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»ايران به تعهدات خود 

جعفر   تکبیری
      گزارش   یک

براس�اس برجام عمل 
ك�رده اس�ت« اي�ن 
جمله اي است كه ركس تيلرس�ون، وزير خارجه 
امريكا به زبان آورده است؛ واقعيتي كه از ابتداي 
پذيرش معاهده برجام، بارها مورد تأكيد مقامات 
كشورمان قرار گرفته و حتي اين موضوع به تأييد 
ديگ�ر كش�ورهاي عض�و گ�روه 1+5 و آژان�س 
بين المللي انرژي اتمي نيز رسيده و آنها بارها بر 
صحت اين ادعا مهر تأييد زده اند. اما ش�گفتي از 
اين جمله آنجاس�ت كه اين براي نخستين بار از 
زمان آغاز به كار دولت جديد امريكاست كه يك 
مقام ارشد آن كشور رسمًا پايبندي كشورمان به 
برج�ام را م�ورد تأيي�د ق�رار داده اس�ت. 
اين اتف��اق در حال��ي روي داده كه دونال��د ترامپ 
رئيس جمهور جديد امريكا بارها در مبارزات انتخاباتي 
خود اين توافق را فاجعه اي ب��راي امريكا خوانده و از 
پاره كردن برجام س��خن به ميان آورده بود. پس از 
پيروزي ترامپ در مبارزات انتخاباتي و تصدي پست 
رياست جمهوري امريكا نيز، نمايندگان اين كشور 
در نشست فصلي ش��وراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه اسفند ماه گذشته برگزار شد، تأكيد 
كرده بودند »ايران بايد به طور كامل و دقيق به همه 
تعهدات و اقدامات فني« پيش بيني شده در برجام 
عمل كند؛ گفته اي كه اين مدعا را به اثبات مي رساند 
كه دولت ترامپ تا آن روز مطمئ��ن نبود جمهوري 
اسالمي به تعهداتش در برجام پايبند باشد و هنوز نيز 
برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان را به عنوان يك 

تهديد به شمار مي آورد. 
   تغيير لحن به نفع انتخابات

اما سؤال اصلي اينجاست كه دليل تغيير لحن يكباره 
دولت دونال��د ترام��پ در خصوص برج��ام و اعالم 
پايبندي ايران ب��ه اين معاهده و عم��ل به تعهدات 
كشورمان آن هم براي اولين بار در طول عمر دولت 
جديد امريكا چيست؟  پاسخ به اين سؤال را بايد در 
انتخابات آتي رياس��ت جمهوري جس��ت وجو كرد؛ 
جايي كه يكي از طرف هاي اصل��ي انتخابات، محور 
اصلي تبليغات خود را بر موضوع برجام استوار كرده 
اس��ت و عماًل مي توان گفت كه امريكا از اين مسير 
مي كوش��د به صورت غير مس��تقيم به نفع يكي از 
كانديداها عمل كند. اين ادعا زماني رنگ واقعيت به 
خود مي گيرد كه پيشتر نيز رسانه هاي مختلف ادعا 
كردند سناي امريكا طرح تحريم هاي جديد كشورمان 

را به خاطر انتخابات به تعويق انداخته است. 
بر اين اس��اس، باب كوركر، س��ناتور ارش��د حزب 
جمهوريخ��واه امري��كا چن��دي پي��ش گفت كه 
پيش نويس طرح تحريمي تازه وي و همكارانش كه 
قرار است برنامه دفاعي كشورمان و سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي را مورد هدف قرار ده��د تا قبل از 
انتخابات رياس��ت جمهوري ايران رسماً وارد روند 
قانونگذاري نخواهد ش��د. باب كورك��ر كه رئيس 
كميته روابط خارجي مجلس س��ناي امريكاست، 
گفته است تأخير در آغاز بررسي رسمي طرح در اين 
كميته به خاطر واكنش احتمالي اتحاديه اروپاست 
كه نگران است تشديد تحريم ها در آستانه انتخابات 

ايران مي تواند بر نتيجه آن اثر بگذارد. 

