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تا پیش از این گره مشــکالت کشور با برجام قرار 
بود باز شــود امــا نه تنها باز نشــد بلکه تبدیل به 
گره کور شــد. توافق هســته ای بنا داشت تا همه 
تحریم های اقتصادی علیــه ایران را لغو کند، ما به 
ازای آن هم تعطیلی فعالیت های هسته ای ایران بود.

فعالیت های هسته ای ایران تعطیل شد اما تحریم ها 
برداشته نشد. چرایی این موضوع را باید مسئولینی 
پاســخ دهند که پای قرارداد برجام را امضا کرده اند 
و برای پایبندی طرف مقابــل به توافق، تضمینی 
دریافت نکرده اند. یکی از موضوعات مطرح در زمان 
مذاکرات هسته ای این بود که دولت و تیم مذاکره 
کننده هســته ای تضمیــن الزم را از آمریکا و اروپا 
بگیرد. اما هیــچ تضمین در برجام وجود ندارد چرا 
که اگر ضمانت وجود داشــت، آمریکا به راحتی از 
توافق هسته ای خارج نمی شد و اروپا نیز به تعهدات 
خود عمل می کرد. با وجود بدعهدی آمریکا و اروپا، 
جمهوری اسالمی ایران همچنان بسیاری از تعهدات 
خــود را اجرا می کند و تنها بخشــی از آن را در 5 

مرحله بازگشت داده است.
همه روندی که در جریــان مذاکرات پیش رفت و 
به توافق هســته ای رسید، با این سخن باراک اوباما 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا و جــان کری وزیر 
خارجه دولــت اوباما فرو می ریزد و ماهیت و هدف 

اصلی از مذاکره و توافق را نمایان می کند.
اوباما پس از امضای توافق هســته ای از سوی ایران 
و 5+1 صراحتــاً گفت که اگر این توافق به دســت 
نمی آمد دیوار تحریم ها فرو می ریخت و پس از آن 
کشورهای دنیا و حتی شرکای ما، آمریکا را در ادامه 

تحریم ها همراهی نمی کردند.
واقعیت امر در این ســخن اوباما این اســت که اگر 
ایران در آن زمــان به مقاومت خود ادامه داده بود، 
نه تنها دیوار تحریم ها فرو می ریخت بلکه کشورهای 
کشورهای همسو با ایاالت متحده نیز تن به خواسته 
آمریکا نمی دادنــد. در واقع روندی که در مذاکرات 
پیــش از دولت تدبیر و امید جریان داشــت که به 
تعبیر آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای 
ایــران، آقای ســعید جلیلــی مذاکرات را ســفت 
گرفتــه بود و آرمانگرایانه پیش می رفت، مقاومت و 
ایستادگی جمهوری اســالمی مقابل زیاده خواهی 
و دروغ هــای آمریکا و رژیم صهیونیســتی و اروپا 
به نتیجه می رســید. در واقــع در دوران مذاکرات 
هسته ای در دولت تدبیر و امید، آمریکایی ها روغن 
ریخته را نظر امــام زاده کردند! اکنون نیز با وجود 
شکســت در دســتیابی به هدف اصلــی دولت در 
برجام که همانا لغو تحریم هــای اقتصادی آن هم 
همه تحریم ها بود، حامیان برجام به روی کار آمدن 
جــو بایدن در آمریکا دل خــوش کرده اند و انتظار 
دارند که او بدون پیش شرط به برجام باز می گردد 
و همه تحریم ها علیه ایران برداشته می شود. مصداق 
چنین تصوری این ضرب المثل است که می گوید، 
»بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد!«، اروپا و 
آمریکا اکنون همسو با هم بر مسائل دیگر متمرکز 
شــده اند و خواهان برچیدن توانمندی موشــکی و 
نفوذ منطقه ای ایران هستند و می گویند اگر قرار بر 
اجرای برجام است باید این موارد نیز در آن گنجانده 

