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احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در صفحه 
شخصي خود در توئيتر در مورد شكايت نعمت زاده نوشت: آقاي 
نعمت زاده در پاسخ به افش��اگري ها مي گويند قبال از توكلي 

شكايت كرده ام اما چرا توضيح نمي دهند نتيجه آن شكايت چه شد. 
----------------------------------------------------------

منشرسانههايانقالبي
محمدسعيد احديان مدير مسئول روزنامه خراسان در حساب كاربري خود در 
توئيتر درباره گران شدن بنزين نوشت: بهترين فرصت براي زدن دولت و اصالحات 
االن بود اما رسانه هاي انقالبي نش��ان دادند كه در تصميمات ملي جرياني عمل 
نمي كنند اما ناجوانمردي است اون ها آقا رو سيبل عصبانيت مردم قرار دادند يا 

گراني بنزين را كار سران قوا و بسته حمايتي را كار دولت اعالم كردند. 
----------------------------------------------------------

اگهدردورانقاليباف،برفتهرانراقفلميكرد،واكنشهاچيبود؟
محمد پاداش، فعال رسانه اي در حساب كاربري خود در توئيتي درباره بارش برف 
و قفل شدن خيابان هاي تهران نوشت: فرض كنيد تو دوران قاليباف برف تهران 

رو قفل مي كرد، واكنش ها اين جوري بود:
شرق: كدام مديريت، كدام جهاد، استعفا بدهيد

اعتماد: زهر قاليباف در كام ملت 
آفتاب يزد: مرثيه پايان تاريخ

آرمان: و اينك آخرالزمان
تاجزاده: قم بايد پاسخگو باشد
زيباكالم: خودكشي بايد كرد.

----------------------------------------------------------

بياناترهبرانقالبدرخصوصشخصيتعالمهطباطبايي
صفحه اينستاگرام »تاريخ ايران و جهان« از صفحات وابسته به 
دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، همزمان با 
فرارسيدن سالروز ارتحال عالمه طباطبايي، بخشي از بيانات 
رهبر معظم انقالب در خصوص ش��خصيت ب��زرگ اين عالم 

برجسته دنياي اسالم را منتشر كرد. 
رهبر انقالب: »وقتي قيد عدم تعبد را جزو قيود حتمي روشنفكري ذكر مي كنند، 
نتيجه اين مي شود كه عالمه طباطبايي، بزرگ ترين فيلسوف زمان ما كه از فرانسه 
فالسفه و شخصيت هاي برجسته اي مثل »هانري كربن« به اينجا مي آيند و چند 
سال مي مانند تا از او استفاده كنند، روشنفكر نيست اما مثاًل فالن جوجه  شاعري 
كه به مباني مذهب و مباني س��نت و مباني ايراني گري اعتق��ادي ندارد و چند 
صباحي هم در اروپا يا امريكا گذرانده، روشنفكر است و هرچه در اروپا بيشتر مانده 
باشد، روشنفكرتر است! ببينيد چه تعريف غلط و چه جريان زشت و نامناسبي به 

نام روشنفكر در ايران ايجاد شده بود!« 

سخنگويكميسيونامنيتمليمجلس:
برخورد با بازرس متخلف

 بر اساس قانون »NPT« بود 
باب�ازرسمتخلفآژان�سبينالملل�يانرژي
هستهايبراس�اسقانونNPTبرخوردشد.
سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به ممانعت از ورود يكي از بازرسان 
آژان��س بين المللي انرژي هس��ته اي به يكي از 
تاسيسات هسته اي كشور گفت: انتخاب بازرسان 
طبق پروتكل بر عهده جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت و اگر عنصر نابابي ميان آنها باش��د و به 

داليلي مجاز به ورود نباشد، دولت ايران مي تواند مانع ورود آن بازرس شود.  
نماينده مردم ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
اخيراً شنيده شده كه يكي از اعضاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي، آلوده 
به مواد هسته اي بوده كه به طور قطع حضور اين فرد براي صنعت هسته اي 
كشور مضر خواهد بود و جمهوري اسالمي بر اساس حق قانوني خود، مانع 
ورود اين فرد به مراكز هسته اي كش��ور شده است و در اين خصوص آژانس 

