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بازدارندگیازدلهزینهبیرونمیآید
يك كاربر فض��اي مجازي به نام عب��اس باصولي در 
توئيتر درباره واكنش رهبر انق��اب به پيام ترامپ و 

هزينه داشتن آن براي كشور، نوشت: 
با افرادي كه معتقدند واكنش رهبر انقاب به پيام ترامپ براي كشور 
هزينه دارد، موافقم. هيچ هدفي بدون هزينه محقق نمي شود. در بخش 
نظامي هزينه داديم و االن وارد مرحله جديد بازدارندگي شده ايم. اگر 
در س��اير بخش ها هم حاضر به پرداخت هزين��ه بوديم، هم اكنون در 

شرايط بازدارندگي بوديم. 
........................................................................................................................

لرزهزیباكالمبرگورمككین
فريد ابراهيمي در صفحه شخصي خود درباره آخرين پست زيباكام 

درباره بازگشت بدون نتيجه آبه از ايران، نوشت: 
زيباكام نوش��ته ج��ان بولتون، مك كي��ن، نتانياهو و ملك س��لمان 
بي صبرانه منتظر بازگش��ت بي نتيجه آب��ه از ايران هس��تند. بزرگوار 
مك كين يك س��ال پيش فوت كرد. چ��را روح اون بدبخت رو تو گور 
مي لرزوني؟ به نظر شما اين بشر فقط بي سواده، رد داده يا آلزايمر هم 

گرفته؟ يا چي؟
........................................................................................................................
واكنشبعیدينژادبهدروغامریكادربارهحادثهدریايعمان

حميد بعيدي نژاد سفير ايران در لندن با انتشار تصاويري از دروغ هاي 
امريكا در توئيتر خود نوشت:

افكار عمومي جهاني ب��ا ادعاي امريكا پيرامون نق��ش ايران در انفجار 
نفتكش هاي اخير با سوء ظن برخورد كرده اند. افراد در سرتاسر جهان 
با انتشار مطالب به زبان هاي مختلف يادآور مي شوند كه با اين ادعاهاي 
دروغين امريكا حمات نظامي در جن��گ جهاني اول، جنگ ويتنام و 

جنگ عراق را به اجرا درآورد. 
........................................................................................................................

توئیتظریفدربارهتروریسماقتصاديامریكا
»محمد ج��واد ظري��ف« وزير خارجه اي��ران روز جمعه »تروريس��م 
اقتصادي« امريكا عليه ايران را تنها عامل ناامني هاي جديد و تنش ها 

در منطقه توصيف كرد. 
ظريف در آغاز توئيت خود اش��اره كرده همراه با »حس��ن روحاني«، 
رئيس جمه��ور ايران براي ش��ركت در اج��اس س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي به قرقيزستان س��فر كرده اس��ت. او گفت در حاشيه اين 
اجاس، گفت وگوهاي مؤثري با »والديمي��ر پوتين«، رئيس جمهور 
روسيه و »ش��ي جين پينگ«، رئيس جمهور چين انجام شده است. 
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در صفحه توئيتر خود نوشت: »همراه 
با رئيس جمهور روحاني در اجاس س��ازمان همكاري ش��انگهاي در 
قرقيزستان حضور دارم. گفت وگوهاي چندجانبه مهم و صحبت هاي 
دوجانبه مثمرثم��ري از جمله با رئيس جمهور ش��ي و رئيس جمهور 

پوتين انجام شده است.«
........................................................................................................................

دربارهحملهبهنفتكشهادردریايعمان
مهدي محمدي تحليلگر مس��ائل سياسي در كانال 

تلگرامي خود نوشت: 
1- ايران در يك ماه گذش��ته بس��يار روشن گفته به 
سبب جنگ اقتصادي كه امريكا عليه آن آغاز كرده به 
امريكا هزينه تحميل خواهد كرد و براي اين كار از همه ابزارهاي قدرت 
ملي خود استفاده مي كند، بنابراين ايران طرفي نيست كه كاري بكند و 

