
علیرضا فقیهی راد در کانال تلگرامی خود 
نوشت: مجلس شللورای اسللامی طرح 
»اقدام راهبردی برای لغللو تحریم ها« را 
تصویب کرد. پیرامون این طرح نکاتی به 

نظر می رسد که در ادامه می آید:
1( طرحی که بللا دو فوریللت در مجلس 
تصویب شد، بسیاری از ایرادات طرح های 
قبلی را نداشت که مهم ترین آن مربوط به 
ماده 6  و مسللئله نظارت ها و بازرسی های 
آژانس بود. در طللرح قبلی که البته دیروز 
نیز بعضللی از نماینللدگان بللر آن اصرار 
داشللتند، آمده بود در صورت عدم اجرای 
تعهدات 1+4 تنها اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی متوقف بشللود و هیچ اشاره ای به 
نظارت های داوطلبانه و استثنایی پذیرفته 
شده در برجام که فراتر از پروتکل الحاقی 
است نشده بود که خوشللبختانه در طرح 
مصوب این نقیصه برطرف شد و در صورت 
عدم تحقق شللروط مطرح شللده در ماده 
6 یک ماه پللس از تصویب ایللن قانون در 
مجلس تمامی نظارت های فراتر از پادمان 
ازجمللله اجرای پروتللکل الحاقی متوقف 

خواهد شد.
2 ( هر چند در طرح مصوب دیروز مهلت 
اختصاص داده شللده به  طرف های برجام 
از دو ماه در طرح قبلی به یک ماه کاهش 
یافت، اما با توجه به اینکلله پس از خروج 
امریکا از برجام در 18 اردیبهشللت 97 ، 
ایللران به کشللورهای اروپایی یک سللال 
مهلت داد و در 18 اردیبهشت 98 نیز باز 

هم دولت و دسللتگاه دیپلماسی کشور با 
چشم امید به غربی ها به اروپایی ها فرصت 
دادند و طی تمامی این مللدت اروپایی ها 
نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه 
دقیقاً همسللو با راهبرد فشللار حداکثری 
امریکا عمللل کردند و پرونده ایللران را به 
شورای حکام آژانس بردند و یک قطعنامه 
نیز علیه ایران صادر کردند، لذا مهلت دادن 
یک ماهه و معطل گذاشللتن بیش ازپیش 
کشور اشللتباه و نقصی بود که در مصوبه 
دیروز وجود دارد. این مهلت یک ماهه هم 
پیام عدم قاطعیت به  طرف های غربی آن 
هم پس از فرصت های طوالنی را می دهد 
و هم  راه جریان غرب گرا را برای چانه زنی 
و تداوم گره زدن مسائل کشللور به غرب 

هموار می کند.

3 ( از سللوی دیگر متأسللفانه مجلس در 
برابر فعال کردن مکانیسللم ماشه توسط 
امریکا اقللدام متقابلی صللورت نداد و این 
طرح را بلله  صورت یک فوریللت با نقایص 
فراوان آن هم بعد از گذشت زمان تصویب 
کرد. تصویب این طرح نیز با تأخیر زیادی 
صورت پذیرفت. تأسللفبار آن اسللت که 
بعضی از نمایندگان طرحللی که قبًا در 
دسللتور کار بوده و باید زودتر هم تصویب 
می شللده، به  عنوان اقدام متقابل در برابر 

ترور شهید فخری زاده جا  زدند.
4 ( پس از تصویب طرح مذکور همانطور 
که انتظار می رفت مقامات دولتی نسبت 
به این قانون مجلس اعتراض کردند. علی 
ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه با لغو 
پروتکل الحاقی مخالف هستیم، این اقدام 

را مخالف اصل 176 قانون اساسی دانست 
و این تصمیمات را در حوزه وظایف شورای 
امنیت ملی قلمداد کللرد. حال  آنکه طبق 
اصل 71 قانون اساسللی مجلس شللورای 
اسللامی می تواند در عموم مسائل قانون 
وضع کند و پس از تأیید شورای نگهبان، 
دولت مکلف است آن را اجرا کند. روشن 
است که طرح مخالفت از جانب دولتی ها 
که تمامی هویت خود را به برجام و غرب 
گره زده انللد، ادامه خواهد داشللت و این 