بايد پاسخگو باشد. 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تصريح كرد: بر 
اساس پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي، ايران مي تواند مانع حضور 
فرد يا افرادي شود كه به مواد هسته اي آلوده شده باشند، بنابراين آژانس به هيچ 
وجه نمي تواند فشاري در اين خصوص به اين وارد كند، زيرا اين حقي است كه 

جمهوري اسالمي بر اساس قانون و پيمان مذكور دارد. 
----------------------------------------------------------

وزارت اقتصاد
 برنامه اي براي جنگ اقتصادي ندارد

مابايديكمجموعهايراب�رايرفعياكاهش
اثراتنامطلوبتحريمهاداشتهباشيم،كاهش
اثرتحريمهاميتواندبهآرامشمردمكمككند.
غالمعلي جعفر زاده ايمن آبادي در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به لزوم تشكيل ستاد جنگ اقتصادي 
در مقابل تحريم هاي ضدايراني گفت: اعتقاد دارم 
آنطور كه بايد و ش��ايد در مورد جنگ اقتصادي 
خوب نتوانسته ايم گارد جنگي و دفاعي بگيريم. 

وقتي امريكا و دشمن مقابل ما در خزانه داري س��تاد تشكيل مي دهد و گروه 
مقابله با ايران ايجاد مي كند و نيروهايي را از مراكز مختلف حدود ۱۷۰نفر جمع 
مي كند، انديشكده تشكيل مي دهد كه امور ايران را لحظه به لحظه مطالعه و 
رصد كنند و اين اطالعات را به ترامپ انتقال دهند، اين يك جنگ واقعي است 

و تنها مدل آن تغيير كرده است.  
عضوكميس��يون برنامه و بودجه مجلس ب��ا تأكيد براينكه بايد باور داش��ته 
باشيم كه دشمن جنگ تمام عيار اقتصادي را آغاز كرده است، مطرح كرد: در 
مقابله با جنگ اقتصادي نمي خواهيم بگوييم كه در كش��ور هيچ كاري انجام 
نش��ده، اما مي خواهم بگويم كه هركس هركاري تش��خيص داده انجام داده 
و منسجم و همگن نبود و فرماندهي هم واحد نداش��ته است. به شكل بايد و 
شايد وزارت اقتصاد كه هدف اصلي اين جنگ است، برنامه ريزي ويژه ندارد و 
ساير وزارتخانه ها هم به صورت عادي كارشان را انجام مي دهند و هدف گذاري 

مشخصي نداشته اند.  
جعفرزاده ايمن آبادي با اشاره به اينكه پذيرفتن يا نپذيرفتن FATF در ارتباط 
بين ايران با كشورها و در مبادالت مالي و اقتصادي كشور تاثيرگذار است، مطرح 
كرد: اينكه مردم زير فشار رواني نباشند، خوب است اما نبايد نسبت به اين جنگ 

واقعي بي تفاوت بود. 
 وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها درباره ايجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتي 
هشدار داده اند، ادامه داد: قطعاً اينكه بعضي جاها ضربه خورديم و خزانه خالي 
شد و با يك تغيير دالر مشكالت اقتصادي به  وجود آمد، نشان دهنده اين بود كه 
ما آمادگي نداشتيم. به رغم اينكه سيستم اطالعاتي ما مي تواند هشدارهاي الزم 
را براي تحريم هاي بعدي بدهد، ما آمادگي الزم را نداريم و در مورد اين اقدامات 

منفعل عمل مي كنيم.  
جعفرزاده ايمن آبادي با بيان اينكه اثرات تحريمي در درازمدت خود را نش��ان 
مي دهد، تأكيد كرد: تحريم اثرات نامطلوب و بس��يار ب��دي دارد، ما بايد يك 
مجموعه اي را براي رفع يا كاهش اثرات تحريم ها داش��ته باشيم، كاهش اثر 
تحريم ها هم مي تواند در جاي خودش مؤثر باشد و به آرامش مردم كمك كند. 

