
 خدمات مرحوم عليرضا تابش 
به روستاهاي كشور

عبداهلل گنجي در واكنش به فوت مرحوم عليرض��ا تابش توئيت كرد: 
جناب عليرضا تابش ساكت و پرتالش بود. با تالش هاي او در مقطعي 
آهنگ مهاجرت روستاييان به شهرها كند شد. تالش هاي زيادي براي 
ارائه تسهيالت مسكن به روستاها كرد و چهره خشتي- گلي بسياري 
از روستاها در زمان ايشان در بنياد مسكن با مصالح ساختماني مدرن 

تغيير يافت. رحمت و رضوان الهي بر او باد. 

 تحريم نبود 
چطوري دالر ۵ تومان مي ماند؟!

صادق الحس��يني، كارش��ناس اقتص��ادي در توئيتي نوش��ت: آقاي 
رئيس جمهور فرموده اند »اگر تحريم و كرونا نب��ود دالر ۵ هزار تومان 
بود!«  اگر تحريم و كرونا نبود، مي شد با ادامه تأمين مالي كسري بودجه 
با دالرهاي نفتي و ارزپاش��ي، دالر را مثل چهارس��ال اول در ۵تومان 
سركوب و نقدينگي را جمع كرد ولي تخريبش نه از تحريم كه از جنگ 
نظامي براي كشور بيشتر بود! مايه تأسف است كه باالترين مقام اجرايي 
كشور »پس از هشت س��ال« هنوز اصول بديهي اقتصاد را نمي داند و 

احتماالً اصال واژه بيماري هلندي حتي به گوشش هم نخورده است.

 خوش قولي چين 
در صادرات واكسن به ايران

كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت در توئيتي 
نوشت: امروز با ورود محموله واكسن، عماًل بسته ۱۰ميليوني واكسن از 
چين محقق شد. تاكنون خوش قول ترين تأمين كننده خارجي واكسن 
براي ايران، چين بوده است. واردات واكسن از چين و ساير منابع با تالش 
دستگاه ديپلماسي و كمك همكاران وزارت بهداشت و حمايت دولت و 

بانك مركزي ادامه خواهد يافت. 

   مهري طالبي دارستاني:
بحران مديريت آب در ايران را با مقايس��ه 
س��هم مصرف در هر بخش مي توان درك 
ك��رد: كش��ورهاي توس��عه يافته: بخ��ش 
كش��اورزي ۳۰ درصد، ش��رب و بهداشت 
۱۱درصد،  بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد 
| ايران: بخش كشاورزي حدود ۹۰ درصد، 

شرب ۸ درصد، صنعت و معدن ۲ درصد. 
   زهرا گرجي:

عدم اقدام جهاد كش��اورزي در ارائه  الگوي 
كشت مبتني بر وضعيت بارش و منابع آبي 
هر منطقه )در شرايطي كه بخش كشاورزي 
بيشترين سهم را در هدررفت آب كشور دارد(، 
بحران كم آبي اين روزه��ا كه در واقع بحران 

مديريت آب مي باشد را رقم زده است. 
   امير مهدي:

پيشرفت سريع زندگي بشر لزوم استفاده از 

روش هاي جديد براي كشاورزي را دو چندان 
مي كند. كش��اورزي نوين باي��د جايگزين 
كشاورزي سنتي شود، زيرا بيشترين حجم 
آب مصرفي بر اثر استفاده نادرست در بخش 

كشاورزي است. #بحران_مديريت_آب
   فاطمه رشيدي:

يكي از داليل بحران مديريت آب در كش��ور: 
توس��عه صنايع آب در مناطق خشك است 
كه براي تأمين آب مورد نياز، از رودخانه ها و 
سدهاي ساير استان ها استفاده شده است و 
نسبت به ظرفيت هاي بالقوه مناطق ساحلي 
خليج فارس و درياي عمان و جزيره هاي كم 
جمعيت داراي منابع انرژي، غفلت شده است. 

