
سخنگوي شوراي نگهبان: 

بيطرفيموبهمرقانونعملميكنيم
      شورای نگهبان

سقوط در تله ادراكي دشمن
هنوز انقالب اسالمي به اولين سالگرد خود نرسيده بود كه مردم اولين 
رئيس جمهور ايران را برگزيدند. س��اختارهاي حكومتي نظام يك به 
يك در حال تكميل ش��دن بود و در 5 بهمن 1358 مردم ايران به پاي 
صندوق هاي رأي رفتند تا با انتخاب اولين رئيس جمهور ايران، اولين گام 
عملي براي اجراي قانون اساسي جديد ايران را رقم زنند. به داليلي كه در 
اين نوشتار مجال بررسي آن نيست، ابوالحسن بني صدر دانش آموخته 
اقتصاد كه سنخيت چنداني نيز با خط و انديشه امام نداشت، موفق به 
كسب اقبال عمومي شد و به عنوان اولين رئيس جمهور ايران، به نمادي 

از نخستين تجربه انتخاباتي رياست جمهوري در كشور تبديل شد. 
هرچند او در اولين روز تحويل گرفتن قدرت از زبان امام راحل شنيد كه 
»حب الدنيا رأس كل خطيئه« اما در عمل از اين پند بهره چنداني نبرد 
و به همان خطاي بزرگي كه امام )ره( از ابتدا نگران آن بود دچار شد. اما 
در ذيل مطالعه روند صعود و سقوط بني صدر به سندي برمي خوريم كه 

اين روزها معنا و مفهومي خاص پيدا مي كند. 
در يكي از بيانيه هاي دفتر سياسي وقت س��پاه كه همان روزها صادر 
ش��ده به ماجرايي اشاره  شده است كه نش��انگر بارزي از حركت اولين 
رئيس جمهور ايران در مس��ير سقوط است. در اين س��ند آمده است: 
»در يكي از مالقات هايي كه ش��وراي عالي س��پاه با بني صدر در زمان 
فرماندهي كل قوايي بني صدر و بس��تري ش��دن امام در بيمارس��تان 
داشتند، يكي از اعضاي شوراي عالي سپاه از بني صدر مي پرسد: چرا هر 
وقت ما مي خواهيم با شما مالقات كنيم بايد روزها منتظر بمانيم ولي 
آقاي مس��عود رجوي هر وقت اراده كند مي تواند با شما مالقات كند؟ ! 
آقاي بني صدر جواب مي دهد: من بايد اين گروه ها را داشته باشم، زيرا 
وقتي كه ما از دولت آلمان علت شركتشان در تحريم اقتصادي نسبت به 
ايران را پرسيديم، به ما گفتند ما با مطالعه بولتن هاي پزشكي امام به اين 
نتيجه رسيده ايم كه امام بيش از سه ماه ديگر زنده نيست. بنابراين امام 
س��ه ماه ديگر فوت مي كند و روحانيت دسته دسته مي شوند، تنها اين 
گروه ها هستند كه به علت داشتن تشكيالت، در ايران باقي مي مانند و 

قدرت را در دست مي گيرند. من بايد اين گروه ها را داشته باشم. «
بنا به اذعان خود بني صدر، اش��اره غربي ه��ا، وي را به اين جمع بندي 
مي رس��اند كه خورش��يد پر بركت عمر امام )ره( در حال غروب است 
و اينجاس��ت كه روحيه غرور، قدرت طلبي و طمع ورزي درون او زبانه 
مي كشد و به طمع دست اندازي حداكثري و تماميت خواهانه به اريكه 
قدرت، خود را يكه تاز ميدان مي انگارد و بي محابا در مسير سقوط تاخت 
مي كند. هيچ بعيد نيست كه آنچه دولت وقت آلمان غربي به نمايندگي 
از غرب سلطه جو از طريق حلقه هاي نفوذ به رئيس جمهور وقت ايران 
 )Perception operations( رسانده است، نوعي از عمليات ادراكي
باش��د كه با هدف تأثيرگذاري بر ذهن نخبگان حريف با بهره گيري از 
اطالعات كاناليزه شده يا بعضاً غلط دنبال مي شود.  به  هرروي بيماري 
نفساني بني صدر در افتادن او در تله فريب راهبردي دشمن مؤثر واقع 
ش��د و نهايتاً او با تصور قريب الوقوع بودن پايان عمر پربركت امام )ره( 

ماهيت خود را نمايان ساخت و همين امر سقوط او را قطعي كرد. 
به روزگار امروز بازمي گرديم. در چند ماه اخير در رس��انه هاي بيگانه 
شايعات بي اساس و پوچي در مورد سالمتي رهبر معظم انقالب اسالمي 
مكرر مطرح مي گردد كه در كذب بودن اين اخبار و شايعات ترديدي 
نيس��ت. اما پادوهاي رسانه اي نظام س��لطه از تكرار اين ادعاها خسته 
نمي ش��وند و حتي يكي از عوامل جنجالي فتنه 88 تالش مي كند در 

مصاحبه اي كار اصل »واليت فقيه« را پايان يافته تلقي كند. 
هرچند ادعاهاي رسانه هاي بيگانه و نيز عناصري كه ابايي از آشكار شدن 
رابطه شان با سرويس هاي اطالعاتي غرب ندارند، چيز تازه اي نيست و 
همواره تالش آنان براي القاي قريب الوقوع بودن آسيب ديدن نظام بوده 
است، اما بايد همه هوشيار باشند كه در تله اداركي دشمن نيفتند و بر 
ادعاهاي بي اس��اس تكيه نكنند. اين تجربه تاريخي بايد مقابل چشم 

نخبگان امروز كشور باشد كه در پازل دشمن پسند بازي نكنند. 