   کوتاه

الحاق سازمان زندان ها به وزارت كشور
 مشكلي را حل نمي كند

طراحانجداييس�ازمانزندانهاازقوهقضائيهوالحاقبهوزارتكش�ورمعتقدند
كهفضايكافيبرايزندانياندركش�وروج�ودنداردكهالبتهاي�نموضوعبههيچ
وج�هپذيرفتنينيس�تچراك�هراهح�لآنافزايشبودج�هدراينزمينهاس�ت.
محمدعلي پورمختار عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، درباره اعالم وصول طرح انتزاع س��ازمان زندان ها از قوه قضائيه و الحاق به وزارت 
كشور، گفت: در امر زندان ها سه موضوع همزمان دنبال مي شود كه موضوع اول مربوط به 
فيزيك س��اختمان و محل نگهداري و خدمات ارائه ش��ده به زندانيان و مسائل آموزشي و 
تربيتي است.  پورمختار افزود: بخش دوم مربوط به زنداني است كه موضوع پرونده و جرم و 
حادثه بر عهده قوه قضائيه بوده و در همين راستا دستگاه عدليه بايد درباره زنداني و مرخصي 
و عفو و تخفيف مجازات وي تصميم گيري كند.  عضو كميس��يون قضايي مجلس تصريح 
كرد: امر قضايي پرونده هم موضوع سوم مربوط به زندان است. نحوه و چگونگي صدور رأي 
و سرانجام آن ذيل اين موضوع است. تمامي موارد باال به يكديگر تنيده است و به هيچ وجه 
قابليت تفكيك از يكديگر ندارد.  وي گفت: اينكه ارگان و سازمان و نهاد ديگري زنداني را به 
محل نگهداري مدنظر خودش ببرد و جاي ديگر مديريت امر زنداني و پرونده وي را بر عهده 
داشته باشد و ارگان ديگري نقل و انتقال آن را بر عهده داشته باشد همگي را دچار دردسر و 
مشكل خواهد كرد.  پورمختار گفت: طراحان انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائيه و الحاق 
به وزارت كشور معتقدند كه فضاي كافي براي زندانيان در كشور وجود ندارد كه البته اين 
موضوع به هيچ وجه پذيرفتني نيست چراكه راه حل آن افزايش بودجه در اين زمينه است، 
ضمن اينكه اگر سازمان زندان ها به وزارت كشور الحاق شود مشكلي را در اين زمينه حل 
نخواهد كرد. قطعاً قوه قضائيه مخالف اين طرح و پيشنهاد است.  عضو كميسيون قضايي 
مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پيشنهاد كرديم كه اعتبار ويژه به قوه قضائيه به 
منظور توسعه زندان ها داده شود اما با مخالفت عده اي از نمايندگان روبه رو شد. از سويي بايد 

با استفاده از راه هاي مختلف به سمت كاهش آمار زندانيان برويم. 

