
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* هر فرد معمولی و غیرسیاســی هم می داند که ابتدا آمریکا چون از برجام 
خارج شده باید به تعهدات خودش عمل کند یعنی تحریم ها را بردارد تا بتواند 
به برجام برگردد. چگونه اســت که آقای رئیس جمهور مصوبه مجلس شورای 
اسالمی را علت برداشته نشدن تحریم ها دانسته و گل به دروازه خودمان می زند؟
0914---8902

* قابل توجه مسئولین دولتی! حضرت امام راحل)ره( در بخشی از پیام خود به 
مناسبت قبول قطعنامه 598 در تاریخ 1367/4/27 می فرمایند: ... کسی تصور 
نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان اسالم 
به ملت خود خیانت کنند... آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست 
سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است که اگر بند بند استخوان هایمان 
را جداسازند و اگر سرمان را باالی دار برند. اگر زنده زنده در شعله های آتشمان 
بسوزانند. اگر زن و فرزندان و هستی مان را جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت 

برند. هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم!
آقابیگی- قم
* آقای رئیس جمهور مدعی هستند در برجام سه گل زده اند. به ایشان عرض 
می کنم دروازه های بازی را اشــتباه تشــخیص داده اید. چون هر سه گل را به 

دروازه خودمان زده اند. بنابراین جای شماتت است نه افتخار.
0915---0609

* اســتمرار مشکل آب خوزستان که اطراف آن را آب ها احاطه کرده اند قابل 
پذیرش نیست. الزم است مسئوالن امر واکاوی نمایند که چرا باید خوزستان 
به این وضع دچار شود؟ در صورت محرز بودن قصور و تقصیر مدیران باید با 

اشد مجازات با آنها برخورد شود.
0903---9219

* مســئولین اعم از هیئت دولت، استانداران، فرمانداران و... وجداناً کدام شان 
مثل مردم عادی کوچه و بازار تحت فشــار اقتصادی بوده اند تا ملت را درک 
کنند که با چه مشــقتی روز را شــب می کند؟! کسانی که به علت ناتوانی در 
جایگاه مدیریت قرار گرفتند و زندگی را بر مردم این گونه سخت و تلخ نمودند 

باید در پیشگاه خداوند جواب بدهند.
میرشمسی- گلستان
* از مســئوالن بهداشت درخواست می شود با کمک به تولید واکسن داخلی، 
تزریق آن را روزانه و شبانه در چند شیفت قرار دهند تا افراد بیشتری واکسینه 

شوند و آمار مرگ و میر کرونایی در کشور کاهش یابد؟
0935---0220
* به اطالع نفوذی ها و براندازان و سلبریتی ها برسانید که سیل در دو استان 
آلمان و بلژیک 117 کشته و 1300 مفقودی داشته است چرا به خط نمی شوند 

و فریاد وا ایرانا سر نمی دهند؟!
وحیدی
* دیدارهای آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب کشورمان با نمایندگان مجلس، 
مسئولین و حتی اساتید دانشگاه و شنیدن سخنان آنان اقدام خوبی است ولی 
استفاده از تجربیات نیروهای محیطی که معموالً در حاشیه قرار دارند و دیده 

نمی شوند نباید فراموش بشود.
0915---1027

* نگهــداری حیوانــات در منزل در حقیقت اســیر و محبوس کردن آن ها و 
حیوان آزاری اســت. سگ بازانی که ژست حیوان دوستی به خود می گیرند در 
واقع براساس امیال نفسانی خود این کار را می کنند و در واقع پشت آن پنهان 
می شوند. اسالم حیوان دوستی را سفارش کرده آن زمانی که غربی ها وحشی 
بوده اند. ولی دور کردن حیوان از طبیعت زندگی اش عین حیوان آزاری است.
0913---5107

* به گروه های درگیر در افغانســتان عرض می کنم که کشــورداری با ظلم و 
ستم و قتل و غارت، ناپایدار خواهد بود و این تفکر که هدف وسیله را توجیه 

می کند هیچ ارتباطی با اسالم ندارد.
6960---0936 و 8495---0911
* با دستفروشی امور زندگی خودرا می گذراندم اما با آمدن کرونا بیکار شدم و 
اکنون هیچ درآمدی ندارم. چند ماه مبلغ ناچیزی از سوی دولت پرداخت شد. 

اآلن باید چه کنیم؟ آیا مسئولین ما را به کلی فراموش کرده اند؟
0919---8251

* پیشنهاد می شود مثل کمک به آزادی زندانیان شماره حسابی هم برای کمک 
به خرید دارو در مراکز درمانی خاص اختصاص پیدا کند و بیماران نیازمند در 

هنگام مراجعه به این مراکز مشکلشان حل بشود.
0935---0220
* روزنامه ابتکار برداشت پول ایران برای پرداخت به شرکت های کره ای را لغو 
تحریم های ایران تیتر زده اســت! این ها کی می خواهند از احمق فرض کردن 

ما مردم دست بکشند؟
0918---4070

* نان سنگک در شهرری 3 هزار تومان شده است. چرا؟
0912---8397

* 2 ورق قرص 5460 تومان و یک عدد قطره چشــم 4500 تومان و تعرفه 
دارویی که معلوم نیست چه صیغه ای است 9840 تومان! دریافتی از مشتری 
با دفترچه بیمه 20100 تومان! مسئولین وزارت بهداشت پاسخی برای مردم 

دارند؟!
0910---2581
* فروشگاه های مجازی می توانند مغازه داران محله های سطح شهرها را واسطه 
تحویل کاالهای فروشی خود به دست مشتریان قرار بدهند با این کار مشاغل 

خرد نابود نمی شوند.
0913---2146

* مطابق مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا تمام قرارداد اجاره منازل تا یک 
سال قابل تمدید هستند. ولی شورای حل اختالف تبریز برخالف این مصوبه 
ستاد ملی کرونا برای یک پیرزن 82 ساله مستاجر که مشکلی در افزایش نرخ 

