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وضعیت اقتصادی کشور
بسیار نگرانکننده است

سرمقاله

احیای برجام

و آینده اقتصاد ایران

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :وضعیت اقتصادی کش��ور بسیار نگرانکننده است .به
نقل از پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان
طی س��خنانی در نطق پیش از دس��تور جلس��ه گفت:متأسفانه دوباره تعداد زیادی از
شهرهای کشور به شدت درگیر کرونا شدهاند؛ کرونا به سرعت در...

اقتصاددان
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«اسکناس» ضرورت اصالح سیاستهای پولی و مالی را تبیین کرد

سایه ابرتورم بر سر اقتصاد

تیترهایمهم

تحققخودکفایی
در صنعت لوازم خانگی
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خطر رکوردشکنی
مرگهایکرونایی
گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی :رئی��س بخ��ش عفون��ی
بیمارستان مسیح دانشوری با اشاره به لزوم تعطیلی
دو هفتهای در تهران در وضعیت قرمز کرونایی ،گفت:
تا دو  -س��ه هفته آینده میزان مرگهای ناش��ی از
کرونا در کشور افزایش مییابد و حتی تا مرگ ۴۰۰
تا ۵۰۰تایی هم میرویم ،اما بحث این است...
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پیش بینی رشد
 ۴۲درصدی قیمت نفت
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تامین کاالهای اساسی
برای ماه رمضان
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روحانی :آمریکا میگوید میخواهم توبه کنم

دیدگاه

امیدواری دولت
به مذاکرات برجامی

اقتصاد انرژی

نیازمند اصالحات جدی
محمود خاقانی


کارشناس حوزه بینالملل انرژی

اگر بناست از پول ملت فیلم درست کنید
واقعیتها را بگویید!
نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند

دولت در سه سال گذشته حاضر به
راه اندازي سيستم كوپني نشد
صفحه2

آغاز ساخت  ۶هزار
واحدمسکنملی

گ�روه اقتص�اد کالن:اقتص��اد ای��ران س��ال  1400را ب��ا ثبت
رکورده��ای نجوم��ی در گرانی برخی از کاالها و خدمات آغاز
کرده اس��ت به نحوی که بس��یار س��ریع تر از آن چیزی که
پی��ش بینی میشد،ریس��ک بروز تورم ه��ای باال و حتی بروز

ابرتورم باعث نگرانی ناظران اقتصاد کش��ور ش��ده اس��ت.به
گزارش«اس��کناس»،الزم به یادآوری اس��ت که براس��اس
آماره��ای رس��می،اقتصاد ایران در س��ال  99ب��ا تورم باالی
 40درص��د مواج��ه ب��ود و در حال حاضر اس��تمرار چرخه بروز

تورم،میتواند زنگ خطری برای کلیت اقتصاد ایران محسوب
شود.برهمین اساس،کارشناسان معتقدند:ابرتورم یا تورمهای
فوق بزرگ عم ً
ال زمانی اتفاق خواهند افتاد که افسار اقتصاد
از دست مدیریت اقتصاد کالن...

برج��ام در کالن خ��ودش
ی��ک معامله ب��رای ایجاد
فاصل��ه ایران از نقطه گریز
هستهای و در مقابل اعطای
معافیتهایتحریمیتوسط
ط��رف آمریکای��ی بود .در این معامله آمریکا به ایران
تخفیفه��ایتحریم��یداد.دربرجامتحریمیلغویا
رفعنشدهبلکهساختارتحریمهادرجایخودباقیمانده
استولیمثالدرفروشنفتایرانتخفیفاتیبهطرف
ایرانی داده شده است.آنچه که ایران در برجام متعهد
به انجام شد و انجام داده است ،یک امر ایجابی است،
یعنی به قول آقای رئیسجمهور،ایرانچندتاپیچراباز
کرده و چند تا پیچ را بسته است و یکسری کارهایی را
روی زمین انجام داده است .مثال ذخایر هستهایاش
را کم کرده است و مواردی از این دست...