 قانون انتخابات
 در جهت مقابله با پول هاي كثيف اصالح شود

يكيازداليلرواجپولهايكثيفدرانتخاباتخألقانونياس�تومعتقدم
قان�ونانتخاب�اتبايددرجه�تمقابل�هباپوله�ايكثيفاصالحش�ود.
ذبيح نيك فر نماينده مردم الهيجان در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
تسنيم با اش��اره به برخي مباحث مطرح ش��ده طي هفته هاي اخير درباره منشأ 
پول هاي كانديداهاي انتخابات، گفت: يكي از نكات حائز اهميت براي كانديداهاي 
انتخابات، منشأ و منبع پول هايي است كه صرف تبليغات شان مي كنند، بايد منشأ 
اين پول ها به طور شفاف مشخص ش��ود.  وي يكي از تبعات شفاف نبودن منشأ 
و منبع پول هاي هزينه شده از سوي كانديداهاي انتخابات را ايجاد رانت و فساد 
دانست و اظهار داشت: وقتي منشأ پول هاي صرف شده براي كانديداهاي انتخابات 
مشخص نباشد، پول  هاي بي حساب و كتاب از س��وي منابع قدرت و ثروت براي 
كانديداها هزينه مي شود.  نماينده مردم الهيجان در مجلس اضافه كرد: هزينه هاي 
بي حساب و كتاب براي كانديداهاي انتخابات، به  خصوص كانديداهاي انتخابات 
مجلس، از سوي منابع قدرت و ثروت موجب مي ش��ود تا اين كانديدا در صورت 
رأي آوري در مجلس، به دنبال اجراي مطامع و خواسته هاي افراد با نفوذ و ثروتمند 
باشد.  نيك فر اضافه كرد: بعضاً مشاهده شده كه در يكي از حوزه هاي انتخابيه، يك 
كانديداي انتخابات مجلس رقمي حدود ۱3ميليارد تومان براي رأي آوري هزينه 
كرده كه اصاًل مشخص نيست اين پول از كجا آمده است. وي با بيان اينكه شوراي 
نگهبان و دستگاه هاي نظارتي بايد نظارت بيشتر و دقيق تري نسبت به پول هاي 
انتخاباتي كانديداها داشته باشند، تأكيد كرد: شفافيت در قانون انتخابات مجلس 
امري ضروري است كه بايد مجلس و دولت نس��بت به آن اهتمام داشته باشند.  
نماينده مردم الهيجان در مجلس در پايان يكي از داليل رواج پول هاي كثيف در 
انتخابات را، خأل قانوني عنوان و خاطرنشان كرد: معتقدم قانون انتخابات بايد در 

جهت مقابله با پول  هاي كثيف اصالح شود. 

امير حاتمي: 
ايران بازي ساز منطقه است

پيش�ينهتحريمه�اياي�راندرح�وزهدفاع�ي
طوالنيتربودهاس�تلكنتج�اربوظرفي�تباعث
ش�دهتادرحوزهدفاع�يكمترينآس�يبراببينيم.
به گ��زارش تس��نيم، امير س��رتيپ حاتمي وزي��ر دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح در نشس��ت تخصصي مقابله با 
تحريم هاي دفاعي، اظهار داشت: دشمن امروز حيات ما را 
هدف گرفته و فراتر از ضربه به ايران اسالمي درصدد حذف 
ما برآمده است. نظام استكبار با تمامي اركان و همپيمانان 

خود از طريق به كارگيري عناصر نفوذي در تالش براي دس��تيابي به زيرس��اخت ها و 
برنامه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مخصوصاً نظامي جمهوري اسالمي ايران است 
و بر اين اساس دسترسي به اطالعات در عرصه جنگ ها و تقابل ها از عناصر اصلي برتري 
در نبردها محسوب مي شود.  امير س��رتيپ حاتمي با اشاره به بصيرت و روشنگري هاي 
مقام معظم رهبري)مدظله العالي( در آگاه س��ازي مسئوالن و مردم و همچنين وحدت 
كلمه در خصوص ايستادگي در برابر نظام سلطه گفت: بحمداهلل توطئه نظام استكباري 
به سركردگي امريكا عليه ايران اسالمي در آوردگاه هاي مختلف با شكست مواجه شده 

است اما دشمن از هيچ فرصتي براي ضربه به كيان كشور دريغ نخواهد كرد. 
وزير دفاع با اشاره به تحريم هاي نظام استكباري عليه ايران اسالمي و راهكارهاي مقابله 
با اين تحريم ها اظهار داش��ت: اين تحريم ها بنا به داليل عميق بنيادي كمرنگ نخواهد 
ش��د و تنها راه مقابله با تحريم هاي امريكا افزايش و توسعه قدرت در تمامي مولفه هاي 
مؤثر به ويژه قدرت دفاعي است.  امير سرتيپ حاتمي با بيان اينكه برخي كشورها بازيگر، 
برخي بازي ساز و برخي پيروي كننده محض هستند، اظهار داشت: امروز ايران اسالمي 
به واسطه قدرت منطقه اي تبديل به يك بازي ساز منطقه اي شده و اين جز با مقاومت، 

اتكا به ظرفيت هاي دروني و توسعه قدرت دفاعي حاصل نشده است. 

