« در واقع مقامات آمریکا 

مخفی نمی کنند که هدفشان تضعیف »قدرت ایران« است. 
با این وصف ســؤال این است که آیا این فقط آمریکا است که می تواند با 
کمک عوامل منطقه ای خود به ایران و اقتصاد ایران و همپیمان های آن ضربه 
بزند؟ آیا بیش از ایران، »اقتصاد«، نقطه ضعف عوامل منطقه ای آمریکا نیست؟ 
ایران باید ثابت کند که در برابر هر ضربه اقتصادی، ضرباتی را متوجه آمریکا 
و عوامل آن می کند. ما باید معادله کنونی را تغییر بدهیم و این جنگ تحمیلی 
یک جانبه را دفع کنیم. همان گونه که اگر قرار بود به شیوه ای که هم اینک در 
 این جنگ تحمیلی اقتصادی عمل می کنیم، در مواجهه با جنگ نظامی تحمیلی
 8 ساله عمل می کردیم، قطعاً شکست خورده بودیم. در آن جنگ عزم کردیم 
که ورق را برگردانیم و حدود 18 ماه پس از آغاز جنگ، به آن دست یافتیم و 
این سبب شد که هیئت های منطقه ای برای گرفتن آتش بس راهی تهران شوند، 
که اگرچه آتش بس راه حل ختم جنگ نبود، اما اعتراف به قدرت ایران بود و در 
چنین فرایندی بود که ما توطئه بزرگ جنگ علیه خود را با افتخار به نقطه صفر 

رساندیم و امروز چهل سال است که از برکات آن بهره می بریم. 

تحریم ایران نباید
برای آمریکا بی هزینه باشد

یادداشت روز

سعداهلل زارعی 
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بازخوانی گزارش کمیسیون ویژه برجام 

هشدارهایی كه 5 سال پیش داده شد
اما هرگز شنیده نشد!

نخست  وزیر پاکستان: 

ساده  زیستی امام  خمینی)ره( 
الگویی برای تمام سیاستمداران جهان است

سرویس سیاسی-
پیش  پنج ســال  گزارش  در 
که حاصل  برجام  ویژه  کمیسیون 
40 روز کاِر کارشناسی بود، تقریبا 
تمامی ابهامات توافق هســته ای 
مطرح شده بود؛ اما متاسفانه دولت 
به هیچ عنوان به این هشدارها توجه 
نکرد و نتیجه آن شد که خسارت 
محض برجام، مردم را با مشکالت 

عدیده مواجه کرد. 
در 12 مهرماه 94 علیرضا زاکانی، 
رئیس  کمیسیون ویژه بررسی برجام در 
مجلس، گزارش نهایی این کمیسیون را 
پس از حدود 40 روز تحقیق و ارزیابی 
توافق هســته ای ایران و 1+5 به عنوان 
سند کارشناســی قوه مقننه به صحن 

علنی مجلس فرستاد. 
این گزارش شامل مقدمه 8 بندی، 
بررســی جنبه های حقوقی برجام در 
13 بند ، بررســی جنبه علمی و فنی 
و تحقیقاتی برجام در 11 بند ، بررسی 
جنبه های دفاعی و امنیتی برجام در ۶ 
بند ، بررســی مسئله اقتصادی به ویژه 
تحریم ها در 9 بند و بررسی جنبه های 

سیاسی و عمومی برجام در 8 بند بود.
در گزارش کمیسیون ویژه بررسی 
برجام کــه حاصل ســاعت ها و روزها 
مشــورت با صاحبنظران و کارشناسان 
ارشــد بود، هشــدارهای بسیار مهمی 
خطاب بــه دولت و نماینــدگان وقت 
مجلس اعالم شد. اما متاسفانه مجلس 
نهــم در گام بعــد در اقدامی عجیب و 
تأمــل برانگیز تنها در 20 دقیقه برجام 

را تصویب کرد.
دولت آقای روحانی نیز بدون توجه 
به مفاد بسیار مهم در این گزارش و در 
ادامه بدون توجه به 28 شــرط ابالغی، 
برجــام را اجرا کرد. ایــن اقدام دولت 
خسارت های فراوانی به کشور تحمیل 
کرد و در مقابل، هیچ دستاوردی عاید 

