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اصول روابط بین الملل حکم میکند که پس 
از بدعهدیهای گس��ترده و ب��زرگ غرب در 
ماجرای برجام، گرای��ش و رویکرد ایران نیز 

تغییر کند.
تاکنون جمهوری اس��امی ای��ران به خاطر 
برخ��ی دیدگاهه��ای موجود در کش��ور، در 
انتظ��ار روی خ��وش غ��رب نشس��ته بود و 
برای رویگردان��دن از اروپا و آمریکا به خاطر 
بدعهدیهای همیش��گی و تک��راری دیر هم 

اقدام کرده است.
اگر به ضرب المثل »ماهی را هر وقت از آب 
بگیرید تازه اس��ت« باور داش��ته باشیم، این 
واقعیت را نیز باید قبول کنیم که بسیار زودتر 
میتوانس��تیم برای حل مشکات خود عاوه 
بر ظرفیته��ای داخلی، به کش��ورهای دیگر 
همچون چین و روسیه اعتماد کنیم و بنای 
همکاریهای گسترده تر را با آنها بگذاریم، دیر 
دس��ت به چنین کاری زدی��م و آن هم امید 
واهی به ثم��ره برجام بود که محقق نش��د، 
بلکه باعث گرفتاریهای بیش��تر نیز گش��ت. 
چین با وجود وسعت و جمعیت زیاد خود، از 

ظرفیتهای بسیار باالیی برخوردار است.
این کشور با بهره گیری از قابلیتهای داخلی 
توانسته اس��ت به دومین اقتصاد بزرگ دنیا 
تبدیل شود و میرود تا به زودی رتبه نخست 

را نیز از آن خود کند.
محصوالت و کاالهای س��اخت چین بیشتر 
کش��ورهای دنیا را تس��خیر کرده و جایی را 
نمیت��وان یافت که کاالهای چینی پا به آنجا 
نگذاشته باشد. قرار است در توافق همکاری 
25 س��اله ایران و چین س��رمایه گذاریهای 
کانی در زمینههای اقتصادی صورت گیرد، 
با توجه به بخشهایی از توافق، ایران در طول 
25 س��ال همکاریهای نزدیک و راهبردی دو 
کش��ور، پیشرفتهای زیادی را به خود خواهد 
دید. رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال ماندگار به 
واسطه س��رمایه گذاری بر روی تولید، رونق 
گردش��گری، همکاری های نظامی، دفاعی و 
امنیتی، فروش نفت ایران در طول 25 سال 
بدون وجود مش��کل و توافق��ات دیگر که با 
توجه به نوع همکاریهای میان دو کشور، هم 
تهران و هم پکن از این قرارداد بهره خواهند 
برد. اما چرا در این میان، هم صدای غربیها از 
بلندگوهای رسانههای شان به گوش میرسد 
و ه��م برخی غربزدهها در داخل فریاد  س��ر 
میدهند؟ غربیها از این که جمهوری اسامی 
ایران راه خود را برای گذار از شرایط موجود 
که به واسطه اقدامات اروپا و آمریکا دچار آن 
اس��ت، پیدا کرده، ناخرسند هستند، از یک 
س��و طاقت آن را ندارند که ایران از ش��رایط 
س��خت تحریمی بیرون بیاید و اوضاع اندکی 
س��امان بگیرد و از سوی دیگر خود را بازنده 

رقابت میدانند.
آمریکا با خروج از برجام که بیش از 2 س��ال 
پیش صورت گرفت، تکلیف خود را روش��ن 
ک��رد، اما اروپا با ماندن در توافق هس��تهای  
س��عی داش��ت همچنان زمان بخرد تا شاید 

ایران تن به خواستههای بیشتر آنها بدهد.
فرصتی که اروپا برای همکاریهای اقتصادی 
با ایران داش��ت، از دس��ت رفت، فرصتی که 
میتوانس��ت دو سر برد باشد، اما تبعیت اروپا 
از آمریکا باعث شد تا جمهوری اسامی ایران 
بیش از این، ش��کیبایی به خرج ندهد. تا چه 
زمانی باید ایران برای دِر باغ سبز نشان دادن 

اروپا صبر میکرد؟
منطق��ی و معق��ول بود ک��ه ای��ران پس از 
بدعهدی و بیاعتمادی غرب، برای آینده خود 
تصمیم گیری کند و به این نتیجه رسید که 
یک همکاری مشترک 25 س��اله که قاعدتاً 