از پذيرش مسئوليت آن ترس داشته باشد. 
2- امريكا نه قادر به اثبات دست داش��تن ايران در انفجار كشتي ها در 
درياي عمان اس��ت و نه اگر هم به خيال خود بتواند ثابت كند، جرئت 
واكنش به آن را دارد. اگر هم اين اقدام مربوط به بازيگر ديگري باشد، 
يعني كار از دست امريكا در رفته و ديگران هم تصميم گرفته اند سعودي 

و امارات را تحقير كنند. 
3- امريكا تص��ور مي كرد قطع ص��ادرات نفت از خليج فارس بس��يار 
غيرمحتمل اس��ت. حاال بايد با نتايج بازي احمقانه اي كه راه انداخته 
رويارو ش��ود. در مهارت راهبردي ايران و حماقت دش��منانش همين 
بس كه اكنون دشمنان آن هم كارهايي مي كنند كه نتيجه اش به نفع 
ايران است. براي نخستين بار خروج محموله هاي نفتي از خليج فارس 

كامًا متوقف شده. 
4- با تاش عملي امريكا براي صفر كردن صادرات نفت ايران، واشنگتن 
عليه ايران وارد جنگ اقتصادي ش��ده و به تعبي��ر آقاي ظريف جنگ، 
جنگ است. برجام قرباني خواهد ش��د ولي اين همه كاري نيست كه 
ايران مي تواند بكند. حضور واسطه ها تنها وقتي كارساز است كه حامل 

پيام تغيير محاسبات امريكا باشند.

یككارشناسمسائلبینالملل:
 هزينه تأمين امنيت منطقه 

نبايد تا ابد بر دوش ايران باشد 
ای�رانتاكن�وندرام�رمب�ارزهب�اتروریس�موم�وادمخ�در
هزینهه�ايبس�یارس�نگینيراپرداخ�تك�ردهاس�تام�ا
كش�ورهاياروپای�يه�مبای�ددرای�نموض�وعش�ریك
ای�رانش�وندت�اای�نقبی�لتهدی�داتدامنگی�رآنهانش�ود.
عباسعلي منصوري آراني كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با مهر 
در خصوص مواضع اخير مقامات اروپايي در قبال آينده روابط با ايران و 
برجام و درخواستي كه براي مذاكره با تهران در موضوع برنامه هاي دفاعي 
دارند، اظهار داشت: ما در جهت اعتماد س��ازي و مقابله با جنگ رواني 
تبليغاتي كه امريكا و غرب قبل از برجام فراهم كرده بودند وارد مذاكره 
شديم تا نشان بدهيم فضاسازي ها عليه جمهوري اسامي ايران بي پايه 
و اساس است و متعاقب اين موضوع بود كه پس از چندي برجام شكل 
گرفت و قطعنامه 2231 به عنوان ضمانت آن توافق بين المللي در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. وي گفت: آژانس بين المللي 
انرژي اتمي ه��م تاكنون 1۵ مرتب��ه در گزارش هايي ب��ر فعاليت هاي 
صلح آميز هس��ته اي ايران و پايبندي ما به تعهدات برجامي خود صحه 
گذاشته است، اما شاهديم كه طرف های مقابل به كف تعهدات خودشان 
هم به سختي عمل مي كنند و اين قابل قبول نيست كه يك طرف معامله 
كه ما باشيم به همه آنچه متعهد شديم پايبند باشيم و طرف ديگر نه تنها 

چنين كاري نكند بلكه سنگ اندازي هايي را هم بعضاً داشته باشد. 
منصوري با بيان اينكه قرار نيست هميشه ايران هزينه مقابله با خيلي از 
تهديدات منطقه اي و جهاني را بپردازد، افزود: ايران تاكنون در مبارزه 
با تروريسم و مواد مخدر هزينه هاي بسيار سنگيني را پرداخت كرده 
است اما قرار نيس��ت تا ابد، تمام هزينه هاي تأمين امنيت كشورهاي 
منطقه در ابعاد مختلف بر دوش ايران باشد. كشورهاي اروپايي هم بايد 
در اين موضوع شريك ايران شوند تا اين قبيل تهديدات دامنگير آنها 
نشود. وي در خصوص برخي اظهار نظرات كشورهاي اروپايي و امريكا 
مبني بر درخواس��ت مذاكره با ايران در موضوع��ات دفاعي و نظامي، 
بيان كرد: ما نمي توانيم در خصوص موضوعات حياتي خود با ديگران 
مذاكره اي داشته باشيم و اينها جزو مسائل سياسي به حساب نمي آيند 
و به هيچ وجه قابل مذاكره با هيچ طرف خارجي نيست. منصوري در 
پايان خاطرنشان كرد: ما اگر در مواضع خود مستحكم باشيم اروپايي ها 
كه خودشان مي دانند موضع آس��يب پذيري دارند، خودشان با تغيير 
مس��ير تاش مي كنند به تعهداتش��ان در برجام پايبند باشند اما اگر 
چنين مواضعي نداشته باشيم قطعاً اروپايي ها كماكان به دنبال خريد 

