
 طرح مجلس براي مانع زدايي 
از مسير شركت هاي دانش بنيان

سيدمحس��ن دهنوي،  نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي، در 
توئيتي نوشت: در اولويت قرارگرفتن طرح »جهش توليد دانش بنيان« 
با رأي مثبت ۸۰ درصدي در صحن علني تصويب ش��د. با اين قانون، 
بسياري از موانع شركت هاي دانش بنيان براي هميشه برطرف مي شود. 
ضمن تش��كر از همكاري نمايندگان مردم، تا اجرايي شدن كامل مفاد 

اين مصوبه، پاي كار جوانان و نخبگان خواهيم بود. 

باز هم مردم مقصرند؟!
يكي از كاربران ش��بكه اجتماعي توئيتر با نام كاربري »بشير« در نقد 
ش��لوغي هاي مترو و بي توجهي مس��ئوالن به اعمال محدوديت هاي 
شديدتر كرونايي نوشت: يك فرد در سال چند بار مهموني يا مسافرت 
ميره؟ چند بار سر كار يا بيرون ميره؟ از زمان شيوع كرونا من احساس 
نكردم حتي يك واگن مترو، BRT، يا اتوبوس اضافه شده باشه، وقتي 
چند هزار نفر تو يك مترو چسبيدن ديگه چه فرقي ميكنه فالن پروتكل 

هم رعايت كنن، با وقاحت تمام مردم رو مقصر اصلي هم ميدونن.

 تناقض تان مستدام!
احمدي قديري در توئيتي با انتقاد از منطق متناقض مخالفان تفاهمنامه 

۲۵ساله با چين نوشت: 
همكاري با ونزوئال: »لياقت تون همون مادر چاوزه!«، همكاري با سوريه: 
»س��وريه رو رها كن  فكري به حال ما كن!«، همكاري با عراق: »هدف 
ايران تصرف عراقه!«، همكاري با روسيه: »مرگ بر شوروي!«، همكاري 
با چين: »ايران رو به چين فروختن!« و تحقير و تهديد و تحريم ش��دن 

توسط امريكا: »بايد با همه كشورها همكاري كنيم!«

   حبيب تركاشوند:
نش��ريه امريكايي جوئيش ژورنال: نشست 
روز سه شنبه وين بر مبناي طرح مكرون به 
روحاني و بايدن برگزار ش��د. بر اس��اس اين 
طرح، امريكايي ها با آزادسازي يك ميليارد 
دالر از پول ه��اي بلوكه  ش��ده و آزادي چند 
زنداني ايراني به برجام برمي گردند، در حالي 

كه ساختار تحريم ها را حفظ خواهند كرد. 
   رضا سراج:

نشست  وين يك بازي برد- برد براي غربگراها 
و كشورهاي غربي است! از يك طرف با ژست 
احياي برجام به برخي گشايش هاي مقطعي با 
منشأ داخلي و نجات جريان غربگرا در انتخابات 
پيش رو نظر دارد و از طرفي ب��ه توقف مجدد 
فعاليت هاي هسته اي ايران! وگرنه مطلقاً هيچ 
تحريمي به صورت واقعي برداشته نخواهد شد!

   عبداهلل گنجي:
 راهب��رد امريكا از ام��روز مذاك��ره، مطالبه 
حداكث��ري، فش��ار حداكثري و گش��ايش 
حداقلي است. گشايش حداقلي نيز با هدف 

ايجاد اختالفات داخلي است. 
   محسن پورعرب:

ميدونس��تيد زماني كه دولت به دنبال برجام 
بود، ۴۷سناتور امريكايي نامه نوشتن و گفتن 
براساس قانون اساسي امريكا اگه توافقي به تأييد 
كنگره نرسه، يه توافق اجراييه كه رئيس جمهور 
بعدي ميتونه باطلش كنه و قابل پيگيري حقوقي 

نيست! حاال دولت در وين به دنبال چيست؟
   وحيد محمدي:

راه حل مشكالت كشور، در حمايت از توليد و 
اقتصاد مقاومتي است نه التماس به غربي ها 
در نشست وين و كميسيون مشترك برجام. 

