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پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضــرت آیت اهللا خامنه ای در 
اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، سیاســت های کلــی برنامه هفتم را 
که پس از مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت تعیین شــده است، به ســران سه قوه، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند. رهبر انقالب 
اســالمی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و 
مشــارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه 
هفتم بر پایه این سیاست ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر 
نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست ها تأکید کردند. سیاست های کلی برنامه 
هفتم در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، 
«علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، 
«اداری، حقوقی و قضائی» و در ۲۶ بند تصویب شــده اســت.  متن نامه رهبر 
انقالب اســالمی و سیاســت های ابالغی برنامه پنج ســاله هفتم به این شرح 

است:
«بســم اهللا الرحمن الرحیم، سیاســت های کلی برنامه هفتم که با اولویت 
اصلی «پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابالغ می گردد: 
از اعضــای محترم به ویژه رئیس مکّرم مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نیز 
دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و 
کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی 
قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به این جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر 
می کنم. مشــارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و ســایر ارکان 
نظام نیز شایســته تقدیر اســت. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این 
سیاست ها و اجرای دقیق و مســئوالنه آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران خواهد بود، همچنان که نظارت فعال هیئت 
عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت، به ُحســن اجرای سیاست های کلی 
برنامه، کمک خواهد کرد. شایســته  اســت برخی از راه های تحقق سیاست ها 
و الزامات مالی و شــاخص های کّمی که در پیشــنهادهای مجمع اســت و در 
مجموعه سیاســت های ابالغی مذکور نیســت، در حد وسع و امکانات دولت 

در تهیه الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد. ســّیدعلی خامنه ای، ۲۰ شــهریور 
.«۱۴۰۱

  سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی: ۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های 
کلی مصوب، پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 
هشــت درصد در طول برنامه تعیین می شــود با تأکید بــر افزایش بهره وری 
کل عوامل تولید (منابع انســانی، ســرمایه، فناوری و مدیریت). ۲ـ ایجاد ثبات 
در ســطح عمومی قیمت هــا و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج  ســال 
و جهت دهــی به نقدینگــی و اعتبارات بانکی به ســمت فعالیت های مولد و 
جذابیت زدایــی از فعالیت های غیرمولد. ۳ـ اصالح ســاختار بودجه دولت از 
طریق: ـ احصا و شفاف ســازی بدهی ها و تعهــدات عمومی دولت و مدیریت 
و تأدیــه بدهی ها. ـ واقعی کــردن منابع و مدیریت مصــارف دولت و اجتناب 
از کســر بودجه. ـ تعیین تکلیــف طرح های عمرانی نیمه تمــام با واگذاری از 
طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های 
عمرانی انتفاعی. ـ شفاف ســازی و ضابطه مندنمــودن درآمدها و هزینه های 
شــرکت نفت و ســایر شــرکت های دولتی در بودجه. ۴ـ ایجاد تحول در نظام 
مالیاتــی با رویکــرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمیــن بودجه جاری دولت، 
ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت 
و تنظیم گــری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونــق تولید و عدالت مالیاتی. ۵ ـ 
اســتقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و 
بیمه ای در ســطوح پایه، مازاد و مکمل به منظــور ارائه عادالنه خدمات. امور 
زیربنایی: ۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کاالهای اساســی و 
اقــالم غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقــای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و 
افزایش ســطح سالمت و ایمنی مواد غذایی. اصالح الگوی کشت با توجه به 
مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کاالهای راهبردی 
کشــاورزی. ۷ـ اســتقرار نظام مدیریــت یکپارچه منابع آب کشــور و افزایش 
بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب های سطحی 
و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری. برنامه ریزی 