اجاره هم ندارد حکم تخلیه صادر کرده است.
خاکستری نژاد
* قیمت یک بطری یک لیتری شــیر در ســال گذشــته دو هزار تومان بود. 
اکنون قیمت آن ده هزار تومان شده و باز هم صحبت از افزایش آن می باشد. 
این  فرآورده برای رشد و سالمتی کودکان ضروری است و نباید از سر سفره 

شهروندان حذف گردد.
0913---2143

* دانشــگاه آزاد اسالمی از مهرماه سال گذشته شهریه کلینیکی ورودی ها را 
60 درصد افزایش داده در حالی که تورم اعالم شده سال 99 حدود 40 درصد 
بوده است. الزم به ذکر است بقیه رشته ها ورودی 95 به بعد حداکثر 25 درصد 
افزایش شــهریه داشته اند! لطفا مشکل ما را چاپ کنید تا گره از کار 600 تا 

700 دانشجوی پزشکی باز شود.
دانشجوی پزشکی سال آخر
* وضع پیاده روهای اطراف میدان بیت المقدس )فلکه آب( و خیابان طبرسی 
شهر مقدس مشهد بسیار آزاردهنده شده است. از مسئولین محترم شهرداری 
انتظار داریم به زیبایی و ظواهر این شهر بسیار مهم و مقدس اهمیت بیشتری 

بدهند.
0915---8110

* روشــنایی بوستان نزدیک منزل ما در میدان بریانک با المپ های 30 وات 
تامین می شــود که اقدام پسندیده ای است. ولی تمام پارک های اطراف را که 
مشاهده کردم بیشتر از المپ های روشنایی هزار وات استفاده شده که ضرورت 
دارد در این شرایط اصالح شود. در ضمن باید عرض بکنم در بیشتر دستگاه های 
دولتی و حتی برخی از مســاجد شــاهد روشنایی چند برابر نیاز با استفاده از 
برق هستیم با اصالح الگوی مصرف می توانیم عالوه بر رفع نیاز داخل صادرات 

برق هم داشته باشیم.
فضلی 

کاسبی با سازمان تروریستی
مایه ننگ مقامات آمریکاست

یک تحلیلگر آمریکایی، گردهمایی سازمان تروریستی منافقین و حضور برخی 
مقامات غربی در آن را فساد سنج توصیف کرد.

مایکل روبین، تحلیلگر مؤسسه »آمریکن اینترپرایز« در مقاله ای که در »واشنگتن 
اگزمینر« منتشر نوشت: حضور در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق )گروه تروریستی 

منافقین( فسادسنج مقامات آمریکا محسوب می شود.
حضور شــماری از مقامات پیشین آمریکایی در این نشست با انتقادهای زیادی 
همراه شده است. »مایک پمپئو« وزیر خارجه سابق، یکی از سیاستمدارانی است که 
در این نشســت آنالین سخنرانی کرد. مثل پرواز مگس ها به دور شیرینی، هر سال 
شماری سیاستمداران از هر دو حزب آمریکا و تعدادی از مقامات سابق به فرانسه و 

آلبانی می روند تا در نشست سازمان مجاهدین )منافقین( سخنرانی کنند.
این یک کار پردرآمد است. برای مقاماتی که اغلب شان بازنشسته یا از کار افتاده اند 
ســخنرانی سه یا چهار دقیقه ای از طریق آنالین، کار و کاسبی بدی نیست. دریافت 
دستمزدهای پنج شش رقمی معامله  پرسودی است. نویسنده با اشاره به حضور افرادی 
مثل »رودی جولیانی«، »جو لیبرمن« و »جان بولتون« و اخیراً مایک پمپئو وزیر خارجه 
پیشین آمریکا در نشست سازمان مجاهدین )گروه تروریستی منافقین( می نویسد: در 
واقع، اجالســی در کار نیست. سازمان مجاهدین خلق )منافقین( یک گروه اسالمی 
مارکسیســتی است که در دهه 1960 در مخالفت با شاه تأسیس شد و امروز ادعای 
دموکراســی خواهی دارد، اما در نهایت فرقه ای است که مسعود و مریم رجوی آن را 
با مشــت آهنین اداره می کنند. آنها ادعا می کنند حامیان زیادی در ایران دارند اما 
مردم ایران، از آنها نفرت دارند، زیرا افراد بی گناه زیادی را کشــته اند. مردم به خاطر 
حمایت مجاهدین از صدام در جریان جنگ هشت ساله ، از این سازمان نفرت دارند.

مایک روبین در ادامه می نویســد »من با شــماری از مقاماتی که در آن نشست 
سخنرانی یا شــرکت کردند، گفت و گو کردم. رویکردشان شک برانگیز است. یکی از 
آنها می گفت »اگر رژیم سقوط کند، چه کسی اهمیت می دهد که ما چقدر دستمزد 

برای شرکت در نشست گرفتیم؟«!
قطعاً رجوی ها می  دانند که هر سخنران چقدر پول گرفته. اما یک مسئله وجود 
دارد: چرا اصرار دارند که چنین دستمزدهای گزافی پرداخت کنند و چه سودی برایشان 
دارد؟ احتماال آنها مانند بسیاری از سران گروه های فرقه ای در دنیای تخیلی زندگی 
می کنند، یا شــاید معتقدند، موقعیت و مشــروعیتی که از ایستادن در کنار مقامات 
خارجی به دســت می آید، ارزش بریز و بپاش را دارد. فاجعه این است که حمایت از 

گروهی که مردم ایران از آن متنفرند، به نفع جمهوری اسالمی تمام می شود. 
حضور در چنین نشست هایی، فساد سنج مقامات آمریکایی است. ایرانی ها زیر بار 
دخالت قدرت های خارجی نمی روند. همراهی با مخالفان آزادی و دموکراسی در ازای 
یک چک چهار هزار دالری، نماد بدترین جنبه های فرهنگی واشنگتن است. شرکت 
در یک کنفرانس با این شــرایط و روخوانی از متنی که ســازمان مجاهدین نوشته و 
نام یک سیاستمدار آمریکایی زیر آن درج شده، نشان از حرص و طمع دارد و به این 

