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اخبار كشور
اظهارات متناقض مدیرکل آژانس درباره پرونده هستهای ایران

یادداشت روز

ِ
آقایان عامل وضع موجود!
بخوانند

 -۱شما هم حتما ماجرای حکیمی را که چشم قصاب را به
عمد درمان نمیکرد شنیدهاید .یک تکه کوچک استخوان هنگام
زدن ساطور به چشم قصاب وارد شده و آزارش میداد .هفتهای
یک بار نزد حکیم میآمد پانسمان میکرد شقه گوشتی میداد
و میرفت .روزی حکیم به ســفر میرود و امور را به شاگردش
میســپرد .از قضا قصاب همان روز برای تعویض پانســمان
میآید .شــاگرد به محض بازکردن پانســمان تکه استخوان
را میبیند و تعجب میکند از اینکه چطور اســتاد آن را ندیده
است .اســتخوان را خارج میکند ،شقه گوشتش را میگیرد
و ...حکیم که باز میگردد ،ســراغ قصاب را میگیرد که «چند
هفتهای است چرا نمیآید؟» شاگردش با خوشحالی میگوید
درمانش کرده و اینکه ،تعجب میکند چطور استاد آن استخوان
را نمیدیده است .حکیم بر سر شاگرد فریاد که «ابله! من خود
آن استخوان را میدیدم اما آن شقه گوشت را هم میدیدم!»
 -۲برخی معضالت اقتصادی ما ،مثل آن استخوان کوچک
میمانند .آزارمان میدهند اما به راحتی قابل درمانند .با کمی
تــاش ،صبر ،حمایت و همراهی میتوان درمانشــان کرد اما
گاهی درمان ،نان برخی قصابها را آجر میکند! شــاید کمی
عجیب به نظر برسد اما عدهای داخل همین کشور هستند که
دوســت ندارند مشکالت اقتصادی مردم حل شود .چگونهاش
را در ادامه بــه تفصیل میخوانید .آنهــا در حالی که جمله
«مذاکره برای حل معضالت» لحظهای از دهانشــان نمیافتد
در عمل ،این را نمیخواهنــد؛ الاقل االن این را نمیخواهند.
این را ما نمیگوییم خودشــان گاهی در لفافه و گاهی حتی به
تصریح میگویند .میگویند نیازی به تضمین گرفتن از آمریکا
برای اینکه زیر تعهداتش نزند و تحریمها را بازنگرداند نیست.
همین دیروز یکی از روزنامههایشــان که زمانی امضاء کری را
تضمین شده میدانست نوشته بود« :خیالمان را راحت کنیم.
آمریکا نه میخواهد تضمین دهد و نه میتواند تضمین دهد».
میگویند اگر دفعه قبل هم دیدید از برجام خارج شد ،تقصیر
خودمان بود! استداللها و حرفهایشان با حرفهای رقیب «مو»
نمیزند .اصال ما معتقدیم اگر دشمن اینقدر صریح و با پررویی
میگوید« ،هروقت دلمان خواســت زیر تعهداتمان میزنیم»،
به دلیل وجود همینهاست .میبینند در ایران کسانی هستند
که ،حرفهای آنها را تایید و در رسانههایشان در حجمی انبوه
تئوریزه میکنند.
عامل وضع موجود! با همین روش کشــورداری و
آقایــان
ِ
ِ
مذاکره نبود که ،تمام روزنههای کشور را به روی دشمن گشودید
و باعث وقوع آن خسارتهای امنیتی و اقتصادی سنگین شدید؟
آیا این احتمال وجود ندارد ،فضای غلطی را که در اداره امور و
دیپلماسی گشودید ،به دشمن جرئت انجام ترورهایی را داده
باشد که پیش از آن جرئت انجامشان را نداشت؟ دیروز به نقل
از «رافائل گروســی» ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه درز اطالعات محرمانه ایران
حین بازدیدهای ماموران آژانس از مراکز هستهای کشورمان،
ِ
به او ارتباطی ندارد .این یعنی اگر ماموران آژانس جاســوس
بودند و پس از جمعآوری اطالعات ،مقدمه حمالت تروریستی
و خرابکاریهای بعــدی را چیدند ،به او ربطی ندارد و در این
باره هــم به ایران هیچ تضمینی نمیدهد! نه تضمین میدهند
به تعهداتشان عمل کنند ،نه تضمین میدهند دانشمندانمان
را ترور نکنند و نه تضمین میدهند ،در تاسیســات و مراکز
حســاس کشــورمان ،خرابکاری نکنند! کجای دنیا ،اینطور
مذاکره میکنند؟ اصال چرا اینقدر وقیح وارد مذاکره میشوند؟
جز این اســت که میبینند کســانی در ایران هســتند که،
حرف آنها را عین ًا تکرار میکنند؟!
 -۳ممکن اســت عدهای بپرسند ،چرا آن جریان سیاسی
در کشــور نباید بخواهد اوضاع اقتصادی و سیاســی کشور
ســر و سامان بگیرد .پاسخ این سؤال مهم به خاطر این دولتی
است که اکنون روی کار آمده .بخوانید:
هرقدر این دولت در حل معضالت اقتصادی که به ارث برده
موفق عمل کند ،غلط بودن راهی که آنها طی  8سال پیمودهاند،
نمایانتر میشود .موضوع برای طیفی از آنها(نه همه آنها) اصال
اقتصاد و معیشــت نیست .موضوع هست و نیستشان است.
آنها ادامه حیات سیاسیشان در گرو شکست این دولت و این
مسیر است .تردید نداشته باشید در اتاقهای فکرشان به این
نتیجه رســیدهاند که« :این دولت نباید موفق شود درغیر این
صورت فاتحه همه مان خوانده اســت ».راز تمام این هجمهها
مقدس «نقد» انجام میشود در همین یک
که در پوشش واژه
ِ
نکته نهفته اســت .کافی است یک مسئول دولتی ،کلمهای را
اشــتباه تلفظ کرده و جای مثال فتحه کسره بگذارد ،قیامت به
راه میاندازند .پیروزی آقای رئیسی در انتخابات  -چه ایشان
بخواهند و چه نخواهند« -بازگشت جریان انقالبی» تعبیر شده
و مردم او را نماینده این جریان میبینند؛ گروههای سیاسی هم
هستند که فلسفه وجودیشان ،مقابله با چنین جریانی است.
لذا مخالفتشــان از بهبود اوضاع ،کامال قابل درک است! اما
فارغ از ســنگاندازیهای چنین جریانهای سیاسی مخربی،
راهحل چیست؟
 -۴با وقوع بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه 20و  30میالدی
(اواخر دهه  20و اوایل دهه  ،)30مقامات آمریکایی دست به کار
شدند .بین جامعهشناسان ،اقتصاددانان ،روانشناسان ،هنرمندان
و هر کسی که میتوانست کاری کند ،تقسیم کار صورت گرفت.
فیلمساز برای کاستن از غم و غصه مردمی که حاال بیکار و فقیر
شده بود ،کمدی ساخت .جامعهشناس ،فرمول خود را آماده کرد
و به روانشناس داد .روانشناس با اعالم اینکه ،کمک مالی زیاد
میتواند بخشــی از جامعه فقیر اما «مستعد کار کردن» را به
تنبلی سوق دهد ،راهکار جامعهشناس را تصحیح کرد .سرانجام
فرمول نهایی آماده شد« :شناسایی دقیق اقشار آسیبپذیر و
ارائه کمکهای ماهیانه» بهانــدازهای که دیگران ،با دیدن آن
ترغیب به «از کار افتاده نشان دادن خود» نشوند .فرمول پیاده
شد و بیکاری و فقر پس از چند سال و چندبار اصالحیه خوردن
جواب داد و «معضل» تا حد قابل قبولی حل شد.
این یعنی وقتی کشوری دچار بحران میشود ،در گام اول
باید تمام ظرفیتها را وارد میدان کرد .امروز باید فیلمساز ما،
جامعهشــناس ما ،روانشناس ما ،دانشــمند و نخبه ما و حتی
منتقدان ما به کمک دولت بیایند (که بسیاری از آنها آمدهاند
و با مقامات دولتی هم دیدارهایی داشــتهاند) .منتقد ،یکی از
همان ظرفیتهایی است که به بهبود شرایط کشور کمک میکند
و تعطیلی انتقاد کارشناســی و دلسوزانه به نفع کشور نیست.
انتقاد البته به معنای میدان دادن با ناکارشناسها نیست .یکی
از بزرگترین اشــتباهات دولت قبل حواله دادن منتقدان به
جهنم بود .صفاتی که دولت قبل به پیشانی منتقدان میزد را
اگر اینجا لیست کنیم ،مثنوی «هفتاد من کاغذ میشود» .کدام
هشدار و پیشبینی منتقدان دولت آقای روحانی ،محقق نشده؟
تیتر درشــت نزدیم که «تحریمها میماند هستهای میرود؟»
منتهی دوباره تأکید میکنیم ،فرق است بین انتقادکارشناسی
با تخریب و شارالتانیســم رســانهای .به هماناندازهای که
میدان دادن به انتقادهای کارشناسانه به عبور کشور از بحران
کمک میکند ،میدان دادن به شــیپورچیهای دشمن ،جلوی
رفع مشکالت را میگیرد!

