
آیاسؤالازرئیسجمهوراوضاعراپیچیدهترمیکند؟
دوبارهمیخواهید
اشتباهمحاسباتی

کنید؟

قایق های ماهیگیران 
یمنی زیر آتش 

جنگنده های سعودی

مردم مراعات نکنند 
هفته های آینده وضعیت 
فاجعه باری خواهیم داشت

8 8 0 0 6 6 8 8
روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

صفحه 5

صفحه 6

درسایهسکوتسازمانمللجنایات
ائتالفآمریکایی-عربستانیادامهدارد

معاوندرمانستادمقابلهبا
کرونادراستانتهران:

پیشنهادسخنگویدولتبهمنتقدین
برجامبرایارائهطرحیجایگزین!

صفحه 2

کدخدایی:
انعقادقراردادباچیناقدام

خوبیاست
2

توافق هس��ته ای را نمی توانیم یک دستاورد بزرگ 
و پرافتخ��ار بدانیم چرا که ای��ن توافق به گونه ای 
تدوین ش��ده اس��ت که جمهوری اس��امی ایران 
نتواند از آن خارج ش��ود و اگر هم تصمیم به این 
کار بگیرد، تبعات آن دامن ایران را خواهد گرفت. 
توافق هس��ته ای ایران و 1+5 زمان��ی ارزش دارد 
ک��ه هر دو طرف یعنی ایران و 6 کش��ور دیگر به 
تعه��دات خود پایبند باش��ند و اگر هر یک از آنها 
تعه��دات را زیر پا بگذارند، ب��ی ارزش و ناکارآمد 
می شود. در این میان، سهم کشورهای عضو 5+1 
در برجام بیش��تر اس��ت گرچه آمری��کا بیش از 2 
س��ال اس��ت از این توافق خارج شده، اما دست از 
اعمال فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی علیه ایران 
برنداش��ته اس��ت. خروج ایاالت متح��ده از توافق 
هس��ته ای ش��اکله این پیمان را به هم ریخت اما 
هی��چ ابزاری برای تنبیه کش��ور متخلف و بدعهد 
در برجام گنجانده نشده است، این در حالی است 
که اگ��ر ای��ران روش آمریکا را در پی��ش بگیرد، 
گزینه هایی برای تنبیه وجود دارد. گزینه هایی که 
می تواند شرایط را دش��وارتر کند. آیا برای برجام 
می توان جایگزینی معرفی کرد؟ چنین توافقی که 
توانسته است، طرف مقابل را جسور و بدعهد کند 
تا به آس��انی از آن خارج ش��ود و تعهدات خود را 
اجرا نکند، آیا جایگزینی دارد؟ چه توافقی مناسب 
تر و بی دردسرتر از برجام سراغ دارید که اینگونه، 

یکطرفه اجرا شود؟
برجام گزینه ای برای فشارهای اقتصادی و سیاسی 
بیش��تر برای آمریکا و اروپا بود تا بتوانند عاوه بر 
این که فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران را 
تعطی��ل کنند، تحریم های اقتص��ادی را نیز ادامه 
دهن��د و ب��ر آن بیفزایند. نقد برج��ام، بد انگاری 
توافق هس��ته ای نیس��ت، چرا که ذات این پیمان 
از ابت��دا بد بود، ب��ی توجهی ها و کم توجهی هایی 
که نسبت به هش��دارها و توصیه های منتقدین و 
رس��انه ها، شخصیت های سیاس��ی و کارشناسان، 
از همه مهمتر هش��دارهای رهب��ر معظم انقاب 
و توصیه های��ی که ایش��ان در زمان مذاکرات ارائه 
کردند، با کم لطفی روبرو ش��د، ک��ه اگر با توجه 
بیش��تر به آنها نگریس��ته می ش��د، ی��ا توافقی به 
امضا نمی رس��ید یا این که یک توافق مناسب تر و 
متناسب با حقوق جمهوری اسامی ایران به دست 
می آمد. هیچگاه نباید این سخن حضرت آیت اهلل 
خامنه ای را فراموش کنیم ک��ه فرمودند، »توافق 
نک��ردن، بهتر از توافق بد اس��ت.« آیا برجام یک 
توافق خوب اس��ت یا بد؟ شاید طبیعی و منطقی 
جلوه کن��د که گردآورندگان برج��ام، همه تاش 
خود را معطوف به دفاع از توافق هس��ته ای کنند، 
ام��ا همین روش، یک اش��تباه اس��ت، بزرگنمایی 
دستاوردی که خس��ارت محض است، چه سودی 

برای جمهوری اسامی ایران دارد؟
اکنون ایران به تعهدات خود پایبند اس��ت، گرچه 
در چند مرحله به کاهش تعهدات خود اقدام کرده 
است، اما زیرساخت برجام به گونه ای است که اگر 
جمهوری اسامی نکات حساس و کلیدی تعهدات 
برجامی خ��ود را کنار بگذارد، یک گرفتاری دیگر 
دامن آن را خواه��د گرفت، اما طرف مقابل بدون 
هیچ دردس��ری با پررویی سیاسی از برجام خارج 