   تحريم ها وضع مي َشود
نكته جالب آنجاست كه همزمان با طرح اين ادعاها و 
توقف وضع تحريم ها با ترس از تضعيف يك جناح در 
انتخابات پيش رو، در سوي ديگر مقامات امريكايي 
بار ديگر س��خن از لزوم وضع تحريم هاي تازه عليه 
كش��ورمان به ميان مي آورند. به عن��وان نمونه وزير 
خزانه داري امريكا دو روز قبل در مصاحبه با روزنامه 
انگليسي فايننش��ال تايمز گفته اس��ت كه ما هفته 
گذشته تحريم هايي عليه ايران به دليل نقض حقوق 
بشر اعمال كرديم و تحريم هاي غير هسته اي بيشتري 
عليه ايران اعمال خواهد شد. همچنين يك مقام ارشد 
كاخ سفيد نيز روز دوشنبه به نشريه »فارين پاليسي« 
گفته بود كه دول��ت دونالد ترام��پ درصدد اعمال 

تحريم هاي شديدتر عليه ايران است. 
اين مقام كاخ س��فيد تصريح كرده ب��ود كه دولت 
امريكا تماي��ل دارد از ابزار ه��اي مؤثرتري در قبال 

ايران استفاده كند. 
وي گفت��ه بود: اي��ن تحريم ها ش��امل بخش هايي 
خواهد بود كه با سپاه پاس��داران ارتباط اقتصادي 
دارند، بنابراين به نظر مي رس��د براي دولت امريكا 
چندان مهم نيس��ت كه چه جرياني در ايران موفق 
به در اختيار گرفتن سكان قوه مجريه خواهد شد و 
قطعاً پس از انتخابات فارغ از نتيجه به دست آمده 

اين تحريم ها تصويب خواهد شد، اگرچه امريكايي ها 
براي حفظ روابط با ش��ركاي اروپايي خود تا اطالع 
ثانوي اين تحريم ها را متوقف كرده اند تا شايد جريان 
مورد نظر اروپايي ها بتواند با مانور روي برجام سبد 

رأي بيشتري را اخذ كند. 
   سابقه دخالت در انتخابات ايران 

اما ت��الش غربي ها ب��راي تأثيرگ��ذاري در جريان 
انتخابات ايران در حالي صورت مي گيرد كه پيش 
از اين نيز شواهد و مس��تندات زيادي در خصوص 
اقدامات آنان در انتخابات هاي كشورهاي مختلفي 
از جمله اي��ران در اختيار اس��ت. نمونه ب��ارز اين 
مس��تندات، انتخابات رياس��ت جمهوري سال 88 
بود كه كش��ورهاي غربي به صورت مستقيم شروع 
به نقش آفريني در اين موضوع كردند تا  حدي كه 
سفارتخانه هاي اين كش��ورها نيز تحركاتي علني 
با هدف تغيي��ر در نتايج انتخابات آن س��ال انجام 
دادند. اما در اين روند مؤسسات و نهادهاي ديگري 
نيز بودند كه فعاليت ه��ا و ارتباط های آنها با برخی 
نيروهای داخلی زمينه ساز بروز ناآرامي هاي گسترده 

در سطح كشور شد. 
   سياهه نقض برجام

حال اين تحريم ه��ا اگرچه متوقف ش��ده كه مرور 
رفتارهاي اياالت متحده در وضع تحريم هاي مختلف 

آن هم پ��س از برجام، نش��ان مي دهد ك��ه پس از 
انتخابات بايد بار ديگر منتظر موج تازه اي از تحريم ها 
باش��يم. اياالت متحده در حالي توانست ايران را به 
پذيرش برنامه جامع اقدام مشترك يا همان برجام 
متقاعد س��ازد كه مجبور بود تعه��دات مختلفي را 
ضامن اجراي اين برنامه قرار دهد؛ تعهدهايي كه در 
متن برجام نيز به آن اشاره شده و اياالت متحده ملزم 
به اجراي آن است. اما مرور آنچه از روز امضاي برجام 
در تيرماه سال 1394 تا به امروز گذشته نشان دهنده 
نقض عهدهاي مختلف اياالت متحده در خصوص 
اين سند بين المللي اس��ت؛ نقض عهدهايي كه هر 
كدام مي تواند اجراي برجام را با چالش هاي جدي 
مواجه كند و اين موضوع را ب��راي همگان به اثبات 
برس��اند كه امريكا همواره يك عنصر نامطمئن در 

عرصه معادالت بين المللي است. 
   تمديد قانون داماتو

يكي از مهم ترين اقدامات اي��االت متحده در حوزه 
نقض برجام، تمديد قانون تحريم هاي ISA يا همان 
داماتو است؛ اقدامي كه توسط سناي امريكا صورت 
گرفت و كارشناسان بين المللي آن را نقض آشكار 

