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غيبت پرتكرار روحاني 
روزنامه صبح نو در بخشي از مطلبي نوشته است: 
روحاني در جلسات مهمي كه نياز بود در مجلس 
باشد، حاضر نبود و آس��مان ريسمان بافتن هاي 
رفقايش براي توجيه عدم حضور در مجلس به مذاق هيچ كس خوش 
نيامد. رئيس جمهوري نه تنها در زمان ارائه اليحه بودجه حاضر نشد در 
مجلس باش��د بلكه دفاع از وزراي پيشنهادي را در دس��تور كار خود 
نداشت. غيبت رئيس جمهوري در جلسه تقديم اليحه بودجه در تاريخ 
مجالس بعد از انقالب بي سابقه است. روحاني مكرراً و در جاهايي كه الزم 
بود، غايب فراموش نشدني مجلس بود. طرح استيضاح رئيس جمهوري 
در اواخر تير ماه موضوعي بود كه توجه همگان را به خود جلب كرده بود، 
اما در نهايت نمايندگان مجلس از اين اقدام منصرف شدند. مقام معظم 
رهبري در جلسه ديدار با نمايندگان مجلس، در همان روزها بر كمك 
به دولت و »تعامل« با هم تأكيد داشتند. رهنمودي كه اگرچه به منتفي 
شدن طرح اس��تيضاح انجاميد اما دولت باز هم مرغش يك پا داشت و 

عملش حول محور قبل مي چرخيد. 
دولت در چند ماه گذش��ته علناً با بيش��تر تصميمات مجلس شوراي 
اسالمي مخالفت كرده و مدام به دنبال چوب الي چرخ مجلس گذاشتن 
بوده است. اليحه بودجه يكي از مصاديق آنچه كه رفت، بود. از دوازدهم 
آذر ماه كه بودجه ۱۴۰۰ تقديم مجلس ش��وراي اس��المي شده است، 
شاهد تقابل بودجه اي دولت و مجلس بوديم. وقتي سند دخل و خرج 
سال آينده كشور به ايستگاه بهارستان رسيد، فرياد نمايندگان به  دليل 
رشد افسارگسيخته مصارف بودجه و خوش بيني دولت به فروش نفت 

به آسمان رفت. 
........................................................................................................................

جهش توليد چه شد؟
روزنامه كيهان در يادداشتي نوشته:  حدود سه 
هفته به پايان س��ال جهش توليد باقي  مانده 
است و ش��ايد اين ايام فرصت مناسبي براي 
بررسي ميزان توفيق كش��ور در دستيابي به اين ش��عار كليدي باشد، 
هرچند هنوز آمار دقيقي از ميزان تحقق جهش توليد ارائه نشده است 
اما شواهد ميداني و گفته هاي فعاالن و متوليان امر توليد نشان مي دهد 
گرچه اقدامات بعضاً مثبتي در برخي دستگاه ها اعم از دولتي و غير دولتي 
براي افزايش توليد رخ داده  اما تا تحقق واقعي اين شعار فاصله طوالني 
وجود دارد، زيرا قرار بود توليد به قدري رشد كند كه حداقل اثراتش در 

معيشت مردم نمايان شود اما اين گونه نشد، چرا؟
به نظر مي رسد مشكل اصلي در عدم تحقق ش��عار جهش توليد عدم 
فراگيري اعتقاد و باور به گفتمان »ما مي توانيم« است. اين گفتمان كه 
ايراني ها اعم از مرد و زن و پير و جوان مي توانند با تكيه بر استعدادهاي 
ذاتي و خدادادي خويش بيش از رويه و روند فعلي حركت كنند، توليد 
نمايند، پيش بروند و حتي در شرايط سخت و با وجود كمبود مواد اوليه 
۱۰ برابر توليد فعلي به فرموده رهبري عزيز توليد نمايند بايد به باور و 
گفتمان غالب مردم و مسئوالن تبديل شود. كشوري كه در جهان مقام 
هشتم هسته اي، چهارم در فناوري نيروگاه  خورشيدي، دوم در فناوري 
پهپادهاي رادار گريز، سوم در استخراج سلول هاي بنيادي، چهارم در 
توليدكننده بيواتانول و... را دارا  است، مي تواند قله هاي پيشرفت را طي 
كند... در ماجراي توليد ماس��ك و لوازم بهداشتي نمايش باشكوهي از 
باور به گفتمان »ما مي توانيم« از سوي ملت و دولت به اجرا درآمد كه 
ناخواسته دوست و دشمن را به تحسين واداشت و اين در حالي بود كه 
كشورهاي پيشرفته غربي به دزدي محموله هاي ماسك از همديگر روي 
آورده بودند... متأس��فانه بايد اعتراف كنيم اين باور در ميان بخشي از 
تصميم گيران وجود ندارد و همين مسئله داد كثيري از توليدكنندگان 

خصوصاً متخصصان جوان را درآورده است. 
........................................................................................................................