درهنگامهايكهبرخيازمتعصبانسرس�خت
ومتعصبتئوري»مذاكرهمس�تقيمباامريكا=
گش�ايشگراقتصاديومعيش�تي«ادامهدادن
برجامرابهضرركشورميدانند،همچنانبانيان
وعلمداراناصلياينتئوريبااجرايطرحهاي
پيچيدهسياس�ي-امنيتيدرتالشهستندتا
بس�تررواني-اجتماعياج�رايگامهايبعدي
طرحچندبعدي»سازش«رااجراييكنندوكشور
راهمچناندرريلتوسعهوابستهگرانگهدارند.
مقامات، رهبران و رس��انه هاي وابس��ته به جريان 
غ��رب زده معتقدند ش��رايط امروز پي��ش آمده در 
مديريت كشور شايد تا ساليان سال، دست ندهد و 
بستر اجتماعي و سياسي امروز كه از انتخابات سال 
رياست جمهوري سال 92 فراهم شده است، تكرار 
نشود كه بتوان بر اساس آن كشور را پاي مذاكرات 

مستقيم با غرب ) همانند برجام( كشاند. 
با ت��ورق روزان��ه روزنامه ه��اي زنجي��ره اي جريان 
تجديدنظرطلب خط خبري »حفظ برجام به عنوان 
الگوي موفق سياست خارجه كش��ور« و »ضرورت 
بازگش��ايي خطوط مذاكرات جديد با امريكا« براي 
پايان دهي به مشكالت في مابين تهران و واشنگتن، 
همچنان پررنگ اس��ت به طوري كه اظه��ار نظر يا 
جهت گيري برخي از سياس��تمداران يا رسانه هاي 
اين جريان ب��ه قدري با اولويت ه��اي عمومي مردم 
فاصله دارد ك��ه انگار سياس��تمداران و رهبران اين 
طيف اساساً در ايران زندگي نمي كنند يا زندگي شان 
از سطحي برخوردار است كه مش��كالت اقتصادي 
و معيشتي مردم به ويژه در سه س��ال اخير را درك 
نمي كنند، به عنوان مثال ص��ادق زيباكالم يكي از 
شخصيت هاي غرب زده اي اس��ت كه دائم از تئوري 
وابس��ته گرايي كش��ور به غرب در قالب »تن دادن 
كشور به خواسته هاي امريكا« دفاع مي كند و آن را 
زمينه پيشرفت كشور مي داند، وی در روزنامه آرمان 
 FATF مي نويسد: »شكي نيست كه عدم الحاق به
زيان ها و هزينه هاي هنگفتي براي كش��ور به دنبال 
خواهد داشت، اما تجربه نشان داده كه مخالفان اين 
لوايح كه غالباً مخالفان دولت هم محسوب مي شوند، 
اگر در نهايت هزينه اي را با عدم تصويب اين لوايح به 
كشور وارد كنند، درصدد انتقاد از دولت برخواهند آمد 
و با استفاده از صداوسيما و ديگر تريبون هايي كه در 
اختيار دارند، تحميل هزينه را به گردن دولت خواهند 
انداخت. آنها خواهند گفت اگر وضع اقتصادي خراب 
است، نه به دليل سياست خارجي تقابلي كه به علت 

عملكرد نامطلوب دولت آقاي روحاني بوده است.« 
در حالي زيباكالم همانند بسياري ديگر از همفكران 
خود ادعا مي كند كه »وضع اقتصادي خراب، نتيجه 
سياس��ت خارجي تقابلي اس��ت« كه دالر 2۰هزار 
توماني و انواع و اقسام مش��كالت اقتصادي كشور 
نظير تورم، گراني، ركود، بيكاري و تعطيلي بسياري 

از كارخانه ها و مراكز توليدي نتيجه سياس��ت هاي 
سياسي و اقتصادي دولت متبوع اين جريان است. 
 ايجادرعبدرجامعه؛سياستيهميشگي