زمان از طرق مختلف خواهند بود.

قدیري ابيانه: منبع هزینه های انتخاباتی مشخص شود
كس�انيكهمس�ئولیتميپذیرند،اع�الممیزاندارایيش�ان
ب�هق�وهقضائی�هنبای�دكفای�تكن�دبلك�هبای�دوضعی�ت
ماليش�ان،می�زانوامه�ايدریافت�ي،پرداخ�تمالی�ات
و...چ�هس�المی�اغیرس�المب�رايم�ردمش�فافباش�د.
محمدحسن قديري ابيانه، كارشناس مسائل سياسي در گفت و گو با 
فارس، با اشاره به تدوين آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي 
مقامات و مسئوالن اظهار كرد: تدوين اين آيين نامه از سوي قوه قضائيه 
امر مثبت و خوبي بود كه مي تواند تا حدودي جلوي مفاسد مسئوالن 
را بگيرد. اين قانون به ضرر كساني است كه مال اندوزي هاي نامشروع 
داشتند و از رانت ها استفاده كردند و به نفع مديراني است كه صادقانه 
عمل كردند. اين كارشناس مسائل سياسي تصريح كرد: اين پرسش 
مطرح مي شود كه چرا در دوره هاي گذشته اين قانون اباغ و اجرايي 
نشد؟ قوه قضائيه موظف به اعمال قانون اس��ت و اين دستور العمل 
براي اباغ قانون اس��ت، اما معتقدم بايد قوانين ديگري هم توس��ط 
مجلس شوراي اسامي تصويب شود تا قوه قضائيه بتواند آن را اعمال 
كند. كساني كه مسئوليت مي پذيرند، وضعيت مالي شان بايد براي 

مردم شفاف باشد، يعني اعام ميزان دارايي شان به قوه قضائيه نبايد 
كفايت كند، بلكه بايد وضعيت مالي شان چه سالم يا غيرسالم شفاف 
باشد. قديري ابيانه اظهار كرد: مردم بايد بدانند فردي كه مسئوليت 
را پذيرفته داراي چه ميزان ثروت است، چه مقدار حقوق مي گيرد، 
چه مقدار وام و با چه شرايطي دريافت كرده و حتي چه ميزان ماليات 
پرداخت كرده است، اين شفافيت به سامت موضوع كمك مي كند، 
چراكه هر فردي چه خوب يا چه بد، دشمناني دارد و مخالفانش سعي 
مي كنند از او مچ گيري كنند و همين تاش براي مچ گيري س��بب 

مي شود تا افراد حواس شان جمع باشد كه دست از پا خطا نكنند. 
وي ادام��ه داد:  به خصوص كس��اني ك��ه در انتخابات)مجلس و 
رياست جمهوري( قصد ش��ركت دارند، خوب اس��ت كه اموال، 
دارايي، حقوق و پاداش هاي ش��ان اعام عمومي ش��ود و اين امر 
نه به عنوان ي��ك اختيار بلكه بايد ب��ه عنوان يك الزام باش��د تا 
هزينه هاي انتخاباتي شان مش��خص شود. اين كارشناس مسائل 
سياس��ي تصريح كرد: كس��اني كه بي��ش از حقوق چهارس��اله 
نمايندگي شان)حقوق قانوني شان( براي ورود به مجلس هزينه 