كاش مي فهميدند. . . 
   سيدمحمد حسيني:

نشست وين و CNN: »دولت اعتدال گرايان 
رو به پايان است، با يك مجلس تندروتر روبه رو 
هستند و نتيجه انتخابات رياست جمهوري 
مي تواند رويكرد سختگيرانه تري عليه غرب 
باشد. بازگشت به تعهدات برجام بايد سريعاً 
مورد توجه قرار گيرد تا ميزان مشاركت در 
انتخابات به نفع اعتدال گرايان افزايش يابد.« 

   حسن عابديني:
امريكا قصد بازگشت به برجام بدون اجراي 
تعهدات دارد. آزادسازي اندكي از دارايي هاي 
بلوكه شده و تعليق احتمالي چند روزه تحريم 
در قالب فروش چند محموله نفتي و بازگشت 
بهاي آن، يك فريب اس��ت. تحريم بانكي و 
خريد و فروش كاال در گام نخست بايد لغو و با 

راستي  آزمايي مستمر صحت آن تأييد شود. 
   اميرعلي ابوالفتح:

بايدن حتي اگر هم بخواهد، نمي تواند بدون 
مطمئن ساختن كنگره از رعايت كامل مفاد 
برجام از سوي تهران، تحريم هاي هسته اي 
ايران را بردارد. قانون كنگره، رئيس جمهوري 
امريكا را موظف كرده است گزارش پايبندي 
ايران به برجام را به اطالع كنگره برس��اند و 
سپس به تعليق تحريم هاي ايران ادامه دهد. 

   محمد كرماني:
برجام الشه اي بيشتر نيس��ت. تالش براي 
احياي آن با تنفس مصنوعي فقط خس��ته 
كردن توان ديپلماسي كشور و بازي مجدد 
با افكار عمومي اس��ت. كاش دولت دس��ت 
برمي داش��ت و همين تالش را ب��راي حل 
مشكالت از طريق اقتصاد مقاومتي مي كرد. 
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 به جای »نشست« وین
پای اقتصاد مقاومتی »بایستید«

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به نشست مشترك كميسيون برجام در وين

نشست حضوري  كميسيون مشترك  برجام روز سه شنبه در وين برگزار شد. تنها خبر منتشر 
شده از اين نشس�ت مصاحبه هاي جس�ته گريخته اي از مذاكره كنندگان بوده كه نتايج را 
»سازنده« خوانده  و از ادامه مذاكرات در روز جمعه گفته اند. كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز 
واكنش ها و نقطه نظرات خود را در خصوص اين نشست منتشر كردند و در توئيت هايي مطالبات 

خود را از دولت بيان داشتند. آنها بار ديگر به دولت تذكر داده اند كه نبايد كشور را معطل اين 
مذاكرات كرد و بايد از تجربيات گذشته و بدعهدي طرفين غربي عبرت گرفت. كاربران تأكيد 
كردند  راه حل مشكالت كش�ور را بايد در داخل كشور جست وجو كرد و نبايد چشم انتظار 
گشايشي از سوي امريكاي بدعهد بود. در ادامه بخش هايي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

از ماه شعبان غافل نشويم
آيت اهلل حق شناس)ره(:

هر مؤمن عاقلي بايد غفلت نورزد و در اين ماه، خودش را براي ماه 
رمضان آماده كند؛ به اينكه از گناهان، خودش را پاك و توبه از مافات 
كند. »فيتضرع الي اهلل عز وجل في  ش��هر ش��عبان ان اهلل تبارك و 
تعالي يعرفك عيوب نفسك«. وقتي در اين ماه آمادگي پيدا كردي، 
پروردگار مربي تو خواهد شد، موانع را از جلوي تو بر مي دارد. دنيا 

خشت و گل كه نيست، دنيا تعلقات است، تعلقات را بايد بزنيم:
چون به دست خويشتن بستي تو پاي خويش را