معناست که آن سیاستمدار حاضر است، اصول آزادی را به همین سادگی بفروشد.
اگر امروز شــهردار سابق نیویورک )رودی جولیانی( به چهره ای مضحک تبدیل 
شده، باید شخصیت واقعی او از اولین دفعاتی که در نشست سازمان مجاهدین خلق 
شــرکت کرد، حدس زده می شــد. افراد هر دو حزب آمریکا باید، شرکت در چنین 
گردهمایی هایی را مانند یک فسادسنج بدانند و هیچ جمهوریخواه و دموکراتی نباید 

حضور در آن را بپذیرد.
سازندگی: جبهه اصالحات

گرفتار تعارض و ریزش نیروهاست
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از »تعارضات جدی در جبهه اصالحات« 

خبر داد.
محمدجواد حق شــناس )عضو شورای شهر تهران( در روزنامه سازندگی نوشت: 
پس از اتنخابات باید به یک بازنگری در رفتار خود بپردازیم. بی شک جبهه اصالحات 

نیاز به یک بازسازی و ترمیم جدی دارد.
به واقع این جبهه امروز در یکی از سخت ترین شرایط دوران حیات خود به سر 
می برد و این موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ از یک سو این مسئله به ساز و 
کار احزاب و تشکل ها مربوط می شود که اگرچه سازوکاری هم برایش تعریف شده بود 
و مدت هاست که به صورت کژدار و مریز با این تشکیالت دور هم جمع شده بودند اما 
به نظر می رسد که این ساز و کار به بازسازی و بازنگری نیاز دارد. سالی چند حزب به 
اصالح طلب ها اضافه می شود که کارکردی ندارند و حاال شاهد 31 حزب اصالح طلب 

هستیم که عماًل نشان می دهد که چقدر مجموعه دچار مشکل است.
اما بعد از تشــکل های اصالح طلــب موضوع رابطه با خود مردم اســت. جبهه 
اصالح طلب با ریزش نیرو و دوری هواداران روبه رو شده و در انتخابات مجلس، دولت 
و شــورا نتوانســت نیروهای هوادار خودرا بسیج کند که حداقل یک کنش منسجم 

داشته باشند.
اما ضلع سوم مربوط به مدیریت اصالح طلبان است که در آن با مشکالت جدی 
روبه رو هستیم و در فضایی که گذشت، تعارض هایی از افردی که به عنوان هدایت کننده 

اصالح طلبان هستند به چشم آمد که بیشتر باعث گیجی هواداران شد.

مــن فکر می کنم همانطور که اصالح طلب ها از دو جریان چپ و راســت متولد 
شدند اگر به عنوان تئوریک مفهوم اصالح طلبی را تبیین کنیم اما امضا نداشته باشیم 
عماًل دچار سردرگمی مضاعف خواهیم شد و باید به این نتیجه برسیم که چه قرائتی 
از اصالحات و اصالح طلب داریم. آیا قرائت خاتمی درست است؟ یا کروبی و موسوی 
خویینی ها یا موسوی ... اکنون شاهد تعارض جدی هستیم زیرا هنوز معلوم نیست مثاًل 
ایده ای که سعید لیالز درباره اقتصاد دارد با نظریه ای که فرشاد مومنی ارائه می کند 
چه نســبتی به هم دارند. آیا می شــود این تعریف را پذیرفت؛ یا درباره اینکه در نگاه 
فرهنگی و اجتماعی قطعاً گرفتاری ها و تعارض ها فراوان است و جمع شدن این همه 
تعارض جز ریزش و دلخوری از سوی هواداران و عالقه مندان نتیجه دیگری در برنخواهد 
داشت و به نظر من عالقه مندان به اصالح طلبان با این تعارضات کاماًل ناامید می شوند.

دو نرخی شدن 
نتیجه تشکیل قرارگاه مرغ!

نتیجه چهار ماه تشــکیل قرارگاه مرغ در آخرین سال دولت روحانی، دو نرخی 
شدن مرغ بوده است.

به گزارش روزنامه اصالح طلب اعتماد، کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه 
ساماندهی مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبیت قیمت ها، قیمت مرغ دو نرخي 
شــد. رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهي دلیل این دو نرخي شدن را در تفاوت 
میان کشتار دولتي و آزاد مي داند و بر این باور است که بخشي از مرغ ها از کانال دولتي 
و بخش دیگري نیز از شبکه هاي آزاد تهیه و کشتار و به بازار عرضه مي شوند. به همین 
دلیل بین نرخ دولتي و آزاد این کاالي پروتئیني حداکثر ده هزار تومان فاصله وجود 
دارد. مشابه آنچه براي مرغ رخ داد براي خودرو، دالر و برخي دیگر از کاالها و اقالم 
خوراکي نیز اتفاق افتاده بود و با اینکه قرار بود شوراها یا قرارگاه هاي تشکیل شده در 
نهایت به تثبیت قیمت ها منجر شوند، قیمت کاال را دو نرخي کردند و حتي کار به 
جایي رسید که فاصله بین قیمت دولتي و آزاد نیز هر روز بیشتر شد. با وجود اینکه 
دست فرمان »دخالت براي تثبیت یا کنترل« هیچ وقت به نتیجه مطلوب نرسیده، اما 
همچنان مهم ترین گزینه سیاستمداران براي بهبود شرایط حداقل در کوتاه مدت است. 
نیمه نخست فروردین ســال جاري خبري با عنوان تشکیل قرارگاه ساماندهي 
مرغ، به ریاست وزیر جهاد کشاورزي و با حضور نمایندگاني از ارگان هاي مختلف از 
جملــه قوه قضاییه و وزارت صمت بر خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت که مهم ترین 
محور تصمیم گیري این قرارگاه تثبیت عرضه و قیمت مرغ در کشــور بود. در جلسه 
فروردین ماه این ستاد مقرر شد که قیمت مصوب مرغ براي مصرف کننده از کیلویي 
20 هزار و 400 به کیلویي 24 هزار و 900 تومان افزایش یابد. با وجود افزایش قیمت 
مصوب، مشــاهدات میداني از کمبود عرضه مرغ حکایت داشت. خرداد سال جاري 
محمد یوسفي، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي گفت: قیمت هر کیلو مرغ 
در خرداد سال جاري و بر اساس آنچه مرکز آمار در گزارش خود اعالم کرده، نسبت 
به خرداد سال 99 افزایشي 118/8 درصدي داشته و کیلویي 27 هزار تومان رسیده 
بود. مرغ، مهم ترین گوشت مصرفي خانوارهاي با درآمد متوسط و پایین است و انتظار 
مي رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ، تغییر قیمتي در آن ایجاد نشود، مهدي 
یوســف خاني، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهي می گوید: »نرخ دولتي مرغ با 
قیمت 24هزارو900 تومان و نرخ آزاد با قیمت حداکثر 35 هزارتومان در بازار عرضه 
مي شود.« او در توضیح این رخداد نیز بر وجود تفاوت بین کشتار دولتي و آزاد تاکید 
کرد. به نظر مي رســد آنچه در ســالیان سال بر اکثر بازارها چه کاالي مصرفي و چه 
کاالي ســرمایه اي، سایه افکنده، تعیین سقف قیمت باشد که در نهایت به مشکالت 