شما كي و چه كاره هستيد؟
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشته 
است: رهبر انقالب اسالمي در ديدار 
نمايندگان خبرگان رهبري موضوع 
مناقشه هسته اي غرب با پيشرفت هاي ايران را مورد اشاره قرار دادند و 
به ادبيات مستكبرانه، طلبكارانه، غلط، غيرمنصفانه و از موضع باال حرف 
زدن اين جماعت را پاسخ داده و فرمودند: »شما كي هستيد و چه كاره 
هستيد كه جلوي ما را بگيريد؟! ش��ما چه كاره هستيد كه مي گوييد 
نمي گذاريم؟! ما به سالح هس��ته اي اصاًل فكر نمي كنيم. اگر تصميم 
داشتيم سالح درست كنيم ش��ما و بزرگ تر از شما هم نمي توانستند 

جلوي آن را بگيرند.«
وقت آن است كه مسئوالن كشور پس از گذشت 2۰ سال گفت وگوي 
بي حاصل با استكبار جهاني در سه دولت گذشته در مورد »كيستي« 
طرف مذاكره و »چيس��تي« موضوع مذاك��رات و »چرايي« آن دقيق 
بينديشند و آن را مبناي ديپلماسي خارجي كشور با چهار كشور محور 
شرارت در جهان قرار دهند. برخي ديپلمات هاي ما به گونه اي با طرف 
مناقشه هسته اي، موشكي و... طرف مي ش��وند گويي براي آنها »حق 
تحريم« قائل هس��تند. چه كس��ي به آنها اين حق را داده است. هند، 
پاكستان و كره شمالي به سالح هسته اي دسترسي دارند. چين و روسيه 
كه در قالب ۱+5 طرف گفت وگو با ما بودند اكنون مدعي ما نيستند و 
در مواضع صريح و رسمي اعالم كرده اند ايران در مواضع هسته اي خود 
در برجام محق است و طرف بدعهد و ناقض پيمان مقصر است كه يك 
پيمان بين المللي را بال اث��ر و بالموضوع كرده اس��ت. مي ماند امريكا، 
انگليس، فرانسه و آلمان كه اولي محور اصلي شرارت و تجاوز و ناامني 
در جهان و دومي و سوم و چهارمي شركاي جنايات و تجاوزات امريكا در 
پنج قاره جهان هستند. چه كسي گفته است ادعاهاي بي اساس آنها در 
مورد پيشرفت هاي علمي و فناوري هسته اي ايران بايد مسموع باشد؟

چه كسي گفته اگر اين جماعت شرور زورشان رسيد ظالمانه ترين تحريم ها 
را عليه ملت و دولت ايران تصويب و به مرحله اجرا گذاردند و برخالف عرف 
ديپلماس��ي جهان بر اين تجاوز اصرار كنند، براي آنها »حق« درحقوق 
بين الملل پيدا مي شود. اگر مبنا »زور« است ما هم از فردا مي توانيم تمام 
پايگاه هاي نظامي امريكا و ناتو را در شعاع 2هزار كيلومتري ايران در زمين 
و دريا درهم  بكوبيم. آزادي كشتيراني در آبراه هاي بين المللي عليه امريكا، 
انگليس، فرانس��ه و آلمان را ناامن كنيم! چه كسي گفته است نمي شود 
جنگ اقتصادي را به جنگ نظامي تبديل كرد؟ به ويژه آن كه ملت عراق 
و ملت افغانستان و دولت و ملت س��وريه خواستار خروج سريع نيروهاي 
امريكايي و ناتو در منطقه هستند. اين تصميم مشروعيت خواست مردم 
منطقه را هم در پي دارد. آيا مي توان اين »زور« را تبديل به »حق« كرد؟ 
زور نمي تواند مبناي مشروعيت اعمال قدرت باشد. منطق، انصاف، مباني 
حقوق بين الملل و حق دس��تيابي ملت ها به تكنولوژي هاي پيش��رفته، 
استقالل ملي كشورها اين حق را به ايران و به همه دولت ها و ملت ها داده و 
مي دهد كه هرطور كه مي خواهند مسير پيشرفت كشور را طي كنند و به 