جعفر بلوری

گروسی :نمیتوانیم جلوی درز اطالعات را بگیریم
اما ایران باید اطالعات بدهد !

سرویس سیاسی-
مدیرکل آژانس بینالمللی
انــرژی اتمیضمن اینکه گفت:
«خواهان احیای ظرفیت نظارت
و بازرسیهای مورد نیاز آژانس
و احیــای دوربینهای آژانس
هســتم» اعالم کرد« :آژانس
هیچ ظرفیتی برای کنترل درز
اطالعات محرمانه ندارد!»
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی دیروز
(چهارشــنبه) در کنفرانس خبری
خود در «وین» تصریح کرد رایزنیها
با مقامات ایران بینتیجه بود به این
مفهوم که ما نتوانســتیم به نتیجه
برسیم من برای یافتن راهحل متوقف
نمیشوم و ادامه میدهم.
وی در ایــن خصــوص گفت:
«اینطــور بایــد توصیــف کنم که
رایزنیهــا و مذاکــرات در ایــران
بینتیجــه بــود به ایــن مفهوم که
ما نتوانستیم مســائل را به پایان و
نتیجه برســانیم .من تالشها برای
رسیدن به تفاهم را رها نخواهم کرد
اما درخصوص موضوعاتی که دیروز
[سهشنبه] درباره آن بحث کردیم،
نتوانستیم به نتیجه برسیم».
رافائــل گروســی ســپس به
خبرنگار رویترز توضیح داد« :دیروز
[سهشــنبه] مذاکــرات را به پایان
رســاندیم .همچنان در حال مذاکره
هســتیم .موضوعات همچنان باقی
است .ما دائماً مذاکره میکنیم ولی
دیروز سهشــنبه به نتیجه و توافق
نرسیدیم .علیرغم تمام تالشهایم،
نتوانستیم به نتیجه برسیم».
خواهان احیای ظرفیتهای نظارتی
و بازرسیهای آژانس
در ایران هستیم
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمیدرباره مذاکره با مقامهای ایرانی
گفت« :مذاکرات موفقیتآمیز نبود.
من خواهان احیای ظرفیت نظارت
و بازرســیهای مورد نیــاز آژانس
هستم .خواهان احیای دوربینهای
آژانس ،ســرویس و تعمیر تجهیزات
آژانس و تمامی این چیزها هستم و
مسئله دیگر این است که موضوعات
باقیماندهای در مسائل پادمانی داریم.
در مذاکرات شــما تالش میکنید
از مســائل دفاع کنید ،چیزهایی را
پیشــنهاد دهید اما توافق با ما برای
ایران امکانپذیر نبود».
الزم به ذکر اســت که گروسی