عمیقي انجامید. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
نمونه شکســت خورده دیگر براي قیمت گذاري و تسهیل ورود بخش خصوصي 
به بازار را شــوراي رقابت در اختیار دارد. این شــورا که یکي از موضوعات ماده 53 
قانون برنامه چهارم توســعه و در راستاي اصل 44 بود، قرار بود قیمت گذاري خودرو 
را در اختیار و براي آن پایه تعادلي در نظر گیرد. این در حالي است که قیمت برخي 
محصوالت خودروسازان کشور بین 100 تا 150 درصد باالتر از آن چیزي است که 
شــوراي رقابت براي آن محصول در نظر گرفته بود. هر چند فلســفه تعیین نرخ ارز 
دولتي براي جلوگیري از شتاب تورم و گران شدن کاالهاي اساسي به ویژه براي طبقات 
متوسط و کم درآمد جامعه بود اما گزارش هاي بانک مرکزي و مرکز آمار نشان مي دهد 
که از فروردین 97 تا خرداد سال جاري شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي کل 

کشور از 113 به 316 رسید.
نه به آن کم کاری 8 ساله

و نه به این بیش فعالی آخر دوره!
برخــی اقدامات دولت کم تحرک روحانی در هفته های پایانی، ســؤال برانگیز و 

بایسته بررسی و پیگیری است.
وبسایت الف با »بیش فعال« توصیف کردن دولت در روزهای پایانی می نویسد: 
یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توســط منتقدان طی هشــت 

سال گذشته وارد شد، کم تحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکالت 
بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده 
می شد که از جمله آن ها می توان به دولت بی تحرک، مسن و... اشاره کرد. البته نسبت 
دادن این صفات و ویژگی ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده 
بلکه حامیان دولت »تدبیر و امید« یعنی اصالح طلبان نیز در مقاطع زمانی مختلف 
بــه آن معترف بودند. حاال دولتی که معمــوالً با این ویژگی ها و مختصات در اذهان 
مردم، منتقدان و حامیان آن مشهور شده، در هفته های پایانی در زمینه های مختلف 

به شدت فعال شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.
در دولت دوازدهم در روزهای پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع 

شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آن ها خواهد شد.
به عنوان مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در 
جلسه علنی مجلس عنوان داشــت: »در شرایطی که ما برای بودجه های پژوهشی، 
علمی و آموزشــی مشکل داریم وزارت نفت،  پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس 
کرده که خالف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات 
زیادی به آن اختصاص یافته است. در واقع در حال درست کردن حیاط خلوتی برای 

نورچشمی ها هستند.
وی یادآور شــد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به عنوان مسئولین 
سفارتخانه هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می دهیم 

و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
شــریعتی تصریح می کند: »به آقای رئیسی پیشنهاد می کنم اقدامات چند ماه 
پایانی دولت شــامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به 
مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، 
اعطای مجوز و... را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت 

خود باطل اعالم و بازگرداند.«
یکی از مواردی که در روزهای اخیر جنجال بســیاری را موجب شــد موضوع 
واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان می داشتند چرا دولت در چهار 
هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده اســت؟ چرا فرایند واگذاری شــفاف و از 
طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صالحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده 

و ارزیابی شود؟ و...
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل 
از صدور بخشــنامه ای به دادستان های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه 
مزایده ها و مناقصه ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. یکی دیگر از اقدامات دولت که 
موجب حرف و حدیث های فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق ها بود که منجر به 
افزایش فاصله میزان دریافتی ها به ویژه از سوی برخی مدیران خواهد شد. به همین 
دلیل بود که رئیس مرکز پژوهش های مجلس با ارســال نامه ای به رئیس مجلس و 
معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام آلود و دارای نقض 
غرض قانون گذار جهت عدالت در پرداختی ها دانســت. این مسائل نشان می دهد که 
ضرورت دارد نهادهای نظارتی در روزهای آخر به شدت به چنین اقداماتی حساسیت 

داشته باشند و فعالیت دولت ها را در این زمینه رصد کنند.
100 تا 500 میلیون

خسارت واحدهای تولیدی از قطع برق
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات قطعی برق در هفته های گذشته 

بر واحدهای تولیدی پرداخت.
بر اســاس گزارشــي که معاونت کســب وکار اتــاق تهران پــس از گردآوري 
پرسشــنامه هاي این پژوهش به دســت آورده و به طور تفصیلي در هفتادوششمین 
جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي استان تهران نیز به بحث و بررسي 
گذاشــته شد، میزان خسارات وارد شده به بنگاه هاي مورد ارزیابي بین 100 تا 500 
میلیون تومان برآورد شده است. این طرح مطالعاتي که تبعات قطعي پي درپي برق 
بر 51 بنگاه صنعتي عضو اتاق تهران را مورد عارضه یابي قرار داده، نشان مي دهد که 
82 درصد از بنگاه هاي ارزیابي شــده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده اند در 
حالي که 65 درصد از آنان اعالم کرده اند که به واسطه قطعي برق، آسیب هاي جدي 