در خصوص اوضاع انرژی
در پساکرونا بایستی اظهار
داش��ت که دراس��فندماه
س��ال  1399کارشناسان
ان��رژی هش��دار دادند که
دوران ات��کا ب��ه درآمدهای نفتی پایان یافته و کرونا
ساختار اقتصادی جدیدی را در جهان نوید میدهد.
آنهائی که به این هش��دارها توجه کردند به فوریت
هزینهه��ای ج��اری و تولیدش��ان را کاهش دادند و
امروز میتوانند برای شرایط بهتری در دنیای تداوم
شیوع کرونا و یا پساکرونا برنامهریزی کنند ،از میان
کشورهائی که در این حوزه خوب عمل کرد ،چین
است.در حالیکه اقتصاد اروپا و به ویژه انگلیس پس
از خروج از اتحادیه اروپا و شیوع ویروس کرونا رو به
وخامت گذاشت ،چین با مدیریت ویژه ویروس کرونا
و کاهش هزینههای تولید توانست به...
ادامه در همین صفحه
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احیای برجام و آینده اقتصاد ایران

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی انجام شد

افزایشمستمریبازنشستگانتأمیناجتماعیدرسال۱۴۰۰
گ�روه اقتص�اد اجتماعی:هیئت وزیران در جلس��ه
صبح روز چهارشنبه خود ،با پیشنهاد وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماع��ی مبنی بر افزایش مس��تمری
بازنشس��تگان و مستمری بگیران سازمان تأمین
اجتماعی در س��ال  ۱۴۰۰و مرحله دوم متناس��ب
س��ازی حقوق مس��تمری بگیران موافقت کرد .به
نقل از «پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت»
در ای��ن جلس��ه ک��ه به ریاس��ت حجت االس�لام
والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار گردید،
مصوب ش��د از ابتدای فروردین ماه س��ال جاری،
کلیه مس��تمری های بازنشستگی ،از کارافتادگی
و مجموع مس��تمری بازماندگان مشمولین قانون

تأمی��ن اجتماع��ی که تا پایان س��ال  ۱۳۹۹برقرار
شده است ،براساس مصوبه شورای عالی کار برای
دریافت کنندگان حداقل مستمری ،از کارافتادگی
جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت
سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۹

درصد مس��تمری آنان در پایان اس��فند ماه ۱۳۹۹
افزایش یابد.برای س��ایر س��طوح باالتر از حداقل
مس��تمری نیز به میزان  ۲۶درصد مس��تمری آنان
در پایان اس��فند ماه  ۱۳۹۹به عالوه مبلغ ثابت ۲
میلیون و  ۴۸۳هزار و  ۵۵۰ریال افزایش می یابد.
همچنین به منظور ترمیم بخشی از متناسب سازی
مرحله دوم حقوق مس��تمری بگیران و در اجرای
دادنام��ه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،مبلغ
عائله مندی و حق اوالد کلیه مستمری بگیران واجد
شرایط ،همانند بازنشستگان دستگاه های اجرایی
وف��ق بن��د ( )۴م��اده ( )۶۸قانون مدیریت خدمات
کشوری تأمین و پرداخت می گردد.

اقتصادانرژینیازمنداصالحاتجدی
ادامه از همین صفحه


...رش��د تولی��د برای ص��ادرات به وی��ژه محصوالت
هوش��مند و الکترونیکی ادامه دهد .این کش��ور برای
تبدی��ل ذخائ��ر دالریاش با خری��د نفتخام ارزان در
ب��ازار به وی��ژه نفتخام ایران ک��ه تحت تحریمهای
فش��ار حداکثری دولت ترامپ قرار گرفته بود ،مخازن
اس��تراتژیک ت��ازه تاس��یس خود را با ح��دود ده ونیم
میلی��ارد بش��که تقریب��ا پر کند .چین از س��وی دیگر
ش��روع به پیشخرید ریزتراشههای الکترونیکی کرد
ک��ه در ح��ال حاضر تولیدکنن��دگان اتومبیل در غرب
و ش��رق از جنرالموت��ورز آمری��کا و تویوتای ژاپن تا
فولکسواگن و مرسدسبنز آلمان و سایر شرکتهای
ب��زرگ تولیدکننده اتومبیل در جهان مجبور ش��دهاند
می��زان تولیدش��ان را کاه��ش داده و ی��ا حتی متوقف
کنند.اخیرا ش��رکت هیوندای کرهجنوبی اعالم کرده
ب��ه دلی��ل افت می��زان تولید مایکروچی��پ که بدلیل
محدودیت تعداد تولیدکننده این نوع کاال در جهان و
کمبود چشمگیری که در بازار مشاهده میشود ،یکی
از کارخانههای��ش را ی��ک هفته تعطیل میکند .عالوه
بر شرکتهای تولید اتومبیل ،سایر صنایع نظیر تولید
تلفن هوشمند ،لپتاپ و ...هم دچار بحران شدهاند .در
همین حال چین که اخیرا با ایران یک سند همکاری
 25س��اله امض��اء کرد ،با کاه��ش پرداخت یارانهها و
کاهش هزینههای تولید با مدیریت شایستهساالری در
کشور خود توانسته است در اقتصاد انرژی دستاوردهای
مهمی داش��ته باش��د.بطور مثال چین با جمعیتی حدود
ی��ک میلیارد و دویس��ت میلیون نف��ر ،رقم یارانههای
س��وخت که طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی در
س��ال  2019قبال س��االنه حدود  32میلیارد دالر بود را