دیــروز چهارشــنبه همچنیــن در
بیانیهای خطاب به شــورای حکام
اعالم کــرد «در تاریــخ  ۲۳نوامبر
 ۲۰۲۱در تهــران بــا جناب محمد
اسالمی معاون رئیسجمهور و رئیس
ســازمان انرژی اتمیایران و جناب
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه ایران دیدارهایی داشــتم...
علیرغم تالشهای من ،این مذاکرات
و رایزنیهای گسترده برای رسیدگی
به مسائل پادمانی باقیمانده ایران که
در دو گزارش به تفصیل شرح داده
شد ،بینتیجه بود».
مدیــرکل آژانس همچنین ادعا
کرد« :عالوه بر این ،برخالف توافق
صورت گرفته بین آژانس و ایران در
 ۱۲سپتامبر  ،۲۰۲۱عدم دسترسی
بــه کارگاه کرج (مجتمع تســا) به
این معناســت که احیــای نظارت
و بازرســی بر تمامی تأسیســات و
مکانهای ایــران در رابطه با برجام
تکمیل نشــده اســت .این مسئله
بطور جدی بــر توانایی آژانس برای
تداوم اطالع از وضعیت کارگاه تأثیر
میگذارد ،چیزی که بهطور گسترده
در رابطه با بازگشت به برجام ضروری
شناختهشده است».
گروســی در ادامــه گفت« :در
غیاب دسترســی منظــم آژانس به
تجهیزات نظارتی خــود در تمامی
تأسیســات و مکانهــای ایران در
رابطه با برجــام ،آژانس بر این باور
است که توافق موقتی را که در فوریه
 ۲۰۲۱با ایران به دست آوردم ،حفظ
تداوم آگاهی را تســهیل کرد .با این
حال ،تمدید مکرر توافق ،که اکنون
برای حدود  ۹ماه برقرار اســت ،به
چالشی مهم برای توانایی آژانس به
منظور تداوم آگاهی (از فعالیتهای
ایــران در ایــن مکانهــا) تبدیل
شده است».
آژانس هیچ ظرفیتی
برای کنترل درز اطالعات محرمانه
ندارد!
درخواســت گروســی مبنــی
برای احیای ظرفیتهــای نظارتی
و بازرســیهای آژانس در ایران در
حالی اســت کــه وی در مصاحبه
اختصاصی با شــبکه «پرستیوی»
درباره درز اطالعات محرمانه از این
نهاد بینالمللی اعــام کرد آژانس
هیــچ ظرفیتــی برای کنتــرل این
موضوع ندارد!
وی در پاســخ بــه این ســؤال

ایران ،گلهای بسیاری را
وارد دروازه آمریکا کرده است
آمریکا بعد از جنگ افغانستان عراق ،و سوریه تبدیل به ابرقدرت سالخوردهای
شده و از روسیه و چین گرفته تا ایران را به سمت پر کردن جای خالی خود سوق
داده است.
این ارزیابی را روزنامه القدسالعربی منتشــر کرده و در توضیح آن یادآور شد:
در بیست و هشتمین نشست بینالمللی والدای در سوچی رئیسجمهور پوتین در
اشاره به پایان یافتن رهبری آمریکا بر جهان و نقش نوظهور رقبای دیگر این کشور،
جهانی چند قطبی را بشارت داد.
بعد از خروج ایاالت متحده آمریکا از افغانســتان و کاهش نفوذش در عراق و
سوریه و نیز پشت کردن این کشور به بسیاری از کانونهای تنش در جهان ،آمریکا
همچون سالخوردهای به نظر میرسد که به بازنشستگی رسیده و برای رهبران این
کشور دشوار است حمایتی مردمی را برای هرگونه جنگ جدیدی در منطقه بسیج
کنند .این بازنشســتگی زودهنگام ،خیلی را به سمت پر کردن جای خالی آمریکا
سوق داده است.
ایــران بر مبنای همین تحوالت به ســمت بازپس گرفتن عظمت امپراطوری
خود حرکت کرد .از خروج آمریکا از توافق هســتهای استفاده کرد و غنیسازی با
غنای  3.67را به بیست درصد رساند و سپس در پی تمرکز بر تاسیسات نطنز این
میزان را به  60درصد رســاند .این افزایش سطح غنیسازی پاسخی از سوی ایران
و در راســتای به چالش کشیدن اسرائیل بود .همچنین پیام فشاری بود که ایران
به غرب ارسال کرده مبنی بر اینکه ایران قدرتمند است و با روسیه و چین ائتالفی
راهبردی دارد؛ در نتیجه بازگشتش به مذاکرات هستهای دست خالی نخواهد بود
بلکه از عوامل قدرتی برخوردی اســت که به این کشور اجازه نشستن کنار بزرگان
و بازی با آنها را اعطا میکند.
ایران به واسطه نیروهای متحدش در منطقه ،مرزهایی گسترده برای رسیدن
به دریای مدیترانه از طریق عراق ،لبنان و ســوریه دارد .شبه نظامیان متحد ایران،
مرزها را جابهجا کردهاند.
ایران بارها به دروازه آمریکا گل زده اســت .به گونهای که این تصور به وجود
میآید که ایران تبدیل به قدرتی بزرگ شده است .با این وجود ،چشمپوشی آمریکا
از اقدامات ایران به خاطر سرگرم بودنش به قضایای راهبردی دیگر بزرگترین تشویق
برای ادامه دادن به طرح توســعهطلبیاش اســت .از جمله گلهایی که ایران وارد
دروازه آمریکا کرد ،توقیف کشتیهایی است که از خلیجفارس عبور میکنند .تعرض
قایقهای جنگی ایران به کشــتیهای آمریکایی و قبل از آن سرنگونی هواپیمای
جاسوسی آمریکا و تحریک بازوهایش در یمن برای هدف قراردادن تاسیسات نفتی
عربستان است .در عراق نیز متحدان ایران پایگاههای آمریکایی را هدف قرا ر دادند.
اخیرا نیز اقدامات ایران علیه آمریکا به عرصه سوریه رسیده است .به این ترتیب که
پایگاه التنف هدف قرار گرفت .علیرغم اینکه هیچ طرفی مسئولیت آن را برعهده
نگرفته؛ اما واشنگتن به خوبی از عامل آن باخبر است.
درباره بازگشت به توافق هستهای نیز ایران شرطهای آمریکا را نپذیرفته است
و بازگشت به توافق  2015را اساس راهحل میداند .درکنار آن خواستار لغو تمام
تحریمها و تضمین دولت آمریکا برای عدم خروج دوباره از آن اســت .این کشــور
همچنین پرداختن به مســئله موشــکی و توســعه نفوذش در کشورهای عربی را
نپذیرفته اســت .حتی متحد ایران یعنی بشار اسد نیز اکنون از رویارویی با حضور
آمریکا در سوریه صحبت میکند.
روسیه نیز توانسته است آمریکا را مجبور کند حضورش در آبهای گرم دریای
مدیترانه را به رسمیت بشناسد .همچنین توانست قطعنامههای آمریکا در شورای
امنیت درخصوص ســوریه را به تعطیلی بکشاند .روسیه شانزده بار در این راستا از
حق وتوی خود استفاده کرده است.
چشمپوشی آمریکا از اقدامات ایران و روسیه به این خاطر است که این کشور
خود را برای رویارویی با غول چینی آماده میکند .تشکیل ائتالف اوکاس (آمریکا،
انگلیس و استرالیا) زمینهســازی برای پایان دادن به توسعه نفوذ چین است .این
ائتالف به واشنگتن آزادی حضور در اقیانوس آرام و مناطق نزدیک به چین را میدهد.
اصالحطلبان در گردنه حیران
و پیچ «چه کنم ،چه کنم»
اصالحطلبان در اثر سوء عملکرد خود در گردنه حیران به سر میبرند.
به نوشته سایت «الف» ،برخی اصالحطلبان سرشناس طی یکی دو سال اخیر از
عملکرد جریان اصالحطلبی ابراز ناامیدی کردهاند و دست به خودانتقادیهایی زدهاند.
این نقدها توسط روزنامهنگاران ،چهرههای سیاسی و نظریهپردازان طیف مذکور
مطرح میشوند .اما نکته اینجاست که بسیاری از این نقدها را چه ناظران و تحلیلگران
بیطرف بارها و بارها طی دو دهه به اصالحطلبان گوشــزد کردهاند اما آنان کمتر
گوش شنوایی دراین باره داشتهاند .عباس عبدی ،اخیرا در روزنامه اعتماد و درباره
بیانیه جبهه اصالحات نوشــت« :جبهه اصالحات پس از شکست قاطع سیاسی و
ناتوانــی مطلق در آوردن مردم به پای صندوقهای رأی در خرداد  ،۱۴۰۰پیش از
هر اقدامی از جمله موضعگیری درباره برجام یا سایر امور ،باید ابتدا موجودیت خود
را بازنگری و تحلیل کند .اگر آنان همچنان بر مشی گذشته هستند و نقدی بر آن