به دستگاه ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، همچنین این تحقیق نشــان مي دهد از مجموع 50 
بنگاه مورد ارزیابي قرار گرفته، 40 درصد از آنان اعالم کرده اند که مواد اولیه تولیدي 
خود را به واســطه قطعي برق از دست داده اند. بروز مشکالت بیکاري نیروي انساني 
در ســاعات کاري و کاهش بهره وري، تاخیر در تحویل سفارشات و همچنین تاخیر 
در انجام امور اداري و دولتي از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتي و ارائه 
فهرســت حق بیمه، از دیگر خسارات وارد شده به دنبال قطعي هاي اخیر در شبکه 
برق کشور در مراکز صنعتي است که از سوي کارآفرینان و صاحبان واحدهاي تولیدي 

مورد ارزیابي قرار گرفته در این پژوهش، اعالم شده است.
همچنین، بر اساس مطالعه صورت گرفته از سوي معاونت کسب وکار اتاق تهران، 
بخش عمده اي از صاحبان کارگاه هاي تولیدي از عدم اطالع رساني دقیق از زمانبندي 
قطعي برق، انتقاد داشته اند و یادآور شده اند که قطعي هاي اخیر در شبکه برق کشور 
به ویژه در شــهرک ها و نواحي صنعتي، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت 

تمام شده محصوالت، دامن زده است.

 ائتــالف مدعــی اصالحــات و اعتــدال، غالبــا بیــرون از 
»الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت«، نقش آفرینی کرده است. هر چند 
درباره همه اعضای این ائتالف نمی توان یکسان قضاوت کرد و حتما در 
میان آنها دوستداران اسالم و ایران کم نیستند، اما کارکرد گردانندگان 
اصلی این ائتالف - بنا بر شواهدی که در ادامه خواهد آمد- تکمیل کننده 
پازل دشمنان ملت ایران بوده اســت. پدرخوانده ها و رسانه های این 
جریان غربگرا، نوعا مشــغول »ترویج دودستگی و حاکمیت دوگانه، 
ناکارآمدســازی دولت، ناراضی تراشی، تضعیف اقتدار ملی، و تحریف 
واقعیات« بوده اند. آنها در حالی که آمریکا بدترین دوره خود را سپری 
می کند، در حال پمپاژ گزاره های تحریف شده هستند. ضمنا می خواهند 
انتقام »ورشکســتگی به تقصیر« را با کارشکنی مقابل رئیس جمهور 

منتخب بگیرند.
1- روزنامه نیویورک تایمز اواخر بهمن 1399، با تاکید بر اینکه بایدن 
تحریم ها را لغو نخواهد کرد، نوشــت: »بایدن می   داند که برای احیای 
برجام باید تحریم  ها علیه ایران را لغو کند؛ اما این کار را نمی  کند، چون 
مستلزم اعتراف به حقیقتی تلخ است. با وجود تحریم   های اوباما علیه 
ایران و تالش   برای براندازی در ونزوئال و ســوریه، این کشورها امروز 
کنترل قاطعانه   تری نسبت به قبل دارند... چرا کنار گذاشتن سیاست   هایی 
 که اثبات شده بســیار ناکارآمد و غیراخالقی هستند، دشوار است؟
پاسخ واضح است: اساسا کنار گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقایقی 
سخت از سوی واشنگتن اســت. مقامات آمریکا ترجیح می  دهند به 

تحریم  ها ادامه دهند تا اینکه ناتوانی خود را بپذیرند«.
 همــان ایــام، هفته  نامــه فرانســوی »اکســپرس« از قــول 
 »برونو ترتره« )معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی پاریس( اذعان کرده بود: 
»هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید، همانند مذاکرات برجام، فقط به 
دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه رسیدن به توافق. هدف از 
امضای برجام، به دست آوردن زمان جهت ُکند کردن فعالیت   های اتمی 
ایران بود. امروز نیز همین هدف، در دستور کار قرار دارد. با وجود ختم 

دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به توافق شش سال پیش بازگردد.«.
بر خالف این واقعیات روشن، غربگراها وانمود می کنند آمریکا، آماده 
لغو تحریم هاست و این طرف ایرانی )مجلس، شورای عالی امنیت ملی 

و...( است که نمی گذارد برجام احیا شود.
2- نامعادله قدرت میان ایران و آمریکا تغییر کرده است. اگر نشریه 
»امریکن اینترست« ژانویه 2017 نوشت »ایران با پیروزی های مهم در 
عراق و سوریه، در میان 7 قدرت بزرگ سال، شامل آمریکا، چین، ژاپن، 
روسیه، آلمان و هند قرار دارد«، نامزد ریاست سازمان سیا، چهار سال 
بعد، سخنان مشابهی را ادا کرد. ویلیام برنز، قباًل سفیر آمریکا در مسکو 
و معاون وزارت خارجه بود و در مذاکرات هسته  ای یک دهه قبل با ایران 
شرکت داشــت. او اواخر فوریه 2021، به عنوان نامزد ریاست سازمان 
CIA، در نشست کمیسیون اطالعات سنا گفت: »در صحنه بین   المللی 
که بیش از پیش پیچیده و رقابتی شده، رویکرد چین، بزرگ  ترین چالش 
ژئوپولیتیک آمریکاست... روسیه و ایران، دیگر تهدید  های بزرگ امنیتی 
هستند... آمریکا باید برای مقابله با تهدید  های ایران، راهبردی فراتر از 
 مسئله هسته  ای داشــته باشد. جلوگیری از توانمندی هسته ای، فقط
یک جزء این راهبرد است. باید با موشک  های بالستیک و اقدامات ایران 
در منطقه مقابله کرد. حتی اگر ایران به توافق برگردد، باید چارچوبی 
برای ایجاد محدودیت  های قوی  تر و طوالنی  تر برنامه هسته  ای و سایر 