در دوران شیوع کرونا کاهش داده است .این درحالی
اس��ت که رقم یارانههای س��وخت در ایران با جمعیتی
حدود  80میلیون نفر  86میلیارد دالر در سال است که
از نشانههای رانت و مشکالت ساختاری اقتصاد انرژی
و اقتصاد کالن است.نکته جالب این است در دورانی
که ایران باید کاهش هزینه و به ویژه رانتخواری در
اقتصاد انرژی و اقتصاد کالن کشور را کاهش دهد تا
با بحران اقتصادی ش��یوع کرونا مقابله کند ،بیشترین
یارانه را برای س��وخت و توس��عه اقتصاد رانتخواری
پرداخت کرده و میکند و دلیل آن نیز نفوذی اس��ت
که کاسبان تحریم در اقتصاد کالن ایران دارند .این در
حالی است که خاندان آلسعود در عربستان در همین
مدت ،کمتر از  29میلیارد دالر یارانه سوخت پرداخت
کرده اس��ت .ایران سوخت را با قیمت تمامشده بسیار
باال در داخل کش��ور تولید و یا وارد میکند و با قیمت
ارزانتری به دس��ت مصرفکننده میرس��اند .درواقع
چنانچ��ه دول��ت مجبور نبود چنین یارانهای را پرداخت
کند و سوخت در داخل کشور به قیمت جهانی فروخته
میش��د ،دولت میتوانس��ت سوختی که ارزان بدست
مردم میرس��اند را صادر کند و  86میلیارد دالر درآمد
داش��ته باش��د .بدیهی است که دولت میتوانست مبلغ
 86میلیارد دالر را در بخشهای بهداش��ت و درمان،
صنای��ع خوراک��ی  ،آم��وزش و پ��رورش  ،حمل و نقل
عموم��ی ارزان  ،دادن فرص��ت ب��ه صنای��ع کوچک و
متوس��ط برای تولید کاال و خدمات با قیمت تمامش��ده
ارزان ،جهش تولید ،پشتیبانی از تولید ،رفع موانع تولید
و رفاه عمومی  80میلیون نفر سرمایهگذاری و هزینه
کند.برای بهبود وضع اقتصاد انرژی و کمک به اقتصاد
کالن ایران از سال  1380برنامهریزی هائی شد که در