بــرای دســتیابی به ســایر آب هــا و بازچرخانــی آب های صنعتی و پســآب. 
۸ـ  افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش 
ضریــب بازیافت در میادین مســتقل. افزایش ارزش  افــزوده از طریق تکمیل 
زنجیــره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، 
پیشــران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری. ۱۰ـ فعال سازی مزیت های 
جغرافیایی ـ سیاســی و تبدیل جمهوری اســالمی ایران بــه مرکز مبادالت و 
خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل با روان ســازی مقررات و ایجاد 
و توســعه زیرســاخت های الزم. ۱۱ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین 
با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرائی ســاختن موارد برجسته آن با 
توجه ویژه بر دریا، ســواحل، بنادر و آب های مرزی. ۱۲- ارتقای نظام ســالمت 
براساس سیاست های کلی سالمت. فرهنگی و اجتماعی: ۱۳ـ اعتالی فرهنگ 
عمومی در جهت تحکیم ســبک زندگی اســالمی ـ ایرانی، تقویت همبستگی 
و اعتماد به نفــس ملی، ارتقای هویت ملــی و روحیه مقاومت، کار و تالش در 
جامعه با بســیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای 
دولتی و مردمی و افراد و شــخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت 
و پشــتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴ـ تقویت کارایی و اثربخشــی رسانه ملی در 
گســترش و تعمیق فرهنگ اســالمی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و 
تهاجم فرهنگی و سیاســی دشــمنان. ۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع 
رشد و شــکوفایی بانوان. ۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل دوونیم 
طــی پنج ســال با حمایــت همه جانبه از فرزنــدآوری و رفع موانــع و ایجاد 

مشــوق های مؤثر و اصالح فرهنگی. ۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج 
صنایع دســتی. ۱۸ـ ارتقای سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های 
اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشــینی، طالق و فســاد براساس شاخص های 
معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب. علمی، 
فناوری و آموزشی: ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی 
ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توســعه شــبکه ملی اطالعات و تأمین 
محتوا و خدمات متناســب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی 
با تأکید بر مقاوم ســازی و امنیت زیرساخت های حیاتی و کالن داده کشور. ۲۰ـ 
افزایش شــتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه 
در حوزه های اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو 
و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و 
سیاســت خارجی: ۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد 
تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی 
و همــکاری هدفمند و مؤثر ســازمان ها و نهادهای مســئول در امور خارجی. 
۲۲ـ تقویــت رویکرد اقتصادمحور در سیاســت خارجــی و روابط منطقه ای و 
جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همســایگان. دفاعی و امنیتی: 
۲۳ـ تقویــت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتســاب فناوری های 
اقتدارآفریــن مورد نیاز صنایــع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشــور 
در ســامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویــت دار با تخصیص حداقل پنج درصد 
بودجه عمومی کشــور. ۲۴ـ تقویت زیرســاخت ها و بهینه سازی ساز وکارهای 
عمومی و دســتگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری در قبال تهدیدات، 
به ویــژه تهدیدات ســایبری، زیســتی، شــیمیایی و پروتویی بــا اولویت پدافند 
غیرعامل. اداری، حقوقی و قضائی: ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار 
آن مبتنی بر سیاســت های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق 
دولت الکترونیک، حذف تشــکیالت موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و 
مقررات، اصالح روش ها و رفع فســاد و زمینه های آن در مناسبات اداری. ۲۶ـ 
روزآمدســازی ســند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر: ـ پیشگیری از وقوع 
جــرم و دعاوی. ـ هوشمندســازی فرایندها و بهره گیــری از فناوری های نوین 
در ارائــه خدمات قضائی. ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حــد نگار. ـ حمایت حقوقی 
و قضائــی از ســرمایه گذاری، امنیــت اقتصادی و بهبود محیط کســب وکار.ـ  
استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضائی در 
حل وفصل دعاوی.ـ  تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی 
دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه. ـ باالبردن سطح علمی 
و شایستگی اخالقی ضابطان دادگستری.ـ  بازنگری در قوانین در جهت کاهش 

عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم 
با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت

«آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که اردیبهشت سال 
جاری به دعوت ســتاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران به 
کشورمان ســفر کرده بود، گزارش خود را به طور رسمی درباره 
سفر به ایران منتشر کرد. به گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری 
اســالمی ایران، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که در 
ســفر ۱۱روزه خود به ایران در اردیبهشــت، از نزدیک در جریان 
برخــی از این آثار تحریم های یک جانبــه آمریکا قرار گرفته بود، 
اکنون گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر 
کرده است. او از آمریکا خواسته تحریم ها علیه ایران را متوقف 
کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «از سال ۱۹۷۹، آمریکا 
تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه جانبه 
تجارت از ســال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل توجهی به منظور انزوای 
ایران در سیســتم تجــاری و مالی بین المللــی، از طریق اعمال 
تحریم هــای ثانویه بر نهادها و مؤسســات مالــی غیرآمریکایی 
اعمــال کرده اســت. با این حال، از اواســط دهــه مجموعه ای 
از دســتورات اجرائــی و قوانین خــاص، چارچوب گســترده و 
پیچیــده ای از ممنوعیت ها و موانع را ایجــاد کردند که پس از 
ســال ۲۰۱۰ تشدید شــد و به بخش انرژی و ســایر بخش های 
کلیــدی اقتصادی تســری یافت. گزارشــگر ویــژه گزارش های 
متعددی از امتناع مؤسسات مالی خارجی و شرکت های تجاری 
از پرداخت ها و ارائه کاالها و خدمات به دلیل ترس از پیامدهای 
مالی، اعتباری و ســایر موارد دریافت کرده اســت. حتی پس از 
امضای برجام، گزارش هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی 
خارجی جهت احیــای روابط با ایران و ســرمایه گذاری در این 
کشــور، با توجه به سابقه جریمه های مالی سنگین برای ادعای 