برجام توسط امريكا مي دانستند. 
   تمديد وضعيت اضطراري توسط اوباما

يكي ديگر از مهم ترين اقدامات اياالت متحده عليه 

برجام تمديد وضعيت اضطراري عليه ايران توسط 
باراك اوباما بود. اين فرمان براي نخستين بار در روز 
14 فوريه سال 19۷9 )۲4 آبان سال 13۵8( از سوي 
رئيس جمهوري وقت اياالت متحده امضا شد و از آن 
زمان هر ساله تمديد شده است. بر اين اساس باراك 
اوباما نيز در آبان ماه سال گذشته ضمن تمديد مجدد 
ش��رايط اضطرار عليه ايران تأكيد كرد كه با وجود 
دستيابي به توافق هسته اي با ايران روابط ما )امريكا( 

با اين كشور به حالت عادي بازنگشته است. 
   مصادره ۲ ميليارد دالر از اموال بلوكه شده 

ايران در امريكا
يكي ديگر از محورهاي م��ورد تأكيد ايران در جريان 
مذاكرات برجام، تالش براي آزاد سازي اموال بلوكه شده 
خود در امريكا بود؛ اقدامي كه سرانجام صورت نگرفت و 
حتي كار را تا به آنجا رساند كه دستگاه قضايي اياالت 
متحده در س��رقتي آش��كار اين اموال را ب��ه خانواده 
سربازان كشته شده اين كش��ور در لبنان بخشيد. بر 
اين اساس، دادگاه عالي امريكا طي حكمي بخشي از 
دارايي هاي ايران را در بانك نيويورك به نفع خانواده 

قربانيان حوادث تروريستي مصادره كرد. 
اين دادگاه در حكم��ي اعالم ك��رد ۲ميليارد دالر 
از دارايي بلوكه ش��ده اي��ران را به عن��وان غرامت 
ب��راي خانواده هاي قربان��ي اقدامات تروريس��تي 
ايران اختص��اص داد. امري��كا مدعي اس��ت ايران 
در بمب گذاري س��ال 1983 يك پاي��گاه نظاميان 

امريكايي در شهر بيروت نقش داشته است. 
   محدوديت مسافرت به امريكا در كنگره

در همين حال يكي ديگر از سنگ اندازي هاي آشكار 
اياالت متحده به برجام موضوع ممنوعيت س��فر به 
امريكا براي اتباع كش��ورهايي بود كه به ايران سفر 
كرده بودند. بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشور 
كه براي سفر به امريكا نيازي به دريافت ويزا ندارند 
در صورت سفر به ايران، براي رفتن به امريكا بايد ويزا 
بگيرند. نكته مهم آنجاست كه 38 كشور مورد اشاره، 
همگي جزو كشورهاي برخوردار هستند كه مي توانند 
در ش��رايط اقتصادي ايران در روزهاي پس��ابرجام 
تأثيرگذار باش��ند و بي ش��ك ايجاد اين محدوديت 
مي تواند باعث كاهش س��فر به ايران و حتي ايجاد 

محدوديت براي تجار اين 38 كشور باشد. 
   تحريم موشكي پس از برجام

در نهايت يك روز بعد از اعالم اجراي توافق هسته اي، 
وزارت خزان��ه داري امريكا تحريم هاي ت��ازه اي را 
در واكنش به آزمايش  موش��كي اي��ران وضع كرد. 
بر اس��اس بيانيه اي كه وزارت خزان��ه داري امريكا 
يك شنبه 1۷ ژانويه )۲۷ دي( صادر كرد، هفت فرد 
و سه مؤسسه به فهرست تحريم هاي موشكي اضافه 
 ISA ش��ده اند؛ اقدامي كه همچون تصويب قانون
جنجال زيادي را در عرصه بين الملل عليه امريكا و 
برجام ايجاد كرد. تمامي اين سنگ اندازي ها در حالي 
بود كه درست پس از برجام اقدام خصمانه ديگري 
همچون ايجاد مان��ع براي معام��الت دالري براي 
ايران، ايجاد مانع براي همكاري بانك ها و مؤسسات 
بزرگ اقتصادي با ايران و تالش براي تحريم س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي نيز توسط اياالت متحده 
صورت گرفت تا ليست تالش هاي امريكا براي نقض 

برجام تكميل شود.