ایران نشد.
40 روز کاِر کارشناسی

در بخشی از گزارش کمیسیون ویژه 
بررســی برجام آمده است:»کمیسیون 
ویژه بررســی برجام...طی بیش از 40 
روز با برگزاری جلسات متعدد با تیمهای 
مذاکره کننده هسته ای، مقامهای مسئول 
عالی رتبه کشوری و لشگری، استادان 
دانشگاه و کارشناسان مختلف، به بررسی 
متن نهائی شده مذاکرات تحت عنوان 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
میان ایــران و گــروه 1+5 و قطعنامه 
2231 پرداخت. این کمیسیون توفیق 
یافت 1۷0 ساعت جلسه کاری داشته 

باشــد که 5۶ ســاعت آن با مسئوالن 
تیم مذاکره کننــده وزارت امور خارجه 
و ســازمان انرژی اتمی، تأییدکنندگان 
و نقــادان مرتبــط و متخصصیــن و 
اندیشمندان کشور و 50 ساعت نشست 
اعضای کمیسیون و 9 ساعت جلسات 
هیئت رئیسه بود؛ 15 جلسه کمیته های 
تخصصی خود را به میزان 32 ساعت با 
وقت گذاری مناسب برای جلسات متعدد 
با کارشناسان و متخصصین امر و بررسی 

اسناد و نتایج آنها تشکیل دهد«.
 در ادامــه تاکیــد شــده اســت:
» 23 ساعت بازدید میدانی از سایت های 
غنی سازی شهید علی محمدی در فردو و 
شهید احمدی روشن در نطنز و راکتور 
تحقیقاتی و کارخانه تولید آب سنگین 
اراک داشته باشد و جلسات کارشناسی 
با عزیــزان فعال و مســئوالن آنها در 
کنار بررسی کارهای انجام شده توسط 
سایر مجموعه های مسئول و تخصصی 
در کشــور برگزار نمایــد و با دقت در 
گزارش های ایشــان نتایج ذیل را صرفاً 
بر مبنــای مصالح انقالب و منافع ملی 

تقدیم کند«.
40 سؤالی که ظریف

 پاسخ نداد!
 در بخش دیگــری از این گزارش 
آمده است:»کمیســیون سعی نمود با 
دقت در سیاســت های کلی و خطوط 
قرمز نظام اســالمی پیرامون مذاکرات 
و نتایــج اولیه صورت گرفتــه و با مرور 
الزامات مرتبط قانونی در این خصوص 
بررسی خویش را انجام دهد و... به همین 
منظور ضمن درخواست اسناد مذاکرات، 
40 ســؤال درباره ابهامات برای وزارت 
امورخارجه و 20 ســؤال برای سازمان 
انرژی اتمی ارسال شــد. الزم است از 
ارسال پاســخ به سؤاالت خواسته شده 
توسط سازمان انرژی اتمی تشکر نموده 
و اعــالم می دارد که تــا لحظه تنظیم 
این گزارش اســناد و پاسخ به سؤاالت 
درخواســتی از وزارت امــور خارجه ـ 
علی رغم مکاتبات مکررـ  به کمیسیون 

واصل نشده است«.
تعهدات آشکار 

در مقابل تعهدات مبهم! 
کمیســیون ویژه بررسی برجام در 
قســمتی از این گــزارش تاکید کرده 
است:»در متن برجام و ضمیمه های آن 
تعهداتــی برای طرفین ذکر گردیده به 
نحوی که تعهدات طرف ایرانی روشــن 
و صریــح بــوده،  اقدامــات اجرائی آن 
نیز توســط آژانــس بین المللی انرژی 
راستی آزمایی می گردد اما تعهدات سایر 

طرف ها با توجه به احکام پیچیده مندرج 
در آن دچار آسیب های جدی است«.