مقابله با زورگويان و زياده خواهان بپردازند.
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يك كارشناس مسائل بين المللي تأكيد كرد 
اگر مجلس مصوبه  كاهش تعهدات برجامي 
را ب�ه تصوي�ب نمي رس�اند، بدون ش�ك 
امريكايي ها به نس�بت اين روزه�ا انگيزه  
كمتري براي اجراي تعهدات شان داشتند. 
محمد مرندي، استاد دانش��گاه و كارشناس 
مسائل بين الملل در گفت وگو با تسنيم،  درباره 
اختالف نظر دولت و مجلس بر سر تفاهمنامه 
سازمان انرژي اتمي با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و راه حل پايان دادن به اين اختالف نظر 
گفت: آنطور كه از سخنان اخير رهبر انقالب 
هم برمي آيد، نبايد اين اختالف خيلي مسئله 
حادي باشد چون ايشان به گونه اي مسئله را 
بيان كردند كه اين اختالف يك مشكل بزرگ 
و چالش اساسي نيس��ت، به هر حال مصوبه 
مجلس بس��يار مهم و ضروري است و به نظر 
من حتي شايد بهتر بود زودتر از اينها چنين 

قانوني به تصويب و به مرحله اجرا برسد. 
وي افزود:  البت��ه توافقي كه ص��ورت گرفته 

اس��ت در صورتي ك��ه در تعارض ب��ا مصوبه 
مجلس نباش��د با اين هدف انجام شده است 
كه امريكايي ها نتوانند در سطح بين الملل جو 
رسانه اي عليه ايران راه بيندازند، البته آنطور 
كه آقاي ظريف نيز گفته اس��ت قرار نيس��ت 
تصاوير ضبط ش��ده در دوربين ها در اختيار 
آژانس ق��رار بگي��رد، بنابراي��ن همانطور كه 
رهبري گفتند مسئله مهم در اين مقطع اين 
است كه هم ميان مجلس و دولت و هم ميان 

نخبگان كشور ادبيات واحدي برقرار باشد. 
   تن دادن به مذاكره جدي�د با امريكا 
مشوقي براي عهدشكني هاي آينده اين 

كشور است
اين كارشناس مس��ائل بين الملل تأكيد كرد: 
امروز توپ در زمين امريكاس��ت و تا زماني كه 
مذاكرات گذشته ايران با امريكا به نتيجه برسد 
و امريكايي ه��ا به تعهدات قبلي خ��ود پايبند 
شوند، طرح مذاكره جديد معنا و مفهومي پيدا 
نمي كند و تن دادن به مذاكره جديد با امريكا 

در مقطع فعلي اين كشور را ترغيب و تشويق 
به عهدشكني در آينده مي كند. بنابراين الزم 
است كه ايران با قدرت برنامه هسته اي خود را 
پيش ببرد تا به امريكايي ها فشار بيشتر بيايد 
و از طرفي هم بايد يكصدايي در كش��ور وجود 
داش��ته باش��د تا طرف مقابل نتواند از شكاف 
احتمالي در داخل ايران بهره برداري سياسي 

خود را ببرد. 
مرندي، درباره انتقاداتي كه از سوي نمايندگان 
مجلس مبني بر اينك��ه توافق دولت با آژانس 
بار ديگر فرصتي سه ماهه به طرف امريكايي 
مي دهد تا تحريم هاي ظالمانه خود عليه ملت 
ايران را تداوم بخش��د، مطرح مي شود، گفت: 
هر دو طرف صحبت هاي منطق��ي را مطرح 
مي كنند ولي به هر حال فهم من از س��خنان 
اخير رهبري اين است كه شكاف ميان دولت 
و مجلس در اين مسئله خيلي عميق نيست و 
دامن زدن به اين اختالفات در اين موقعيت به 

ضرر منافع ملي است. 

وي افزود: آنچه مسلم است اين است كه برجام 
از همان روز توافق با عهدش��كني دولت اوباما 
مواجه ش��د و در ادامه نيز دولت ترامپ از اين 
توافقنامه رس��ماً خارج ش��د. بنابراين سه ماه 
مهلتي كه براي انجام تعهدات به طرف مقابل 
داده شده است اگر با پيشروي سريع ايران در 
بخش فني همراه شود، قطعاً در مقايسه با رويه 
سال هاي اخير نمي تواند زيان چنداني به كشور 
وارد كند و شايد جنبه خنثي سازي فشار رواني 
كه از س��وي رس��انه هاي غربي وارد مي شود، 
به اين مس��ئله بچربد و بهانه را از امريكايي ها 
و غربي ها بگي��رد، البته همانط��ور كه ابتداي 
مصاحبه نيز تأكيد كردم مصوبه مجلس بسيار 
مصوبه خوبي است و بايد در اجراي درست آن 

اهتمام و جديت داشته باشيم. 
مرندي ي��ادآور ش��د: اگ��ر مجل��س چنين 
مصوبه اي را به تصويب نمي رساند، بدون شك 
امريكايي ها به نسبت اين روزها انگيزه كمتري 

براي اجراي تعهدات شان داشتند.