تالش غرب براي تأثيرگذاري بر انتخابات رياست جمهوري

برجام وارد بازی انتخابات شد

در سال هاي گذشته يكي از مهم ترين 

مهدی  پورصفا
دس�توركارهاي غرب براي فشار به       تحلیل

اي�ران در حوزه تحريم ها فش�ار بر 
نهادهاي اقتصادي ايران مرتبط با نيروهاي مسلح كشور به 

بهانه هاي گوناگون بوده است. 
گرچه بر اساس برجام بخشي از تحريم ها عليه ايران تعليق شده 
اس��ت، اما به بهانه حمايت از تروريس��م و همچنين حقوق بشر 
برخي از اين تحريم ها باقي مانده است. بخش اصلي تحريم هاي 
فوق نيز شامل نهادهاي نظامي مي شود. به عنوان مثال در ليست 
تحريم هاي باقي مانده براساس قطعنامه برجام برخي از مهم ترين 
نهادهاي نظامي ايران از جمله قرارگاه مركزي خاتم االنبيا هدف 

تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفته اند. 
ليست سياه خزانه داري امريكا موسوم به DSN بسيار گسترده  
است و تقريباً ش��امل بخش اعظم نهادها و صنايع فعال ايران در 
حوزه ساخت و توليد تجهيزات نظامي مي باشد. اهميت اين مسئله 
تا بدانجا بود كه پس از برجام دولت امريكا دو بار و هر دو بار به بهانه 
توسعه برنامه موشكي ايران نهادها و افرادي را وارد ليست سياه 
خود كرده اس��ت. در اين ميان بهانه مبارزه با تروريسم نيز جاي 
خود را دارد، كما اينكه هم اكنون خطوط هوايي ماهان و ياس اير 
هر دو به اتهام حمايت از تروريسم در ليست سياه امريكايي ها قرار 
گرفته اند. برخي شواهد نشان مي دهد كه تالش هاي فراواني در 
جريان است كه بحث تحريم هاي هدفمند عليه نهادهاي نظامي و 
به خصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمي گسترش يافته و عالوه 
بر صنايع نظامي ش��امل تمام بخش هايي مي شود كه به صورت 
مس��تقيم با نهادهاي نظامي ايران به خصوص س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمي در حال مراوده اقتصادي هستند. 
اين تالش ها با حمايت مستقيم البي صهيونيستي در امريكا از دو 

جريان جداگانه دولت و كنگره امريكا دنبال مي شود. 
بر اساس طرحي كه در كنگره امريكا با عنوان گسترش تحريم هاي 
غيرهس��ته اي در حال تصويب است، تمام ش��ركت ها و فعاالن 
اقتصادي كه به نوعي با سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ارتباط 

باشند، بالفاصله مورد تحريم قرار مي گيرند. 
نكته جالب اينجاست كه هفت سناتور جمهوريخواه و هفت سناتور 
دموكرات اليح��ه اي براي تحريم برنامه هاي غيرهس��ته اي ايران 
آماده كرده اند. اين مسئله نشان مي دهد كه تقابل با سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي در دستور كار هر دو حزب امريكا قرار دارد. عالوه 
بر اين طرح هاي ديگري نيز براي مقابله با سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در كنگره امريكا مطرح شده است. از جمله كميته فرعي 
امور تروريسم، منع گسترش تسليحاتي و تجارت وابسته به كميته 
امور خارجي كنگره امريكا طرح »قانون تحريم هاي تروريس��تي 

سپاه پاسداران ايران« را نيز مورد بررسي قرار مي دهند. 
در ص��ورت تصوي��ب اين ط��رح ك��ه ب��ا حماي��ت 1۲ نماينده 
جمهوريخواه مجلس نمايندگان پيشنهاد شده، وزير خزانه داري 
اياالت متحده امريكا موظف مي ش��ود در م��دت 3۰ روز با ارائه 
گزارش��ي به كنگره تعيين كند كه آيا س��پاه پاس��داران انقالب 

اسالمي ايران داراي مشخصات الزم براي تعيين شدن به عنوان 
يك نهاد تروريستي مي شود يا خير. 