در این گزارش تصریح شده است: 
»کمیسیون در مجموع به این جمع بندی 
رسیده است که نظر دولت محترم درباره 
غیر قابل اصالح و تفســیر بودن متن 
برجام و ضــرورت پذیرش یا رد آن در 
قالب فرمول همه یا هیچ، برای مجلس 
الزم االتباع نیســت و روش هایی برای 
مشروط ســازی و ارائه تفسیر مختار از 

آن وجود دارد«.
تبدیل شدن ایران 

NPT به عضو استثناء در
در بخــش دیگری از گزارش آمده 
است:»کمیســیون ایــن موضوع را که 
برجام به مدت 15 ســالـ  و در برخی 
موارد بــدون هرگونه ســقف زمانی ـ 
جایگزین NPT برای ایران شده و عماًل 
ایران را از این معاهده استثناء کرده است، 
به عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این 
توافق در نظر می گیرد. این سند در بازه 
زمانی بسیار طوالنی برخی از مهم ترین 
حقــوق ملت ایران را محــدود کرده و 
تکالیفــی بیش از دیگر اعضای معاهده 
عدم اشاعه برای آن در نظر می گیرد. از 
نظر کمیسیونـ  چنانکه در پیشنهادات 
ایــن گزارش به صحن مجلس نیز ذکر 
خواهد شــد ـ هیچ چیز در این توافق 
نمی تواند به گونه ای تفســیر شود که 
محروم کننده ایــران از حقوقش طبق 
معاهده NPT باشد. همچنین تکالیف 
اضافی معین شــده در این توافق برای 
ایــران صرفاً تا زمانی معتبر خواهد بود 
که ایران ضمانت هایی کافی در اختیار 
داشته باشــد که این تکالیف منجر به 
سوءاستفاده کشورهای اروپایی و آمریکا 

نشده است«.
اقدامی فراتر از اختیارات دولت 

و تیم مذاکره کننده
کمیســیون ویژه بررسی برجام در 
این گزارش تاکیــد کرد:»در حالی که 
قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی 
در ســال 1384 اجرای همه اقدامات 
داوطلبانــه از جمله پروتــکل الحاقی 
توسط دولت را ممنوع می کند و بند دوم 
قانون »الزام دولت به حفظ دستاوردها 
و حقوق هسته ای ملت ایران« مصوب 
تیرماه 1394 نیز منحصراً نظارت های 
ذیل پادمان )NPT( را مجاز دانســته 
و هرگونه نظارتی فراتر از آن را ممنوع 
دانسته است، دولت در برجام متعهد شده 
است که پروتکل را از روز اجرای توافق 
به نحو داوطلبانه اجراء نماید. کمیسیون 
این تعهد را که فراتر از اختیارات دولت 

و تیم مذاکره کننده دانسته، گام نهادن 
در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان 
یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و 
اعالم می دارد تا زمان عدم صدور مجوز 
جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین 
فوق الذکر امکان اجــرای این بخش از 

برجام منتفی است«.
مکانیسم های داوری

 بر ضد ایران
در بخــش دیگری از گزارش آمده 
است:»مکانیسم های داوری مندرج در 
قطعنامــه 2231 و بندهای 3۶ و 3۷ 
برجــام به طور کاماًل واضح و عامدانه بر 
ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم ها 
عماًل برای ایران غیرقابل مراجعه است. 
جمع بندی کمیسیون این است که ایران 
در هیچ مراجعه ای به این مکانیســم ها 
برنــده نخواهــد بــود و بنابراین عماًل 
نمی تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از 
سوی 1+5 به نحوی واکنش نشان بدهد 
که منجر به بر هم خوردن توافق نشود«.

خروج بدون هزینه از برجام
در ایــن گــزارش تصریح شــده 
اســت:»توافق برجام هیچ گونه ضمانت 
اجرائی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه 
غیرالزام آور 2231 شورای امنیت ندارد 
و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که 
اراده کند می تواند اجرای آن را متوقف 
ساخته و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. 
لذا با توجه به اقدامات اساسی ایران در 
تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته ای، 
ایــن معادله از نظر بازگشــت پذیری و 
حقوقی برای ایران مخاطره آمیز ارزیابی 

می شود«.
فقدان وجود ناظر بر اجرای 

تعهدات آمریکا و اروپا
کمیســیون ویژه بررسی برجام در 
است:»کمیســیون  آورده  این گزارش 
دریافته اســت که عالوه بــر ضعف در 
تعهــدات طرف مقابل، خــارج از اراده 
آمریکا و سایر طرف ها هیچ مرجعی در 
برجام برای راستی آزمایی انجام تعهدات 
طرف های مذاکره در نظر گرفته نشده 
است ولی برای انجام انواع تعهدات ایران 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که پیشینه 
بسیار نامطلوبی در امانت داری و انجام 
وظیفه فنی و قانونی خود داشته به عنوان 
مرجع راستی آزمایی تعیین شده است و 
همین مقدار از تعهدات کشورهای آمریکا 
و اروپا در تعلیق و لغو تحریم های ظالمانه 
ایشان و یا انجام دیگر وظایف شان منوط 
به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 

شده است«.