نقض تحریم های آمریکا، منتشر شده است».
تأثیر تحریم ها در تأمین کاالهای اساســی از جمله غذا، دارو، 

تجهیزات پزشکی
در بخشــی دیگر از این گزارش به اثر منفی تحریم ها بر دارو 
و تجهیزات پزشکی اشاره و آورده شده است: «ایران مانند سایر 
کشــورهای تحت تحریم از گسترده شــدن صالحیت آمریکا در 
معامالت بانکی بین المللی به دلیل ارتباطات بانک های ایاالت 
متحــده با بانک هــای خارجی با پرداخت هــای دالری متضرر 
شــده اســت؛ این امر نه تنها موجب ایجاد اختــالالت و تأخیر 
جدی در تأمین کاالهای اساســی از جمله غذا، دارو، تجهیزات 

پزشــکی و ســایر تجهیزات و مواد اولیه شده  بلکه مانع جدی 
مشــارکت ایران در همکاری های بین المللی از جمله پرداخت 
حق عضویت به سازمان ها و انجمن های بین المللی، دسترسی 
به فرصت های مالی و مشــارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در 
امور دانشــگاهی و علمی، برنامه هــا و فعالیت های فرهنگی 
و ورزشــی نیز شده اســت. گزارشــگر نتیجه می گیرد استفاده 
از تحریم هــای یک جانبه، تحریم هــای ثانویه و تبعیت بیش از 
حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گســترده ای از حقوق بشر، مدنی 
و سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی از جمله حق 
حیات و حق توســعه دارد. ایران حــدود ۹۵ درصد از داروها 
و واکســن های اساســی خود را برای کاهش تأثیر تحریم های 
یک جانبه، با سیستم های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید 
می کند، با این حال، شــرکت های داروسازی ایرانی در تهیه مواد 
اولیه با  کیفیت الزم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه ها بر 

خرید از خارج از کشور تأثیر می گذارد».
بیماران  داروی  تحویل دادن  از  بین المللی  تأمین کننده های 

سرطانی خودداری می کنند
او همچنیــن تأکید کرده که «نمونه هــای متعدد دیگری از 
عدم تمایل شــرکت های خارجی به تحویــل داروها، تجهیزات 
پزشــکی و قطعات یدکی الزم، از جمله داروهای مشتق شــده 
از پالســما، ســانتریفیوژهای بانک خون، تجهیزات اندازه گیری 
و کنترل کیفیت، دســتگاه های تشــخیصی بیماری های دوران 
بارداری، قلبی و...، تجهیزات آندوســکوپی، مــواد برای تولید 
دســتکش و کاتتر و حتــی آمبوالنس دریافت شــد. همچنین 
به مشــارالیها اطالع داده شــد که در برخــی از مراکز مختص 
بیماری هایی مانند ایدز، ماشــین های ردیابی ســرکوب سیستم 
ایمنی و شــروع درمان های ضد رتروویروســی (ماشــین های 
مربوط به شمارش لنفوســیت های CD4) دیگر نمی توانند به 
دلیل کمبود قطعات یدکی، تأخیرهای جدی در خرید و افزایش 
هزینه ها به دلیل تحریم های یک جانبه، به فعالیت خود ادامه 
دهند. حتی دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای تهیه 
داروهــای ضد رتروویروســی کودکان از یک شــرکت خارجی 
که از فــروش آنها امتناع کرد، با مشــکالت جدی مواجه بود. 
عالوه بر دارو و تجهیزات پزشــکی، شــرکت ها و تأمین کنندگان 
بین المللی از فروش نرم افزارهایــی برای مدیریت و نظارت بر 