مي كنند، براي جبران هزينه ها اصوالً در معرض فساد قرار دارند. 
وي بيان كرد: در همين قانون آمده است كه افشاي اطاعات مسئوالن 
جرم است، البته مجمع تشخيص مصلحت نظام الحاقيه روي اين قانون 
آورده اما اين پرسش مطرح مي شود كه چرا بايد جرم باشد؟ عنوان 
شده است كه اگر فردي مايل باش��د، خودش ميزان دارايي هايش را 
اعام كند. اگر خودش خواست ميزان دارايي اش را اعام كند، اشكال 
ندارد اما رسانه هاي گروهي بايد به گونه اي افكار عمومي را آماده كنند 
كه اگر كسي حاضر نشد تا خودش ميزان اموال و گزارشي كه به قوه 

قضائيه داده را  افشا كند، مردم از رأي دادن به او پرهيز كنند. 
قديري ابيانه تصريح كرد:  در بسياري از كشورها حتي امريكا مشخص 
است كه هر فردي چقدر درآمد دارد و چقدر ماليات مي پردازد. اين 
شفافيت جنبه ضدفساد دارد، البته نه آنكه در آن جوامع فساد نيست 

اما اينها بازدارنده است. 
آقايرئیسيازخودشانشروعكنند

وي بيان كرد: با اطاع از ساده زيستي و سامت آيت اهلل رئيسي به او 
پيشنهاد مي كنم به تأسي از امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري 

كه زندگي ساده اي دارند و اموال شان مشخص بوده و بسيار ناچيز و 
ساده زيست هستند، دارايي هاي شان را اعام كنند. اگر آقاي رئيسي 
از خودشان آغاز كنند، اين امر تبديل به رويه مي شود تا مسئوالن هم 
به اعام ميزان دارايي شان بپردازند. انتشار اين اموال به شناخت بهتر 

مردم از سامت كار او كمك مي كند. 
اين كارشناس سياسي تصريح كرد: مردم از رئيس جمهور و مسئوالن 
فعلي و گذش��ته قوه قضائيه بخواهند تا اموال ش��ان را اعام كنند. 
مطالبه رس��انه ها از مس��ئوالن براي اعام دارايي از اهميت بااليي 
برخوردار است. كس��اني كه ثروت هزار ميلياردي دارند، منشأ اين 
اموال را هم بايد به طور مشخص اعام كنند كه دقيقاً از كجا آورده اند. 
بايد مشخص شود كه مسئوالن عضو چه شركت هايي هستند و اين 
ش��ركت ها چه قراردادهايي با طرف هاي دولتي و حكومتي دارند. 
اين امر بايد جزو تحقيقات و بررسي هاي مبارزه با فساد قرار بگيرد، 
چون برخي از افرادي كه مسئوليت دارند، پروژه ها را به شركت هايي 
واگذار مي كنند كه خانواده هايشان عضو آن شركت هستند و گاهي 

خودشان عضو آن شركت ها شده اند.

ت�اجای�يك�هوزارتكش�ورآمادگ�يداش�تهباش�د،
امكان�اتالزمفراه�مباش�دوامنی�تانتخاب�اتتأمی�ن
ش�ود،آم�ادهبرگ�زاريانتخاب�اتالكترونیك�يهس�تیم.
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در 
نشست خبري روز گذشته خود توضيحاتي در مورد دو اليحه مهم 

و نيز انتخابات مجلس پيش رو داد. 
وي با اش��اره به بررس��ي اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان در 
شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: در تبصره ۹ اليحه حمايت از 
اطفال و نوجوانان اشاره شده است كه هرگاه بي توجهي يا سهل 
انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده ش��ود، حس��ب 
مورد به مجازات مندرج در اين قانون متهم مي شوند و بحث اين 
بود كه اگر در جايي كه والدين مكلف هس��تند و وظيفه قانوني 
و ش��رعي دارند اما تكاليف خود را عامداً انجام ندهند، وضعيت 
به چه صورت مي شود؟ كه فقهاي شوراي نگهبان اعام كردند 
در اين صورت خاف شرع است و والدين مكلف هستند وظايف 