كارشناس مسائل بين المللي:

ایران براي تداوم فشار بر امریكا باید برنامه هسته اي را با قدرت پيش ببرد

با روي كار آمدن دول�ت بايدن همان ماجراي 
آزاد ش�دن 150ميلي�ارد دالر پول اي�ران با 
امضاي برجام به شكل ديگري در حال تكرار 
است. رقمي كه به اذعان عالي رتبه ترين مقام 
كشور نوعي توهم بود. حاال هم به نظر مي رسد 
باز هم اين توهم به ش�كل ديگري و اين بار از 
س�وي امريكايي ها در حال فروخته شدن به 
ايران اس�ت، در حالي كه  راه اصلي، برداشته 
ش�دن تمام تحريم ها به صورت يكجاس�ت. 
ماج��راي ذخاي��ر ارزي بلوكه ش��ده اي��ران در 
كش��ورهاي مختلف ن��ه تنها ي��ك چالش مهم 
سياس��ي- اقتصادي در داخل ايران اس��ت بلكه 
يك مسئله جدي در سياست خارجي امريكا نيز 

محسوب مي شود. 
به عنوان مثال در سال هاي روي كار آمدن ترامپ 
بارها و بارها وي در س��خنراني هاي خود به اين 
مسئله اشاره كرده كه امضاي برجام ذخايري به 
ميزان ۱5۰ميليارد دالر در اختيار ايران قرار داده 

است و نبايد چنين رويدادي اتفاق مي افتاد. 
تك��رار مداوم اين مس��ئله حتي باع��ث واكنش 
سياستمداران داخلي ايران و مقام معظم رهبري 
نيز شد. ايش��ان در يكي از سخنراني هاي خود با 
اشاره به تكرار اين ماجرا در جمع مسئوالن نظام 
در ماه رمضان س��ال 97 تصريح كردند: »اينكه 
ما در قضاي��اي اول مذاك��رات در ذهنمان بود و 
خودمان تصور كرديم و به ديگران هم گفتيم كه  
بله، اگر ما مذاكره كنيم، ۱۰۰ميليارد دالر پول 
وارد كشور مي شود، خب اين معنايي دارد؛ براي 
كش��ور ما ۱۰۰ميليارد مبلغ معتنابه اي اس��ت، 
مبلغ مهمي است، اصاًل به كلي مي تواند بسياري 
از مشكالت كش��ور را برطرف كند؛ اين واقعيت 
نداش��ت. حاال رئيس جمهور وقيح امريكا هنوز 
مي گويد كه م��ا ۱۰۰ميلي��ارد، گاهي مي گويد 
۱5۰ميليارد به ايران داديم؛ ش��ما غلط كرديد 
داديد! شما كي به ايران ]پول داديد[؟ يك دالر 
هم ش��ماها نداديد به ايران. خود ما هم در واقع 
به نحوي باور كرديم اي��ن ۱۰۰ميليارد را؛ خب 
اين گمان ]بود[، تصور ب��ود، توهم بود، واقعيت 

نداشت.« 
ايشان در س��خنان خود به چند نكته مهم اشاره 
كردند: اول آن كه مبالغ آزاد شده به هيچ عنوان 

به اين اندازه نبود و ثانياً  مس��ئوالن كشور دچار 
نوعي توهم در نحوه تخمين مي��زان مبالغ آزاد 

شده شدند. 
اين توهم منج��ر به يك تخمين غي��ر دقيق در 
خصوص ميزان ذخاير آزاد ش��ده هنگام امضاي 
برجام ش��د. البته مروري بر اظهارنظر ها نش��ان 
مي دهد هر چه ماجرا جلوتر رفته عمق اين توهم 

بيشتر براي مسئوالن آشكار شده است. 
   چه كس�ي براي اولين بار از 150ميليارد 

دالر سخن گفت؟
اكبر كميجاني قائ��م مقام وق��ت بانك مركزي 
تنها چند روز پيش از حصول توافق هس��ته اي 
بين ايران و گ��روه ۱+5 در تير ماه س��ال 9۴ در 
مصاحبه با وال استريت ژورنال رقم دارايي هاي 
مسدودش��ده ايران را ۱5۰ميلي��ارد دالر عنوان 
كرده بود. از نظر وي اين رقمي ب��ود كه بايد در 

نتيجه توافق هسته اي آزاد مي شد. 
پس از اجرايي ش��دن برجام، محمدباقر نوبخت 
كه در آن زمان عالوه بر رياس��ت سازمان برنامه 
و بودجه، س��خنگوي دولت نيز بود، در مصاحبه 
با ش��بكه العالم دارايي هاي آزاد ش��ده ايران را 
»افزون بر ۱۰۰ميليارد دالر« اعالم كرد و گفت: 
»اين دارايي ها به طور كلي آزاد ش��ده است و ما 
مي توانيم از آن استفاده كنيم.« اين مطلب به تيتر 
يك روزنامه ايران نيز تبديل ش��د و نوبخت رقم 