باید تمدید هم شود، با چین داشته باشد.
ایران،ه��م چین و سیس��تم حکومتی آن را 
به خوبی میشناس��د و ه��م چین، جمهوری 
اسامی ایران را، پس آنهایی که ادعا میکنند 
تواف��ق با چین، ترکمانچای ثانی اس��ت، جز 
غ��رض ورزی هدف دیگ��ری ندارند، جالبی 
ماج��را در این اس��ت ک��ه مخالفی��ن توافق 
چه آنها که از خارج دس��ت به کار ش��دهاند 
و چ��ه آنهایی که در داخ��ل حضور دارند، از 
این توافق انتقاد میکنند اما راهی پیش پای 

جمهوری اسامی ایران نمیگذارند.
ایران اگر به کش��وری مانند چین که تبدیل

چرا چین؟
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الرگانی:
دولت روحانی رکورددار 

جهش ارز در تمام دولت ها 
است

عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: قیمت ارز از 
ابت��دای روی کار آمدن دولت آق��ای روحانی 
کمت��ر از ۴ هزار تومان ب��وده و تاکنون جهش 
بیش از 5 برابری داش��ته اس��ت که رکورددار 
جه��ش در تم��ام دولت ه��ای پ��س از انقاب 

است.
حجت االسام سیدناصر موسوی الرگانی عضو 

هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی 
با اش��اره به طرح س��وال نمایندگان مجلس از 
رئیس جمهور درباره مس��ائل اقتصادی اظهار 
داشت: ظرف 6 ماه گذشته قیمت دالر در بازار 
آزاد از ح��دود 1۴ هزار توم��ان به بیش از 20 

هزار تومان در تیر ماه رسیده است.
وی اف��زود: قیمت ارز از ابتدای روی کار آمدن 
دولت آقای روحانی کمتر از ۴ هزار تومان بوده 
و تاکنون جهش بیش از 5 برابری داشته است 
که رک��ورددار جهش ارز در تم��ام دولت های 
پس از انقاب اس��ت. چنین جهش��ی در نرخ 
ارز موجب کاه��ش ارزش ریال، کاهش قدرت 
خرید شهروندان، ناامنی اقتصادی، جهش تورم 
و گرانی کاال و خدمات ش��ده است. شهروندان 
احس��اس می کنند که سرمایه های ریالی شان 
روز ب��ه روز در ح��ال کاهش اس��ت و حق هم 
دارن��د. وی تصریح ک��رد: ظاه��را دولت قصد 
دارد ب��ا گرانی نرخ ارز و رها کردن فنر تورم به 
جبران کسری بودجه سال 99 آن هم از جیب 

م��ردم طبقه متوس��ط و حقوق بگی��ران ثابت 
بپردازد و در عین حال برخی اغراض سیاس��ی 
را هم دنبال می کن��د که به هیچ وجه چنین 
رویه ای قابل قبول نیست. طی 7 سال گذشته 
همین سیاست دنبال شده است و اکنون مردم 
بیش از نیمی از قدرت خریدش��ان را در نتیجه 
عملک��رد ارزی دولت آقای روحانی از دس��ت 

داده اند و باید پاسخگو باشند.
نماینده م��ردم فاورجان در مجلس ش��ورای 
اسامی همچنین عنوان کرد: نرخ مسکن طی 
7 س��ال گذش��ته بیش از 6 برابر و طی همین 
یکسال گذشته و طبق آمار رسمی دولت بیش 
از 120 درصد گران شده است؛ وضعیت قیمت 
و کیفی��ت  خ��ودرو هم که نی��ازی به توضیح 
ن��دارد. وی در همی��ن رابطه اضاف��ه کرد: چرا 
و چگونه اس��ت ک��ه دولت طرح مس��کن مهر 
دولت گذش��ته را تعطیل و خود هم هیچ طرح 
جدیدی را ش��روع نکرده است؟ چرا مسکن در 
7 س��ال گذش��ته تعطیل بوده و اکنون کار به 
جایی رس��یده ک��ه مردم از تامی��ن یک واحد 
مس��کن اس��تیجاری مناس��ب و حتی کوچک 

ناتوان مانده اند؟
موس��وی الرگانی بیان کرد: پاسخ آقای رئیس 
جمهور ب��ه چنین فاجعه ای چیس��ت؟ درباره 
خ��ودرو هم که روز به روز ش��اهد افت کیفیت 
و افزایش قیمت هس��تیم. چ��را دولت در این 
زمینه هیچ اقدام موثری انجام نداده و مافیای 
خودرو در دل نهادهای دولتی ش��کل گرفته و 

مشغول گرفتن پول از مردم هستند؟
عضو هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسامی در 
همین راستا به موضوع برجام نیز اشاره کرد و 
گف��ت: آقای روحانی روز امض��ای برجام اعام 
کرد که مس��ئولیت کامل برجام را ش��خصا بر 

عه��ده می گیرد و پاس��خگو خواهد بود. اکنون 
روز پاسخ است.

وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: اعام 
کردید تمام تحریم ها روز عملیاتی شدن برجام 
لغو ش��ده و دیگر بازگشتنی هم نیست. گفتید 
هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ 
اقتص��اد. متاس��فانه هر دو چ��رخ از کار افتاده 

است. تحریم ها برگشته است.
موس��وی الرگانی بر همین اساس اضافه کرد: 
آقای روحانی! آمریکا بدون پرداختن هزینه از 
برجام خارج شده است و دولت جنابعالی هیچ 
ابزاری از قبل در برجام پیشبینی نکرده  است. 
در این موضوع به هشدار کارشناسان هم توجه 
الزم را نکردی��د تا مانع خ��روج بدون هزینهی 
آمریکا ش��وید. اروپا هم جز ش��عار در حمایت 
از برجام کاری نکرده اس��ت؛ حتی طرح مالی 
اینستکس را هم فعال نکرده و نماینده شان در 
جلسه شورای امنیت از ایران می خواهد تمام و 
کمال به تعه��دات خود ذیل برجام اقدام کند؛ 

آیا این بود برجام شما؟
وی تصریح کرد: بیش از دو س��ال از اعام نرخ 
دالر دولت��ی به قیمت ۴200 تومان گذش��ته 
اس��ت. ه��دف دول��ت از اعام چنی��ن نرخی 
جلوگی��ری از تورم کاال و خدم��ات مخصوصا 
مایحتاج عمومی از قبیل قیمت گوش��ت، مرغ، 

تخم مرغ، برنج، روغن و ... بود.
وی بی��ان ک��رد: رئیس جمه��ور بگوید نتیجه 
سیاس��ت دالر ۴200 تومانی چه بوده اس��ت؟ 
چ��ه می��زان دالر ۴200 تومان��ی طی بیش از 
دو س��ال گذش��ته از خزانه دولت و در واقع از 
جیب ملت به چه کس��انی پرداخت کرده اید؟ 
چرا دولت در این راه ش��فافیت الزم را به خرج 

نمی دهد؟  فارس

دکتر نمکی:
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم یک علت

 بازگشایی  ها بود

وزیر بهداشت ضمن تأکید بر جداسازی بیمارستان  های کرونایی و غیرکرونایی، گفت: اینکه ما در کرونا 
دچار خسران شدیم به این معنی نبود که نفهمیدیم بازگشایی  ها آمارها را باال می  برد بلکه زانوزدن ما 

در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل نداشت.
دکتر سعید نمکی در جلسه اضطراری ستاد کرونای پایتخت با بیان این  که ایران اولین کشور جهان بود 
که پروازهایش را قطع کرد، گفت: روز 7 بهمن که بسیاری از کشورها این مسئله را شوخی می  گرفتند 
جلسه  ای برای قطع پروازها از چین ترتیب دادیم. ما اولین کشوری بودیم که در ورودی  های زمینی و 
دریایی و هوایی گیت کنترل مسافران را گذاشتیم و کیت آزمایش کرونا را با رئیس انستیتو پاستور و 

خانم دکتر مختاری روش پی  سی  آر را برای شناسایی ویروس کرونا طراحی کردیم. 
وی با بیان اینکه آمریکایی  ها 111 میلیارد دالر فقط برای حوزه س��امت اختصاص دادند، گفت: این 
هزینه جدا از حمایت  های معیش��تی این کش��ور از مردمش بود؛ انگلیس نیز 20 میلیارد برای بخش 
سامت هزینه کرد اما بنده از یک میلیاردی که مقام معظم رهبری فرموده بودند زیر 30 درصد را تا 
امروز توانسته  ام دریافت کنم ولی از آمریکایی  ها و اروپایی  ها 7 به یک جلو بودیم. این حرکت  های بزرگ 
مانند روشی بود که در دفاع مقدس آزمودیم، با همدلی و وفاق ملی توانستیم کاستی  ها را جبران کنیم. 
اینکه توانستیم در فاز اول دفاع و در فاز دوم حمله خوب کنیم ناشی از یک مدیریت منسجم و برنامه 