   وحيد زارع فكري:
مديريت س��فره هاي زيرزمين��ي )آبخوان( 
كاري بود كه س��ال ها پيش و در حد بسيار 
كوچك )چند روستا( در اردوي جهادي انجام 

داديم و خاطره خوشش با احياي يك روستا 
و مهاج��رت معكوس هنوز كام را ش��يرين 
مي كند! لعنت بر مدير كارنكِن كارش��كِن 

بازنشست نشو! #بحران_مديريت_آب
   آزيتا همتيان:

ما ايراني ها دو برابر ميانگين مصرف مردم دنيا، 
آب مصرف مي كنيم. #بحران_مديريت_آب

   عبدالرضا كشور دوست:
بحران مديريت آب را بايد در بدنه مديران 
جس��ت وجو كرد، نه در اَبرهاي ب��اران زا و 
آس��مان بي اَبر. خداوند نعمتش را در طول 

سال مي فرستد. 
   مرضيه مفرحيان:

بي توجه��ي ب��ه ارزش اقتص���ادي آب و 
قيم�ت تم�ام ش���ده در م�ديريت من�ابع 
آب موجب��ات مص��رف بي روي��ه آب در 
بخ��ش كش��اورزي را فراهم كرده اس��ت. 

#بحران_مديريت_آب
   محمدجواد شرفي:

ضرورت سرمايه گذاري كافي در بخش هاي 
مختلف حوزه آب به منظ���ور ص�يانت از 
منابع آب زيرزميني كش��ور به عنوان يك 
فرض مسلم براي مس�ئوالن ارش�د كش�ور 
باي�د م���ورد مالحظه قرار گي��رد تا ديگر 

شاهد بحران مديريت آب نباشيم. 
   علي صالحي:

ايران حدود ۹۰درص��د از منابع آبي را براي 
كش��اورزي مصرف مي كن��د، در حالي كه 
مناطقي كه به دليل اضافه برداشت از منابع 
آب زيرزميني با خطر فرو نشس��ت روبه رو 
شده اند حدود ۷۱ درصد از جمعيت كشور 
را در خود ج��اي مي دهن��د و ۷۰ درصد از 
تقاضاي آب در ايران ه��م به همين مناطق 

مربوط مي شود. #بحران_مديريت_آب
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بحران آب نداريم، بحران مديريت آب داريم!
اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي به نحوه اداره منابع آب در ايران

كم آبي ه�اي اخي�ر در اس�تان هاي مختل�ف و به خصوص اس�تان هاي خوزس�تان و 
سيستان وبلوچس�تان موج�ب توجه كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي به مس�ئله آب 
ش�ده اس�ت. كاربران اذعان داش�تند آمار و ارقام نش�ان مي دهد ايران بيش از آنكه 
از منظر كمبود آب مشكل داش�ته باش�د از نظر مديريت آب بحران دارد! آنها با آمار 

و ارقام مختلف نش�ان دادند كه اس�تفاده بيش از ۹۰ درصد آب در بخش كش�اورزي 
و هدررفت هاي بس�يار آن اصلي ترين مش�كل آب اس�ت ك�ه در پي س�وءمديريت 
ايجاد ش�ده اس�ت. كاربران همچنين پيش�نهاداتي جهت بهبود وضعي�ت مديريت 
آب ارائ�ه دادن�د. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كارب�ران آم�ده اس�ت. 

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 آن پيش بيني ها!
دكتر يونس شكرخواه در كانال تلگرامي خود به نقل از گاردين منتشر كرد: مجله تايم در سال ۲۰۱۰ 
مارك زاكربرگ را چهره سال ناميد و مأموريت فيس بوك را اين  دانست كه توده هاي  هياهوگر را رام 
كرده و دنياي تنها، ضداجتماع و سراسر بي نظمي را به دنيايي صميمي تبديل كند. در طول اولين 
دهه استفاده گسترده از اينترنت، نظر رايج اين بود: مردم هر چه بيشتر بتوانند با ديگران ارتباط 
برقرار كنند، مهربان تر و فهيم تر مي شوند و در نتيجه، دنيا هم در صلح و هماهنگي بيشتري خواهد 
بود. در سال ۲۰۲۱، آن نگاه به شكل دردناكي ساده لوحانه به نظر مي رسد. هياهوگران  آنالين روز 
و شب با يكديگر نزاع مي كنند و برخي از آنها در دنياي واقعي مرتكب خشونت مي شوند. اينترنت 
انسان ها را به يكديگر متصل مي كند، اما لزوماً همدلي به وجود نمي آورد. اينترنت در بدترين حالت 