شود و خواهان مذاکره بر سر این مسائل هستند.
رهبــر معظم انقالب در ســخنان چندی پیش در 
باره برداشتن تحریم ها فرمودند؛ »نمی گوییم دنبال 
رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع 
کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم، اگرچه 
چهار سال است که تأخیر شده و از سال ۹5 بنا بود 
همه تحریم ها یک باره برداشته شود. تا امروز نه تنها 

تحریم ها برداشته نشد بلکه زیادتر هم شد.«
هدف اصلی مذاکرات هسته ای و توافق بر سر آن با 
آمریکا لغو تحریم ها بود و هیچ هدف دیگری در آن 
وجود نداشت. این که گفته می شود آمریکا منزوی 
شد، شرمنده شد، حیثیت سیاســی آمریکا و اروپا 
پایمال شد و اجماع جهانی علیه آنها شکل گرفت، 
هدف برجام نبود. اکنون نیز برخی دولتمردان سعی 
دارند اف ای تی اف را به مسائل داخلی گره بزنند و 
می گویند اگر اف ای تی اف در ایران تصویب نشود، 
نمی توانیم واکســن کرونا وارد کنیم!این سخن در 
حالی گفته می شود که ایران هنوز تحت تحریم های 
بانکی و اقتصادی آمریکا و اروپا است و به همین خاطر 
نمی تواند برای خرید واکسن پول آن را پرداخت کند.

آزمون های پر خطا را تکرار نکنیم

ادامه صفحه 2

ــر ــبـ خـ

جنتی: 

اظهارات »روحانی« علیه شورای 
نگهبان خالف قانون اساسی بود

2

یادداشت

سرمقاله

نگاهی به بازی رسانه ای برای تصویب اف ای تی اف 

صفحه 1

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

واکنش وزیر بهداشت به برخی ادعاها درباره خرید واکسن کرونا: 

اف ای تی اف تأثیر جدی ندارد

وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکه تمایلی به مباحث سیاسی ندارد، 
تصریح کرد: تاثیر FATF بر نظام سالمت خیلی جدی نیست.

دکتر ســعید نمکی در گفتگو با خبرنگار شــبکه خبر در پاســخ 
به این ســوال که آیا موضوع FATF تاثیری بر روند بهداشــتی و 
درمانی کشور داشته، اظهار داشت: من چون آدم سیاسی نیستم 
و به قول همشــهری ام سهراب؛ من قطاری دیدم که سیاست می 
برد و چه خالی می رفت، من هرگز سوار این قطار نشدم و خیلی 

هم ورود نمی کنم.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بحث اف ای تی اف بحث مهمی است، افزود: پیوستن ما به برخی 
از مراودات بین المللی مهم اســت، اما من تاثیر آن را بر نظام ســالمت در اوضاع کنونی، به 
ویژه در رابطه با واکســن خیلی جدی نمی بینم.دکتر نمکی با اشــاره به زحمات فداکارانه 
نظام سالمت در 11 ماه اخیر، درباره تالش برای تامین واکسن کرونا اظهار داشت: این نظام 
سالمت که در این مدت باوجود تحریم های سنگین اجازه نداد یک روز نسخه ای روی زمین 
بماند و یا کمبود اکسیژن بیماران مشکل ساز شود و حتی موارد اساسی بیماران غیر کرونایی 
نیز روی زمین نماند، مگر می شــود باور کرد که برای واکسن این سرزمین تقال نکند؟ وزیر 
بهداشــت تصریح کرد: اگر مردم عزیزمان روند فعالیت ها در ماه های اخیر را مرور کنند، در 
خواهند یافت که این ســربازان وفادارتر از این هســتند که خدای نکرده به ملت بی توجهی 
کنند. الزم به ذکر اســت طی روزهای اخیر برخی مقامات دولتی از جمله ســخنگوی دولت 
تهیــه واکســن کرونا را به تصویب اف ای تی اف گره زده و چنــان عنوان کرده اند که بدون 

تصویب اف ای تی اف نمی توان واکنس کرونا تهیه کرد.

آزمون های پرخطا زا تکراز نکنیم!