هم به دست خويشتن وا كن كمال اين است و بس
منبع: كتاب مواعظ

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

پرويز اميني طي يادداشتي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: در يك صورت بندي قابل فهم، 
هر حكمراني با مجموعه اي از محدوديت ها 
و امتيازات يا به قول مشهورتر با مجموعه اي 
از فرصت ها و تهديدها روبه روست. بنابراين 
براس��اس رويارويي هاي گوناگ��ون با اين 
فرصت ه��ا و تهديدها مي ت��وان الگوهاي 

مختلف حكمراني را مدل سازي كرد:
اس��تفاده حداكثري از فرصت ها و تبديل 
تهديدها به فرصت ها، استفاده حداكثري از 
فرصت ها و رفع تهديدها، استفاده حداكثري 
از فرصت ها و حداقلي ك��ردن هزينه هاي 
تهديدها، استفاده حداكثري از فرصت ها 
و پرداخت حداكث��ري هزينه هاي تهديد، 
ناتوان در اس��تفاده از فرصت ها و پرداخت 
حداكث��ري هزينه ه��اي تهدي��د، تبديل 
فرصت ها به تهدي��د و پرداخت حداكثري 
هزينه ه��اي تهدي��د، تبدي��ل حداكثري 
فرصت ها به تهديدها و پرداخت حداكثري 
هزينه تهديدها، تبديل حداكثري فرصت ها 
به تهديد و پرداخت حداكثري هزينه هاي 

تهديد بعالوه زباِن دراز. 
مصداق كامل الگوي اول حكمراني، شهيد 
قاسم سليماني، خصوصاً در دوره فرماندهي 
س��پاه قدس در دو دهه گذشته است. اين 
شهيد عزيز از فرصت وجود نظام اسالمي و 
ظرفيت هايي كه در جهان اسالم وجود داشت 
استفاده حداكثري كرد و به استحكام بخشي 
و نيرومندسازي يك جبهه نيرومند مقاومت 
اسالمي در عراق ، لبنان ، فلسطين ، يمن و... 
مبادرت ورزي��د و تهديدهايي مثل داعش 
را به فرصت باال بردن ضريب امنيت كشور 
تبديل كرد. عراق و افغانستان اشغال شده 
و در چنگ امريكا گرفتار شده را به باتالقي 

براي امريكايي ها تبديل كرد و... 
اما تنه��ا مص��داق الگ��وي آخر ش��ايد در 
كل تاريخ��ي كه بش��ر مدون كرده باش��د، 
دولتمداري حس��ن روحاني اس��ت. او مثاًل 
توانس��ت فرصت كنترل و مديريت بيماري 

ناشناخته كرونا را چند بار در طول دوره اين 
بيماري به تهدي��د تبديل كند كه گفتارها و 
كردارهايش در دو هفته گذشته نمونه اخير 
اس��ت. وي با گفتارهايي نظير ما پيك كرونا 
را پشت سر گذاشتيم و كردارهايي مثل رها 
كردن كنترل هاي حاكميتي، توانست فرصت 
كنترل چند ماهه كرونا را به تهديد قرمز شدن 
شتابنده اكثر مناطق ايران تبديل كند. ضجه ها 
و التماس هاي وزير بهداشت نيز تأثيري در اين 
شكل حكمراني او نداشت و اينك اين جان 
انسان هاس��ت كه فداي اين مدل حكمراني 

مي شود و فريادرسي نيز نيست. 
روحاني عالوه بر اين، با مش��ي و مديريت 
خود و ارجاع مس��ائل كش��ور ب��ه خارج، 
هزينه هاي تهديد تحريم هاي هس��ته اي 
را به ش��كل حداكثري درآورده است كه با 
مقايسه وضعيت اكنون كش��ور با سال ۹۲ 
كه نتايج تحريم هاي س��خت امريكا تا حد 
زيادي كنترل و مديريت شده بود، به خوبي 
اين حداكثري كردن تهديد در دولتمداري 
روحاني را مي توان فهمي��د. البته اصحاب 
دولت روحان��ي به اين وضعي��ت نيز اكتفا 
نكردند و به جاي ابراز شرمندگي از اين همه 
فالكتي كه بر سر كشور و مردم آوار كرده اند، 
با زبان درازي مي گويند كه اگر ما نبوديم، 
قحطي مي ش��د يا اگر ما نبوديم صد برابر 
بدتر مي ش��د يا اگر ما نبوديم دالر به جاي 
۲۵هزار تومان ۵۰ه��زار تومان بود و ما اگر 