می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.
ن��ه آمریکا و نه اروپا در پی جایگزینی برای توافق 
هس��ته ای با ایران نیستند، این توافق مطلوب آنها 
است. اگر هم در سخنان و مواضع خود می گویند 
در پی توافق جدید با ایران هس��تند، نه از سر آن 
است که توافق جدیدی را با ایران به امضا برسانند 
که بخواهند منافع به حق جمهوری اسامی ایران 
را تأمی��ن کنند، بلکه در پی آن هس��تند تا دیگر 
گزینه های خ��ود را وارد توافق تازه با ایران کنند. 
برچیدن توانمندی موشکی نیروهای مسلح و نفوذ 

منطقه ای ایران، مطالبه آمریکا و اروپا است.
هواداران و حامیان توافق هسته ای سان این ضرب 
المثل هستند که، »ماس��ت بند نمی گوید ماست 
من ترش است« چرا که در این مقوله، بحث منافع 
ملی مطرح اس��ت و مطالبه ط��رح جایگزین برای 
برجام نیز فرار رو به جلو اس��ت، چرا که آنچه که 

انداختنناشیانهتوپبرجام
درزمینمنتقدان
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روابطعمومیشرکتکشتوصنعتاعالمکرد:

اهدایکمکهزینهمعیشتی500هزارتومانیستاد
اجراییفرمانامامبهکارگرانهفتتپهخوزستان

طب��ق وعده رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام، برای 2 ه��زار و 860 نفر از کارگران هفت تپه 
کمک هزینه معیش��تی ویژه ایام کرونا واریز ش��د. سیدمهدی موسوی مسئول روابط عمومی 
ش��رکت کش��ت و صنعت نیش��کر هفت تپه با اعام این خبر افزود: طبق وع��ده دکتر مخبر 
دزفولی رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر تخصیص کمک هزینه معیشتی 
به ارزش پنج میلیون ریال به کارگران ش��رکت هفت تپ��ه، این وعده محقق و برای2 هزار و 
860 نفر واریز شد. گفتنی است کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در چندماه 
اخیر نس��بت به پرداخت نش��دن حقوق، تمدید نش��دن دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی و 

سایر مطالبات معیشتی خود اعتراض هایی داشتند.

ثبتشاهكاریبزرگدرتقويم
مديريتشهریمنطقه١٩

پاساژ تجاری توحید در منطقه 1۹ به منظور تأمین امنیت جانی شهروندان، رفع  مخاطرات 
احتمالی وگره ترافیکی تخریب ش��د.  به گزارش روابط عمومی ش��هرداری منطقه 1۹، علی 
توکلی شهردار منطقه با اشاره به قرار داشتن پاساژ توحید در مجاورت بازار بزرگ احسانی و 
طرح تعریض خیابان شکوفه گفت: با تخریب این پاساژ ضمن تسریع در بازگشایی این معبر 
بعد از ۳0 س��ال انتظار، از وقوع اتفاقات مش��ابه همچون س��اختمان پاسکو و کلینیک سینا 
اطهر که منجر به جان باختن تعدادی از همش��هریانمان شد، پیشگیری شده است.  شهردار 
منطقه افزود: از آنجاییکه تعدادی از کس��به این پاس��اژ دارای حق سرقفلی بوده اند، بنابراین 
برای انجام و تحقق موضوع فوق سعی کردیم طی برگزاری جلسات مشترک به توافقات الزم 
طی هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و اخذ مصوبه 
در راستای جذب سرمایه گذار و انجام توافقات و بهره مندی از واحدهای نوسازی شده بعد از 
تخریب پاساژ برسیم که جا دارد در این راستا از آن دسته از کسبه ای که با شهرداری منطقه 
همکاری داش��ته اند تش��کر و قدردانی کنیم. توکلی به بند 1۴ ماده 55 قانون شهرداری ها 
درخصوص رفع خطر از ساختمان های واقع در معابر عمومی اشاره و تصریح کرد: در همین 

راستا کمیته رفع خطر تشکیل و رأی بر تخریب ساختمان پاساژ صادر شد. 

طرحجدیدنمایندگانمجلسدربارهنحوهتوزیع
کاالهایاساسی

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس از طرح جدی��د نمایندگان درباره نحوه 
توزی��ع کاالهای اساس��ی خبر داد. جبار کوچکی ن��ژاد گفت:  طرح دو فوریت��ی نحوه توزیع 
کاالهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع آوری امضاء تقدیم هیئت 
رئیس��ه مجلس می ش��ود. وی درباره جزئیات این طرح، ادامه داد:براس��اس این طرح، دولت 
ملزم می ش��ود تا کاالهای اساس��ی مورد نیاز را با استفاده از کاالبرگ یا کارت الکترونیکی یا 
روش های مش��ابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. نماینده رش��ت در مجلس با بیان اینکه  با 
تصویب این طرح تخصیص ارز یارانه ای از دس��تور کار دولت خارج ش��ده و دیگر ارز با قیمت 
آزاد ارائه می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به مش��کات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه 

تخصیص ارز یارانه ای به کاالهای اساسی که بخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس در 
قانون بودجه س��ال ۹۹ دولت می توانست با استفاده از کاالبرگ و کارت الکترونیکی کاالهای 
اساسی که ارتباط مستقیم با سامتی جامعه دارد مانند گوشت، مرغ و ... را در اختیار مردم 

قرار دهد اما دولت به آن عمل نکرد.  تسنیم
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از لبریز شدن ظرفیت سردخانه ها از اجساد 
تا سیل گرسنگان
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