مسائل بهانه ای بیش نیست.
5( در جریللان تصویللب این طللرح آنچه 
به عنوان فرامتن مصوبه قابل بررسی است، 
نقش فعال تشکل های دانشجویی و فعاالن 
مردمی در مطالبه موضللوع از نمایندگان 
بود که در شللرایط خاص کنونی و با وجود 
تعطیلی دانشگاه ها از کمیت و کیفیت خوبی 
برخوردار بود. در برهه ای که عده ای دچار 
یأس و ناامیدی و انفعال شللده و عده ای از 
فرط بی عملی و فقر تئوریک به تمام گذشته 
خود پشللت کرده اند، جوانللان انقابی در 
میدان حاضر بودند و امیدوارانه و شجاعانه 
کار را پیش بردنللد و نهایتللاً این تاش ها 
هرچند نه به صورت ایده آل اما کامًا مؤثر 
واقع شد. از طرفی نقش بعضی از نمایندگان 
جوان انقابی هم در مجلس که اگر نبودند 
طرح مجلس در مسلخ محافظه کاری بعضی 
تکنوکرات ها تبدیل به مصوبه ای بی خاصیت 
و کامًا نمایشی می شد، قابل تقدیر است و 

جای خداقوت دارد.

   مرتضی قربانی:
بر اسللاس اطاعات موجود، در سال 1392 
بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری حدود 
5۰ میلیارد تومان بود کلله دولت در الیحه 
بودجه سال 14۰۰ رقمش رو به 469 میلیارد 
تومان افزایش داده! یارانه شللما هم همون 
45تومن میمونه. اگه هم اعتراض دارین به 

واشنگتن دی سی لعنت بفرستین.
   مجتبی رضاخواه، نماینده تهران:

الیحلله بودجلله 14۰۰ فاجعه اسللت! از 
افزایش وابستگی به نفت در شرایط تحریم 
و کاهش سللهم مالیات گرفته تا افزایش 
شدید هزینه ها، نشان می دهد دولت فقط 
در حرف باور دارد که در جنگ اقتصادی 
هستیم و در عمل تصور »عروسی« دارد! 
وقتی در ارائلله بودجه شللفاف و منطقی 

نیستید، در سیاست خارجی چگونه اید؟
   سیدپویان حسین پور:

دولللت طللوری بودجه سللال آینللده را 

بسللته که به خوبی و به وضللوح و خیلی 
گل درشت، معلوم اسللت امیدی ندارد که 
راه روحانی، توسللط یکی از یارانش ادامه 
پیدا کند! اینقدر کج و معوج و پر از افزایش 
هزینه های جاری و... است که دولت بعدی، 
هر که باشد تا خرتناق درگیر باتاق بودجه 

14۰۰ خواهد بود!
   کیوان ساعدی:

 اینکلله دولللت در الیحلله  بودجلله14۰۰ 
رقللم 215,334,۰۰۰,۰۰۰ریالللی)از 
5,4۰3,191,۰۰۰,۰۰۰ ریالی کل کشور،  
جدول 2-1۰( برای درآمد ناشی از تخلفات 
رانندگی  خوزستان پیش بینی کرده، یعنی 
مردم باید چه مقدار تخلف کنند که بودجه 
تأمین شود؟! و اگر تخلف نکردند چگونه نقره 
داغ می شوند تا کسری بودجه تأمین شود؟!