نبوديم هاي ديگر!
در س��ينما عالوه بر جايزه ه��اي مثبت در 
جشنواره ها و فستيوال هاي سينمايي مثل 
نخل طالي كن، ش��ير طاليي ونيز، خرس 
طاليي برلين و س��يمرغ بلورين جشنواره 
فجر، به بدترين فيلم ها نيز جايزه مي دهند كه 
تمشك طاليي از نمونه هاي مشهور آن است. 
اگر بخواهيم به دولتمردي روحاني براساس 
منطق بدترين فيلم سينمايي جايزه بدهيم، 
جايزه تمشك طاليي حكمراني با فاصله زياد 

از ديگران به روحاني تعلق مي گيرد. 

محمد رستم پور در كانال تلگرامي »اثر« از 
داليل كثرت كانديداهاي انتخابات رياست 
جمهوري نوشت. چكيده اي از يادداشت او را 
در ادامه مي خوانيد: صرف  نظر از تحليل هاي 
جناحي، پرس��ش اين اس��ت كه مگر انبوه 
كانديداه��اي انتخابات رياس��ت جمهوري 
سيزدهم كه براي اداره همه وزارتخانه هاي 
كشور كفايت مي كند، مشكالت را نمي دانند؟ 
اينان كه همگي سابقه مديريت بر سازمان هاي 
اداري يا مجموعه هاي ب��زرگ دارند و با امر 
سياست ورزي بيگانه نيستند، چرا تا اين اندازه 

مشتاقند گرفتاري شان را بيشتر سازند؟
۱( رئيس جمه��ور در اي��ران، اختي��ارات 
فراوان و امكانات فوق العاده اي دارد. نظام 
نيمه رياس��تي- نيمه پارلماني در ايران و 
رانتير بودن س��اخت اقتص��ادي و تقويت 
جايگاه رئيس جمهور در ش��وراهاي عالي 
به ويژه ش��وراهايي كه در دو س��ال اخير 
پديد آمده اند، توازن قوا را به ش��دت دچار 
چالش كرده اس��ت. به تعبير گوياتر، قوا و 
سازمان ها و نظام نامه هايي كه حيطه قدرت 
رئيس جمهور را مح��دود كرده اند، درگير 
مالحظات و اما و اگرها و احتمال ها و تبعات 

و تناقض ها شده  و عماًل از كار افتاده اند. 
۲( رئيس جمه��ور عم��اًل كاري نمي كند. 
منظور از اين رئيس جمهور، شخص حسن 
روحاني است. ايده محوري دولت يازدهم 
و دوازدهم دو س��ال پس از تشكيل دولت 
اول روحاني، ضعف و نارسايي خود را نشان 
داد. در همه پنج سال پس از آن، سرنوشت 
كشور به موهومات و ابهاماتي كه خارج از 
مرزهاي ايران طراحي مي ش��د و قطعيت 
مي يافت، گره خورد. برجام، اينس��تكس، 
اف اي تي اف و... در عمل، تصميمات دولت 
مانند ارز ۴۲۰۰ توماني ي��ا تغيير وزرا به 
دليل عدم مشورت با كارشناسان و تعارض 
منافع اتفاقاً اوضاع را خراب تر و به ظاهر از 
كنترل خارج كرده اس��ت. كانديداها اين 
اوضاع را مي بينند و با خود فكر مي كنند: 