مي تواند به دستگاه عظيم توليد بيزاري متقابل شباهت پيدا كند. 

 آزار جنسي بيش از 
نيمي از نظاميان زن در ارتش امريكا

كانال تلگرام��ي »USA Study« به نقل از ديل��ي ميرور، چاپ لندن خبر داد: بر اس��اس 
يافته هاي گزارش »كميته فرعي زنان در نيروهاي مس��لح« مجلس نمايندگان امريكا بيش 
از نيمي از زنان نظامي امريكا حين خدمت تجربه آزار جنس��ي، زورگويي و تبعيض از جانب 
همكاران مرد خود را دارند و از هر۱۰ زن نظامي، شش نفر تجربه آزار جنسي خود را گزارش 

نمي دهند، زيرا به نظام قضايي نيروهاي مسلح امريكا اعتماد ندارند. 
بيش از نيمي از همه زناني كه در نيروهاي مس��لح امريكا خدمت مي كنند با آزار جنس��ي، 
زورگويي و تبعيض دست وپنجه نرم مي كنند. ۵۸ درصد از ۱6هزار و ۵۰۰ زني كه در نيروهاي 
مس��لح امريكا خدمت مي كنند و 64 درصد از زنان بازنشس��ته ارتش، قرباني آزار جنس��ي، 

زورگويي و تبعيض شده اند؛ بدترين جرائم شامل تجاوز و آزار جنسي است. 
بسياري از كساني كه مرتكب اين جرائم شده اند، با عدالت روبه رو نشده يا تنها با مجازات هاي 
انضباطي جزئي روبه رو شده اند. اين گزارش كه توسط زنان »كميته فرعي نيروهاي مسلح« 

تهيه شده، ۵۳ توصيه به وزارت دفاع براي مقابله با بدرفتاري با زنان ارائه مي دهد.

 آيا قرار است دسترسي ها محدود 
و پلتفرم ها فيلتر شوند؟

صفحه توئيتري منسوب به مركز پژوهش هاي 
مجلس در رش��ته توئيتي برخي اصالحات 
جديد طرح »حمايت از حق��وق كاربران و 

خدمات پايه كاربردي« را تشريح كرد:
۱- بنا بر نسخه اصالح شده طرح »حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي« كه 
۳۷ ماده دارد، تعداد اعضاي كميسيون عالي 
تنظيم مقررات كاهش پيدا كرده و تخصصي تر 
شده اند، خصوصاً آن كه نماينده بخش خصوصي نيز با حق رأي عضو رسمي كميسيون شده است. 
۲- در نسخه اصالحي، جرم انگاري توزيع و عرضه فيلترشكن ها صرفاً محدود به فعاليت هاي 
تجاري و كسب درآمد از اين طريق و انتشار عمده و فراگير آنها شده و استفاده اشخاص از آنها 

ممنوع نشده است. 
۳- در نسخه اصالحي، براي آنكه كسب وكارها دچار مشكل نشوند، پلتفرم اثرگذاري كه اقدام به 
اخذ مجوز نكند و داراي نمونه مشابه داخلي نيز نباشد، تا زماني كه جايگزيني براي آن ايجاد نشود، 
فيلتر نشده و دولت موظف خواهد بود ظرف يك سال جايگزين آن را از بين خدمات پايه خارجي 