   هادی سبحانیان:
  معمللوالً دولت هللا در تاشللند بللا اتخاذ 
ابتکارات بودجه ای، بلله ارتقای کارآمدی 

بودجه و کاهش کسللری آن بپردازند، اما 
در ایران، دولللت  نبوغ و  تدبیر خللود را در 
پنهان کردن  کسری بودجه و بی انضباطی 
بیشللتر صرف می کند! پیش فروش نفت، 
انتشار اوراق توسط سللازمان  هدفمندی، 

رشدکم سابقه هزینه ها و...
   مالك شریعتي، نماینده تهران:

 الیحلله  بودجلله14۰۰ با فللرض فروش 
خارجی یا داخلی )اوراق سلللف و قرضه( 
2/3 میلیون بشکه در روز نفت 4۰ دالری 
با دالر 115۰۰ تومانی بسللته شده است. 
این بودجه فاقد واقع بینی، استقال از نفت، 
شللفافیت و نظارت پذیری است. مجلس 
با دقللت تحللول را در اصللاح و تصویب 

بودجه14۰۰ دنبال خواهد کرد.
   غالمرضا خلیلي نیا:

 بودجه ای که وابستگی اون 4۰۰ درصد به 
نفت افزایش یافته و بار سنگینی بر دوش 
دولت جللوان و انقابی خواهد گذاشللت 

باید در گام اول در کلیات رد شود و با پیک 
موتوری به پاستور عودت داده شود.

   داود م:
 افزایللش وابسللتگی  بودجلله 14۰۰ بلله 
درآمد های نفتی اون هم در شرایط تحریم 
یعنی تکیه بر باد! مگه قرار نبود وابستگی 
بودجه به  نفت کم بشلله؟! مگلله قرار نبود 
به جای خام فروشللی نفت، برنامه مدونی 
برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و 

گاز و افزایش ارزش افزوده داشته باشیم؟!
   مهدی مهرپور:

 دولت در الیحه بودجه 14۰۰، درآمدهای 
نفتللی اش را 2۰۰ هللزار میلیللارد تومان 
پیش بینی کرده اسللت. جالب اینکه سقف 
درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال)99( 
حدود 57 هزار میلیارد تومان است. یعنی 
اتکای کشور به درآمدهای نفتی در بودجه 
14۰۰ نسبت به بودجه امسللال 3/5 برابر 

شده! این بود اصاح ساختار بودجه؟!
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ارزیابي کاربران شبكه هاي اجتماعي از الیحه بودجه 1400

وابستگیبودجهبهنفتدرتحریمها
یعنیتکیهبرباد!

با تقدیم الیجه بودجه 1400 به رغم حواشي مختلف و بسیار، برخي از کاربران اعداد و ارقام 
این الیحه را باال و پایین کردند و به زعم خود نقدهای�ي را در خصوص کم و کیف بودجه 
1400 منتشر کردند. در کنار وجود چشمگیر وابس�تگي بودجه به نفت، یكي از مواردي 
که توجه بسیاري از کاربران را به خود جلب کرده اس�ت، بودجه جاري دولت است که با 

وجود کاهش بسیار بودجه عمراني نسبت به سال هاي قبل، افزایش قابل توجهي داشته 
است. همچنین برخي نمایندگان مجلس نیز از صفحات مجازي خود نقدهایي را درباره 
س�اختار بودجه و اعداد و ارقام آن مكتوب کردند و از این طریق خواس�تار ایستادگي 
مجلس در اصالح بودجه 1400 شدند. در ادامه بخشي از این قبیل واکنش ها را مي خوانید.

 روزنامه نگاري براي دموكراسي 
ضروري است

کانال تلگرامي »باشللگاه روزنامه نگاران ایران« نوشت: مؤسسه پوینتر 
)مؤسسه آموزش روزنامه نگاري و شبکه بین المللي راستي آزمایي اخبار 
امریکا( گزارش جالبي از وضعیت روزنامه نگاري منتشللر کرد.  در این 
گزارش آمده است که در یک سال گذشته 7 هزار شغل روزنامه نگاري از 
دست رفته، 66 اتاق خبر تعطیل شده، 42 درصد درآمد تبلیغات کاهش 
پیدا کرده و 2۰۰ شهرستان در سراسر امریکا روزنامه محلي ندارند.  آقاي 
نیل برون رئیس موسسلله، این آمار را نگران کننده و براي دموکراسي 
خطرناك دانسته و گفته است روزنامه نگاري براي دموکراسي اختیاري 
نیست، ضروري است.  این مؤسسه با ارسال ایمیلي از همه مشترکانش 
خواسته است به مناسبت کریسمس به این سازمان کمک مالي کنند تا 
این مؤسسه، هم تعطیل نشود و هم بتواند همچنان به رسانه ها و افکار 

عمومي براي تشخیص اخبار درست از نادرست کمک کند. 