»وقتي حسن روحاني آري، چرا من نه؟«
۳( اصالح طلب��ان دريافته ان��د تهديد به 
عدم مشاركت سياسي، نمي تواند نظام را 
در برابر موضوعاتي مانند كنار گذاش��تن 
نظارت اس��تصوابي دچار انفعال و كرنش 
كند. در نتيج��ه آنان خ��ود را محكوم به 
مشاركت در انتخابات مي بينند، حتي اگر 
مشاركت را اندك تصور كنند يا نتوانند از 
زير بار مسئوليت دولت روحاني فرار كنند. 
تجرب��ه انتخابات ۹6 و پي��روزي به اتكاي 
چند فرمول عمليات رواني آنقدر شيرين 
است كه آنان را به تكرار آن ترغيب نمايد. 
با اين حال، آنها نزديك انتخابات تصميم 
مي گيرند. اگر كانديدايشان تأييد صالحيت 
شده باشد، در انتخابات شركت مي كنند 
و اگر خير، به ناگاه زبان مردم مي ش��وند و 
سعي مي كنند رئيس جمهور را هيچ كاره و 

رهبري را همه كاره نشان دهند. 
۴( شركت در انتخابات رياست جمهوري 
براي بس��ياري از چهره هاي سياسي بازي 
برد- برد اس��ت. ب��ه تعبير س��اده، هزينه 
چنداني ندارد و در نتيجه، همه كوش��ش 
مي كنند »شانس« خود را امتحان كنند. 
ميدان انتخاب��ات براي بس��ياري از اينها، 
يك سكوي پرتاب يا يك برنامه تلويزيوني 
است. بعضي از كانديداتوري براي رياست 
جمهوري، مناصب ديگري را در نظر دارند 
و برخي هم به اتفاق دل سپرده اند. تجربه 
انتخاب خاتمي، احمدي ن��ژاد و روحاني 
نش��ان داد بي ِعده و ُعده و ب��دون برنامه و 
راهكار مي توان فاتح پاستور شد. در فقدان 
ساختار حزبي، شهروندان از يك سوراخ، نه 
تنها دو بار، بلكه بارها و بارها گزيده خواهند 
شد. از اين روست كه شركت در انتخابات 
براي هر سياس��تمداري كه اندكي تالش 
كرده، يك تفريح جذاب است كه آدرنالين 
بااليي ترش��ح مي كند. ممكن است يكهو 
رئيس جمهور بشوي و آنگاه خوشبختي در 

دستان توست. 

صف طوالني طالبان فتح پاستوراهداي جايزه تمشك طاليي به دولت تدبير و اميد!

چرا سند ۲۵ساله به تصويب مجلس نرسيد؟!
حميد خوش آيند در كانال تلگرامي 
خود نوش��ت: آنچه  بي��ن ايران و 
چين امضا شده است و در ادبيات 
عامه و حتي نوش��ته  ها و به زبان 
عرف از آن با عنوان ق��رارداد ۲۵ 
ساله نام مي بريم، قرارداد نيست 
بلكه سند است. منظور از سند نيز 
اين است كه مسير پيش رو و نقشه 
راه و كليات همكاري هاي دو كشور كه قرار است مشاركتي و جامع و راهبردي باشد را براي ۲۵ 
ساله آينده مشخص كرده است. لذا اين سند هيچ آمار و ارقام و قراردادي را  درون خود جاي 
نداده كه به تصويب مجلس برسد. اين قبيل اسناد و تفاهمنامه ها تنها در دولت و شوراي عالي 
امنيت ملي به تصويب مي رسند و جزئيات آن نيز ولو از طرق غيررسمي با توجه به اينكه با امنيت 
ملي كشور در ارتباط است در اختيار هيچ نهاد و شخصي حتي نمايندگان نيز قرار نمي گيرد. 
اين رويه مختص ايران نيست و در تمام كشورها جاري و ساري است. اما قراردادهايي كه قرار 
است در عرصه هاي اقتصادي، بخش هاي مختلف انرژي و... در ذيل اين سند در ماه ها و سال هاي 

آتي امضا شود، بدون اجازه و تصويب مجلس نمي توانند اجرا شود.  