دولت امريكا نيز مس��ير ديگري را در همين رابطه در پي گرفته 
و به دنبال فشار بر سپاه پاس��داران انقالب اسالمي است. دولت 
امريكا در ابتدا تالش كرد با اعالم كردن سپاه به عنوان يك گروه 

تروريستي فشارها را بر سپاه تشديد كند. 
دولت ترامپ در تالش بود با اعالم س��پاه پاسداران به عنوان يك 
گروه تروريس��تي عماًل هرگونه مش��روعيت را از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي سلب كند. در صورت عملي شدن اين اقدام براي 
اولين بار بود كه يك نيروي نظامي مس��تقل از طرف يك دولت 

ديگر به عنوان يك نيروي تروريستي شناخته مي شد. با اين حال 
در وهله اول دولت امريكا از اين مس��ئله عقب كشيد. بنا بر اخبار 
رسانه هاي امريكايي طرح قراردادن سپاه در فهرست سازمان هاي 
تروريس��تي »چندين هفته« در حال بررسي بوده و در ابتدا قرار 

بوده در ماه فوريه اجرايي شود كه نشد.
 با اين حال به نظر مي رسد دولت ترامپ نيز به دنبال اين است كه 
از طريق اقتصادي سپاه را تحت فشار قرار دهد. براساس خبري 
كه نشريه فارين پاليسي منتشر كرده اس��ت، يكي از گزينه هاي 
مطرح در كاخ سفيد، گسترش تحريم ها عليه ايران است تا جايي 
كه ش��امل همه بخش هايي ش��ود كه با سپاه پاس��داران ارتباط 
اقتصادي داش��ته باش��ند. گرچه ترامپ تا كنون تصميم قطعي 
در اين باره نگرفته اس��ت اما اين مق��ام آگاه از وضع تحريم هاي 
جديد عليه ايران در آينده نزديك خبر داده است، البته در همين 
گزارش به خطرات برقراري اين گونه تحريم ها در ش��رايط فعلي 
تأكيد كرده ولي گزينه فوق را به عنوان گزينه اي جدي در شرايط 

فعلي مطرح كرده است. 
طبيعي است كه با چنين طرح هايي بايد نگاهي به موضع گيري 
مقامات داخلي نيز در اين ارتباط داشت. طبيعي است كه موضع 
مقامات داخلي در اين باره بايد تهاجمي و پيش��گيرانه باشد، اما 
سيگنال هايي از داخل نش��ان مي دهد كه نه تنها واكنش تقابلي 

نشان داده نشده كه بعضاً مواضع انفعالي  اتخاذ شده است.
رئيس جمهور در س��خنراني خود در رژه نيروهاي ارتش تصريح 
مي كند: همواره نيروهاي مسلح در كنار دولت بوده اند اما در عين 
حال ورود نيروهاي مسلح در وسوسه هاي اقتصادي مي تواند آنها را 
از هدف هاي بلند دور كند. صرف نظر از اينكه ظرفيت هاي قانوني 
به نيروهاي مسلح اجازه اس��تفاده از توانمندي آنان براي توسعه 
اقتصادي كشور را مي دهد، چنين س��خناني سيگنالي نادرست 
به طرف غربي اس��ت كه آنان را در اجراي تحريم هاي اقتصادي 
گس��تاخ تر مي كند. انتظار اين است در شرايطي كه دشمن قصد 
ايزوله كردن نيرو هاي مسلح در فضاي اقتصادي را دارد، دولت در 
تقابل اين فشارها حمايت قاطعي از نيروهاي مسلح بكند. وقايع 
چند ماه گذشته به خوبي نش��ان مي دهد كه فشارها به نهادهاي 
انقالبي از بخش اقتصاد تش��ديد خواهد ش��د. عملكرد دولت در 
مقابله با اين فشارهاي ظالمانه، غيرحقوقي و غيرقانوني مسئله اي 

است كه افكار عمومي درباره آن قضاوت خواهد كرد.

با انفعال دشمن را گستاخ نكنيد

 كميته بررسي تخلفات انتخاباتي 
در وزارت كشور تشكيل شد 

وزي�ر كش�ور عن�وان ك�رد ك�ه كميت�ه بررس�ي تخلف�ات انتخابات�ي 
ب�ه منظ�ور بررس�ي تبليغ�ات و فعاليت ه�اي انتخابات�ي همانن�د 
ش�د.  تش�كيل  كش�ور  وزارت  در  انتخاب�ات  قب�ل  دوره ه�اي 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني  فضلي ديروز اظهار 
كرد:كميته بررسي تخلفات انتخاباتي به منظور بررس��ي تبليغات و فعاليت هاي 
انتخاباتي همانند دوره هاي قبل از انتخابات در وزارت كش��ور تش��كيل شد.  وي 
ادامه داد: اين كميته مخصوص بررسي تبليغات و فعاليت هاي نامزدهاي انتخابات، 
حاميان آنها و احزاب و گروه هاي سياسي در رسانه هاي مكتوب و مجازي است.  وي 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا تخلفي هم تاكنون گزارش شده است، تصريح كرد: بله 
گزارش هاي متعددي از سوي نامزدها و ستادهاي آنها به ما رسيده است و همكاران 
هم در حال بررس��ي اين گزارش ها هستند.  وزير كشور خاطرنش��ان كرد: اگر در 
بررسي ها به اين نتيجه برس��يم كه تخلفي از قانون انجام شده است، به طور حتم 