روزنامه اعتماد ديگر روزنامه جريان تجديدنظرطلب 
تالش مي كند ب��ا ايجاد رع��ب در جامع��ه، اتخاذ 
تصميمات مبتني بر منافع ملي در برابر نقض هاي 
مكرر امريكا- اروپا در برج��ام را حاوي هزينه هاي 
بي ش��مار عنوان كن��د و بازگردان��دن تحريم هاي 
ش��وراي امنيت را يكي از پيامدهاي اتخاذ رويكرد 
عقالني در عرصه سياست خارجه عنوان كند. اين 
روزنامه در شماره پنج شنبه خود مي نويسد: »چند 
سناريو پيش روي ايران اس��ت. سناريوی اول آنكه 
جمهوري اسالمي به طور كامل از برجام قطع اميد 
كند... و با ادامه جهش هسته اي، ابزاري براي قدرت 
و بازدارندگي براي خود ايجاد كند... در اين صورت 
به ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد بازمي گردد. 
سناريوی دوم براساس ديپلماسي است، به طوري 
كه ايران با ۱+5 بر س��ر ميز مذاكره بنش��يند و به 
توافقي جديد در كنار برجام دست يابد... سناريوی 

سوم جنگ و درگيري نظامي است.« 
جايروحانيبودمازبرجامخارجميشدم

همانطور كه اشاره ش��د اظهارات متعصبانه جمع 
گس��ترده اي از جريان غ��رب زده داخلي همچنان 

در جهت پيشبرد مستمر تئوري »سازش« با غرب 
است. افرادي كه بر اس��اس نيات مجهول استمرار 
برج��ام و اغماض ه��اي دامن��ه دار دول��ت در برابر 
رفتارهاي ضدايراني امريكا- اروپا را ضدمنافع ملي 
عنوان مي كنند. به عنوان نمونه حسين موسويان، 
معاون سابق روحاني در ش��وراي عالي امنيت ملي 
در گفت وگوي اخير خود بيان مي كند: »حدود سه 
س��ال برجام را به طور كامل اجرا كرد، در حالي كه 
هيچ كدام از ش��ش قدرت جهاني به تعهدات خود 
طبق برجام عمل نكردند، هرچه بيش��تر همكاري 
به خرج داديم، بيشتر تحريم شديم، من با سياست 
فعلي هسته اي دولت آقاي روحاني موافق نيستم، 
من هميش��ه حامي برجام بوده ام، به ش��رطي كه 
طرف هاي مقابل نيز متعهد به آن باش��ند، اگر من 
جاي روحاني بودم، تعهدات ايران درقالب ان پي تي 
را تعليق مي ك��ردم يا مثل ترام��پ از برجام خارج 
مي شدم.« موسويان كه ارشد تيم اسبق هسته اي 
نيز بوده در دوم شهريور ماه امسال ادعا كرده بود كه 
غني سازي  2۰درصد واكنشي ضعيف ازسوي دولت 
قبلي به قطعنامه هاي شوراي امنيت بود، اگر زمان 

احمدي نژاد كاره اي بودم، بمب اتم مي ساختم!
موس��ويان همچنين در هفتم بهمن 9۶ بيان كرده 
بود: »مخالف��ان برجام، بي انصاف��ي كردند، انزواي 

بين المللي امريكا تشديد خواهد شد، جامعه جهاني 
امريكا را محكوم و ايران را تأييد خواهد كرد.« 

دولت۶سالاقتصادرامعطلبرجامكرد
در همين باره حميدرضا فوالدگ��ر در گفت وگو با 
مهر درباره عملكرد اقتصادي دولت پس از شكست 
برجام، گفت: دولت مجموعه ای يكپارچه نيست و 
تيم واحدي برنامه هاي اقتصادي و صنعتي دولت را 
مديريت نمي كند. دولت بخش هاي مختلفي دارد، 
بخش هايي از دولت پس از برجام در راستاي اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي فعال شدند و توجه 
به توليد داخلي دارند. در بخش هايي ش��ركت هاي 
دانش بنيان، معاونت علمي و فناوري، وزارت صمت 
و وزارت اقتص��اد در زمينه كس��ب و كار اقداماتي 
در راس��تاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي انجام 
داده اند. وي با بيان اينكه بخش سياس��ت خارجي 
دولت طي ش��ش سال گذشته كش��ور را در انتظار 
برجام، پسابرجام و »اينستكس« گذاشت، تصريح 
كرد: دولت شش سال، اقتصاد كش��ور را در انتظار 