خود را به درستي انجام دهند. 
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: ايراد ديگري وجود داشت 
مبني بر اينكه در ماده 1۷ مطرح شده بود كه اگر كودك يا نوجوان 
در معرض خطر قرار گرفته اس��ت و والدين مي توانند او را نجات 
دهند، در اين وضعيت چه اتفاقي مي افتد؟ اين دو ايرادي كه شوراي 
نگهبان به اليحه حمايت از اطفال و نوجوانان گرفته، براي حمايت از 

كودكان و نوجوانان و به نفع آنان است. 
كدخدايي با اشاره به بررسي اليحه اصاح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
اظهار داش��ت: اين اليحه اصوالً مورد قبول هر فرد دلس��وزي 

اس��ت و كليت قانوني هم كه فعًا داريم، با اي��ن اليحه تفاوتي 
نمي كند، البته تشريفاتي در قانون فعلي وجود دارد كه مجلس 
آن تشريفات را حذف كرد و اعضاي شوراي نگهبان معتقد بودند 
در ماده واحده اين اليحه مباحث كيفري و مس��ائل امنيتي به 
طور مطلق از متن مصوبه حذف شده است و اين مسئله را خاف 

موازين شرع تشخيص دادند. 
توضیحدرمورددیداربایكبازیگر

كدخدايي در خصوص ديدارش با پ��گاه آهنگراني، گفت: او به 
همراه يكي ديگر از همكاران رس��انه اي، جهت تهيه مستندي 
به ش��وراي نگهبان مراجعه كرد و درخواست مصاحبه داشتند، 
بنده هم قبول كردم. در پايان مصاحبه به وي پيشنهاد حضور در 
شوراي نگهبان در زمان انتخابات را دادم. شوراي نگهبان در اين 
خصوص نگراني ندارد. سخنگوي ش��وراي نگهبان در خصوص 
طرح برخي اتهامات عليه ش��وراي نگهبان درباره انتخابات ۸۸ 
گفت: مملكت ما، مملكت آزادي است. هر كسي هر روز حرفي 

مي زند و معيار مش��خصي ندارد. اگر اين ح��رف، توهين و افترا 
باشد، گوش ما از اين حرف ها نمي شنود. انتخابات ۸۸، انتخابات 
سالمي بود، اعام نظر هم شد. ما توجهي به اظهارات برخي افراد 
نداريم. سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اظهارات محمدرضا 
خاتمي در دادگاه خاطرنشان كرد: وي برود حرف هايي كه زده، 
ثابت كند، ما هم پاس��خ مي دهيم، بايد اول مدارك متقن ارائه 

دهند، حرف هايشان اهميتي ندارد. 
معیارهايصالحیتكاندیداها

همانمعیارهايقانونياست
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در مورد معيارهاي 
ش��وراي نگهبان در انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي براي 
بررسي صاحيت ها، گفت: شوراي نگهبان هميشه معيارهاي 
قانوني را مدنظر دارد. مفاس��د اقتص��ادي، اخاقي و ضديت با 
نظام و حاكميت، هميشه مد نظر شوراي نگهبان براي بررسي 

صاحيت ها بوده است كه در قانون انتخابات نيز وجود دارد. 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اصاح قانون انتخابات نيز گفت: 
قانون انتخابات، قانون كارآمد و منطبق با نيازهاي امروز نيست. 
تاش هايي براي اصاح صورت گرفت اما به نتيجه نهايي نرسيد. 
اميدواريم اصاح قانون انتخابات انجام شود و نظام انتخابات از 

مشكات موجود نجات يابد. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به س��ؤالي در مورد برگزاري 
انتخابات مجلس شوراي اس��امي به صورت الكترونيكي گفت: تا 
جايي كه دوستان در وزارت كشور آمادگي داشته باشند، امكانات 
الزم فراهم باش��د و امنيت انتخابات تأمين ش��ود، آماده هستيم. 
هماهنگي هاي خوبي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور وجود دارد 

و در مورد امنيت هم كارشناسان ما بررسي مي كنند. 
افترازدنهادربررسيصالحیتنمایندگانمجلس