يا با توان داخلي تأمين كند. 
4- در نس��خه اصالحي، وزارت ارتباطات موظف اس��ت درصورت عدم اقدام بخش خصوصي و 
غيردولتي نسبت به ايجاد خدمات پايه كاربردي )مثل پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي( مورد 
نياز كشور، رأساً تحت راهبري مركز ملي فضاي مجازي نس��بت به ايجاد آنها از طريق صندوق 

حمايت از خدمات پايه كاربردي اقدام كند. 
۵-  در نسخه اصالحي، ممنوعيت تبليغ، ترويج و اشاعه خدمات پايه )مثل پيام رسان ها، شبكه هاي 
اجتماعي و...( خارجي فاقد مجوز صرفاً مربوط به صداوسيما و رسانه هاي دولتي و متكي به بودجه 
عمومي است؛ لذا بخش خصوصي و كسب وكارها هيچ محدوديتي براي تبليغات در خدمات پايه 

فاقد مجوز ندارند. 
6- در نسخه اصالحي، مسئوليت حفظ امنيت كشور در درگاه هاي ايمن مرزي فضاي مجازي 
و جلوگيري از حمالت سايبري كشورهاي متخاصم به تأسيسات زيرساختي كشور )مثل حمله 
به نيروگاه نطنز، راه آهن و...( برعهده كارگروهي با رياس��ت مركز ملي فضاي مجازي و حضور 

دستگاه هاي ذي ربط قرار داده شده است. 
۷- در نس��خه اصالحي، واردات تجهيزات الكترونيكي كه خدمات پايه كاربردي فاقد مجوز را 
به صورت پيش فرض نصب نموده اند، ممنوع نيس��ت و صرفاً بنا بر تشخيص كميسيون، امكان 

افزايش عوارض بين يك درصد تا ۳۵درصد براي آنها امكانپذير خواهد بود. 
۸- در نس��خه اصالحي، واردات تجهيزات الكترونيكي كه خدمات پايه كاربردي داراي مجوز را 
به صورت پيش فرض نصب كنند، مشمول تخفيف عوارض ورودي تا سقف ۳۵درصد خواهند شد. 

  جناب روحاني!  
دستور دهيد متن مذاكرات وين منتشر شود

سيد نظام الدين موسوي، نماينده مردم تهران در كانال تلگرامي خود نوشت: آقاي روحاني روز 
يك شنبه براي چندمين بار مثل همه بهانه تراشي هاي هشت سال اخير، مدعي شد اگر قانون 

اقدام راهبردي مجلس يازدهم نبود اواخر سال ۹۹ تحريم ها را لغو مي كرديم. 
جناب رئيس جمهور! شما قبل از مصوبه مجلس يازدهم در آذر ۹۹ بيش از هفت سال براي لغو 
تحريم ها فرصت داشتي اما به رغم وعده هاي فراوان و مكرر نه تنها تحريمي لغو نكرديد بلكه 
تعداد تحريم ها نسبت به قبل از امضاي برجام هم افزوده شد.  حال اگر اين ادعايتان را خودتان 
باور داريد كه در عرض سه ماه - از دي تا اسفند ۹۹- مي توانستيد همه تحريم ها را لغو كنيد، 
به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي دستور دهيد متن مذاكرات وين و متن مباحث كميته 

تطبيق منتشر شود تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد!

با افتخار كوبركت
محمدرضا سرشار، نويسنده، پژوهشگر و 
منتقد ادبي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
امروز ساعت ۱4:۰۸ دوم مرداد ۱4۰۰، به 
يكي از مراكز مجهز و مرتب واكسن زني در 
تهران )بازار بزرگ ايران: ايران مال، واقع در 
انتهاي بزرگراه ش��هيد همت غرب، ضلع 
جنوبي بزرگراه ش��هيد خ��رازي( مراجعه 
كردم. فضا زيبا، آبرومند، خنك و صندلي ها 
از نوع مبل و بسيار راحت بود.  گفته مي شد يك طبقه را هم با امكانات كافي به همراهان افراد 
اختصاص داده اند تا زير آفتاب و در فضاي گرم بيرون خس��ته نشوند.  مثل باجه )كانتر(هاي 
فرودگاه، باجه هاي متعددي با خانم ها و آقايان داراي لباس هاي متحدالشكل پاكيزه، آماده 