 چرا براي ساخت واكسن
 بايد يك كارخانه از ابتدا ساخته شود؟

حجت نيكي ملكي، رئيس مركز اطالع رساني 
ستاد اجرايي فرمان امام، طي رشته توئيتي 
نوشت: دوستان عزيزي سؤال پرسيدند چرا 
براي ساخت واكس��ن بايد يك كارخانه از 

ابتدا ساخته شود؟
اوالً ب��راي توليد بي��ش از ۱۲ميليون دز 
واكسن ويروس كش��ته شده و نصب خط 
توليد در اي��ن كارخانه قري��ب به ۲هزار 
مترمربع فضاي BSL3 نياز بوده و ايجاد ش��ده است كه در تمام كش��ور حتي يك دهم اين 
فضا هم وجود ندارد.  ثانياً كارخانه هاي توليد واكس��ن را به داليل زيست محيطي نمي شود 
هر جايي ساخت و به زيرساخت هايي احتياج دارد كه بهترين نقطه براي اين نوع كارخانه از 
نظر زيرساخت ها و موقعيت مكاني شهرك دارويي هست فلذا اين كارخانه در شهرك دارويي 
ساخته شد.  ثالثاً گلوگاه توليد واكسن در كشور بحث خط توليد صنعتي و كارآزمايي باليني 
است و ساخت كارخانه به هيچ وجه گلوگاه نبوده و به مدد كار جهادي مهندسان، تكنسين ها 
و كارگران اين پروژه، اين پروژه از ركورددار هاي ساخت در كشور بوده و توليد واكسن حتي 
يك ثانيه به داليل ساخت كارخانه عقب نيفتاده است. از تمام مديران، دانشمندان، مهندسان، 
تكنسين ها و كارگراني كه در اين روزها براي ساخت كارخانه واكسن و راه اندازي خط توليد 
مجاهدانه تالش كردند و خالصانه براي مردم جنگيدند و حتي برخي در لحظه تحويل سال از 

خانواده هايشان دور بودند صميمانه و خاضعانه سپاسگزارم و به آنها افتخار مي كنم.

فريب احياي برجام در وين
فواد ايزدي نوشت: وزير امور خارجه 
امريكا مي گويد ما مي خواهيم به 
برجام بازگرديم منتها برجامي كه 
طوالني ت��ر و قوي تر باش��د. اگر 
همين داستان طوالني تر و قوي تر 
را كه مقامات امريكايي در سطح 
وزير و رئيس جمهور طرح كردند 
مج��دد در وي��ن تك��رار كنند، 

مذاكرات نتيجه اي ندارد. 
امريكايي ها قطعاً عالقه مند هستند در انتخابات ايران آدمي سركار بيايد كه به آنها راحت امتياز 
بدهد. آنها به وسيله اهرم هاي رسانه اي و اقتصادي خود سعي دارند به اين هدف برسند. يكي از 
سبك هاي امريكايي ها در اين زمينه ايجاد فضا براي دوپينگ انتخاباتي است، به نحوي كه قبل 
از انتخابات پولي آزاد شود و عده اي داخل كشور بگويند ما بوديم كه پول را آزاد كرديم، زبان 
دنيا را بلد هستيم و ما بايد رأي بياوريم تا بقيه پول ها را پس بگيريم. فرانسوي ها و انگليسي ها 
فراتر از دالل هستند. آنها خود يك طرف دعوايند شما هم پنج ، شش سال پيش اين را ديديد 

و االن هم بعضاً مشاهده مي شود كه امريكايي ها شيطنت بيشتري مي كنند. 