تأثیرميگذارد
وي در پاسخ به سؤال ديگري پيرامون شكايت شوراي نگهبان از 
محمود صادقي نماينده مردم تهران و تأثير آن در بررسي صاحيت 
وي در انتخابات آينده مجلس گفت: او افترايي به شوراي نگهبان 
زده است، ما خواستيم در مجلس پاسخ دهند، اين امر مغاير با اصل 
۸۶ نيست و نماينده نمي تواند مرتكب جرم شود. اگر نتواند اين افترا 
را ثابت كند، در بررس��ي صاحيت او تأثير دارد، چون دروغ گفته 
است. كدخدايي در پاسخ به سؤالي در خصوص هجمه اصاح طلبان 
تندرو به شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان فقط وظايف قانوني 
خود را انجام مي دهد. ما نگراني نداريم كه كسي بگويد در انتخابات 
شركت مي كنيم يا نه، مردم هم گوششان بدهكار اين مسائل نيست. 

اين اظهارات »قوروم قوروم هاي« اول انتخابات است. 
ش�وقومیليبرايتوس�عهاختیاراتووظایفخود

نداریم
كدخدايي در پاس��خ به س��ؤال ديگري مبني بر نظارت شوراي 
نگهبان بر انتخابات ش��وراها، گفت: ما ش��وق و ميلي به توسعه 
اختيارات و وظايف خود نداريم. قانون اساسي نيز چنين اختياري 
را براي شوراي نگهبان قائل نيست. در اجرا نيز ما قادر به نظارت 
بر انتخابات ش��وراها نيستيم. وي در پاس��خ به سؤال ديگري در 
خصوص استعفاي مديران بازنشس��ته براي حضور در انتخابات 
مجلس، به  رغم تخلف آنها مبني بر حضور در ِسَمت هاي دولتي 
گفت: اگر تخلف قانوني باشد و به دست ما برسد، بر اساس قانون، 

نسبت به صاحيت آنها عمل خواهيم كرد.

سخنگويشوراينگهبان:

آماده برگزاري انتخابات الكترونيكي هستيم

گزارش  2 

ضرورتنقشپذیريمجلسدرتقابلبااقداماتضدایرانياروپا

مجلس با قوانين جديد واردات از اروپا را محدود کند
چنديپیشبودكهبرخ�ينمایندگانمجلس
ش�وراياس�الميبهدلیلنقضبرجامتوس�ط
امریكاوخروجاینكشورازتوافقنامهوهمچنین
عدماجرایيش�دنتعهداتبرجاميتوس�ط
اروپا،خبرازطرحيتحتعنوان»الزامدولتبه
اقداممتقابلدربرجام«بهمیانآوردندتااثبات
كننداینمجموعهنیزميتواندنقشفعالتري
درجهتممانعتازتضعیفحقوقپایمالشده
ای�راندرتواف�قهس�تهايداش�تهباش�د.
تاش برخ��ي از منتخب��ان ملت ب��راي تصويب 
قانوني تحت عنوان »الزام دول��ت به اقدام متقابل 
در برجام« تنها در حد يك شعار مانند بسياري از 
شعارهاي سياسيون باقي ماند و كم كاري مجلس 
در برج��ام و مقابله با اقدام��ات ضدايراني امريكا- 
اروپا در حال چهار س��اله شدن اس��ت. جالب اين 
است طي 3/۵سال كه از عمر برجام گذشته است 
مجلس شوراي اسامي تنها به گزارش دهي شش 
ماهه درباره برجام و قرائ��ت آن از تريبون مجلس 
بسنده كرده اس��ت و هيچ گاه نتوانسته آنطور كه 
بايد بر اس��اس وظايف و اختياراتي كه بر اس��اس 
قانون اساس��ي در اختيار دارد، به عنوان يك اهرم 
نظارتي بر دولت و وزارت خارجه كش��ور نظارت و 
مذاكره كننده كشورمان را وادار به تحركات مؤثر 
در عرصه تقابل با نقض برجام و عدم اجراي تعهدات 
طرف هاي غربي كند. اغماض و ساده انگاري مجلس 
در عرصه نظارتي در جهت كمك دهي به دولت با 
ابزار فش��ارهاي مرس��وم پارلماني به دولت، امروز 
به مرتبه اي رسيده اس��ت كه حتي هيئت رئيسه 
مجلس از قرائت گزارش شش ماهه مجلس درباره 
برجام نيز سر باز زده و همين مسئله واكنش برخي 