پرستیوی مبنی بــر اینکه «یکی
از مشــکالت اساســی که ایران با
آژانس داشــته اســت این است که
اطالعات محرمانــه (به بیرون) درز
پیدا میکند ...آژانس برای ممانعت از
این اتفاق چه کاری میتواند بکند؟»
اظهار داشت :آژانس از همه اطالعاتی
که کسب میکند ،حفاظت میکند
و اگر افرادی هستند که اطالعات را
درز میدهند ،آژانس هیچ ظرفیتی
برای کنترل این موضوع ندارد!
خبرنگار پرس تیوی مطرح کرد
با توجه به اینکه شــاهد این هستیم
وقتی ایران گزارشهایی محرمانه از
تاسیسات هستهای یا دانشمندانش
[بــه آژانــس] میدهــد ،حمالتی
ســایبری و دیگر حمالت از جمله
تــرور [در ایــران] رخ میدهند ،آیا
نباید تضمینی وجود داشته باشد که
وقتی آژانس خواستار این اطالعات از
ایران است ،از این اطالعات حفاظت
خواهد شــد؟ گروســی در پاسخ به
او گفــت :همانطور کــه میدانید
ما دربــاره  ۱۷۳کشــور در جهان،
هــزاران مــکان در سراســر جهان
راستیآزمایی میکنیم .بنابراین ما
یک سیستم بسیار حرفهای حفاظت
از اطالعــات داریــم .اطالعات برای
همهگیرنــدگان (کشــورهای عضو
آژانس) توزیع میشود .اگر گیرندهای
وجود داشته باشــد که اطالعات را
افشا کند ،نمیدانم چگونه میتوانید
نشــان دهید که آژانس مسئول درز
اطالعات است؟
مذاکرات در ایران سازنده بود
اما نتوانستیم به توافق برسیم
به گزارش فارس ،گروســی در
پاســخ به ســؤال خبرنگار «پرس
تیوی» در ارتباط با تفاوت در لحن
اظهارات مدیرکل آژانس در کنفرانس
خبــری تهران و بیانیــهای که پس
از آن صادر شــد ،گفت« :مذاکرات
(با مقامهای ایرانی) سازنده و صحیح
و حرفهای بود .این یک مسئله است
اما ما نتوانستیم به توافق برسیم .ما
باید به توافق برســیم و باید این کار
را انجام بدهیم».
گروســی درخصــوص محدود
شدن دسترسی آژانس به اطالعات
و فعالیتهای هستهای ایران توضیح
داد« :واضح است که با طوالنی شدن
عدم دسترســی آژانس بینالمللی
انرژی اتمیبه تأسیسات ایران و عدم
اطالع از تداوم فعالیتهای عملیاتی

ایران به خودی خود موجب میشود
کــه من نتوانم اطالعاتــی را درباره
آنچــه در ایران در حــال رخ دادن
است ،ارائه کنم».
با دولت جدید ایران
همکاری میکنم
وی در بخــش پایانی کنفرانس
خبری خود درخصــوص اختالفات
میان ایران و آژانس گفت« :مواضع
ایران و آژانس بسیار متفاوت است و
جای تعجب نیســت .چالش موجود
برای همه ما این اســت که یکدیگر
را درک کنیم .دولت جدید روی کار
آمده اســت و نظرات مربوط به خود
را دارد .از نظر من مشــکلی ندارد و
من باید با دولت آنها همکاری کنم.
باید به توافق برسیم».
رافائل گروسی شامگاه دوشنبه
(اول آذرماه) وارد تهران شد و پیش
از ظهر سهشــنبه با محمد اسالمی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
انرژی اتمی در محل این ســازمان
دیدار و گفتوگو کرد.
گروســی ،گفتوگو بــا رئیس
ســازمان انــرژی اتمیرا فشــرده
خوانده و گفت« :دنبال این هستیم
مذاکرات را با ایــران ادامه دهیم تا
زمینههای مشترکی را پیدا کنیم و
به نتیجهگیری مثبتی برسیم».
وی همچنین بعدازظهر سهشنبه
با حسین امیرعبداللهیان دیدار کرد.
مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی
اتمیپس از این دیدارها راهی وین
شد و در نخستین روز نشست فصلی
سه روزه شــورای حکام آژانس که
بهصورت مجــازی در حال برگزاری
است ،شرکت کرد.
نشســت شــورای حکام آژانس
بینالمللــی انرژی اتمیسهشــنبه
ســاعت  ۱۳:۰۰بــه وقــت تهران
بهصورت مجــازی در وین برگزار و
محور اصلی ایــن گفتوگوها ایران
بوده است.
گزارشهــا حاکی از آن اســت
که اعضای شــورای حــکام در این
نشست  ۳روزه درباره گزارش کمیته
همکاریهای فنی ،راســتیآزمایی
و نظــارت در جمهــوری اســامی
ایــران در پرتــو قطعنامــه ۲۲۳۱
شــورای امنیت سازمان ملل متحد،
درخواســت پادمان در کرهشمالی
و اجــرای توافقنامــه پادمانهــای
 NPTدر ســوریه بحث و گفتوگو
میکنند.