همه اَ جرها در گمنامی است
کاربري با نام »حاج حیدر« در توئیتر نوشللت: تللا هفته قبل، خیلی از 
ما، حتی یک بار هم ناِم شللهید محسللن فخری زاده را نشنیده بودیم؛ 
دانشمنِد گمنامی که ُعمر خود را وقف ایران کرده بود؛ و حاال عزیزُدردانه 
ملت ایران شده اسللت. شللهید آوینی چه زیبا گفت: »گمنامی برای 

شهرت پرست ها دردآور است؛ وگرنه، همه اَجرها در گمنامی است.«

 كاهش بودجه عمرانی 
و افزایش بودجه جاری!

احمد علیرضا بیگی: بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از 5۰ میلیارد در سال 
1392 به 469میلیارد تومان در سال 14۰۰ افزایش یافته است، یعنی بیش 
از 9 برابر شده است! این در حالی است که بودجه عمرانی کشور از 57 هزار 
میلیارد به 1۰4هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو برابر افزایش یافته است.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم دیده شود.

باتری  وجودتان را با عبادت پر كنید!
شهید مرتضي مطهري)ره(:

قرآن همیشه در سختی ها پیغمبر)ص( را به پناه یک چیز می بَرد 
که از آن نیرو بگیرد و اسللتمداد کند و آن عبادت است، به خدا 
پناه بردن اسللت، زیاد به یاد خدا بودن است.  مکرر گفته ایم که 
عبادت - عبادتی که روح عبادت را واقعاً داشللته باشد و عبادت 

باشد - از نظر قرآن یک منبع استعداد و اخذ نیرو است.
یا ایهاالذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلوة )بقره/153(. ای اهل 
ایمان! از صبر و از نماز مدد بگیریللد؛ ای اهل ایمان! باتری تان را 

با عبادت پر کنید.
منبع: کانال رسمی »بنیاد شهید مطهری« در تلگرام به استناد 

کتاب آشنایی با قرآن، ج11، ص99

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

علیرضا تقوی نیا در کانال تلگرامی خود نوشت: 
مجلس شورای اسامی در یک طرح دوفوریتی 
قانون اقللدام راهبردی برای لغللو تحریم ها را 
تصویب کرد و پس از یک بللار اصاح به تأیید 
شورای نگهبان رسللاند. در خصوص مفاد این 

طرح چند نکته باید ذکر شود:
1( بر اساس این قانون مهم و جنجالی سازمان 
انرژی اتمی موظف می شود سللاالنه حداقل 
12۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده 2۰ درصد را 

تولید و ذخیره کند.
این مقدار اورانیوم بللا غنای 2۰ درصد حدوداً 
برای سللاخت دو بمب اتمی کافیست. نکته 
مهم اینجاست بر اساس معاهده NPT تولید 
و ذخیره هللر مقدار اورانیوم غنی شللده با هر 
درصدی به دو شرط مجاز است: اول  شش ماه 
قبل از تزریق هگزافلورایللد اورانیوم )uf6( به 
سانتریفیوژها، آژانس اتمی باید مطلع گردد و 
دوم کشور اقدام کننده نباید از آن برای مصارف 
نظامی اسللتفاده کند. با توجه به تأکید ایران 
بر عدم ساخت سللاح اتمی این ماده از قانون 

مجلس منع حقوقی ندارد.
2( ایضاً سللازمان انللرژی اتمی مکلف اسللت 
کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان را ظرف 
پنج ماه به بهره برداری برساند. همچنین باید 
ماهانه 5۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده اضافی 
ذخیره ، هزار دستگاه سانتریفیوژ نسل 2 نصب 
و حداقل یک آبشار 164 تایی سانتریفیوژ از نوع 
)ir6( را راه اندازی کند. این موارد نیز به هیچ 
عنوان نافی معاهده منع گسترش ساح های 