نمايندگان را به دنبال داشته است. 
هیئترئیس�هقرائتگ�زارشبرجاميرا

متوقفكردهاست
حجت االس��ام مجتبي ذوالن��ور رئي��س كميته 
هس��ته اي مجلس با اش��اره ب��ه بازدي��د اعضاي 
كميسيون امنيت ملي مجلس از تاسيسات هسته اي 
كش��ورمان و تاكيد بر اينكه بازديدهايی كه انجام 
مي شود فايده اي ندارد، گفت: اعضاي كميسيون 
به اين دليل از تاسيسات هسته اي بازديد مي كنند 
كه در گزارش ش��ش ماهه  مجلس از نحوه اجراي 
برجام آخرين وضعيت اي��ن مراكز را ذكر كنند اما 
زماني كه اين گزارش��ات در صحن علني پارلمان 
قرائت نمي شود چرا بايد از اين مراكز بازديد كنيم. 
وي با اعام اينكه تاكنون كميته هسته اي مجلس 

دو گزارش شش ماهه تدوين و تقديم هيئت رئيسه 
پارلمان كرده اس��ت، اف��زود: گويا هيئت رئيس��ه 
مجلس قرائت اين گزارش ها را در مجلس متوقف 
كرده اس��ت. ذوالنور با بيان اينك��ه موضوع توقف 
قرائت گزارش برجامي مجلس را از رئيس مجلس 
و هيئت رئيس��ه پارلمان پيگيري كرده ايم كه آنها 
پاسخ مناسبي نداده اند، اظهار داشت: هيئت رئيسه 
كميسيون نيز بايد پيگيري هايی در اين زمينه از 
هيئت رئيسه مجلس داشته باشد تا هرچه سريع تر 
اين گزارشات در صحن علني پارلمان قرائت شود. 
قوانینيك�هوارداتازاروپ�اوامریكارا

ميتواندمحدودكند
مجلس شوراي اس��امي نه تنها در نقش آفريني 
دوران پس��ابرجام و بعد نظارت بر رفتار دولت در 
مداراي بحث برانگيز با امريكا- اروپا درباره اجراي 
برجام، نامناس��ب عمل كرده بلكه حت��ي در بعد 
تصويب قوانيني كه بتوان به واس��طه  آن از حقوق 
جامعه ايراني حفاظت كرد نيز وارد عمل نشده است 

در صورتي كه نمايندگان مجلس مي توانستند طي 
سه سالي كه از عمر اين مجلس مي گذرد مجموعه 
قوانيني را به تصويب برس��انند كه طبق آن دولت 
ملزم به كاهش واردات برخ��ي كاالهاي خاص از 
امريكا- اروپا ش��ده و منافع اقتصادي آنها از توافق 

هسته اي را كاهش دهد. 
بررسي داده هاي گمرك ايران و طبق گزارش پايگاه 
خبري الف طي 10 س��ال اخير نشان مي دهد كل 
واردات ايران در سال 13۸۶ حدود 4۸/4ميليارد 
دالر بوده كه 31درص��د آن )1۵/2ميليارد دالر( 
از اتحاديه اروپا وارد ش��ده اس��ت. همچنين روند 
مبادالت ايران و اتحاديه اروپا نش��ان مي دهد طي 
10سال اخير ايران با جايگزيني بازارهاي ديگري 
چون چين، ام��ارات، تركيه، هند، روس��يه و... تا 
حدودي از وابس��تگي به واردات كاالهاي اتحاديه 
اروپا كاس��ته اس��ت، به طوري كه س��هم واردات 
كش��ورمان از اتحاديه از 31درصد )1۵/2ميليارد 
دالر( در س��ال 13۸۶ به 20درص��د )11ميليارد 

دالر( در سال 13۹۶ كاهش يافته است. 
بر اين اساس بيشترين ميزان واردات ايران در بين 
س��ال هاي 13۸۶ تا ۸۸ )بين 21 تا 31 درصد( و 
كمترين ميزان آن در س��ال هاي 13۹1 تا 13۹4 
بوده اس��ت، به طوري كه مي��زان واردات ايران از 
1۶ميلي��ارد دالر در س��ال 13۸۷ به ح��دود ۶ تا 
۷ميليارد دالر در سه سال 13۹2، 13۹3 و 13۹4 
رس��يده بود كه در پس��ابرجام اين ميزان در سال 
13۹۵ به ۸/2ميليارد دالر و در سال 13۹۶ نيز به 