برجام گذاشت. 
كاهشبيشترتعهداتيكضرورتاست

محمد جمالي نوبندگاني عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي نيز درباره 
گام چهارم كاهش تعه��دات ايران در برجام، گفت: 

اين گام بسيار اساسي است و هر چه گام هاي خود 
را پيش برديم، اقدامات مؤثرتري را انجام داده ايم. 
گام هاي اوليه كاهش تعهدات برجامي هشداردهنده 
بود اما گام چهارم، گامي كاماًل عملي بوده و طرف 
مقابل پيام��ش را دريافت كرده اس��ت. جمهوري 
اسالمي ايران بر اس��اس سياستي منطقي، كاهش 
تعهدات برجامي اش را پيش برده است و نبايد تير 

آخر را در ابتدا پرتاب كنيم. 
جمالي نوبندگاني خاطرنش��ان كرد: م��ا با جامعه 
جهاني روبه رو هس��تيم و بايد بر همين اساس پيام 
جمهوري اس��المي ايران ج��زء به ج��زء به گوش 
جهانيان رسانده شود تا آنها بر همين اساس حرف 
جمهوري اسالمي را مطلع ش��ده و با ايران همگام 
و همسو ش��وند.  وي تصريح كرد: بايد در گام هاي 
برداشته شده در گذشته يا در آينده جامعه جهاني را 
از نظر حقوقي قانع كنيم تا آنها ما را همراهي كنند. 
بعد از اينكه ترامپ ۱/5سال پيش از برجام خارج شد 
ما همچنان در برجام حضور داشته و تعهداتمان را 
انجام داديم تا اينكه گام هاي كاهش تعهدات را آغاز 
كرديم، البته ما تمامي اقدامات را بر اساس مواد 2۶ 
و 3۶ برجام پيش برده و جامعه جهاني را از كاهش 

تعهداتمان آگاه كرده ايم. 
جمالي نوبندگاني گفت: نباي��د در كاهش تعهدات 
برجام��ي ش��تاب زده و هيجان��ي از برج��ام خارج 
مي ش��ديم تا جامعه جهاني ما را همسنگ ترامپ 
و امريكا ق��رار دهد.  وي گفت: ب��راي اجراي برخي 
گام هاي كاهش تعهدات برجامي نيازمند زمانبندي 
خاص��ي بوديم تا آن اق��دام را به مرحل��ه عملياتي 
رس��انيم چراكه اجراي برخي اقدام��ات مربوط به 
مسائل فني با تكنولوژي باالست.  عضو كميسيون 
امنيت ملي مجلس گفت: در طول چهار گام برداشته 
شده، جامعه جهاني را متوجه حق و حقوق جمهوري 
اسالمي در برجام كرده و بر همين اساس بي تعهدي 
امريكا نسبت به برجام را نشان داده و هم اروپايي ها 

را در انفعال قرار داده   ايم.
هر چه گام هاي كاهش تعهدات برجامي جلوتر برود 
ما به سمت و سوي پايان برجام نزديك خواهيم شد، 
به طوري كه كم كم به غني سازي 2۰درصد خواهيم 
رسيد. وقتي به مرحله آغاز برجام برسيم ديگر دليلي 

ندارد به تعهدات ذيل آن عمل كنيم. 
هوشياريتا1400

بايد توجه داشت جماعتي از سياستمداران كشور 
فرصت اعمال سياس��ت هاي جرياني و حزبي خود 
براي عادي سازي روابط كامل با امريكا را تا اواسط 
سال ۱4۰۰ مي دانند، بنابراين هر فعل يا ترك فعلي 
كه از سوي سياس��تمداران ارشد اين جريان اتخاذ 
مي شود را نشاني از تكميل يكي از قطعات پازل از 
پيش طراحي شده به حساب آورد و با عقالنيت و به 

دور از شتاب زدگي با آن رفتار كرد. 