خبر ویژه
نمیبینند ،در این صورت طبیعی است که مخاطب نیز این بیانیه یا هر موضع دیگر
آنان را در این چارچوب تحلیل و فهم کند .ولی اگر سیاستهای گذشته جبهه را،
هم از حیث راهبرد و هم تشکیالت و هم افراد و باالخره تاکتیکها واجد ایرادهای
اساسی میدانند ،ابتدا باید آن را تبیین کنند».
در ادامه مروری گزیده بر بخشهایی از چنین مقاالت و اظهار نظراتی خواهیم
داشــت .روزنامه آفتاب یزد مینویســد :به نظر میرسد این جریان سیاسی کشور
[جناح اصالحطلب] علیرغم آنکه منتقد رفتار سیاسیون و نمایندگان جناح راست
اســت لیکن بعضا اخیرا خود گرفتار چنین اظهارنظرهای شاذ میشوند [اشاره به
بیان اظهاراتی از سوی اصالحطلبان برای دیده شدن].مثال بارز آن گفتههای فائزه
هاشمی است .بر فرض که او قلبا به ترامپ اعتقاد داشته(!) اما بیان آن ،چه سود و
منفعتی دارد و مهمتر اینکه چه نسبتی با رویکرد جریان اصالحطلب خواهد داشت؟
ناصر قوامی ،عضو فراکسیون اصالحطلبان مجلس ششم در گفتوگو با نامه نیوز
ت جمهوری،
ت ریاس 
ضمن اشتباه خواندن حمایت خاتمی از حسن روحانی در انتخابا 
درباره حمایت وی از عبدالناصر همتی در انتخابات دوره سیزدهم رياست جمهوری
میگوید :اگر به دعوت آقای خاتمی بیتوجهی شد ،دلیلش بیتوجهی او به تفکر مردم
بود .آقای خاتمی اشــتباه کرد .من از ارادتمندان او و آقای کروبی هستم و چوبش
را هم خوردهام و نوش جانم .اما به اینها اعتراض دارم ،چرا چنین کاری کردند؟
محمد قوچانی ســال 98در روزنامه سازندگی نوشت« :واقعیت این است که با
وجود باور به اصالحطلبی نمیتــوان از کارنامه اصالحطلبان چه در دولت ،چه در
مجلس ،چه در شوراهای شهر و شهرداریها دفاع کرد .حتی با فرض پذیرش نقش
جنــاح مقابل [اصولگرایان] در عدم همکاری بــا اصالحطلبان و از آن فراتر برخی
کارشــکنیهای جناحی و حزبی ،کارنام ه اصالحطلبان در بهخصوص دور ه اخیر در
نهادهای انتخابی کامیاب نیست و در یأس ،ناامیدی و سرخوردگی مردم و شهروندانی
که به آنان رای دادهاند اثر مستقیم دارد .متاسفانه فراتر از ناکارآمدی حتی مسائلی
چون اتهام فساد و سوءاستفاده در همه سطوح کارگزاران سیاسی و حاکمیتی منتسب
به جبهه اصالحات به چشم میخورد ...اگر در دولت بتوان گناه کارنامه اصالحطلبان
را بــه گردن اعتدالگرایانانداخت و اگر در مجلس میتوان ضعف اصالحطلبان را
به حساب ناهمراهی اصولگرایان معتدل گذاشت اما حداقل در شهرداری و شورای
شهر تهران نمیتوان از بار مسئولیت شانه خالی کرد و این واقعیتی دردناک است
که ما اصالحطلبان نتوانستیم انتظارات رایدهندگان را برآوردهسازیم».
صادق زیبا کالم در روزنامه شرق مینویسد :آنان [اصالحطلبان] در قبال عملکرد
«فراکسیون امید» در مجلس دهم سکوت کردند .در قبال عملکرد دولت دوم آقای
روحانی با وجود نقششــان در ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اردیبهشت 96
همچنان به سکوتشان ادامه دادند .حاصل شد انتخابات اسفند  ۹۸و ریزش بخش
عظیمی از بدنه اجتماعیشان اما و باکمال تأسف هیچ حرکت و تغییر و تحول جدی
از آنان دیده نشد؛ انگار جملگی آن حوادث و رویدادها در کشور دیگری اتفاق افتاده.

قدرتنمایی موجب سنگینی
کفه ایران در مذاکرات شده است
یک روزنامه اصالحطلب ،چشمانداز مذاکرات وین را با توجه به قدرتمند شدن
ایران ،مثبت خواند.
دنیای اقتصاد به قلم دکتر ابراهیم متقی اســتاد دانشــگاه نوشت :رئیسی در
رقابتهای انتخاباتی از مفهوم «دولت قوی» برای تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی
جامعه ایران یاد کرد.رئیســی به این موضو ع اشاره داشت که دولت قوی از ابزارها
و قابلیتهای بیشــتری برای تحقق اهداف سیاســی ایران برخــوردار خواهد بود.
ویژگی اصلی دولت قوی در تفکر ابراهیم رئیسی بر اساس بهکارگیری سازوکارهای
کنش چندجانبه و چندجانبهگرایی رقابتی برای اعمال فشارهای سازنده ،حقوقی
و بینالمللی به آمریکا در جهت اجرای تعهدات برجامی خود بوده اســت .یکی از
شــاخصهای اصلی دولت قوی را باید در «تولید قابلیت برای چانهزنی» دانســت
.ایران به گونه تدریجی در فضای تحریمهای اعاده شــده توانست موقعیت خود را
ارتقا دهد .در این ارتباط ،میتوان به افزایش ظرفیت غنیسازی  ۶۰درصدی ایران
و فعال شدن سایت فرد و اشاره کرد .سانتریفیوژهای جدید ایران از قابلیت سرعت
بخشیدن به توان غنیسازی برخوردارند.
دولت روحانی تالش داشت تا از طریق معادله اروپا و جداسازی اروپا از آمریکا
به نتایج و مطلوبیت موردنظر خود در جهت کاهش تحریمها برسد ،چنین رویکردی،
نتیجه مطلوب را به همراه نیاورد .بر اساس چنین رویکردی بود که دولت رئیسی از
سازوکارهای مربوط به چندجانبهگرایی متوازن در قالب «اتحادیه اروپا»« ،چین»
و «روســیه» بهره گرفت تا بر اساس چنین رویکردی اوال انگاره پایبندی ایران به
قواعد برجام حفظ شود ،ثانیا ایاالت متحده به این موضوع واقف شود که ایران در
تنهایی دیپلماتیک قرار نداشته و فشارهای متنوعی بر سیاست جداییطلبانه آمریکا
از برجام وارد شود.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

سگ لَنگ!
گفت :از رزمایش مشترک آمریکا و کویت و عربستان در حاشیه
خلیجفارس چه خبر؟!
گفتم :روزنامه «الرای» چاپ کویت نوشــته است که در
جریان این رزمایش ،افراد ناشــناس برج مراقبت آمریکا
در منطقه رزمایش و تعداد زیــادی از تجهیزات نظامی را
دزدیدهاند!
گفت :وقتی نمیتوانند از ســرقت بــرج  ۱۶متری و تجهیزات
نظامــی جلوگیــری کنند چطــوری میخواهند با دشمنانشــان
بجنگند؟!
گفتم :یارو یک سگ چالق خریده بود .پرسیدند؛ اگر کسی
حمله کند ،با این سگ لَنگ چجوری با او مقابله میکنی؟!
گفت؛ ســگ را میگذارم توی فورغــون و طرف را دنبال
میکنم !