اقدامات ایران داشته باشیم«.
روزنامــه لوموند نیز 15 دی 99 در تحلیلی به  قلم »ژان پیر فیلیو« 
)استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس(، از نفوذ منحصر به فرد ایران 
خبر داد و نوشت: »تحوالت سال 2020 نشان داد کاهش حضور آمریکا 
در خاورمیانه، روندی غیر قابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ 
فزاینده ایران شود. تصمیمات بی   نظم و  ترتیب  ترامپ، نباید ذهن را از 
رویداد اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجًا 
رنگ باخته و این روند به شکلی برگشت   ناپذیر ادامه خواهد یافت. در 
ماجرای  ترور سلیمانی و حمله تالفی جویانه به پایگاه عین   االسد، آمریکا 
نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده 
اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه 
رانده شد... در این میان، نه روسیه به   رغم حضور در سوریه، و نه چین 
با وجود سرمایه گذاری  گسترده در منطقه خاورمیانه، نتوانسته   اند خأل 

استراتژیک را پر کنند«.
 3- وقتی درباره »ائتالف اصالحات و اعتدال« ســخن می گوییم،
از کدام هویت و کارکرد حرف می زنیم؟ آقای عارف سه سال قبل، رئیس  
»شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان« و رئیس  »فراکسیون امید در 
مجلس دهم« بود. او 27 مرداد 1397، در دیدار اعضای »انجمن اندیشه 
و قلم« گفت: »ما، گفتمان اصالحات را برآمده از انقالب می  دانیم. مزیت 
گفتمان اصالحات، جذب حداکثری است؛ این مثال درباره اصالحات که 
از »سروش تا گوگوش« را شامل می  شود، صحیح است و ما نمی  توانیم 
کسی را حذف کنیم.... قطار ما به هر ایستگاهی می  رسد، ابتدا دست افراد 
را می  گیریم و با خود همراه می  کنیم، سپس آنها را شناسایی می  کنیم... 

براندازان در جریان اصالحات جایی ندارند«.
این تعبیر که جبهه اصالح  طلبان، از ســروش تا گوگوش را شامل 
می  شود، متعلق به حجاریان است. ابتدا گفته  شد این جبهه، بین  العباسین 
)عبدی و مرحوم دوزدوزانی( است، اما تدریجا نام سروش و گوگوش هم 
به میان آمد. سروش پس از خروج از کشور، مدتی به همراه مهاجرانی 
عضو اتاق فکر فتنه ســبز در خارج بود؛ و نهایتا منکر رسالت پیامبر 
اعظم)ص( شد و وحی الهی را )نعوذ باهلل( »رویاهای شاعرانه« توصیف 
کرد)!( او چند ماه قبل هم در اظهاراتی آمیخته با عقده گشایی و تحریف 
علیه پیامبر)ص( گفت »اسالم دین رحمت نیست؛ دین سلطه و جنگ 
و انتقام و اقتدار است... حتی مولوی هم هیچ مشکلی در کشتن کفار 
ندارد. طباطبایی هم که در سلوک شخصی  مالیم و مثل حریر بود، در 
المیزان چنان از احکام نفی  بلد و جهاد حمایت می  کند که آدمی را به 
حیرت وا می دارد. موسی که قدرت  گرا و ستیزه  جو بوده و پنجه در پنجه 
قدرت می انداخته، مطلوب محمد[ص] بود... خمینی هم در همین مسیر 
افتاد«. چنین موجود هتاک و حقیری، چگونه توانست بخشی از جبهه 
اصالحات، بلکه یکی از پنج فرمانده اتاق فکر جنبش سبز در لندن، در 
کنار وزیر ارشاد دولت اصالحات باشد؟! از آن طرف، اصالح طلب توصیف 
کردن خواننده کاباره  ای رژیم طاغوت، تهمتی است که با چند من سریش 
هم به نامبرده نمی چســبد. وی یکی از گردانندگان »شبکه من و تو« 
می باشد که به نوشته ویکی پدیا، »حامیان آن شبکه، دولت انگلستان 
و عربستان سعودی هستند«. او فقط برای برنامه موسوم به »آکادمی«، 
مبلغ 2/5 میلیون دالر دریافت کرد و رسما مجیز رژیم آدم کش و مرتجع 
سعودی را می گوید. عناصر این چنینی که از حداقل های تراز انسانی و 

ایرانی ساقط هستند، چگونه اصالح طلب جا زده شدند؟
4- شــبکه سیاسی و رسانه ای بازیگر در نقشه غرب، به سروش و 
گوگوش، یا شبکه من و تو و ایران اینتر نشنال محدود نمی شود. ملت 
ایران، با گله ای از وطن فروشــان خون آشام طرف است. اکبر گنجی در 
ایران، بیشترین رفتار رادیکال را در خدمت نشریات اصالح طلب داشت 
و در ماجرای فتنه ســبز، در آمریکا در کنار سروش و گوگوش و کدیور 
فعال شــد. او اواخر اسفند 98 درباره یک قلم خیانت طیف متبوعش 
فاش کرد: »ما کارمندان دولت    های راست افراطی، از طریق کروناهراسی، 
ایران و ایرانیان را نابود خواهیم کرد. ما کارمند رسمی   بخش پروپاگاندای 
دولت   ترامپ، بوریس جانســون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما 
وحشت  افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم ایران را 
به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما »مخالف سیاسی« 
و »مدافع حقوق بشر« هستیم... تلویزیون مال بن  سلمان است و »منبع 
معتبر« هم کسی جز خود او نیست... ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. 
کاری را که شدید ترین تحریم   های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، 

ما موظفیم انجام دهیم«.