برنامه چهارم بصورت قانون درآمد .اما مجلس هفتم در
آخرین الیحه بودجه تقدیمی دولت هشتم با بهانههای
مشابه مجلس یازدهم برای بودجه سال  1400جلوی
برنامهریزیه��ای بعم��ل آمده را ب��ه منظور روی کار
آوردن دولت نهم گرفت .متاسفانه مجلس یازدهم که
در فکر روی کار آوردن دولت سیزدهم است با بودجه
 1400هم��ان ک��رد که مجلس هفتم با آخرین الیحه
بودجه دولت هشتم کرد و با شعارهائی مردمفریب در
بودجه تداوم پرداخت یارانههای آشکار و پنهان سوخت
را تصوی��ب ک��رد که موجب افزای��ش قاچاق فرآورده
نفتی از کش��ور نیز ش��ده و خواهد شد.علت امضاء سند
همکاریهای  25ساله بین ایران و چین آنهم باعجله،
شاید این باشد که طرفداران بانفوذ توسعه روابط ایران
با چین و روس��یه از قدرت اقتصادی و سیاسیش��ان
اس��تفاده کردند تا س��ند مذکور توسط دولت دوازدهم
امضاء ش��ود و درصورت عواقب منفی دولت دوازدهم
را مته��م و خودش��ان را تبرئه میکنند.عالقه مجلس
یازدهم و گروههائی سیاس��ی با س��وابق نظامیگری
که خواهان تصرف صندلی ریاستجمهوری سیزدهم
هستند برای امضاء سند مذکور با چین و سند مشابه با
روس��یه بابت حمایتی اس��ت که فکر می کنند بدلیل از
دست دادن حمایت مردمی بدست میآورند ،تا بتوانند
به اهدافشان برسند .بنابراین ،باید منتظر ماند و دید
که قرار است چه کنند .آنچه در بازار در چند روز اخیر
پس از امضاء سند همکاریهای  25ساله ایران وچین
شاهد بودهایم کاهش قدرت خرید ارزش ریال در برابر
دالر آمریکا اس��ت ،که به خودی خود میزان پرداخت
یارانههای آش��کار و پنهان س��وخت را درس��ال 1400
افزایش خواهد داد.
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...در مقابل آنچه که آمریکا متعهد به انجام دادنش بوده
در واقع در انجام ندادن برخی کارها تعریف شده است.
مقابل ایران کارهایی
یعن��ی طب��ق برجام قرار بود ِ
طرف ِ
نکنند .در واقع “عدم سلب کردن” کاری است که طرف
آمریکایی باید انجام میداد.به بیان دیگر وقتی ش��ما در
پیوس��ت دوم برجام ،وضعیت تعهدات اروپا و چشمانداز
وضعیت روابط اروپا با ایران بعد از برجام را میبینید ،در
هیچ کدام از مسائلی مانند فروش نفت ،تبادالت بانکی
و  ،...اروپاییها نگفتند ما این کارها را انجام میدهیم،
بلک��ه گفتن��د مانع از انجام این کارها نمیش��ویم .یعنی
شما با فهرست کارهایی که قرار است اروپاییها انجام
دهند مواجه نمیش��وید ،بلکه کارهایی فهرس��ت شده
است که اروپاییها قرار است از انجام آنها ممانعت نکنند
ول��ی الزام��ی هم به اجرای آن ندارند.دقیقا بنا بر همین
تعریف اس��ت که در ماجرای برجام ،اروپاییها معتقدند
تنه��ا طرف��ی که به برجام پایبند بوده اس��ت خودش��ان
هس��تند ،چون قرار بود یکس��ری از کارها را نکنند و این
کاره��ا را ه��م نکردند .اینکه چرا ایران در قبال تعهدات
س��نجشپذیر و دقیق خودش از طرف مقابل یکس��ری
تعهدات حقوقی و مصوبه و امضا را تقاضا کرده اس��ت
میتواند دالیل متعددی داش��ته باش��د .از جمله اینکه
طرف ایرانی نمیدانس��ته اس��ت که از طرف مقابل چه
چیزی را باید بخواهد .شاید هم طرف ایرانی تصور میکرد
که تنها راه فش��ار به طرف مقابل همین مصوبههاس��ت.
ام��ا در عم��ل اتفاق��ی که رخ داد و در زمان اجرای برجام
ه��م ش��اهد آن بودیم این ب��ود که طرف مقابل هر چند
ممکن اس��ت کارهایی که فهرس��ت شده است را انجام
نده��د اما س��عی میکند با انج��ام برخی کارهای دیگر
انتفاع ش��ما را از طرق دیگر از بین ببرد .در این حالت
ط��رف اروپای��ی میداند زنجیره نی��از ایران برای انتفاع
از برج��ام ،مجموعهای ش��امل ف��روش نفت ،انتقاالت
کش��تی و بیمه آن و موضوعات بانکی اس��ت و فقط در
یکی از قس��متهای زنجیره ،تعهد خود را متناس��ب با
تعریف خودش مقداری تضعیف میکند .مثال به ایران
میگوید ببین من در حال انجام این مجموعه از کارها
هستم و فقط در این قسمت مطابق با تعریف خود کار را
جلو میبرم ،پس برجام را نقض نکردهام .ولی باید توجه
داش��ت با همین یک اقدام ،انتفاع ایران در کل زنجیره
کاهش چشمگیری پیدا میکند ،زیرا بدین صورت کل
زنجی��ره از کار میافت��د.در برجام بدین صورت نیس��ت
که انجام یک امر مجزای س��نجشپذیر توس��ط طرف
مقاب��ل در ازای انج��ام یک امر مجزای س��نجشپذیر
توس��ط ایران صورت پذیرد .یعنی مش��خص نیست که
اگ��ر ط��رف مقاب��ل امر  Aرا انجام ن��داد ،آن وقت ایران
هم میتواند امر  ’Aرا انجام ندهد .از طرفی چون ایران
به کلیت برجام وابس��تگی داش��ت ناچار بود که از این
مسائل موردی و البته تاثیرگذار در کاهش انتفا ِع خودش