گزارش آن را به كميته بررسي تخلفات انتخاباتي در قوه قضائيه ارجاع مي دهيم. 
----------------------------------------------------------

موضع گيري هاي »بسيج« جناحي نيست
نماين�ده س�ابق مجل�س عن�وان ك�رد ك�ه موضع گيري هاي بس�يج در 
مس�ائل مختلف به ص�ورت جناحي نيس�ت بلك�ه در مقاب�ل مخالفان و 
كس�اني ك�ه مي خواهن�د كش�ور را در اختي�ار بيگان�گان بگذارن�د و 
در زمي�ن دش�من ب�ازي كنن�د از نظ�ام حماي�ت هم�ه جانب�ه مي كند.

به گزارش خبرگزاري بسيج، اسماعيل كوثري با اشاره به نقش بسيج در عرصه هاي 
مختلف اظهار داشت: بسيج يك نهادي است كه وابسته به هيچ حزب و گروهي 
نيست و همان طور كه در عرصه هاي مختلف نقش آفريني كرده و اثر گذار بوده در 
عرصه سياسي نيز مي تواند اثرگذار باشد و بر اين اساس و در راستاي آگاهي بخشي 
به مردم و بصيرت افزايي آنها بايد واقعيات  نظام و جامعه در عرصه سياسي را براي 
مردم بازگو كند. كوثري در ادامه تأكيد كرد: بايد توجه داشت كه موضع گيري هاي 
بسيج در مسائل مختلف به صورت جناحي نيست بلكه در مقابل مخالفان و كساني 
كه مي خواهند كشور را در اختيار بيگانگان بگذارند و در زمين دشمن بازي كنند 
از نظام حمايت همه جانبه مي كند كه وظيفه اش نيز هم همين است. نماينده 
سابق مجلس در خاتمه تأكيد كرد: بسيج در مقابله با مسئوالن فتنه گر و عملكرد 
ضعيف مسئوالن يا رخ دادن فساد و انحرافي از ناحيه آنها يقيناً به خاطر حفظ نظام 

جمهوري اسالمي بايد براي مردم روشنگري و موضع گيري كند. 
----------------------------------------------------------

 بدعهدي غرب 
زير سايه ناكارآمدي كميسيون مشترك

نماين�ده مجل�س ده�م عن�وان ك�رد ك�ه س�از و كار رس�يدگي ب�ه 
ش�كايات و بدعه�دي  كش�ورهاي مربوط�ه در ح�وزه برج�ام ب�ه 
هي�چ وج�ه كارآم�د و اثرگ�ذار نيس�ت و اي�ن مس�ئله زمين�ه را براي 
بدعه�دي كش�ورهاي اروپاي�ي و امريكاي�ي فراه�م ك�رده اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، احد آزادي خواه با اش��اره به برگزاري نشس��ت كميسيون 
مشترك برجام در پنجم ارديبهشت ماه، گفت: به طور حتم در نشست آتي اين 
كميسيون بايد تمام اقدامات و بدعهدي هاي امريكا و برخي كشورهاي غربي در 
روند اجراي برجام مورد بحث و بررسي قرار گيرد. نماينده مردم مالير در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: در ش��رايط كنوني كاماًل مشخص است كه كشورهاي 
اروپايي و امريكايي در اجراي توافق هسته اي به پيمان و عهد خود عمل نمي كنند 
و در اين ش��رايط الزم اس��ت كه تمام موارد به صورت جدي مورد رسيدگي قرار 
گيرد. وي گفت: اي��ران از دوران تحريم همواره با مش��كالت بي��ن بانكي براي 
تعامالت اقتصادي با ديگر كشورها مواجه بود و در شرايط كنوني نيز با وجود توافق 
هسته اي، اين مانع بسيار بزرگ هنوز از سوي كشورهاي اروپايي برداشته نشده كه 
اين رويكرد خود مغاير با برجام است. آزادي خواه ادامه داد: امروز برخي كشورها 
مانند انگلستان عماًل توافق هس��ته اي را نقض كرده اند كه عدم فروش كيك زرد 
به ايران يكي از اين محورها محسوب مي شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
گفت: به نظر من ساز و كار رسيدگي به شكايات و بدعهدي هاي كشورهاي مربوطه 
در حوزه برجام به هيچ وجه كارآمد و اثرگذار نيس��ت و اين مسئله زمينه را براي 