مأموریت دوگانه
ائتالف اعتدال و اصالحات

یادداشت روز

محمد ایمانی

صفحه 2
دوشنبه 2۸ تیر ۱۴۰۰
۸ ذی الحجه ۱۴۴2 - شماره 22۸۰۰

دستور »روحانی« 
درباره رفع مشکل آب خوزستان

روحانی:  

مردم حق دارند بدانند كه چه تکانه هایی 
موجب بروز چه مشکالتی برای كشور شده است

رئیس جمهور به سازمان برنامه 
و بودجه کشور دستور داد اعتبار 
اختصاص یافته به استان خوزستان 
بــرای حل بحران آبی ناشــی از 
خشکسالی استان فوراً و به صورت 
صد درصد مبلغ مصوب، تخصیص 

داده شود.
روحانی  حســن  حجت االســالم 
رئیس جمهور در جلســه عصر دیروز 
هیئت وزیران، با  اشاره به تصویب اعتبار 
برای کمک به حل بحران آبی ناشی از 
خشکســالی استان خوزستان از سوی 
دولت، به سازمان برنامه و بودجه کشور 
دســتور داد اعتبار اختصاص یافته به 
استان فوراً و به صورت صد درصد مبلغ 

مصوب، تخصیص داده شود.
وی با  اشــاره به مشــکالت ناشی 
از کاهــش نــزوالت جــوی و بــروز 
خشکسالی در کشــور و با ابراز تأسف 
از شــرایط پیــش آمده بــرای مردم 
صبــور و مقــاوم خوزســتان به خاطر 
مشکالت آبی، خشکســالی و تشدید 
گرما را موجب بحران کم آبی در برخی 
 از نقاط کشور به ویژه استان خوزستان 

دانست.
رئیس جمهور با  اشاره به تالش ها و 
اقدامات انجام شده از سوی دولت تدبیر 
و امید در طی 8 ســال گذشــته برای 
حل مشــکل آب خوزستان با بهسازی 
و نوســازی زیرســاخت های تأمین و 
توزیع آب آشامیدنی استان و همچنین 
اجــرای پروژه های بزرگ در حوزه آب 

و برق اســتان از صبــر و تحمل مردم 
عزیز خوزستان، اهتمام جدی مدیران 
استانی، وزرای ذی ربط و همکاری سایر 
قوای کشور و ستاد مدیریت بحران برای 
حل مشکالت مردم غیور استان تشکر 

و قدردانی کرد.
منبــع اصلی تأمین آب اســتان 
خوزســتان با جمعیتــی در حدود 5 
میلیــون نفــر، دو رودخانــه کرخه و 
دز اســت که درحال حاضــر به دلیل 
خشکسالی، این رودها با کاهش شدید 
آورد مواجه شده اند. بر اساس گزارش ها، 
با شروع گرما تعداد روستاهای کم آب 
افزایش و با کاهش حجم آب رودخانه 
کارون، مردم استان به ویژه روستاها با 
مشکل تأمین آب آشــامیدنی مواجه 

هستند.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران 
در ادامــه با اختصاص اعتبار به منظور 
جلوگیــری از پیشــروی آب دریا در 
نخلســتان های  و  اراضی کشــاورزی 
آبــادان و خرمشــهر، پرداخت مانده 
مطالبات کشــاورزان ناشی از خسارت 
وارده بــه اراضی کشــاورزی اســتان 
 خوزستان، اجرای پروژه های تأمین آب، 
آبرســانی روســتایی و عشــایری و 
مقابله با تنش آب شــرب، کشاورزی 
و منابــع طبیعی و الیروبــی کانال ها 
و رودخانه هــای اســتان، آبیاری نهال 
کاری های ســنواتی منابع طبیعی در 
کانون هــای بحرانی ایجاد گرد و غبار، 
مبارزه با آفــات و بیماری جنگل ها و 
تأمین علوفه و آب دام های ســنگین 
)گاومیــش( و جبران خســارت وارده 

به این نوع دام ها در اســتان خوزستان 
موافقت کرد. در ادامه جلســه، تعداد 
دیگری از پیشــنهادهای دستگاه های 

اجرایی به تصویب دولت رسید.

رئیس جمهور گفت: مردم حق 
دارند بدانند که چه گردنه ها و چه 
تکانه هایی موجــب بروز چه نوع 
مشکالتی شده است و دولت چه 
راه هایی برای خنثی سازی تحریم 
کرونایی  محدودیت های  از  گذر  و 

در نظر گرفته است.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور 
پــس از شــنیدن گــزارش مقدماتی 
بانک  به ویــژه  دســتگاه های مختلف 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه از 
وضعیت اقتصادی کشــور در سه ماهه 
اول ســال جاری و پیش بینی آینده، 
با تأکید بر حساســیت و جدیت دولت 
تدبیر و امید بر ارائه گزارش های شفاف 
و دقیــق از وضعیت اقتصادی کشــور 
به مردم گفــت: دولت خود را موظف 

می داند به مردم با شفافیت و صراحت 
از فعالیــت خود گــزارش دهد و در 8 
سال گذشته این اقدام را به طور جدی 

پیگیری کرده است.
روحانی بــا تأکید بر اجرای دقیق 
ایــن مأموریت افزود: دولــت در کنار 
تعهد به مردم، بــا اتکا به نگاه ملی به 
انتقال مســئولیت تالش کرده اســت 
با واقع بینــی نقشــه کالن اقتصادی 
 کشــور را برای دولت آینده  ترسیم و 

تشریح کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تالش 
و تدابیر دولت برای گذر از مشــکالت 
و ساماندهی اقتصاد کشور باید با دقت 
ارائه و ثبت شــود، اظهار داشت: مردم 
حــق دارند بدانند که چــه گردنه ها و 
چــه تکانه هایی موجب بــروز چه نوع 

مشــکالتی شــده اســت و دولت چه 
راه هایی برای خنثی ســازی تحریم و 
گذر از محدودیت های کرونایی در نظر 
گرفته است و همچنین الزم است مردم 
بدانند اگر تحریم و جنگ اقتصادی به 
کشورمان تحمیل نشــده بود و کرونا 
نیز پدید نمی آمد امروز اقتصاد کشور 
در چه موقعیتی قرار داشــت و حاصل 
این تجارب در اختیار مردم و مسئوالن 

دولت آینده قرار خواهد گرفت. 
گفتنی است در گزارش مقدماتی 
دستگاه های اقتصادی کشور متغیرهای 
تأثیرگــذار مانند تحریــم و کرونا بر 
اقتصادی و  شــاخص های گوناگــون 
تدابیر اتخاذ شده برای مقابله و مدیریت 
 ایــن عوامل مــورد بحث و بررســی 

قرار گرفت.