اتمی نیست اما نقض اساسی برجام است.
3( طبق مللاده 5 قانون فوق الذکر، سللازمان 
انرژی اتمی باید راکتور 4۰ مگاواتی آب سنگین 
جدید در خنللداب اراك بسللازد. این نیروگاه 
از آن جهللت حساسللیت ایجللاد می کند که 
پسللماندهای آن پلوتونیوم اسللت که کاربرد 

دوگانلله نظامللی و صنعتی دارد لکللن بازهم 
برخاف نص NPT نیست.

4( ماده مهللم این قانللون یعنی ششللم به 
دولت دستور می دهد در صورت رفع نشدن 
تحریم های نفتی، بانکی و... اجرای پروتکل 

الحاقی را متوقف کند. 
پروتکل الحاقی نام سندیست که نظارت های 
آژانس اتمی بر کشللورهای عضو را به  شدت 
افزایش داده و بازرسی های آن فراتر از تعهدات 

اعضای معاهده NPT است.
5( برای مستنکفین از این قانون نیز مجازات های 

سنگینی در نظر گرفته شده است.
با بررسللی مللوارد فوق بایللد گفت ایللن قانون 
نافی تعهدات ایران در معاهده منع گسللترش 
ساح های اتمی نبوده و تنها ناقض برجام است.

 با توجه به عدم توفیق ایللران در بهره برداری 
از مزایای برجام و ایرادات ساختاری آن ) که 
در دوره ترامپ به وضوح نمایان شد( برخاف 
جنجال های رسانه ای اخیر، نگارنده معتقد 
است قانون مصوب اخیر، پشللتوانه ای برای 
دولت روحانی در مواجهلله با رئیس جمهور 
جدید امریکا بوده و می تواند ضعف های برجام 

را پوشش دهد.
به عبارت دیگر این قانون شللرایط سخت و 
سنگینی را برای طرف امریکایی ایجاد خواهد 
کرد و در صورتی که ایاالت متحده عزم حل 
مسئله با ایران را داشته باشد، باید امتیازات 
بیشتری پرداخت و تحریم های نفتی و بانکی 

را لغو )و نه تعلیق( کند .
قانون مزبور مطمئناً راه جو بایدن برای بسللتن 
پرونده هسته ای ایران به شکل دلخواه و ورود به 
سایر مؤلفه های قدرت جمهوری اسامی چون 
صنایع موشکی و فعالیت های منطقه ای را مسدود 
خواهد کرد، زیرا مجلسیان به مرگ گرفته اند تا 

رئیس جمهور امریکا به تب راضی شود.

ابوذر گوهری در کانال تلگرامی »رهیافت امریکا« 
نوشت: مصوبه مجلس شورای اسامی در مورد 
توسعه فعالیت های هسته ای کشور که در پی 
نقض مکرر تعهدات طرف مقابل و ترور شهید 
فخری زاده صورت گرفت نشان از عزم قوه مقننه 
در تغییر مسیری دارد که در سال های گذشته 
بدون نتیجه مشخص و به شکل یکجانبه برای 

کشور ایجاد هزینه کرده است.
 مسلماً بر اساس قانون اساسی مجلس شورای 
اسللامی می تواند در عموم مسللائل کشللور 
قانونگللذاری و بر عملکرد قللوه مجریه نظارت 
کند. انتظار خلع ید و انفعللال از مجلس، امری 
عجیب و برخاف اختیارات و قوانین باالدستی 
کشور است. قانون اخیر، چسبندگی بدون دلیل 
به برجللام را کاهش می دهللد و تاش می کند 