درمــان بیماران، مانند نرم افزارهای موردنیاز برای مدیریت دوز 
داروی بیماران ســرطانی خودداری می کنند. اثرات نامطلوب 
تحریم های یک جانبه بر مراقبت های بهداشتی با ویروس کرونا 
تشدید شده است، به طوری که ایران با بیش از ۱۳۱هزار قربانی 
تا پایان ســال ۲۰۲۱ در میان کشــورهای آسیب دیده قرار گرفته 

است».
اقتصاد در ســال های ۲۰۱۸ و  ۲۰۱۹ بــه ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ 

درصد کوچک شد
بخشــی از گزارش آلنا دوهان به شرایط فروش نفت ایران 
بعــد از خــروج آمریکا از برجــام اختصاص دارد و او نوشــته 
است: «ایران بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱٫۴ 
میلیون بشــکه نفت خام صادر کرده اســت. متعاقب برجام و 
لغو تحریم هــا، صادرات روزانه بین مــی ۲۰۱۶ تا می  ۲۰۱۸ به 
۲٫۵ میلیون بشــکه رســید. با اعمال مجدد تحریم های ایاالت 
متحده، صادرات در جوالی ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشــکه 
در روز رســید. تنها در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ براســاس آمار 
رســمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصــد کاهش یافت که به 
دلیل ازدســت دادن درآمد، موجب ایجاد کســری قابل توجهی 
در بودجه ســاالنه شــد. بین ســال های ۲۰۱۹ تــا ۲۰۲۱، زیان 
ساالنه ناشــی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دالر 
تخمین زده شــده اســت. دولت با هدف جبران، عرضه پول را 
تا حد زیادی گســترش داده اســت. عالوه بر این، برآورد درآمد 
ارزی ســاالنه پیش از اعمال تحریم هــا، حدود ۶۶ میلیارد دالر 
آمریکا بین ســال های ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیــارد دالر در 
طول ســال های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است که این مهم بر 
هزینه های دولت برای توســعه و سایر پروژه ها تأثیر می گذارد. 
ایــن تحوالت به طور معتنابهی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشــت. 
رشــد ساالنه تولید ناخالص داخلی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ 
به طور متوسط ۴۶ درصد بوده است  اما تولید ناخالص داخلی 
بین ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۵ با تشــدید تحریم های یک جانبه 
به طور متوســط ۷٫۱ درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص 
داخلی در ســال ۲۰۱۶ پس از امضای برجام و لغو تحریم ها به 
میزان ۱۳۶ درصد و در ســال ۲۰۱۷ به میزان ۳٫۷ درصد رشــد 
کرد؛ این در حالی اســت که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد 

به ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ درصد کوچک شد».

قیمت  کاالهــای عمومی در ایران ۸۵ درصــد و قیمت مواد 
غذایی دو برابر شده است

او در توضیح اثــر تورمی تحریم ها هم گــزارش داده: «تورم 
نیــز تحت تأثیر تغییرات محیطی ناشــی از تحریم های یک جانبه 
و اثرات کاهش ارزش پول ایران بــه دلیل محدودیت های مالی 
و انســداد دارایی های خارجی قرار گرفته است. تورم ساالنه بین 
ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به طور متوســط تقریبا ۱۴٫۶ درصد بوده 
و بین ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۵ به حدود ۲۳٫۸ درصد رســیده 
اســت. در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به ۷٫۲ درصد و ۸ 
درصــد کاهش یافت و پس از اعمال مجــدد تحریم های آمریکا 
دوباره به سطوح هشداردهنده رســید؛ یعنی ۱۸ درصد در سال 
۲۰۱۸ و ۳۹٫۹ درصــد در ســال ۲۰۱۹. از زمــان اعمــال مجدد 
تحریم ها در ســال ۲۰۱۸، قیمت های کاالهــای عمومی در ایران 
۸۵ درصــد و قیمت مواد غذایی دو برابر شــده اســت». دوهان 
در ادامه نوشــته است: «گزارشــگر ویژه در ادامه در جریان تأثیر 
منفی تحریم های یک جانبه فعلی بر خدمات کنســولی و روابط 
دیپلماتیــک قرار گرفت. دیپلمات های ایرانی در خارج از کشــور 
از افتتــاح حســاب بانکی، انتقــال پول بین ایران و کشــور محل 
اعزام، دریافت حقــوق و انجام تراکنش های مالــی اولیه مانند 
رزرو اتاق هتل و بلیت مســافرت و پرداخت هزینه های مدرســه 
و ســایر هزینه های زندگی منع می شــوند. پرســنل سازمان ملل 
متحد در ایران و نمایندگی هــای دیپلماتیک خارجی در تهران و 
کارکنان آنها در پرداخت حقوق و پرداخت هزینه های مدرسه با 
مشکالتی مواجه شده اند. کارآفرینی زنان که دولت در سال های 
اخیــر در بخش های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشــویق 
کرده نیــز تحت تأثیر قرار گرفته اســت». او در پایان گزارش هم 
بر ضرورت رفع تحریم ها تأکید داشــته و درخواست کرده است: 