بدعهدي كشورهاي اروپايي و امريكايي فراهم كرده است.  
----------------------------------------------------------

 امريكا با تحريم سپاه
 مي خواهد امنيت ايران را به خطر بيندازد

رئي�س كميت�ه بين الملل�ي كميس�يون قضاي�ي و حقوق�ي مجل�س 
ش�وراي اس�المي تأكيد كرد ك�ه ترامپ به دنب�ال تضعيف برجام اس�ت 
و ب�ا تحريم س�پاه مي خواه�د اقت�دار اي�ران را درمنطقه تضعي�ف كند. 
به گزارش خانه ملت، جليل رحيمي جهان آبادي با اشاره به تالش كاخ سفيد 
براي تحريم سپاه پاسداران به عنوان س��ازمان حامي تروريست اظهار داشت: 
اينكه نيروي نظامي و مدافع كشوري در ليست سياه قرار گيرد به معني به خطر 
انداختن امنيت و تماميت ارضي يك كشور است. نماينده مردم تربت جام، تايباد 
و باخرز در مجلس دهم شوراي اسالمي تأكيد كرد: امريكا فقط با سپاه مخالف 

نيست بلكه با امنيت، تماميت ارضي و اقتدار ايران در منطقه مخالف است. 
وي تأكيد كرد: كليت نظام بايد در دفاع از نيروهاي سپاه كه هيچ اقدامي جز دفاع 
از امنيت ملي ندارند در برابر اقدام امريكا ايستادگي كند و دستگاه ديپلماسي به 
آنها پاس��خي جدي دهد. اين نماينده مجلس با اش��اره به اينكه طبق فرمايشات 
مقام معظم رهبري اعمال هرگونه تحريم به معناي نقض برجام است، در اين باره 
گفت: مسئوالن ارشد نظام بايد در اين باره تصميم گيري كنند اما به نظر مي رسد 
ترامپ مي خواهد ايران را به چالشي جديد بيندازد تا از اين طريق به اهداف خود در 
خاورميانه دست يابد. رحيمي جهان آبادي توضيح داد: ترامپ با طرح تحريم هاي 
جديد عليه ايران در نظر دارد برجام را كه قرار چند جانبه است به قراردادي دو جانبه 
و ضعيف شده تبديل كند، اين در حالي است كه كش��ورهاي اروپايي به تعهدات 

خودپايبند هستند و بايد اجازه دهيم ترامپ چنين چالشي را ايجاد كند. 
----------------------------------------------------------
استاندارد دوگانه امريكا در برخورد با تروريسم

عضو كميس�يون قضاي�ي و حقوق�ي مجلس با انتق�اد از اس�تانداردهاي 
دوگان�ه امري�كا و برخ�ي كش�ورهاي غرب�ي در برخ�ورد ب�ا گروه هاي 
تروريس�تي از جمل�ه منافقين، گفت ك�ه ارتب�اط مقام�ات امريكايي با 
س�ركرده هاي گروهك منافقين، نقض آش�كار حقوق بين المللي اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، علي بختيار با اش��اره به دي��دار و حمايت هاي مكرر مقامات 
امريكايي از گروهك تروريستي منافقين در چند س��ال اخير، گفت: منافقين در 
عرصه بين الملل يك گروهك تروريستي شناخته شده اس��ت و تمام كشورها به 
كارنامه سياه و كشتار بي رحمانه مردم ايران و عراق به دست نيروهاي اين گروهك 
اذعان دارند، حال با وجود چنين سابقه تاريك و سياهي، امريكايي ها از آغاز تشكيل 
اين گروهك تمام ت��الش خود را براي حمايت از آن به كار بس��تند. نماينده مردم 
گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: ارتباط مقامات امريكايي 
با س��ركرده هاي گروهك منافقين، نقض آش��كار حقوق بين المللي است، البته از 
كشوري مانند امريكا بيش از اين نيز انتظار نمي رود، زيرا اين كشور در شرايط كنوني 