پذيرش مراجعان از هر نقطه تهران بودند. 
رفتارها مؤدبانه و احترام آميز بود. جز كارت ملي كه نش��ان دهنده سن افراد و ثبت نام كردن 
آنان در سامانه salamat. gov. ir است، هيچ مدرك ديگري نمي خواستند. الزم هم نبود 
كه اصاًل دعوتنامه اي نشان دهيد يا اينكه از ش��ما خواسته اند به كدام مركز مراجعه كنيد.  از 
ابتداي ورود تا طي تشريفات تطبيق مشخصات فرد و دادن شماره به او، جمعاً پنج دقيقه طول 
مي كشيد. هر يك از باجه ها به يكي از انواع واكسن هاي روسي، چيني و بركت ايراني اختصاص 
داشت. افراد بنا به ميل خود، نوع واكسني را كه مايل بودند بزنند انتخاب و به باجه مربوط به 
آن مراجعه مي كردند. من با خرسندي، اعتماد و افتخار بسيار، واكسن بركت ايراني را انتخاب 

كردم. كساني كه واكسن ها را مي زدند، افسران جوان كادر پزشكي ارتش بودند. 
)عكس را - بدون آنكه من درخواست كرده  باشم- يكي از مديران آن بخش محبت كردند و گرفتند.(

پرداخت بيعانه مجازي ممنوع
كانال تلگرامي خانواده و رسانه نوشت: يكي از شگردهاي مجرمان سايبري درج آگهي دروغين در 
سايت هاي واسطه گر اينترنتي است كه در آن آگهي دهنده سعي دارد به بهانه هاي مختلف مبلغي را 
تحت عنوان بيعانه يا پيش پرداخت از شهروندان دريافت كند. اين آگهي ها معموالً قيمت هاي وسوسه 
انگيز و زيرقيمت بازار دارند و فروشنده شما را ترغيب مي كند قبل از رؤيت كاال و براي جلوگيري از 
فروش آن به فرد ديگري، مبلغي را به عنوان بيعانه پرداخت كنيد. لذا به شهروندان گرامي توصيه 

مي كنيم قبل از مراجعه حضوري به فروشنده مبلغي را تحت عنوان بيعانه پرداخت نكنند.

 از ديدگاه قرآن 
 روح دين امامت است

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
الْيْوَم اكَملُْت لَكْم ديَنكْم وَ اتَْمْمُت َعلَيكْم نِْعَمتي وَ رَضيُت لَكُم ااْلْسالَم 
ديناً )مائده/۳( اينجا دو تعبير داريم: يكي اينكه  »اكَملُْت لَكْم ديَنكْم«، 
ديگر اينكه  »اتَْمْمُت َعلَيكْم نِْعَمتي«. دين شما را به حد كمال رساندم 

و نعمت خودم را - كه همين نعمت دين است - به اتمام رساندم. 
فرق است ميان اتمام و اكمال. پس دين را هم اكمال كردم و هم اتمام 
كردم. اتمام در جايي گفته مي شود كه يك ساخته اي ناقص است به 
معني اينكه بعضي از اجزايش هنوز ناتمام است. مثالً يك ساختمان 
قبل از آنكه همه كارها تمام شود كه بتوان از آن استفاده كرد، مثل 
اينكه سقفش مانده باشد يا درهايش را هنوز كار نگذاشته باشند 

»ناتمام« مي گويند. اما مسئله  اكمال چيز ديگري است. 
يك شي ء ممكن است پيكره  اش درست و تمام باشد اما از باب اينكه روح 
ندارد و آن واقعيتش و آثاري كه منتَظر است بر آن مترتب شود مترتب 
نمي شود، كامل نيست. مثالً اگر بگويند كمال »علم« به »عمل« است 
معنايش اين نيست كه تا عمل نيامده است علم يك جزء آن ناقص است؛ 
خير، علم علم است، علم با علم تمام مي ش��ود ولي علم با عمل كامل 