آیتاهلل جنتی:

مسئوالن تمام تالش خود را
برای حل مشکالت معیشتی بهکار گیرند

دبیر شــورای نگهبان با بیان
اینکه اگر روحیه بســیجی حاکم
باشد همه مشکالت حل میشود،
گفت :مســئوالن باید تمام تالش
خود را برای حل مشکالت اقتصادی
و معیشتی به کار گیرند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شــورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان پیش از ظهر دیروز
طی سخنانی در جلسه این شورا با اشاره
به تشکیل بســیج در  ۵آذر  ۱۳۵۸به
فرمان امام خمینی(ره) ضمن تبریک
هفته بسیج گفت :خداوند را برای این
نعمت الهی شاکریم.
وی افــزود :تشــکیل بســیج از
هوشــیاری حضرت امام خمینی(ره)
بود که باید قدر این نعمت را بدانیم و
تالش کنیم این روحیه را در خودمان
حفظ ،تقویت و به جوانان منتقل کنیم.
دبیــر شــورای نگهبــان درباره
فعالیتهای بسیج ،تصریح کرد :بسیج
در همه عرصههای نظامی ،خدماتی و
جهادی حضور موفقی دارد و متعلق به
همه اقشار مردم است که باید همیشه
محفوظ بماند.
آیتاهلل جنتی افزود :خوشحالیم که
بچههای انقالبی روحیه بسیجی دارند و
هر جا اتفاقی مثل سیل و زلزله رخ دهد،
در صحنه حضور دارند و به کمک مردم
میآیند و این روحیه بسیجی است که
همه را در صحنه حاضر میکند.

وی با بیان اینکه روحیه بسیجی
یک روحیه اســامی و انقالبی اســت
که باید در همه عرصهها و دســتگاهها
همچون دولــت ،مجلس ،قوه قضائیه،
حوزههای علمیه ،دانشگاهها ،مدارس
حاکم شود ،گفت :دانشجوی ما باید با
روحیه بسیجی وارد میدان مسئولیت
شود.
دبیر شورای نگهبان در بخش دیگر
به مشکالت اقتصادی و معیشتیاشاره و
با بیان اینکه اگر روحیه بسیجی حاکم
باشــد همه مشــکالت حل میشود،
خاطرنشــان کرد :مسئوالن باید تمام
تالش خــود را برای حل مشــکالت
اقتصادی و معیشتی به کار گیرند.
آیتاهلل جنتی افزود :این مردم که
همه چیزشان را در راه اسالم و انقالب
فدا کردهاند و در همه صحنههای دفاع
از اســام و انقالب حاضر بودهاند ،باید
مشکالتشان برطرف شود.
وی یادآور شد :باید قدردان مردم
باشیم و تا آنجا که میتوانیم مشکالت
اقتصــادی را کم کنیــم ،نباید در این
مملکت کســی پیدا شــود که شب را
گرسنه بخوابد.
دبیر شورای نگهبان در پایان گفت:
انشاءاهلل خداوند کمک کند تا با تاسی
از امیرالمومنین علی(ع) به مردم ،اسالم
و انقــاب خدمت کنیم و خداوند این
مملکت را حفظ و مسئولین را توفیق
خدمات صادقانه عطا کند.

ایران از ســازوکارهای موازنــه قدرت از طریق بازدارندگــی برای حفاظت از
دیپلماسی و برجام بهره میگیرد .یکی از شاخصهای قدرت ایران را میتوان ارتقای
قابلیت بازدارندگی دانست .به هر میزان کشوری از قدرت بازدارنده بیشتری برخوردار
باشــد ،در دیپلماسی جهانی آمادگی بیشتری برای چانهزنی خواهد داشت .ارتقای
قابلیت بازدارندگی ایران را میتوان یکی از پشتوانههای اصلی دیپلماسی هستهای
در مذاکرات دانســت .تداوم دیپلماسی وین به این دلیل امکانپذیر است که ایران
از «سازوکارهای بازتولید موازنه قدرت» در حوزههای نظامی و فنی بهره میگیرد.
بر اساس چنین نشانههایی است که ایران تالش دارد تا شکل جدیدی از کنش
دیپلماتیک را در دســتور کار دیپلماسی هســتهای خود و در روند مذاکرات وین
قرار دهد .واقعیت آن اســت که تاکنون نگرش ایران برای کاهش تعهدات برجامی
بهعنوان بخشــی از سیاست پایبندی به تعهدات برجامی بوده است .برای عبور از
چالشهای پیش روی مذاکرات برجام ،ایاالت متحده باید نخستین گام در ارتباط
با پایان دادن به تحریمها را بردارد .مذاکرات برجامی بدون اجرای تعهدات پیشین
بازیگران امکانپذیر نخواهد بود.