منطق »عدم عجله« ضامن منافع ملي
ابوذر گوه��ري در كان��ال تلگرامي 
»رهيافت امريكا« نوشت: مذاكرات 
ايران و گروه۱+۴ در حالي در وين 
انجام مي شود كه »سياست قطعي« 
ايران در رابط��ه با نح��وه تعامل و 
سياست جمهوري اسالمي مشخصاً 
در عالي ترين سطح بيان شده است؛ 
مبناي اين سياس��ت بازگش��ت به 
تعهدات برجامي ايران پس از رفع 
همه تحريم ها و راستي آزمايي آن به شكل فني و كامل است. نكته مهم مورد تأكيد نيز عدم 
عجله در اين فرآيند است. منطق تالش و اقدام جهت لغو تحريم ها به شكل فوري، نبايد باعث 
تعجيل و عدم رعايت منافع ملي و درازمدت كشور شود. آسيب هاي عدم لحاظ جميع شرايط 

الزم در مذاكرات پيش رو مي تواند لطمات جبران ناپذير جدي به همراه داشته باشد. 
 منطق »عدم عجله« مورد تأكيد مقام معظم رهبري ناش��ي از اين واقعيت است كه ظرفيت 
تحريمي امريكا بيش از ميزان فعلي نيس��ت و كشور به رغم آس��يب ديدن از اين شرايط در 
سال هاي گذشته، در وضعيت با ثبات مقابله و بي اثر س��ازي تحريم قرار دارد و از سوي ديگر 
مي توان با تكيه  بر تغييرات مديريتي كش��ور در ماه هاي آينده و توجه به داخل و توان ملي، 
بس��ياري از آثار تحريم ها را كاهش داد و آنها را بي اثر ساخت. در س��طح ديگر نيز با تقويت 
سياست نگاه به شرق جمهوري اسالمي و رويكرد راهبردي به روابط با قدرت هاي غيرغربي، 

مي توان منافع از دست رفته را ترميم و شرايط بهتري را مهيا كرد. 
 لحاظ نكردن منافع ملي در مقطع فعلي و اتصال مذاكرات به نتيجه انتخابات و آثار كوتاه مدت 
آن مي تواند باعث ورود كشور به چرخه مذاكرات طوالني و بي نتيجه اي شود كه صرفاً جهت 
مهار رفتار جمهوري اسالمي توسط امريكا به عنوان يك راهبرد اصلي طراحي  شده است. در 
اين مسير امريكا قرار است بدون تغيير در ساختار تحريمي خود مطالبات جديد در حوزه هاي 
مختلف را مطرح و مردم و كشور را به مذاكرات طوالني شرطي كند و زمينه سازي تأثيرگذاري 
در محيط داخلي را فراهم آورد. دليل تأكيد نظام بر عدم مذاكره مستقيم و مخالفت با انجام 

تعهدات به شكل گام به گام، عدم اراده و عجله طرف مقابل براي رفع تحريم توسط آنهاست.

مشكل آب شرب براي ميليون ها امريكايي
 »USA Study« كانال تلگرامي
با اس��تناد به خبري از روزنامه 
گاردين از مشكل آب شرب در 
امريكا نوشت. در بخشي از اين 
گزارش مي خوانيم: كيفيت آب 
ش��رب ميليون ها امريكايي از 
استانداردهاي بهداشتي فدرال 
برخوردار نيس��ت و ميزان مواد 
آالينده خطرناك آن زياد است. 
تحقيقات گاردي��ن از بيش از 
۱۴۰هزار شبكه آب دولتي در سراسر امريكا و س��رزمين هاي وابسته به آن نشان مي دهد كه 
التين تبارهاي اين كشور بيش از ديگران از آب شرب آلوده استفاده مي كنند. در شهرهايي كه 
۲۵درصد يا شمار بيشتري از جمعيت آنها را التين تبارها تشكيل مي دهند، ميزان آاليندگي 
آب شرب دو برابر حد مجاز ديگر نقاط امريكاست.  اين تحقيق همچنين نشان مي دهد، بيش 
از ۲۵ميليون امريكايي از شبكه هاي آب شرب آلوده اي استفاده مي كنند كه ميزان آاليندگي 
آنها بسيار باالتر از حد مجاز است و در اين ميان، تخمين زده مي شود كه  ۵ميليون و ۸۰۰ هزار 
نفر از اين افراد را التين تبارها تشكيل مي دهند.  ايالت تگزاس، آلوده ترين شبكه آب شرب را در 

ميان ايالت هاي امريكا دارد و پس از آن ايالت هاي كاليفرنيا و اوكالهما قرار دارند.