چشمپوش��ی کند تا اصل توافقنامه از بین نرود .نکته
جدیتر درباره دوره جدید است .یعنی شما فرض کنید
که از فردا ایران و آمریکا به یک توافق مجدد برسند که
آورده طرف مقابل برای ما یکسری قاعده و قانون باشد.
به طور طبیعی اتفاقی که میافتد بدین صورت است که
جه��ان ،ق��درتِ بازاعمال تحریمهای آمریکا را در دوره
جدید درک کرده است .یعنی میداند خزانهداری آمریکا
با چه س��رعت و چابکی میتواند تحریمهایش دوباره
اعمال کند .در این چارچوب با توجه به اینکه آدمها توان
بازاعمال تحریمهای آمریکا را دیدهاند ،خیلی بعید است
که کسی رابطهای با شما ایجاد کند که زمانش از دوره
فرصت آمریکا به خروج ش��رکتهای خارجی از ایران
بعد از اعمال مجدد تحریمها بیش��تر باشد.در دورههای
قبلی آمریکا بعد از اعمال تحریم  180روز فرصت میداد
که ش��رکتها تعاملش��ان را با ایران قطع کنند و با توجه
به قدرتی که آمریکا در بازاعمال تحریمها داشته است
خیلی دور از ذهن است که در مذاکرات جدید شرکتها
تعامالتشان با ایران را در بیش از چشمانداز کوتاه مدت
 180روزه تعریف کنند .هر چند این احتمال وجود دارد
در دوره بعدی این  180روز حتی کمتر هم بشود .یعنی
انتفاع ش��ما از مذاکرات جدید با توجه به درکی که دنیا
از توان بازاعمال تحریمها دارد خیلی محدودتر از دوره
قبلی هم خواهد ش��د .نکته مهمتر اینکه در طی ایامی
که تحریمهای آمریکا علیه ایران اعمال ش��ده اس��ت،
آمریکا توانس��ته اس��ت به پشتوانه تحریمها طرحهایی
را در منطق��ه پی��ش ببرد که مهمترین آنها طرح ابراهیم
تخفی��ف تحریمها هم باالی 75
اس��ت .در دوره قبل��ی
ِ
درص��د از نق��ل و انتقاالت ایران از طریق صرافیها و از
طریق درهم انجام میش��د .در دوره جدید دلیلی وجود
ندارد که شما همان دسترسی را از طریق درهم داشته
باش��ید .لذا اگر بازگش��ت آمریکا به برجام را اگر صرف
تغییر یکسری قاعده و قانون در نظر بگیریم ،موانع پیش
روی ایران برای به دس��ت آوردن انتفاع حتی به اندازه
دوره قبل از  8می  2018خیلی بیش��تر ش��ده است.حتی
ش��ما فرض کنید که آمریکا فردا صبح تحریمها را لغو
کند .مس��ئله تحریم اصال یک مس��ئله حقوقی نیست،
بلک��ه وقت��ی آمری��کا همه توان و قدرت و تجربه اعمال
تحریمه��ای علی��ه ایران را در اختیار دارد ،همه قاعد ه و
قوانین برای بازگش��ت تحریم دوباره قابل اجرا اس��ت و
چه کس��ی هس��ت که در این موضوع شک داشته باشد.
به همین دلیل اصال داشتن رویکرد حقوقی به بازگشت
آمری��کا ب��ه برجام ما را خیلی از انتفاعی حتی به اندازه 8
می  2018دور میکند.اما نکته بعدی که از همه اینها
بدتر اس��ت .عرض کردم که برجام ایجاد فاصله ایران
از نقطه گریز هستهای در مقابل معافیتهای تحریمی
است .در این جمله یک موضوع کلیدی نهفته است .تا
مادامی که زمان بازاعمال تحریمهای آمریکا از فاصله
زمانی موردنیاز ش��ما به نقطه گریز هس��تهای (بازگشت