دروغ بودن ادعای رونق اقتصادی
از طریق برجام عبرت نشد؟!
روزنامه زنجیرهای آرمان ادعا کرد« :برای احیای اقتصاد ،شوک برجام الزم است».
این روزنامه از قول کارشناس سیاسی خود ،تحلیل اقتصادی بیرون داده و نوشته
است« :موانع احیای مذاکرات برجام زیاد است اما باید روی چگونگی برخورد با این
موانع کارشود تا بتوانیم از آنها بگذریم و به هدفی که رفع تحریمهای آمریکاست،
برسیم .ولی برخی مواضع و جهتها به گونهای نیست که بخواهد به یک مصالحه و
تعامل در جهت رفع تحریمها منتهی شود .درحالی که اگر جمهوری اسالمی ایران
با شــناخت و درک محدودیتها ،ظرفیتها و فرصتها به مذاکرات برجامی نگاه
کند ،مسیر ،مسیری هست که میشود با رفع موانع به هدفی که میخواهد ،برسد.
مجموعه مواضع و دیدگاههای آقای باقریکنی و دیگر دولتمردان چشــمانداز
مبهمی از روند مذاکرات هستهای پیش روی ما گذاشته .شاید سیاست ،سیاستی
نباشد که بخواهند یک جواب «نه» بدهند یا اینکه بخواهند رویکردی را در پیش
بگیرند که برجام احیا بشــود .شاید دیدگاه و مواضعی در دستور کار داشته باشند
که مســئولیت شکست برجام را به گردن طرف مقابل یا دولت سابق بیندازند .اما
این رویکرد ،رویکردی نیست که بخواهد منافع و امنیت ملی در حد مطلئب تامین
کند .شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور وخیم است و همگان با پوست و گوشت
خود دارند این شرایط را تجربه میکنند .قطعا احیای برجام به رشد و رونق اقتصادی
کشــور کمک میکند .برجام یک توافقنامه بدون اشکال نیست و کسی منکر این
نمیشــود ،اما به هر حال یک فرصت اســت و اگر از آن استفاده نشود ،پیامدهای
سنگینی برای کشور به همراه خواهد داشت.
امیدواریم دولتمردان شــرایط اقتصــادی و اجتماعی را دقیقتر درک کنند و
بدانند برجام چه بخواهند ،چه نخواهند به اقتصاد و معیشــت مردم پیوند خورده.
با ســخن گفتن از اینکه زندگی و معیشــت مردم را از برجام جدا میکنیم ،صرفا
مشــکل حل نمیشــود.چه خوشمان بیاید ،چه نیاید ،این واقعیتی است که االن
در جامعه وجود دارد و همه دنبال این هســتند که برجام به اقتصاد کشــور شوک
وارد کند».
فارغ از استداللهای سیاسی غلط این کارشناس سیاسی ،درباره وجه اقتصادی
ماجرا کافی است به اظهارات اکبر فرشاد مومنی (کارشناس اقتصادی اصالحطلب)
استناد کنیم که پس از برجام و در بحبوحه هیجانسازیهای سیاسی مدعی رونق
اقتصادی حاصل از برجام ،اوایل آبان  95در گفتوگو با روزنامه آرمان هشدار داد:
«واقعیت این اســت که رشد اقتصادی سال  ۹۵یک رشد به غایت بیکیفیت بوده
اســت و این همان مسئلهای بود که حتی دستگاههای ذیربط داخلی نیز بارها به
آن اشــاره کردهاند .زیرا رشــد بیکیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خامفروشی،
داللی ،سوداگری و ترویج تجارت پول است .در حالی که مسالهای که برای کشور
نجاتبخش است افزایش فرصتهای شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی
ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد.
واقعیت این است که رشد اقتصادی  ۹۵هیچیک از این ویژگیها را ندارد .بنابراین
رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابتهای جناحی
و سیاسی میآید و گرهی از مشکالت کشور باز نخواهد کرد ...در این شرایط بسیار
پیچیــده که تولیدکنندگان ایران در شــرایط بحرانی روزگار میگذرانند همچنان
مشاوران اقتصادی دولت به صراحت میگویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی
کرد ،در حالیکه بقا و امنیت ملی کشور ،کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد
ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان اســت .به همین علت باید به صراحت گفت
که مشکل کار ،گزارشهای غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است ...برای بخش
بزرگی از جمعیت در ایران کارد به اســتخوان رسیده است ...رئیسجمهور حداقل
باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشههای عدم توفیق
در حوزه اقتصاد به خاطر این مسئله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته
شــده که بر روی یک پا حرکت شــود و اتفاقا پایی هم که انتخاب کردند یک پای
شکســته بود که عدم صالحیت و کفایت خود را طی چند ســال گذشته به اندازه
کافی نشان داده است».
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سامانه پیام کوتاه 30002323
س جمهور محترم برای برکناری مدیران نجومی سبب امیدواری
* دســتور رئی 
شده است .از ایشان تشکر میکنیم .شایسته است درباره سایر غارتگران بیتالمال
نیز اینچنین برخورد شود .معلوم نیست طی  8سال گذشته دولت قبل چه بالیی
بر سر ملت و ثروت ملی آورده است .از قوه قضائیه با شهامتی که در آقای اژهای
وجود دارد ،مردم انتظار دارند هر چه ســریعتر به این موارد رســیدگی کنند و
سزای حرامخواران را کف دستشان بگذارند.
علیمردان
* رئیس حراســت شرکت دولتی پتروشیمی امیرکبیر ماهانه  84میلیون تومان
حقوق دریافت میکرده است! این از مصادیق سرقتهای قانونی است .از سازمان
برنامه و بودجه نیز درخواســت میشود نسبت به پاالیش این نحو پرداختهای
حرام اهتمام ورزند.
ابوالقاسمی
* قابل توجه نجومی بگیران! پاسدار شهید ذبیحاهلل عالی که در سال  1362به
درجه رفیع شــهادت رسید و در سال  72پیکر مطهرش برگشت طی نامهای از
کارگزینی سپاه ساری درخواست میکند ماهیانه مبلغ دو هزار تومان از حقوقش
را کسر نمایند! (حقوق سپاه هم تا سال  63پایه  2هزار و متأهل  2800تومان
بود!) از استانداران انتظار میرود تندیس این قهرمان شهید را در میادین اصلی
شهر نصب کنند تا بلکه زیادهخواهان ،از این عزیزان خجالت بکشند.
نیکبین
* تا مانعزداییها در بخش تولید صورت نگیرد پیشرفتی هم حاصل نمیشود و
در نتیجه اقتصاد کشور هم بهبود نمییابد .از رئیسجمهور محترم انتظار میرود