مي شود، يعني آن آثاري كه از علم بايد گرفت با عمل گرفته مي شود. 
الْيْوَم اكَملُْت لَكْم ديَنكْم وَ اتَْمْمُت َعلَيكْم نِْعَمتي . با اين دستور ]يعني 
نصب اميرالمؤمنين عليه السالم به امامت [ نعمت دين به اعتبار اينكه 
يك جزء از اجزاي آن و يك دستور از دستورهاي آن ناتمام بود، تمام 
شد. از طرف ديگر اين دستور به اعتبار اينكه اگر نبود همه دستورهاي 
ديگر ناكامل بود، كمال همه آنها به اين دستور است.  اين است كه 
مي گوييم روح دين، واليت و امامت است. اگر انسان واليت و امامت 

نداشته باشد اعمالش حكم يك پيكر بدون روح را پيدا مي كند. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد 

صفحه 6۳ كتاب پانزده گفتار

   آیينه نفس

چراآدرسغلطميدهيد؟!

سيدمهدي ناظمي در توئيتي نوشت: عجالتاً با اشخاص كاري ندارم، ولي اينكه تيمي وجود 
داشته باشد به نام تيم پناهجويان، برايم قابل فهم نيست، پناهجويان متعلق به چه ملت، 
سرزمين يا تاريخي هستند؟! اين كار يك پروژه صريح سياسي است و مشروعيت قائل شدن 

براي اين ناتيم قالبي بدتر از مشروعيت قائل شدن براي اسرائيل است. 

علي صمدزاده در توئيتي نوشت: ش��ايد در ميان اخبار اين روزها، خبر افشاي كمك نيم 
ميليارد دالري بريتانياي حقير به تروريس��ت هاي س��وري به قدر كافي ديده نش��د! اما 

حواسمان به تو هست روباه پير!

 احمد بنافي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
رئيس جمهور روحاني روز پنج شنبه گذشته 
در هشتاد وسومين برنامه افتتاح طرح هاي 
دولت گفت: اگر قان��ون مجلس جلوي ما را 
نگرفته بود قبل از عيد ن��وروز تحريم ها را 
برداشته بوديم. در اين خصوص چند نكته 

حائز اهميت است:
 قانون اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها 
در آذرماه س��ال گذشته در مجلس شوراي 
اسالمي در حالي تصويب شد كه فرض آن 
از اساس اين نبوده كه دولت كنوني امريكا 
يعني دموكرات ها و به عبارتي بايدن در آن 
كش��ور روي كار خواهد آمد. اين قانون به 
شكل فوق العاده اي از حيث فني، سياسي و 
حقوقي پشتيبان كننده دستگاه ديپلماسي 
گرديد تا ضمن متوازن سازي برجام، دست 
تيم مذاكره كننده را پر نمايد. اين قانون قرار 
بوده قدرت چانه زني دستگاه ديپلماسي را 
در اين جنگ اقتصادي باال ببرد و به گونه اي 
طراحي گرديده كه با يك درك واقع بينانه 
نسبت به آنچه برجام براي ايران ايجاد كرده، 
در يك وج��ه از مزيت در كن��ار مزيت هاي 
فراوان آن به دستگاه هاي مربوطه اين اجازه 
داده شود تا به خصوص در بخش هاي فني و 
نظارتي در حوزه هسته اي با كاهش تعهدات 
خود به برجام توازن بخشيده و آن را صرفاً از 
يك توافق يكطرفه خارج نمايند. قانون اقدام 
راهبردي به شدت قابل دفاع و در خور تقدير 
است. سؤال اساس��ي كه خوب است آقاي 