۱۰۰ميليارد دالري را بر سر زبان ها انداخت. 
در بين مقامات ايراني، ارقام بسيار متفاوتي براي 
دارايي هاي آزادش��ده ايران اعالم ش��ده است. 
ولي اهلل س��يف رئيس كل س��ابق بانك مركزي 
رقم دارايي هاي آزادش��ده اي��ران را 29ميليارد 
دالر عنوان كرده ب��ود. وي در اين م��ورد گفته 
بود: »2۳ ميليارد دالر از ام��وال بانك مركزي و 
۶ ميليارد دالر درآمد نفت در كش��ورهاي ژاپن، 
كره جنوبی، امارات عربي متحده و هند موجود 
است.« علي طيب نيا وزير اقتصاد دولت يازدهم 
نيز رقم 29ميليارد دالري اعالم شده توسط سيف 

را تأييد كرد. 
   ايران حاال چقدر ذخاير آزاد نشده دارد؟

حاال هم به نظر مي رس��د ماجرا به گونه اي ديگر 
آن هم در دولت بايدن در حال تكرار اس��ت. در 
حالي كه هنوز نحوه بازگشت به برجام و برداشته 

شدن تحريم ها روشن نش��ده است از هم اكنون 
محاسبات مختلفي درباره ميزان ارزهاي بلوكه 
شده ايران، آزادسازي آنها و حتي ميزان تأثير آن 
بر قيمت دالر منتشر مي شود كه به نظر مي رسد 

در حد همان بازي با الفاظ باشد. 
آمارهاي مختلف��ي در خصوص مي��زان ذخاير 
ارزي ايران در كش��ورهاي مختل��ف كه به دليل 
تحريم ه��اي امري��كا قابليت آزاد س��ازي ندارد، 
منتشر شده است. ظاهراً در كره جنوبي مبالغي 
بين 7 تا 8 ميليارد دالر در سه بانك كره اي متعلق 
به بانك ايراني ملت، 5 ميليارد دالر در بانك هاي 
عراقي متعلق به بستانكاري ايران براي صادرات 
برق و گاز به اين كشور، ۳ ميليارد دالر متعلق به 
ذخاير بانكي ايران در ژاپ��ن و بخش ديگري در 

بانك هاي سوئيس است. 
در اين بين ارقام ديگري تا ح��دود 2۰ ميليارد 
دالر اعالم مي شود كه ظاهراً در بانك هاي چين 
ذخيره شده است اما مقامات ايراني تمام اين ارقام 
را گمانه زني رسانه اي مي نامند كه صرفاً توسط 

رسانه ها اعالم مي شود. 
طبيعي است كه آزاد سازي اين مبالغ در شرايط 
فعلي مي تواند كمك قابل مالحظه اي به اقتصاد 
ايران كند اما اوالً روش��ن نيست كه مبالغ تبليغ 
شده توسط برخي رسانه ها تا چه اندازه به واقعيت 
نزديك باش��د و نكته دوم اينكه اساس��اً كيفيت 
آزاد س��ازي اين مبالغ تا حدود زيادي بس��تگي 
به واكنش ط��رف امريكاي��ي دارد ك��ه منتظر 
عقب نشيني ايران براي بازگشت به برجام است. 

   تكرار ماجراي سوئيس
در آخرين تح��ول مربوط به اي��ن ذخاير ظاهراً 
طرف كره اي با آزاد سازي مبلغ يك ميليارد دالر 
از اين ذخاير با موافقت امريكا خبر داده است. قرار 
اس��ت اين منابع از طريق بانك هاي سوئيسي به 
حس��اب هاي مد نظر بانك مركزي ايران انتقال 

پيدا كند. 
طبيعي است به احتمال زياد اين انتقال در قالب 
معافيت وزارت خزانه داري امريكا درخصوص 
معافيت هاي مربوط به خريد اقالم و تجهيزات 
پزشكي انجام و منابع اين آزادسازي بايد دقيقاً 
در همان موارد ذكر ش��ده مصرف ش��ود. كما 
اينكه طرف ژاپني به ايران پيغ��ام داده آماده 

تحويل واكس��ن به ايران در قالب منابع بلوكه 
شده است. 