عمران خــان بــا انتقاد از 
سیاســتمداران  تجمل گرایی 
بنیانگذار  کشــورش  گذشته 
انقالب اسالمی ایران را الگویی 
جهان  سیاســتمداران  برای 

معرفی کرد.
خبرگزاری تســنیم به نقل از 
ایندیپندنت اردو نوشــته اســت؛ 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
اعالم کــرد: عده ای نــادان تالش 
کردند سفر نواز شریف به انگلیس 
را به حضور امــام خمینی)ره( در 

فرانسه تشبیه کنند.
وی تصریح کرد: این مقایسه از 
مبنا غلط است زیرا نواز شریف خود 
از کشور  گریخته است و پرونده های 
فساد مالی مختلف علیه وی وجود 

دارد.
ایران  مردم  گفت:  عمران خان 
امــام خمینی)ره( را از صمیم قلب 
دوســت داشــتند و علــت اصلی 
محبوبیت امام خمینی ساده زیستی 

ایشان بود.
افزود:  پاکســتان  نخست وزیر 
زمانــی که رهبر انقالب اســالمی 
ایــران از دنیا رفت از ایشــان تنها 

یک خانه ساده باقی ماند نه کاخ ها 
و برج عظیم در لندن که متعلق به 
نواز شریف است. امام خمینی)ره( 
سیاستمداران جهان  برای  الگویی 
است و حتی مقایسه ایشان با نواز 

شریف مضحک است.
عمران خــان گفت: وقتی خبر 
بیماری نواز شــریف را در جلســه 
کابینه مطرح کردیــم همه آن را 
باور کرده بودیم و حتی »شــیرین 
مزاری« وزیر حقوق بشر پاکستان 

 اشک ریخت.
رهبر حزب تحریک انصاف که 
به ســخنان »محمد زبیر« رئیس 
ســابق ایالت سند و مقایسه انجام 
شده توسط او پاسخ می داد، گفت: 
مســئولین حزب نواز می خواهند 

مردم را فریب بدهند.
گفتنی است نواز شریف که به 
جرم فســاد مالی به ۷ سال زندان 
محکوم شــده 8 ماه پیش به بهانه 
بیماری و مداوا از کشورش گریخته 
و به انگلیس رفته است. وی علی رغم 
وجود احضاریه هــای مکرر دادگاه 
حاضر به بازگشت به خاک پاکستان 

نیست.

گفت و شنود

شناگر !
گفت: مدعیان اصالحات که آنهمه امکانات و ظرفیت ها و ثروت 
ملی را برباد داده اند، به جای عذرخواهی از ملت و محاکمه در مراجع 
قضایی کشور، طلبکار هم شده اند و ادعا می کنند که هیچ لطمه ای 

به اقتصاد کشور وارد نکرده اند!
گفتم: یعنی فاجعه برجام را تحمیل نکرده اند؟ فاتحه پول 
ملی را نخوانده اند؟ فناوری هسته ای را از کار نینداخته اند؟ 
قیمت سکه و دالر و مســکن و ارزاق عمومی را چند برابر 
نکرده اند؟ کارخانه ها را تعطیل نکرده اند؟ انبوهی از بیکاران 
 را روی دست کشــور نگذاشــته اند؟ 18 میلیارد دالر ارز 

4200 تومانی را برباد نداده اند؟ و... 
گفت: می گویند ماشــین اقتصاد را که ته دره بود باال آورده ایم 

دیگر چه انتظاری دارید؟!
گفتم: یارو در مسابقه شنا از بین 15 شناگر نفر پانزدهم 
 شــده بود و مربی می گفت؛ این رتبه فراتر از انتظار ما بود! 

انگار انتظار داشت غرق بشه!
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تسلیت به همکاران
 با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای سعید سیف  اشرفی 
در غم از دســت دادن همسر گرامی اش به سوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

* * *صبر و شکیبایی آرزو داریم.
 همچنین باخبر شــدیم همکارمــان خانم ســمیه کمانی در غم
از دست دادن برادر بزرگوارش سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای 

آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان بردباری آرزو داریم.