روحاني در اين واپسين لحظات پاياني كار 
دولت به آن پاس��خ دهد، اين است كه اگر 
اين قانون تصوي��ب و عملياتي نمي گرديد، 
تيم مذاكره كننده جمهوري اسالمي در اين 
دور از مذاكرات كه قرار است در دولت بعد 
نيز ادامه يابد، بر سر چه چيزي مي خواستند 
چانه زني كنند؟ به عبارتي مگر چه چيزي 
در حوزه هسته اي براي چانه زني باقي مانده 
بود كه مي توانس��ت ارزش مذاكره را براي 

غرب باال ببرد؟
هدف اين قانون چيزي جز قرار دادن ايران در 
شرايطي برتر براي تأمين منافع ملي در كنار 
ايجاد بازدارندگي در مقابل تهديدات امنيتي 
و از همه مهم تر انتفاع اقتصادي ايران نبوده 
است. اين قانون در يك جمله خواسته است 
بگويد به همان ميزان تعهد مي دهيم كه طرف 

مقابل در برجام به تعهداتش عمل كرده است. 
روح حاكم بر اين قانون براي الزام آور كردن 

طرف مقابل مقابل تعهدناپذيري است. 
اما دليل ناتم��ام ماندن مذاك��رات در اين 
دول��ت، قطعاً آن چيزي ك��ه آقاي روحاني 
آن را قانون اقدام راهبردي معرفي مي كند 
نيست، بلكه پافشاري امريكا بر موضع خود 
براي تعهدگري��زي و وجود يك مانع بزرگ 
اس��ت كه تيم مذاكره كننده به پشتيباني 
اين قانون در تالشند آن را از پيش پاي ملت 
ايران بردارند و از ش��كل گيري يك فاجعه 
مجدد جلوگي��ري كنند. فاجعه آن اس��ت 
كه برجام به شكلي احيا شود كه جمهوري 
اس��المي تمامي تعهدات خ��ود را در يك 
چارچوب تعيين شده مجدداً انجام دهد و 
امريكا بدون لغو تحريم ها و دادن تضمين و 

پذيرش راستي آزمايي به برجام بازگردد. اين 
دقيقاً بازگشت به برجام يكطرفه مي باشد 
و همان دامي اس��ت كه طرف مقابل براي 
جمهوري اس��المي گس��ترده، تا با حفظ 
ساختار و معماري تحريم ها در فرداي توافق 
دقيق��اً زماني كه ايران ب��ه تعهداتش عمل 
كرد، تحريم ها را براي فش��ار بر ايران حفظ 
نموده و مان��ع از انتفاع اقتصادي جمهوري 

اسالمي گردند. 
اظه��ارات اين روزه��اي آق��اي روحاني در 
خصوص سرنوشت مذاكرات احياي برجام، 
در كنار مواضع ايشان كه حين مذاكرات وين، 
درست زماني كه تيم مذاكره كننده درحال 
چانه زني با طرف۱+4 بود و در كمال تأسف 
به هيچ عنوان تقويت كننده مذاكره كنندگان 
تلقي نمي شد، آشكاركننده اين حقيقت است 
كه براي آقاي روحاني در انتهاي كار دولت 
دوازدهم اولويت دستيابي به يك توافق آن 
هم به هر ش��كل ممكن، بيش��تر از ماهيت 
يك توافق خ��وب و داراي انتفاع اقتصادي 
از درجه اهميت برخوردار بوده است. اكنون 
تقريباً روشن است كه آقاي روحاني به دنبال 
توجيه وضعي��ت كنوني اس��ت و در اين راه 
ضمن تالش جه��ت حفظ پرس��تيژ، براي 
وضع موجود به دنب��ال يك مقصر مي گردد 
تا ناكامي در سياست خارجي را به گردن آن 
بيندازد، به همين دليل است كه در روزهاي 
پاياني دولت، به جاي پاس��خگويي، آدرس 

غلط به مردم مي دهد. 

تيم پناهجويان يا پروژه اي سياسي؟!  كمك نيم ميليارد دالري انگليس 
به تروريست هاي سوري!