اين رويه دقيق��اً منطبق با راه ح��ل قبلي كره 
براي خريد واكسن و تجهيزات پزشكي بوده و 
يادآور تكرار راه حل كانال سوئيس براي خريد 
دارو و غذاست. كانال س��وئيس نيز در دوران 
ترامپ براي اس��تفاده اي��ران از ذخاير بلوكه 
شده در كشور سوئيس و خريد دارو در مقابل 

اينستكس پيشنهاد شد. 
البته اين كانال در نهايت به جايي نرسيد و جز 
تحويل برخي محموله هاي پراكنده اتفاقي روي 
نداد. همان اتفاقي كه دقيقاً در مورد اينستكس 
روي داد و تنه��ا دو معامله بس��يار كوچك در 

سطح ملي انجام شد. 
   برداشته شدن يكباره تحريم ها تنها 

راه حل است
به نظر مي رس��د امريكايي ها ني��م نگاهي هم 
از منظ��ر آزاد ش��دن اين ذخاير ب��ه مديريت 
تحوالت داخلي ايران ني��ز دارند و هيچ كس 
نمي تواند اي��ن نكته را رد كند ك��ه در آزادي 
قطره چكاني بخش��ي از اي��ن ذخاير مي تواند 
به كاهش كوتاه مدت ش��اخص قيمت دالر در 

ايران كمك كند. 
در تمام طرح هايي كه براي بازگش��ت مرحله 
به مرحله به برجام از س��وي انديش��كده هاي 
بين المللي از جمله گ��روه بين المللي بحران 
پيشنهاد ش��ده آماده  سازي بخش��ي از ذخاير 
مالي اي��ران در همان مرحله اول برگش��ت به 

تعهدات پيشنهاد شده است. 
در مقابل نيز ايران بايد اقدامات خود را براي 
كاهش تعهدات به طور كام��ل متوقف كند و 
جلوي روند افزايش ذخاير اورانيوم 2۰ درصد 
و ماشين هاي غني س��ازي پيشرفته را بگيرد. 
همان روندي كه در زمان توافقنامه ژنو ۳ هم 

تكرار شد. 
نكت��ه ديگ��ر در مورد آزادس��ازي اي��ن ذخاير 
اين اس��ت كه تمام تبليغات در خصوص تأثير 
معجزه وار چني��ن اتفاقاتي تا قبل از برداش��ته 
شدن كامل تحريم ها تبليغات ژورناليستي است. 
بسياري از ذخاير ارزي ايران در ساير كشورها با 
برچسب تحريم هاي مرتبط با تروريسم تحريم 
شده اند و با چنين اتفاقي حتي در صورت موافقت 
دفتر كنترل سرمايه خارجي وزارت خزانه داري 
امريكا با آزاد شدن اين ذخاير نحوه مصرف آنها 

بسيار محدود خواهد بود. 
به اين ترتيب تغيير معناداري در ميزان مصارف 
ارزي ايران و انتقال آن به روي كانال هاي بانكي با 
هزينه و نقل و انتقال كمتر به وجود نخواهد آمد. 
چنين مس��ئله اي به معناي اين خواهد بود كه 
هرگونه تغيير در قيمت دالر نيز با انتشار چنين 
اخباري بسيار كوتاه مدت بوده و به سرعت تأثير 
آن از بين خواهد رفت. بنابراين راه حل درست و 
اساسي برداشته شدن تحريم ها بر اساس همان 
مس��يري كه نظام در مورد مذاكرات پيش بيني 

كرده، است. 
طبيعي است كه طرف امريكايي دليلي نخواهد 
داشت تا چنين امتيازي را به سرعت به ايران اعطا 
كند و تالش خواهد كرد تا با حداقل امتيازات از 
جمله آزادسازي قطره چكاني اين منابع آن هم 
براي مصارف محدود ايران را وادار به عقب نشيني 
كند. در چنين ش��رايطي ش��ايد بهتر اين باشد 
دولت به جاي مانور رسانه اي گسترده روي نقشه 
امريكايي ها روي برداشته شدن هر چه سريع تر 
تحريم ها تمركز كند؛ امري كه مي تواند تضمين 
كننده دسترسي تمام و كمال ايران به ذخاير خود 

براي استفاده از آن باشد.

دوباره توهم ذخاير 150 ميليارد دالري!
اول بار كميجانی، يك مقام بانك مركزی و سپس نوبخت، معاون روحانی، توهم زدند كه 100و 150ميليارد دالر از ذخاير ايران 

پس از برجام آزاد شد! اين توهم حاال دوباره به كمك دولتی ها برای پيشبرد مصالحه با غرب آمده است