«الف) همه اقدامات یک جانبه علیه ایران، اتباع و شــرکت های 
ایرانی که بدون مجوز شــورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال 
شده و استفاده از آنها را نمی توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام 
تالفی جویانــه مطابق با قوانین بین المللی توجیه کرد، لغو کنند؛ 
ب) همه محدودیت های موجود در تجارت، پرداخت های مالی 
و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشــکی، آب، بهداشت، ارتباطات 
و حمل ونقــل، قطعــات یدکی، بــذر، کود و همچنیــن کاالها و 
خدمات جهت نگهداری و توســعه زیرســاخت های حیاتی که 
برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود را 
حذف کنند؛ ج) نســبت به اینکه آیا جمهوری اسالمی ایران قادر 
به پرداخت کمک های ارزیابی شــده و داوطلبانه به سازمان های 
بین المللی اســت و مأموریت های دیپلماتیک، کنســولی و ویژه 
ایــران و همچنین کارکنــان آنها از تمام وســایل و امکانات الزم 
جهت انجام امور کنســولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق 
کامل با اصل برابری حاکمیتی کشــورها و کنوانســیون های وین 
درمــورد روابــط دیپلماتیک و کنســولی و مأموریت هــای ویژه 
برخوردار هســتند، اطمینان حاصل کنند. گزارشگر ویژه از دولت 
ایــاالت متحده آمریــکا می خواهد تا وضعیــت اضطراری ملی 
درمــورد ایران را کــه با هنجارهــای میثــاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان 
بین المللی دادگستری دوم اکتبر ۲۰۱۷ را به طور کامل اجرا کند و 
قوانین مطابق ملی خود را با قوانین بین المللی از جمله حقوق 
بشر، قانون پناهندگان و قانون مسئولیت بین المللی تطابق دهد. 
گزارشــگر ویژه از ســازمان ملل متحد دعوت می کند تا با وی در 
ایجاد چارچوبی مفهومی برای ســازوکارهای جبران خســارت، 
غرامت و اصالح آســیب قربانیان نقض حقوق بشــر ناشــی از 

اقدامات قهری یک جانبه همکاری کند».

گزارشگر ویژه سازمان ملل با برشمردن آسیب های ناشی از تحریم گزارش خود را درباره ایران منتشر کرد
قساوت آمریکایی
آمریکا تحریم ها علیه ایران را متوقف کند

شــرق: ماجرای آقازاده ها، فرزندان خارج نشین مسئوالن یا به عبارتی «ژن های 
خوب» داســتان تازه ای در میان مقامات نیســت و در ۴۳ ســال گذشــته بارها 
شــاهد مهاجــرت و تابعیت فرزندان مقامات در خارج از کشــور هســتیم. آن 
هم کشــورهایی که پــدران و مادران این به اصطالح آقازاده هــا بعد از پیروزی 
انقالب بارها با شــعارهای تند علیه آن کشــورها میزان انقالبی گری خود را به 
رخ کشیده اند؛ اما اکنون شاهدیم که نه تنها فرزندان اصالح طلبانی که از طرف 
اصولگرایان غرب گرا و غرب زده خوانده می شدند به خارج از کشور رفته و دیگر 
برنگشته اند بلکه فرزندان این مقامات اصولگرا و انقالبی هم سال هاست دور از 
چشم دیگران به فرنگ رفته و قصد بازگشت ندارند و پدر یا مادر مسئول آنها به 
توجیه این مسئله پرداخته و به گفته حشمت اهللا فالحت پیشه، با این توجیهات 

به شعور مردم توهین می کنند.