اصرارغربزدههاروينسخهمذاكرهبرايبرونرفتازمشكالتكشورچيست؟

فرجام 6 سال معطل كردن اقتصاد با برجام 

دشمناندرصددهستندبهصورتآشكاروپنهانباهدايت
عواملوس�رويسهاياطالعاتي،كامتازهشيرينشدهمردم
منطقهراب�اناآراميوآش�وبدرع�راقولبنانتل�خكنند.
به گزارش تسنيم، علي اكبر واليتي رئيس مجمع جهاني بيداري 
اس��المي در دوازدهمين نشس��ت ش��وراي عالي مجمع جهاني 
بيداري اسالمي ضمن گراميداشت ياد اعضاي شهيد يا فوت شده 
ش��وراي عالي از جمله حضرت آيت اهلل آصف محسني با اشاره به 
تحوالت فراوان جهان اس��الم، گفت: اس��تكبار جهاني به رهبري 
امريكا پس از شكس��ت راهب��رد خاورميانه جدي��د و جنگ هاي 
نيابتي در منطقه غرب آس��يا، دس��ت به اقداماتي زده تا ش��ايد 
بتواند اهداف شوم خود ش��امل تأمين امنيت رژيم صهيونيستي، 
تسلط بر ش��ريان هاي اقتصادي و انرژي منطقه، بازسازي جايگاه 
رهبري خود به عنوان هژم��ون برتر، ترويج و تش��ويق ملت هاي 

اس��المي به فرهنگ ليبرال دموكراسي غربي و جلوگيري از رشد 
روزافزون اس��الم به عنوان فرهنگ متعالي را پياده و اجرا كند و از 
شكس��ت هاي پي درپي جلوگيري كند.  وي با اش��اره به اقدامات 
انجام شده براي تضمين امنيت رژيم اشغالگر قدس همچون انتقال 
پايتخت از تل آويو به قدس ش��ريف، افزود: به رس��ميت شناختن 
بلندي هاي جوالن به عنوان اراضي رژيم اش��غالگر، حمايت هاي 
مالي و تسليحاتي براي تقويت گنبد آهنين و تجهيز و تسليح ارتش 
صهيونيستي، شكس��ت تابوي روابط برخي از كشور هاي مرتجع 
عربي با رژيم صهيونيستي، ايجاد فشار حداكثري به ايران، خروج 
از برجام و تش��ديد تحريم هاي همه جانبه و تالش براي براندازي 
حكومت و دولت هاي قانوني محور مقاومت از جمله مواردي است 
كه امريكا با هم��كاري و هماهنگي رژيم صهيونيس��تي و برخي 
سران مرتجع عرب، عليه جهان اسالم طراحي، سازماندهي و اجرا 

كرده اند.  رئيس مجمع جهاني بيداري اس��المي با اشاره به شوي 
تبليغاتي دشمنان به نابودي س��ركرده خود ساخته داعش، براي 

تبرئه اش از جنايات انجام شده در منطقه، اضافه كرد: در توطئه هاي 
جديد، دشمنان درصدد هستند به صورت آشكار و پنهان با هدايت 
عوامل و سرويس هاي اطالعاتي، كام تازه شيرين شده مردم منطقه 
را با ناآرامي و آشوب در عراق و لبنان تلخ و ناگوار سازند كه در مقابل 
اين ُخدعه و نيرنگ نيز ملت آگاه، هوشيارانه و پيرو خط مرجعيت 

و واليت، دشمن را ناكام ساخته و خواهند ساخت. 
وي راهب��رد جديد امري��كا را به صورت آش��كار و علني، اش��غال 
غيرقانوني زيرساخت ها، منابع و تأسيسات نفتي در شرق فرات و 
شمال سوريه و اقدام به دزدي و راهزني دولتي، رسمي و زورگويانه 
دانست و گفت: درصدد هستند تا با ناتوان ساختن دولت ها از تأمين 
منابع و هزينه هاي اداره كشور و تاراج دارايي هاي آنان، در گام هاي 
بعدي اين كش��ورها را از درون ناتوان سازند و مورد تهاجم نيابتي 

توسط رژيم صهيونيستي يا مستقيم خود قرار دهند. 

علياكبرواليتي:

سرويس هاي اطالعاتي دشمن مي خواهند كام مردم منطقه را تلخ كنند

    خبر

محمد اسماعيلي
   گزارش