به ش��رایط قبل از انجام تعهدات هس��تهای) کمتر باشد،
همیش��ه طرف مقابل انگیزه و آمادگی دارد که زیر این
ب��ازی بزن��د ،دقیقا هم��ان کاری که ترامپ با ما کرد.در
این راس��تا ش��ما وارد دورههایی خواهید ش��د که دائما
دوره تخفیفش کوتاهتر و دوره تحریم آن بیش��تر اس��ت.
یعن��ی االن ب��رای بازاعم��ال تحری��م دیگر به آن 180
روز دوره قبلی نیاز نیس��ت چون مجموعه ش��رکتها با
تحریمهای آمریکا هماهنگتر شدهاند.در این چارچوب
فرض کنید طرفین به تعهدات خودشان برگشتند .وقتی
ش��ما رویهای تعریف کردید که هر بار بازگش��ت طرف
مقابل به تعهداتش از جنس حقوقی باش��د ،عمال خارج
ش��دن و وارد ش��دن هزینهای برای طرف مقابل ایجاد
نمیکند ولی هر بار این انتظار وجود دارد که در صورت
عملک��رد مثب��ت طرف مقابل ک��ه جنبه حقوقی دارد نه
عینی ،ش��ما برگردید به نقطه اول خود در انجام کامل
تعهدات هستهای.به همه این دالیل داشتن یک تعریف
صرفا حقوقی از بازگش��ت آمریکا به برجام یک خطای
راهبردی است .یعنی این جمله که آقای رئیس جمهور
میگوید آمریکا میتواند در حد یک ساعت تعهداتش را
انجام دهد ،این موضوع خیلی با واقعیت متفاوت است.
تصور رفع یک ساعته تحریمها یک خطای راهبردی و
دور از واقعیت است.اما راه حل چیست؟ برجام که نوشته
شده است و متنش نمیتواند تغییر کند .هر نوع تالش
برای تغییر در متن برجام برای طرف مقابل هم این حق
را به وجود میآورد که او هم تغییرات مدنظر خود را انجام
دهد و تازه یک مشکل جدید ایجاد میشود .راهی که به
نظر میرسد این است که قاعده بازگشت ذیل بند  36و
 37برای ایران و قاعده بازگشت ایران از خارج برجام به
داخل برجام به نحوی تعریف ش��ود که ایران دچار این
ریسکها نشود ،بدون اینکه تغییری هم در متن برجام
ایجاد شود.ایران باید تعریفش را از تعهد حقوقی متقابل
را تغیی��ر ده��د به تعهد حقوق��ی آمریکاییها به صورت
سنجشپذیر .یعنی فرض کنید آمریکا دارد برای ایران
یک معافیت جدید صادرات نفت ایجاد میکند و ایران
میخواهد این معافیت منجر به فروش مثال روزانه 2.3
میلیون بشکه نفت شود .برای این موضوع میتوان به
نح��وی در چارچ��وب برجام قاعده تعریف کرد که منجر
به متغیرهای س��نجشپذیر هم بش��ود.خیلی خطرناک
اس��ت اگر ما قاعده خودمان برای بازگش��ت امریکا به
برج��ام را صرف��ا حقوقی تعریف کنی��م .تنها راه تنظیم
رابطه ایران با چین ،روس��یه ،اروپا و  ...برجام نیس��ت اما
اگر بخواهیم مثل برخی از مسئولین وزارت امور خارجه
در این چارچوب قضاوت کنیم که برجام تنها راه تنظیم
رابطه ایران با سایر کشورهاست باز هم تعریف حقوقی
کردن از آورده آمریکا به برجام مانع از رسیدن ایران به
اهدافش میشود .آنچه مردم ایران نیاز دارند تغییر چند
امضا توس��ط آمریکاییها که نیس��ت بلکه خروج کشور
از کاهش ساالنه درآمد سرانه است.