بخشللی از محدودیت ها را توسللط دولتی که 
خود محدودیت های هسته ای را پذیرفته، لغو 
نموده و هزینه نقض عهد طرف مقابل را افزایش 
داده و فعاالنه راه سوء استفاده رقیب را مسدود و 
برجام را از ابزار کنترل رفتللار ایران خارج کند. 
هرچند که این قانون می توانسللت در مواردی 
کامل تر و دقیق تر از شکل فعلی مصوب شود اما 
در گام اول می تواند اراده کشور مبنی بر تغییر 
در مسیر فعلی را نشان دهد. باید دقت کرد در 
صورتی  که نتوانیم به  طرف مقابل هزینه معتبر 
تحمیل کنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
که منافعمان تأمین گللردد. در نهایت اقدامات 
اجماع شللکن داخلی می تواند سیگنال منفی 
به دشمن مخابره کند و آثار مطلوب این اقدام 

مجلس را خنثی سازد.

 کانللال تلگرامللی »اثللر« ترجمه خبللری از 
»Gallup.com«  نوشللت: در حالی که دو 
شرکت بزرگ تولید دارو یعنی مدرنا و پی فایزر 
خبر از موفقیت 95 درصدی آزمایش واکسن 
تولیدی در آزمایشگاه های خود داده اند، مشکل 
جدیدتری پیش روی دولللت امریکا پدیدار 
شده است. به رغم موفقیت های آزمایشگاهی 
در تولید واکسن، بی اعتمادی امریکایی ها به 
کارایی واکسن های پیشگیری کرونا موضوعی 
جدی اسللت. اقناع امریکایی ها برای دریافت 
واکسن ها که از مرحله آزمایشگاهی تا توزیع 
عمومی کمتر از یک سال وقت می گیرد، ذهن 

سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است.
1( بر اساس اعام مجله نیوزویک، نخستین دلیل 
این بی اعتمادی، فرهنگ سیاسللی مسمومی 
است که جامعه را دوقطبی کرده است. تا جایی 
که دموکرات هللا بیللش از جمهوری خواهان 

آمادگی دریافت واکسن را دارند.
2( تعلللل یللا تأخیللر در تحویللل واکسللن  
خاف تاریخ اعام شللده، دومیللن دلیل این 
بی اعتمادی اسللت. از میان مخالفان دریافت 
واکسن، 37درصد در زمان بندی تولید و توزیع 
واکسللن تردید دارند، 26 درصد می خواهند 

ببینند آیا واکسن واقعاً ایمن است، 12 درصد 
به صورت کلی به واکسیناسیون اعتقاد ندارند، 
1۰ درصد می خواهند کارایی واکسن را ببینند 
و 15درصد به دالیل دیگللر از جمله ضروری 
ندانستن دریافت واکسن یا به خاطر گرایشات 

سیاسی تمایلی به دریافت واکسن ندارند.
3 ( شللیوع ویللروس کرونللا، زمینلله تقویت 
تئوری های توطئه را فراهم کرده اسللت. این 
تئوری ها سبب تردید افکار عمومی در کارایی 
واکسن های تولیدی می شللوند. به ویژه باعث 
می شللوند در مورد ایمنی زیست فناوری های 
جدید تلقی های نادرستی شکل گیرد. سناریوی 
وحشتناك در مورد امریکا این است که مثل 
آنچه در مورد ابوال در سللال 2۰14 در آفریقا 
رخ داد، امریکایی ها بروز کرونا را طبیعی ندانند 
و به دنبال مصونیت از این بیمللاری از طریق 

روش های غیرمعمول یا پیش پا افتاده باشند.
مطابق اعام دکتر آنتونللی فائوچی، رئیس 
مؤسسه ملی آلرژی و بیماری عفونی امریکا، 
برای متوقف ساختن ویروس کرونا در امریکا 
نیاز است سلله چهارم افراد یعنی 85 درصد 
واکسن دریافت کنند و اگر این رقم به 5۰درصد 

برسد، عماً کار مشکل خواهد شد.

 مالحظاتی در خصوص 
طرح اقدام راهبردی مجلس

 انتظار انفعال از مجلس 
عجیب و برخالف قانون است

 42 درصد امریکایی ها 
به واكسن كرونا اعتماد ندارند!

5 نکته پیرامون مصوبه مجلس برای لغو تحریم
   گزارش