با کوتاه کردن زمینهها و دستهای ناپاک و اخالگر ،زمینه رشد و پیشرفت تولید
را در دستور کار قرار دهند و نسبت به برداشتن موانع اهتمام ورزند.
عسگرآبادی
* رســانههای کشــور بویژه رســانه ملی باید در خصوص خیانتهای کشــور
کره جنوبی به ایران مثل بلوکه کردن پولهای ما روشنگری بیشتری داشته باشند
تا مردم احساس مسئولیت کرده خرید کاالهای کرهای را تحریم کنند .با این کار
کمک بزرگی به تولید داخلی خواهد شد.
0935---0220
* این روزها مجلس انقالبی دســت روی هر مشکل ســرطانی میگذارد تا آن
را جراحی کند عربدههای یک عده رانتخوار شــیطان صفت بلند میشــود .از
نمایندگان میخواهم به جهاد با قانونشــکنان ادامــه دهند چون دعای ملت
قدرشناس پشت سرشان است.
مجتبی گروسی
* کسانی که به مردم عزیز اصفهان و شهرکرد فراخوان اعتراض به کمآبی دادند
این  8ســال گذشته در کجا بودند که صدای اعتراض خود را به دولت بیتدبیر
برسانند؟ آیا برنامه این است که با هیاهو درباره مشکالت بر زمین مانده  8سال
گذشته آن دولت مورد حمایتشان ،دولت کار و تالش را به درگیر شدن با حاشیهها
وادار سازند و از حل همین مشکالت بازدارند؟ دولتمردان باید بسیار مراقب باشند.
صباحی
* مذاکرات هســتهای در مرحله مذاکرات برجام تمام شد .مطرح کردن مجدد
«مذاکرات هســتهای» به منظور ایجاد فرصت فرار برای متخلف از تعهداتش و
انحراف افکار عمومی جهانی از متخلف بودن جریان ســلطه و در جایگاه متهم
نشاندن ایران است! دستگاه دیپلماسی باید مراقب این شرارت باشد.
 0935---2846و 0935---1817
* همان گروهی که دیروز شــعار میدادند چرا دولت واکســن نمیخرد و وارد
نمیکند امروز مخالف زدن واکسن شدهاند .هدف این جماعت فقط ساز مخالف
زدن است .یاد فردی افتادم که هندوانهای را دزدیده بود و میخورد به او گفتند
حرام اســت نخور جواب داد من کاری به حالل و حرام بودن آن ندارم به خاطر
شیرین بودن آن میخورم.
0912---7345
* اعالم شده برای دانشآموزان باالی  12سال که بخواهند در مدرسه حضور پیدا
کنند زدن واکسن اجباری است ولی مشاهده میشود که برخی از دانشآموزان
واکســن نزده در مدارس حضور یافتهاند که حتی خانواده آنان نیز برای تزریق
واکســن کرونــا کاری نکردهاند .باید بــا این موضوع محکمتــر برخورد کرد تا
واکسیناسیون سریع و وسیع مردم توسط دولت جدید به هدر نرود.
0936---6158
* این روزها اصالحطلبان صحبت از ایفای نقش آقای هاشمی توسط حسن روحانی
میکنند .وقتی آقای روحانی به دلیل سوء مدیریتهای متعدد و خسارتهایی که
به کشور وارد کرده از چشم ملت افتاده چگونه میتواند جای فرد دیگری را پر کند؟
0912---2770
* فــرار بــه جلو و هیاهوی رژیم غاصب صهیونیســت علیه صنعت هســتهای
کشــورمان برای این است که دیگر کشورها فرصت موضعگیری علیه تأسیسات
اتمی صهیونیستها را پیدا نکنند .مسئولین وزارت خارجهما باید در هر فرصت
ممکن و در تمام دیدارهای بینالمللی موضوع تأسیسات تسلیحات اتمی اسرائیل
را به میان بکشند و این شمشیر را روی سر اسرائیلیها نگه دارند.
0911---0049
* ضد انقالبهای خارج از کشور مزدورانی حقیر و بیچارهاند ،در آن حد از بدبختی
که در یک برنامه ماهوارهای درصدد توجیه ناتوانی بایدن رئیسجمهور آمریکا از
کنترل باد روده در یک دیدار رسمی برمیآیند!
0912---2770
* برای خرید به فروشــگاه لوازم رایانه مراجعه کرده بودم ناگهان صدای پارس
پیدرپی سگ یکی از شهروندان اعصاب و آرامش همه را به هم ریخت .مسئول
این آســیب اجتماعی کیست و چرا بساط این سگگردانیهای مزاحم را جمع
نمیکنند؟
0902---2604
* آمپول «روفولین  »100تولید داخل در بسته  8تایی با دفترچه بیمه 29500
تومان است و در بازار آزاد هر یک عدد تا یک میلیون به فروش میرسد و افراد
نیازمند باید کفش آهنین بپوشــند و تمام داروخانهها را زیر پا بگذارند تا آن را
پیدا کنند ...جالب اســت که این آمپول تولید داخلی است شرکت تولیدکننده
آزاد میفروشد یا تولید نمیکند؟
بیگی
* رئیسجمهور سه ماه پیش دستور واریز حقوق معوقه فرهنگیان را کلید زدند.
دستگاههای مربوطه این دستور را اجرایی کنند.
0933---4896
* شرکت ایرانسل حداقل روزی ده پیامک برای مشتریان میفرستد ولی متاسفانه
اصال آنتندهی و اینترنت خوبی ندارد.
0912---5241
* سامانه بام بانک ملی در تاریخ  1400/9/2دچار اختالل شده بود و حیثیت ما
در انتقال پول به باد رفت! با خدمات مشتریان تماس گرفتم با تلفن همراه 28
دقیقه معطلی و انتظار به محض برقراری تماس قطع شد! نام این نحو تعامل با
مشتریان را چه باید گذاشت؟!
0921---8853
*  20ماه اســت نسبت به رای  803شــعبه  8دیوان از پرونده  210شعبه یک
چرداول ایالم تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده  477در خالف شرع و قانون
بودن آن به دادگاه دادهام اما هنوز پاسخی از رد یا تایید آن مطلبی به ما ابالغ نشده
است .از رئيس محترم قوه قضائيه تقاضای کمک و مساعدت در این زمینه را دارم.
0935---1817
* طی ســه ماه گذشته و همزمان با شــروع به کار دولت جدید متاسفانه نان،
لبنیات ،ماهی ،مرغ ،تخممرغ و الســتیک و ...با افزایش قیمت روبهرو شــدند یا
دستهایی در کار است و عمدا به این کار دامن میزنند یا برخی تصور میکنند
که در دوره انتقال مدیران دولت میتوانند براساس امیال خود قیمتها را افزایش
دهند .الزم اســت دولت همانند ورود برای کاهش قیمت بلیط هواپیما در مورد
کاالهای ضروری و خوراکی مردم هم ورود کند و دســتهای نامرئی اخالل در
اقتصاد کشور را قطع کند.
 0912---3156و  0910---2842و 0915---1842
* رئيس هیئت مدیره اتحادیه مر غ تخمگذار اســتان تهران گفته کمبودی در
حوزه تولید تخممرغ نداریم ولی  20درصد مصرف سرانه آن افزایش یافته است.
اما من فکر میکنم بسیاری از مردم به خاطر گرانی قادر به تهیه گوشت نیستند
به سوی مصرف تخممرغ رفتهاند.
بزمی  -تهران