اخیرا مهدی عرفاتی، دبیر شــورای اطالع رســانی دولت، در توییتر خود به 
نقل از رئیســی نوشت: «رئیس جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای 
ادامه تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، 
پدر هم برود!» اما چیزی نگذشــت که معلوم شد فرزند انسیه خزعلی، معاون 
رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده، از ســال ۹۷ تاکنــون تابعیت کانادایی 
دارد و در این روزهای متشــنج از تصمیم شورای عالی فضای مجازی مبنی بر 
محدودیت اینترنت و اجرای خاموش طرح صیانت، مشــغول وی پی ان فروشی 
اســت! موضوعی که مهدی خزعلی، برادر انســیه و کبری خزعلی دیگر مقام 
مســئول در دولت ســیزدهم آن را تأیید کرده و گفته عالوه بر فرزند انســیه که 
تابعیت کانادایی دارد و ســاکن کاناداســت، فرزندان کبری خواهر دیگرش هم 

ساکن آمریکا هستند و فرزند خود او هم خارج از کشور زندگی می کند.

عالوه بر آنها می توان به فرزنــد حدادعادل و زارع پور، وزیر ارتباطات دولت 
رئیســی، زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار دولت ســیزدهم و صدها مسئول دیگر 

اشاره کرد.
هرچند این تنها بخشــی از واقعیت اســت و به گفته گلپایگانی، دبیر ستاد 
امر به معروف، مشــخص شده است که بین ســه تا چهار هزار نفر از فرزندان 
مســئوالن ساکن خارج از کشور هســتند. فرزندانی که هرگز هم قصد ندارند به 
کشــور برگردند و در شــرایط تبعیض آمیزی نسبت به سایر شــهروندان ایرانی، 
به راحتی ویزا و تابعیت می گیرند و به هرجا دلشــان بخواهد مهاجرت می کنند 

و این تنها مشتی از خرواری است که می توان به آن اشاره کرد.
اگرچه اصولگرایان و تندروهای ادوار مجلس، پیش از این همه تالش خود 
را بــه کار بردند تا قانونی تصویب کنند که با مدیران و وزرای دوتابعیتی دولت 
روحانی و مقاماتی که فرزندانشــان در خارج از کشور ســاکن هستند، برخورد 
شــود و از سمتشــان برکنار شــوند؛ اما حاال به نظر می رســد دیگر اصراری به 
برکناری مقامات دولتی دوتابعیتی و کســانی که فرزندانشــان خارج از کشــور 
هســتند، ندارند. اگرچه رئیســی گفته بود اگر فرزند رفت، پــدر هم برود؛ اما با 
رسانه ای شــدن حضور مادری که در دولت مسئولیت دارد و فرزندش تابعیت 
کانادا دارد، ظاهرا نه تنها قرار نیســت مادر برود بلکه برخی نمایندگان به دنبال 

توجیه ماجرا و پیداکردن راهکارهایی قانونی هســتند که کسی از همفکرانشان 
مجبور به رفتن نشود.

در این راســتا محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس، در گفت وگویی گفته است که «آمار دقیقی از تعداد فرزندان 
مســئوالن در خارج از کشور وجود ندارد و فعال قطع ارتباط والدین با فرزندانی 
که چنین رویه ای را در پیش گرفته اند، در دســتور کار اســت». او صرفا به نفی 
رفتار فرزند توسط پدر اکتفا کرده و گفته است: «اگر مدیر رفتار فرزندش را تأیید 
کند، این مشکل ساز می شود، اما وقتی فرزند تحت کنترل پدر نیست و شاید هیچ 
امر و نهی ای را نپذیرد، گاهی در این شــرایط الزم اســت که پدر خط خود را با 

فرزند مشخص کند...».
البته چند سال گذشته کمپینی با عنوان «فرزندت کجاست؟» راه اندازی شد 
تا مشــخص شــود فرزند مسئوالن ساکن کجا هســتند تا با والدین آنها برخورد 
شــود. هرچند این کمپین به جایی نرسید؛ اما تنها کســی که در این باره به نفی 
فرزند خود پرداخت و در ســمتش ماند، سبحانی، سفیر دولت احمدی نژاد بود 

که با نفی ساشا سبحانی، فرزند خارج نشین خود در سمتش باقی ماند.
حاال به گفته جوکار اگر پدری فرزندش را نفی کند، می تواند در سمتش باقی 

بماند و نیازی به رفتن نیست!

«شرق» توجیه خارج نشینی فرزندان مسئوالن توسط یاران موافق را بررسی می کند
با نفی فرزند خارج نشین خود، برمسند قدرت بمانید!

ایرنا
یی، 

د بابا
محم

س: 
  عک