موفق ما بود. ما معقتدیم موفق  ترین برنامه جهانی را در عرصه ملی داشتیم.
نمکی گفت: رسانه  هایی مانند بی  بی  سی و ایران اینترنشنال که در روزهای ابتدایی به ما حمله می  کردند 
وقتی اوضاع افتضاح اروپا و آمریکایی که میزان تخت  شان به ازای جمعیت 6 تا 7 برابر ماست را دیدند 
ساکت شدند. ما با همه زحماتی که در طرح تحول کشیده شد به ازای هر هزار نفر جمعیت 1.6 تخت 
داریم در حالی که فرانسه 7.7 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت دارد. یک پرستار و پزشک ما مانند آن 
تحصن و افتضاحی که پزشکان و پرستاران غربی به خیابان  ها آمدند انجام ندادند. وی اضافه کرد: امروز 
در نقطه  ای که قرار گرفته  ایم نمی  توانیم به عقب برگردیم و نمی  توانیم مردم خسته را به شعار در خانه 
بمانیم برگردانیم. در روز سیزده بدر مردم در خانه ماندند اما االن نمی  شود کسبه را به تعطیلی کارها 
مجبور کرد. روشی هنرمندانه  تر می  خواهیم که مردم را به رعایت شیوه  های بهداشتی تشویق کنیم و 
باید ببینیم چگونه می  توانیم مردم را متقاعد به رعایت این دستورالعمل  ها کنیم. نمکی با بیان اینکه ما 
برای مردم چهار پنج ماه عمل  های الکتیو )غیراورژانسی( را متوقف کردیم خاطرنشان کرد: بیشتر از این 
نمی  توانیم این کار را انجام دهیم. باید امروز ظرفیت تخت  های غیرکرونایی را حفظ کنیم و خواهشم 
این اس��ت همه بیمارس��تان  ها را گرفتار کرونا نکنیم. باید برای ته��ران برنامه  ریزی کنیم که تعدادی 
از بیمارس��تان  ها را برای بیم��اران کرونایی و تعدادی را برای بیم��اران غیرکرونایی اختصاص دهیم و 
بیمارستان  های کرونایی و غیرکرونایی را جدا کنیم. وی با بیان اینکه گله من از این است که به مقامات 
ارش��د نظام آدرس غلط می دهیم و تصمیمات غلط از آب درمی آید، خاطرنش��ان کرد: بیشترین زیان 
را ما در بخش س��امت داده ایم و بخش  های اقتصادی اذیت ش��دند ولی هیچ بخشی به اندازه ما اذیت 
نشد. وقتی همه از کانون های کرونا فرار کردند دوستان ما دل به کانون عفونت دادند. بیمارستان های 
دانشگاهی از درآمد اختصاصی خود 15 درصد درآمد دارند؛ در حالیکه 60 درصد مخارجشان از همین 
درآمدهاس��ت و ما بیش��ترین زیان جانی، مالی و حیثیتی را در این مدت داشتیم. نمکی با بیان اینکه 
بنده به عنوان وزیر بهداشت شرمنده مدافعان سامت هستم، گفت: عده ای دچار سهل انگاری شدند، 
چه مردم و چه برخی دوس��تان غیرمردم در جاهای دولتی و خصوصی و این دس��تاورد عظیم ملی به 
دس��ت آمده را ساده انگاشتند. وزیر بهداش��ت اضافه کرد: بنده مدتها جلوی دوربین نیامده بودم، قهر 
بوده، دل شکس��ته و عصبانی بودم. بارها گفتم این حرکت بزرگ افتخار آفرین را لگدمال بی توجهی 
نکنیم. دل نوشته ای خدمت رهبر معظم انقاب تقدیم کردم و حمایت و بصیرتی از رهبری در این دوره 

دیده  ام، از خدا خواستم تا روزی که زنده هستم این سایه بلند را از سر من برندارد.
وی اضافه کرد: در دوگانه معیشت و سامت، وزیر بهداشت که باید تنها به سامت می  پرداخت باید به 
معیشت بیش از سامت می  پرداخت و باید به پرسنل می  گفتم پروتکل بنویسند؛ ما در تحریم هستیم 
و مردمی داریم که امور روزانه  شان با یک زیرپله می  گذرد؛ ما برنامه ای برای تک رقمی کردن مرگ  ومیر 

و همچنین برنامه کنترل کرونا تا پایان خط بیماری را داشتیم.
وی متذک��ر ش��د: اگ��ر بگویم اولی��ن مقصر این صحنه کیس��ت، می گویی��م امری��کای جنایتکار که 
ناجوانمردانه تری��ن تحریم ها را علیه م��ا اعمال می کند. اینکه مردم از فقر و تهیدس��تی رو به طغیان 

می برند، باید رئیس جمهور این مملکت به عدم شکل گیری این طغیان فکر کند.
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