این یک سیاســت شناخته شده انگلیســی بود تا بتوانند در 
کوتــاه ترین مدت و هزینه ای انــدک ثروتی کالن از محل 
ســرمایه های یک ملت که قسمت اعظمی از آن به آیندگان 
تعلق داشــت به چنگ آورنــد اما برای نیل بــه این هدف 
شیطانی نیا زمند بودند تا از محل آن گروهی خاص از جامعه 
در فقر نگه داشته مالک بالفصل را به افزون خواهی ها عادت 

دهند تا هرگز نتوانند زیاده طلبی ها را ترک کنند. 
زمانی کــه بر اثر بی کفایتی رژیم های شاهنشــاهی امتیاز  
نفت جنوب به انحصــار  انگلیس در آمد اولین اقدام پس از 
شــروع به حفر و استخراج چاه ها در مسجد سلیمان احداث 
پاالیشــگاهی در آبادان بود تا طالی سیاه را در محل تجزیه 
که آلودگی هوا و پسماندهای آن را باقی گذاشته و از نیروی 
ارزان و در حقیقت رایگان محلی برای رســیدن به سودهای 

کالن بهــره جویند و آنگاه عصاره ها را که ارزش افزوده ای به 
مراتب باالتر از هزینه ها داشــت به مستعمرات خود از جمله 
هنــد انگلیس صادر کنند و در مقابل از مختصات سیاســی 

واقتصادی آن بهره مند شوند. 
آن ها شــهر آبادان را بــه مکانی اروپایی تبدیــل کردند تا 
کارگران زحمت کش ایرانی که اکثراً از میان ایالت و عشایر 
انتخاب می شــدند و توانایی و مقاومت جسمی باالیی برای 
زندگــی در آب و هوای نامعتدل و گرمای باالی پنجاه درجه 

را داشتند بتوانند به رفاه ظاهری آن وابسته شوند. 
احداث ســینما تاج، هتل کاروانســرا، باشــگاه های متعدد 
و ســرگرمی های شــبانه دلفریب، انگیزه راحت طلبی را در 
جامعه ایرانی که اکثراً فاقد ســواد خواندن و نوشتن بودند تا 
بتوانند از کاله گشادی که سرشان می رفت جلوگیری نمایند 
تنها به ظواهر امر دل خوش می کردند تا در پایان هر پانزده 
روز حقوق خود را دریافت و مواد غذایی زرق و برق دار غربی 
را هم با عنوان »رشــن« از اســتورها یا همان فروشگاه های 
انگلیســی بدســت آورند که البته  اکثر این محصوالت نه از 
تولید داخل بلکه از اروپا و دیگر سرزمین های تحت سیطره 
بریتانیای کبیر که مدعی بود خورشــید در مستعمراتشــان 
غروب نمی کند  از جمله هند به واسطه  کشتی های باری به 

بار اندازهای آبادان و خرمشهر آورده می شد. 
رســیدن این نوید که پاالیشــگاه آبادان بــه کارگران خود 
حقوق و مزایای باال و خانه های ســازمانی در مناطق »بریم« 

و »بــاوارده« و یا احمد آباد را همــراه با تفریحات متنوع در 
باشــگاه های شبانه می دهد وسوسه را در میان جامعه اقصی 
نقاط کشــور فقیر و درمانده بر می انگیخت تا جوان و حتی 
میان ســاالن  همــراه با حانواده ها دل از روســتا و ییالق و 
قشالق بکنند و کار کشاورزی و دامداری را به حال خود رها 
کنند و بسوی آبادان، خرمشهر و مسجد سلیمان راهی شوند.  
بــا این حال صنعت نفت اگرچه جای خودش را در ایران باز 
می کرد اما بیش از نیم قرن طول کشید تا علیرغم تالشهای 
مصدق بتواند  بصورت واقعی و حقیقی، ملی شــود که امروز 
چهــل و دوســال از این اتفاق  مبارک می گــذرد. اما بیدار 
کــردن کارکنان آن از خواب نیمی قرنی قبل از این بیداری 
کار سخت و مشکلی بود تا آگاه شوند آنچه می گرفتند یک 
هزارم حق این ملت که صاحب بالفصل نفت بودند نمی شد 
و حاال که همه اصل و فرع سرمایه به جامعه خود اختصاص 