 فالحي: ترور دانشمندان هسته اي 
نتيجه اجراي پروتكل الحاقي است

عض�و فراكس�يون روحاني�ت مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه ت�رور 
پروت�كل  اج�راي  نتيج�ه  دانش�مندان هس�ته اي كش�ور 
الحاق�ي اس�ت، گف�ت: لغ�و اج�راي پروت�كل الحاقي از س�وي 
اي�ران اقدام�ي كام�ًا قانون�ي و در چارچ�وب برج�ام اس�ت. 
حجت االسالم احمدحس��ين فالحي، نماينده مردم همدان در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس گفت: ترور دانشمندان هسته اي 
كش��ورمان نتيجه اجراي پروتكل الحاقي اس��ت. وي افزود: لغو اجراي 
پروتكل الحاقي حق ماس��ت و اقدامي كاماًل قانوني و در چارچوب برجام 
است و در برجام هم اين حق به ما داده شده و تصريح شده است. همانطور 
كه گفتم ترور دانش��مندان هسته اي كش��ورمان نتيجه اجراي پروتكل 
الحاقي است و ترور شهيد محسن فخري زاده اولين ترور در ارتباط با اين 
موضوع نبوده است و آخرين ترور هم نخواهد بود. فالحي خاطرنشان كرد: 
غربي ها در چارچوب پروتكل الحاقي و به بهانه مصاحبه با دانش��مندان 
هسته اي ما در اين چارچوب از آنها بازجويي مي كنند و اطالعات آن را در 
اختيار سيستم هاي جاسوسي غرب قرار مي دهند. وي افزود: وقتي در تيم 
مذاكره كننده هسته اي ما افراد جاسوس مشاهده مي شوند و به عنوان مثال 
در تيم مذاكره كننده هسته اي ما در سال هاي 82 تا 8۴ افرادي بوده اند كه 
امروز به كشورهاي خارجي پناهنده شد ه اند پس در ميان بازرسان آژانس 
نيز جاسوس هايي هستند كه براي غرب جاسوسي مي كنند. همانطور كه 
گفتم لغو اجراي پروتكل الحاقي حق ماست و اقدامي كاماًل قانوني است 
كه در برجام هم به آن اشاره شده است و اين اقدام جمهوري اسالمي ايران 

هيچ مغايرتي با متن و روح برجام ندارد. 
........................................................................................................................

به دست سربازان گمنام امام زمان)عج( انجام 
گرفت

 خنثي سازي عمليات تروريستي
 در غرب كشور

ي�ك  از خنث�ي ش�دن  اطاعي�ه اي  در  اطاع�ات  وزارت 
عملي�ات ت�رور و م�رگ دو تروريس�ت ك�ه قص�د انج�ام 
عملي�ات در پيرانش�هر آذربايجان غربي را داش�تند خب�ر داد. 
به گزارش مهر، روابط عموم��ي وزارت اطالعات اعالم كرد با همكاري 
اداره اطالعات آذربايج��ان غربي و قرارگاه حمزه سيد الش��هدا خنثي 
شدن اقدام تروريستي يك تيم تروريستي كه به دنبال ترور بود تحت 
رصد قرار گرفت و افراد اين تيم تروريس��تي دو نفره مسلح وابسته به 
گروه تروريستي مستقر در اقليم كردس��تان در درگيري مسلحانه به 

هالكت رسيدند. 
اين تروريس��ت ها كه قصد انجام عمليات تروريس��تي در پيرانشهر را 
داشتند بعد از ظهر روز گذشته به هالكت رسيدند كه از آنها دو قبضه 

اسلحه كالشينكف و نارنجك جنگي و مهمات به دست آمده است. 
   بازداشت تروريست انتحاري در پايتخت

رئيس پليس تهران نيز صبح پنج شنبه در حاش��يه افتتاح پروژه هاي 
عمراني فرماندهي ته��ران بزرگ در گفت وگو ب��ا خبرنگاران جزئيات 

دستگيري تروريست انتحاري در تهران را تشريح كرد. 
س��ردار حس��ين رحيمي در جمع خبرنگاران درباره بازداش��ت يك 
تروريست در عوارضي تهران - قم اظهار كرد: فرد مذكور ايراني بود و 
خودرويي را از تهران دربست گرفته بود و قصد خروج از تهران را داشت. 
وي افزود: راننده خودرو مذكور كه توسط اين تروريست با سالح مورد 
تهديد قرار گرفته بود كمك ارزش��مندي به پليس كرد و مأموران را 
متوجه اين قضيه كرد. رئيس پليس تهران خاطرنشان كرد: در نهايت 
مأموران متوجه ش��دند فرد مس��افر حامل يك بمب انتحاري است و 
قصد خرابكاري در چند نقطه از شهر تهران دارد و وي را در عوارضي 
تهران - قم متوقف كردند. رحيمي ادامه داد: در ادامه مأموران راننده 
و عامل خرابكار را از خودرو خارج كردند و تي��م  چك و خنثي نيز در 
كمتر از ۱۱ دقيقه به محل اعزام شد. در ادامه با صحبت نيم ساعته با 
عامل انتحاري و اقدامات ويژه، يك سرگرد نيروي انتظامي در اقدامي 
ايثارگرانه و ش��هادت طلبانه به بهانه اينكه قصد دارد تلفن همراه را به 
فرد خرابكار دهد تا وي با يكي از مقامات صحبت كند، خيز برداشت 