حدود 11ميليارد دالر رسيده است. 
به هر حال آمارهاي گمرك ايران نش��ان مي دهد 
مجموع واردات ايران از 2۸ عضو اتحاديه اروپا در 
بهترين حالت خود 31درصد )س��ال 13۸۶( و در 
كمترين حالت خود به 14درصد در س��ال 13۹3 
رس��يده و در س��ال 13۹۶ نيز حدود 20درصد از 
مجموع كل واردات ايران از 2۸ كشور عضو اتحاديه 
اروپا وارد شده است. اين در حالي است كه در سال 
13۹۶ حدود 24درصد از اقام مورد نياز ايران از 

چين و 1۹درصد آن از امارات وارد شده است. 
انتقاد از برجام توسط برخي از نمايندگان خوش بين 
به توافق نيز طي هفته هاي اخير رونق چشمگيري 
داشته است به طوري كه به عنوان نمونه عاءالدين 
بروج��ردي در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، ب��ا بيان 
اينكه 30روز از مهل��ت دو ماهه ايران به اروپا براي 
اجراي تعهدات برجام به رغم خروج امريكا از اين 
موافقتنامه گذشته و هنوز شاهد اقدام چشمگيري 
از آنها نبوده ايم، گفت: جمهوري اس��امي موضع 

خود را در اين خصوص به صراحت اعام كرد. 
نماين��ده مردم بروج��رد و اش��ترينان در مجلس 
شوراي اس��امي بر همين اساس تصريح كرد: اگر 
اروپايي ها در ي��ك ماهي كه از فرص��ت آنها باقي 
است، اقدام مهمي در زمينه برجام صورت ندهند 
به طوري كه جمهوري اس��امي بتواند به راحتي 
معامات اقتصادي و تجاري خود را با كشورها پيش 
ببرد و مشكات بانكي نيز حل شود، با قاطعيت گام 

بعدي را برمي دارد. 
وي اضاف��ه مي كند: فش��ار امريكا ب��ه دولت ها و 
ش��ركت هاي اروپايي ب��راي عدم اج��راي برجام 
روز به روز بيش��تر و همين امر باعث ش��ده است 
اروپايي ها توان مقابله با امريكا را نداش��ته باشند 
و عملكردي از خود نش��ان دهند كه ناشي از اين 
فشارهاست در حالي كه جمهوري اسامي و ساير 
كش��ورهاي دنيا اين انتظار را از اتحاديه دارند كه 
به صورت مس��تقل از امريكا درباره مراودات خود 

تصميم گيري كنند. 
بروج��ردي خاطرنش��ان ك��رد: برخ��ي اقدامات 
مسكن گونه از س��وي اروپا در يك ماه اخير انجام 
شد اما در نهايت اگر اين اقدامات از نظر جمهوري 
اس��امي اجراي تعهدات برجام نباشد قابل قبول 
نبوده و ايران وارد فاز ديگري در برجام خواهد شد. 

منافعاقتصادياروپارامحدودكنید
بعد از بياني��ه ش��وراي عالي امني��ت ملي مبني 
بر تعيي��ن ضرب االج��ل ۶0روزه به كش��ورهاي 
اروپايي ني��ز كماكان نمايندگان مجلس نس��بت 
به عدم اقدامات جدي اروپا بع��د از خروج دولت 
اياالت متحده امريكا از برجام گايه مند هس��تند 
و در ش��رايطي كه مي توانند با طرحي دوفوريتي 
قوانيني ك��ه منافع اقتصادي اروپ��ا و امريكا را در 
برجام با چالش هاي مهمي مواجه و دولت را وادار 
به تغيير رفتار حقيقي در مقابل اين كشورها كند، 
به تصويب قوانيني مانند »استاني شدن انتخابات« 

تمركز كرده اند.

   گزارش  یک

فاطمهعرفانیان

   خبر