گفت و شنود

گفت: برخی از مدعیان اصالحات و اعتدال که طی 8 سال گذشته 
انبوهی از مشــکالت را روی سر ملت آوار کرده اند، حاال برای دولت 

رئیسی نسخه هم می پیچند!
گفتم: دیگه چی؟!

گفت: می گویند رئیســی باید ظرف 100 روز ، اقتصاد را سامان 
بدهد! باید فالن وزیر دولت روحانی را به کار بگیرد! و ...

گفتم: این جماعت اگر کار بلد بودند چرا در این 8 سال 
که دولت را با آنهمه امکانات و اختیارات در دست داشتند 

کاری نکردند؟!
گفت: می گویند دولت رئیسی باید مسیر دولت کنونی را ادامه 
بدهد! اصاًل هم به روی خودشــان نمی آورند که چه بالیی بر ســر 

مردم آورده اند! 
گفتم: دانش آموزی به معلمش گفت؛ آقا اجازه! هرچه تالش 
 کردم نتوانستم جمله ای را که زیر ورقه ام نوشته اید بخوانم!

آقا معلم گفت؛  ای بی سواد! نوشته ام خوش خط بنویس!

بقیه در صفحه 11

تسلیت به همکار
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای امیرحسین گودرزی 
در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت 
 به ایشــان برای آن مرحومه رحمت واســعه الهی و بــرای بازماندگان

صبر و بردباری آرزو داریم.

واشنگتن در حالی بعد از پایان 
دور ششم مذاکرات وین از آمادگی 
مذاکرات سخن  به  بازگشت  برای 
می گوید و مدعی شده طرف ایرانی 
به خاطر  بیش تری  خواستار زمان 
تغییر دولت در کشــور است که 
با  کامل  تضاد  در  عملکردشــان 

مواضع شان است.
معــاون وزیر خارجــه اعالم کرد: 
روشن است که گفت وگوهای وین باید 
منتظر دولت جدید در ایران بماند. این 

اقتضای هر دموکراسی است.
عباس عراقچی، معاون سیاســی 
وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی 
در مذاکرات احیای برجام در وین شنبه 
شب در توئیتی نوشــت: ما در دوران 
انتقالی به ســر می بریم و یک انتقال 
دموکراتیــک قدرت در تهران در حال 

انجام است. 
عراقچی افزود: روشــن است که 
گفت وگوهای ویــن باید منتظر دولت 
جدید در ایران بماند. این اقتضای هر 

دموکراسی است. .
وزارت امــور خارجــه آمریکا نیز 
شامگاه شــنبه اعالم کرد هنگامی که 
دوره انتقالی در ایران به پایان برســد،  
آماده برنامه ریزی برای ادامه مذاکرات 

در وین است.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که 

این کشور آماده ادامه مذاکرات بوده اما 
طرف ایرانی خواستار زمان بیشتر برای 
دوره انتقالی در این کشور شده است.

آمریــکا به گونــه ای موضعگیری 
می کند که گویا آماده است تا به تعهدات 
برجامی خود عمل کند و این ایران است 

که این اقدام را به تاخیر می اندازد. 
فریبکاری آمریکا

به گزارش فارس، واشــنگتن در 
حالی بعد از پایان دور ششم مذاکرات 
ویــن از آمادگــی برای بازگشــت به 
مذاکرات سخن می گوید و مدعی شده 
طرف ایرانی خواســتار زمان بیش تری 
به خاطر تغییر دولت در کشــور است 
که عملکردشــان در تضــاد کامل با 

مواضع شان است.
رابرت مالی، نماینــده آمریکا در 
امور ایران هم در روزهای گذشــته در 
مصاحبه ای اعالم کرد که واشــنگتن 
آماده است هرگاه ایران به مذاکرات وین 

بازگشت، به این گفت وگوها بازگردد.
این اظهارات فریبکارانه در حالی 
مطرح شــد که ســران مجلس سنای 
آمریکا جلســه ای محرمانه با »آنتونی 
بلینکــن«، وزیر خارجه این کشــور 
درباره وضعیت مذاکرات برجام برگزار 
کردند و »رابرت منندز«، سناتور ارشد 
آمریکایی بعد از این دیدار به خبرنگاران 
 گفت که بازگشــت آمریــکا به برجام

به زودی اتفاق نخواهد افتاد.
دور ششم مذاکرات وین به منظور 
احیای برجــام روز شــنبه 22 خرداد 
ماه با برگزاری نشســت کمیســیون 
مشترک برجام در وین آغاز شد و همان 
روز عباس عراقچی در اظهاراتی اعالم 
کرد که جمهوری اسالمی ایران بدون 
رسیدن به خواسته های کلیدی خودش 
قطعــاً توافق نخواهد کرد. با این حال، 
تاریخ شــروع دور هفتم این مذاکرات 

هنوز مشخص نشده است.
واشنگتن می گوید تنها در صورتی 
کــه دو طرف به تعهــدات کامل ذیل 
برجام بازگردند، حاضر است تحریم ها 
علیه ایــران را رفع کنــد. این ادعای 
واشــنگتن در حالی مطرح می شــود 
که تعهــدات ایران بــه صورت کمی 
اما  هســتند،  راســتی آزمایی  قابــل 
راســتی آزمایی رفع تحریم ها از سوی 
 آمریکا به دست کم سه تا شش ماه زمان 

نیاز دارد.
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده 
با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که 
توافق را نقض کرده این واشنگتن است 
که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد 
و الزم است اجرای تعهدات آمریکا مورد 
راســتی آزمایی قرار گیرد. تهران البته 
تأکیــد کرده اصرار یــا عجله ای برای 

بازگشت آمریکا به توافق ندارد.  

با فرافکنی درباره تعویق مذاکرات وین

آمریکا علی رغم بی عملی در برجام
توپ را در زمین ایران می اندازد

چی نوشتی؟!