و وي را كنترل كرد. 
وي خاطرنشان كرد: در ادامه چك و خنثي نيز انجام و يك قبضه كلت 
با دو خشاب حاوي ۳۰ تير جنگي از وي كشف ش��د. رحيمي با بيان 
اينكه اين تروريست از اتباع ايراني اس��ت و در اختيار مقامات قضايي 
قرار گرفته اس��ت، بيان كرد: اين ف��رد با خود جليقه، م��واد آتش زا و 
خرج هايي به همراه داشت كه اگر به هدف خرابكارانه خود مي رسيد، 
انفجار سنگيني رخ مي داد و تخريب هاي زيادي به دنبال داشت. رئيس 
پليس تهران عنوان كرد: تروريست مذكور مدتي بود توسط معاندين 
جذب و روي وي كار شده بود و قصد داشت در يكي، دو مركز در اطراف 

تهران خرابكاري ايجاد كند.
........................................................................................................................

 كدخدايي: تضمينی نيست
 كه نامزدها پس از تأييد صالحيت تغيير نكنند

تضمينی نيست كه تأييد صاحيت شده ها تا پايان دوره كاری شان، 
همان طور باقی بمانند. 

به گزارش مهر، عباس��علي كدخدايي، رئيس پژوهشكده و سخنگوي 
ش��وراي نگهبان پنج ش��نبه با حضور در جمع دانشجويان بسيجي در 
اردوگاه سيدالش��هداي آبعلي در پاسخ به سؤال دانش��جويي كه چرا 
برخي كانديداهاي پيروز توسط شوراي نگهبان رد صالحيت نشدند؟ 
گفت: ش��وراي نگهبان يك كنشگر سياسي نيس��ت كه به عنوان يك 
حزب سياسي و مطابق با خواست و سليقه سياسي احزاب در نظارت بر 
انتخابات عمل كند. قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري را مجلس 
شوراي اسالمي تصويب مي كند و مجري آن در بررسي صالحيت هاي 
شوراي نگهبان است. ابزار قانوني در اختيار مجلس است كه انتظارات 

بايد در چارچوب قانون اساسي و قانون مصوب مجلس باشد. 
كدخدايي با اشاره به اصالح قانون انتخابات گفت: اصالح قانون  انتخابات، 
مطالبه شوراي نگهبان بوده است ولي برخي معتقدند نمي توان به متن 
اصل ۱۱5 قانون اساسي در قانون عادي مصوب مجلس چيزي اضافه 
كرد ي��ا آن را تخصيص زد. در سياس��ت هاي كلي انتخاب��ات آمده كه 
شاخص هاي نامزدها را شوراي نگهبان اعالم و تبيين كند ولي جزئي تر 

از آن بر عهده مجلس شوراي اسالمي است. 
وي اظهار داشت: من هم موافقم فردي را كه قرار است داوطلب شود و 
مسئوليت هايي هم در گذشته داشته است، به شوراي نگهبان دعوت 
كنيم و برنامه ها، مشاوران و توانمندي هاي او را بشناسيم و بشنويم و 
دقيق تر ارزيابي كنيم اما عده اي همين را هم برنمي تابند. عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان در پاسخ به اين مطلب كه چرا برخي كانديداهاي تأييد 
صالحيت شده اكنون نتوانسته اند به وعده هاي خود عمل كنند و رفتار 
آنها تغيير كرده است، خاطرنشان كرد: هيچ تضميني نمي توانيم بدهيم 
كه كسي كه امروز تأييد صالحيت مي شود تا پايان دوره اش همين  طور 

مي ماند و همه وعده ها و برنامه هايش را اجرا مي كند. 
وي در پاس��خ به س��ؤال دانش��جويي درباره گمانه زني برخي افراد و 
چهره هاي سياس��ي درباره رد ي��ا تأييد صالحيت ش��دن نامزدها در 
انتخابات ۱۴۰۰ گفت: افراد مختل��ف در دوره هاي گوناگون اظهاراتي 
راجع به عملكرد ش��وراي نگهبان مي كنند. همي��ن جا اعالم مي كنم 
نه تنها بيرون از شورا بلكه خود اعضاي شوراي نگهبان هم نمي توانند 
بگويند كه در بررس��ي صالحيت داوطلبان چه اتفاق��ي مي افتد و آيا 

داوطلبي رد يا تأييد مي شود.

مهدي پورصفا
   گزارش یک