بزرگ ترين حامي گروه هاي تروريستي در سوريه و عراق محسوب مي شود.
وي با انتقاد از رويكرد و استانداردهاي دوگانه امريكا و برخي كشورهاي غربي در 
برخورد با گروه هاي تروريس��تي از جمله منافقين، گفت: امريكايي ها از يك سو 
گروه هاي مقاومت از جمله حزب اهلل لبنان كه هدفي جز دفاع از كشورشان ندارند را 
در فهرست گروه هاي تروريستي قرار مي دهد و از سوي ديگر، منافقين را كه دست 
نيروهايش به خون هزاران بي گناه آلوده است از اين فهرست بيرون مي آورند كه 
اين رويكرد نشان مي دهد اياالت متحده و همپيمانان غربي آن، از مسئله تروريسم 
به عنوان ابزاري براي پيش��برد اهداف خود استفاده مي كنند. بختيار گفت: قطعاً 
اتحاد امريكا و گروهك تروريستي منافقين نتيجه اي جز بروز شكستي جديد براي 
اين كش��ور به دنبال ندارد زيرا س��رمايه گذاري اياالت متحده روي يك گروهك 

ورشكسته سياسي و نظامي دستاوردي به دنبال نخواهد داشت.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران     خبر 
از اي�ن نهاد به عن�وان انقالبي ترين 
نهاد فراحزبي ياد كرد و گفت كه روحاني�ون مي توانند ايفاگر 
نقش�ي مؤث�ر در تقوي�ت جبه�ه انق�الب اس�المي باش�ند. 
به گ��زارش مهر، حجت االسالم و المس��لمين س��عيدي در همايش 
سراسري روحانيون شاغل در سپاه با بيان اينكه امروز ما در تقابلي همه 
جانبه با جبهه كفر قرار داريم، گفت: از سويي، جبهه حق با رهبري ولي 
فقيه و از سوي ديگر جبهه اي از كفر، شرك و نفاق قرار داشته و گستره 
اين تقابل كل جغرافياي زمين است. حجت االسالم سعيدي با اشاره 

به مسئله حاكم و حاكميت ديني اظهار كرد: در تحقق حاكم ديني 
تنها اراده ذات باريتعالي كافي است اما در تحقق حاكميت ديني مردم 
نقش مهمي را در كنار اراده الهي ايفا مي كنند. وي با بيان اينكه انقالب 
اسالمي آخرين نقطه قبل از شروع و زمينه سازي ظهور است، گفت: 
امروز دو جبهه با تمام وجود در تأخير ظهور نقش دارند كه يكي جبهه 
بيروني به رهبري امريكا و ديگري جبهه ليبرال و سكوالر داخلي است، 
شناخت دشمني امريكا كار سختي نيست اما شناخت و موضع گيري 

در برابر جبهه ديگر كه پوششي از نفاق دارد بسيار دشوار است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينكه تقابل امريكا با انقالب اسالمي 
در عرصه بين المللي و منطق��ه اي نتيجه اي جز انزوا و به شكس��ت 
انجاميدن توطئه هاي آنان به همراه نداشته است، گفت: از سوي ديگر 
استكبار جهاني از بدو شكل گيري انقالب همواره با هدف براندازي به 
تقابل با ما پرداخته كه در ساليان متمادي در دنبال كردن اين هدف 
از راهبردها و رويكردهاي مختلفي استفاده كرده است. وي با تأكيد بر 

اينكه خطرناك ترين مسئله اي كه از سوي دشمنان در كشور دنبال 
مي شود، ايجاد تغيير در محاسبات نس��بت به اهداف، سياست ها و 
شعارهاي انقالب اس��المي اس��ت، گفت: انقالبي زدايي از واژه هاي 
انقالب، از نهادهاي انقالبي، از ش��خصيت ها و از مراس��م مذهبي و 
عزاداري هاي راهبردي است كه امروزه شاهد دنبال كردن آن از سوي 
دشمن هستيم. نماينده ولي فقيه در سپاه در پايان از سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به عنوان انقالبي ترين نهاد فراحزبي ياد كرد و با اشاره 
به نقش روحانيون به ويژه شاغالن در سپاه گفت: روحانيت مي تواند 

ايفاگر نقشي مؤثر در تقويت جبهه انقالب باشد.

حجت االسالم سعيدي: سپاه انقالبي ترين نهاد فراحزبي است