دارد آنها نیز باید هم سطح دیگر کارکنان  دولت باشند. 
مــرور زمان وبیداری و آگاهی آحــاد جامعه باعث گردید تا 
این واقعیت عینیت بخشــیده و انتظارهای اصولی و منطقی 
داشته باشــند و کارکنان این صنعت  استراتژیک، بر اساس 
زحمات و میزان مســئولیتی کــه در مناطق بد آب وهوا به 
عهــده دارند حقوق دریافت کنند، که این امر می توانســت  
گام تازه و پســندیده ای برای مدیریت کالن کشور و قانون 
گذاران باشــد تا اجازه ندهند  بار دیگر آزمون های پر از خطا 
تکرار شود و عدالت در جامعه بالسویه گردد اما بازهم اگرچه 

درها را می بندند اما آنهایی که باید اشتباهات را تکرار کنند 
از پنجره ها وارد می شوند! 

تنها شــرکت ها و کارخانه های باقی مانده وابســته به دولت 
نیستند که بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید هرچه سریع 
تر به بخش خصوصی واگذار شوند تا بار نگرانی از هزینه های 
مضاعف آنها از دوش دولت و بالطبع  نظام برداشته شود بلکه 
امثال  ســازمان های »آبفا« هم از این امر مستثنی نیستند 
که نقش شتر مرغ را بازی می کنند تا فارغ از قوانین مصرح، 
میزان حقوق ومزایای کارکنان را توســط هیئت مدیره های 
فرمایشــی تعیین نمایند و امکانات زیر ساختی را از بودجه 
عمومی دریافت کنند و همچنان شتر مرغ باشند واگر مورد 
اعتراض متولیان دیگر نهادها و ارگانها و دستگاههای دولتی 
قرار گرفتند بگویند بخش خصوصی هســتند اما وقتی  بی 
اعتنایی آن ها باعث می شود بارندگی ها، شهرهای خوزستان 
را با ســیل روبرو ســازد دم از کمبود اعتبار  و دولتی بودن 
مــی زنند که دیدیم همین روزها مدیــر عامل  یکی از این 
شــهرها به دلیل کوتاهی بازداشــت شــد و همین اتفاق در 
شــهرک زاینده رود  روشن دشت اصفهان هم حادث گردید 
تا فاضالب همچنان کف کوچــه و خیابانها جوالن دهد! اما 
مقام آوردن ورزشــی شرکت خصولتی متولی باز هم بصورت 
رپورتاژ آگهی و از محل کســری اعتبار برای پیش گیری از 
حوادث صفحات رســانه های زنجیره ای را صفا بخشــید تا 

کلمه ای در این باره نوشته نشود!
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صفحه 8

فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی                                                                     

)یک مرحله ای(                                                                        

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

ت دوم
نوب

 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2099001339000085   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان )23(.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:16.264.220.700 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:860.000.000 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه99/09/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روزیکشنبه مورخ99/10/07.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ99/10/21.
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ99/10/22.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا 
پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

FR-CO-37/00

)مجوز شماره: 1399-5481(

پرویز قدری و همکاران روزنامه سیاست روز 

جناب آقای دانوش و خانواده محترم صالحی
درگذشت پدر بزرگوارتان جناب آقای بهروز صالحی را به حضرتعالی و 
خانواده محترم و سایر بستگان معزز تسلیت گفته از خداوند متعال برای 
آن فقید سعید غفران و علو درجات و حشر با حضرت امیرالمؤمنین علی 
اجر  برای جنابعالی و عموم مصیبت دیدگان، صبر و  و  ابیطالب )ع(  بن 

جزیل مسئلت می کنیم.

اف ای تی اف تأثیر جدی ندارد
واکنش وزیر بهداشت به برخی ادعاها درباره خرید واکسن کرونا: 