محمدجواد اخوان

 سخنگوي شوراي نگهبان گفت: وظيفه ما رعايت 
ُمّر قانون و رعايت بي طرفي است و نمي توانيم 
بگوييم اي�ن جن�اح و آن جناح ارجح  اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني ش��وراي نگهبان، 
عباس��علي كدخدايي در آيين تكري��م و معارفه 
سرپرس��ت قديم و رئيس جديد دفت��ر نظارت و 
بازرسي انتخابات استان فارس، با تأكيد بر اينكه 
انتخابات در اين نظام يك امر فرمايش��ي نبوده و 
نيس��ت و از روز اولي كه مردم به نظام جمهوري 
اس��المي رأي دادند، تاكنون همي��ن مردم پاي 
صندوق ها بوده اند، گفت: تاكنون دشمن هر كاري 
كرده كه مردم را از اين نظام جدا كند، موفق نشده، 
البته نبايد به اين مسئله اكتفا كنيم و بايد همچنان 
اين مسير را ادامه دهيم تا حضور مردم را همواره 
حفظ كنيم. كدخدايي خواستار شناسايي و رفع 
عواملي كه موجب كاهش حضور مردم در انتخابات 
مي شود، ش��د و گفت: اگر مش��كل در حوزه هاي 
اقتصادي است، مسئوالن اجرايي تالش بيشتري   
كنند و اگر در حوزه هاي ديگري هم مش��كالتي 
وجود دارد، حتما آنها بررسي و مرتفع شوند. وي 
بر ضرورت حف��ظ و پاس��داري از نظام جمهوري 
اسالمي تأكيد كرد و گفت: امروز مردم به راحتي 

و با خواست خودش��ان به پاي صندوق هاي رأي 
مي روند و كسي به آن ها نمي گويد كه به چه كسي 
رأي دهيد، در صورتي كه در برخي از كشورها اگر 
مردم در انتخابات حضور نيابند، جريمه مي شوند. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان با تأكيد ب��ر اينكه 
انتخاب��ات بعد از انق��الب و در زم��ان جمهوري 
اس��المي مفهوم پيدا كرد، گفت: البته ش��رايط 
انتخابات در زمان اوايل انقالب با امروز متفاوت 
بود چرا كه وحدت سياسي بيشتري وجود داشت 
و گروه ها كمتر پراكنده بودن��د اما امروز فعاليت 
گروه ها و احزاب بيش��تر ش��ده و نياز اس��ت كه 
قوانين كارآمدتري داش��ته و روش هاي بهتري 
را ب��راي جذب مش��اركت حداكث��ري مردم در 
انتخابات فراهم كنيم. كدخداي��ي با بيان اينكه 

اگر در نظام انتخاباتي ما اش��كاالتي وجود دارد، 
بايد آن را برطرف كنيم، گفت: انتخابات در همه 
دنيا يك كنش عظيم سياس��ي و اجتماعي است 
و مردم با تشخيص و ش��ناخت خودشان در آن 
حضور مي يابند بنابراين الزم است كه مشكالت 

آن برطرف شود.
 وي اين نكته را متذكر ش��د كه شوراي نگهبان 
ناظر قوانين است و پاسخگوي همه چيز نيست 
و نمي توان همه مسائل را با ابزار وزارت كشور و 
شوراي نگهبان تنظيم كرد زيرا اكنون رقابت ها 
سياس��ي ش��ده و مفهوم ديگري پي��دا كرده و 
بايد به س��راغ ابزارهاي ديگر برويم. ش��ايد الزم 
باش��د جايگاه احزاب را بهتر تعريف كنيم. عضو 
حقوقدانان ش��وراي نگهبان ادامه داد: بخشي از 
وظايفي كه ما داريم و اشكاالتي كه ممكن است 
ايجاد شود، ش��ايد مربوط به احزاب باشد و بايد 
اين قضيه ساماندهي شود تا بتوانيم پاسخگوي 

نيازهاي مردم باشيم. 
كدخدايي اظهار ك��رد: گاهي اوقات مش��اهده 
مي كنيم ش��وراي نگهبان از ه��ر دو طرف مورد 
اعتراض اس��ت كه چرا فالني تأييد شد يا فالني 
تأييد نش��د و گروهي مي گويند تأييد بايد انجام 

ش��ود و برخي ديگر برخالف آن نظ��ر دارند در 
صورتي كه شوراي نگهبان قانون انتخابات دارد 
و بايد در چارچوب قانون اساس��ي حركت كند و 
وظيفه ما هم رعايت مر قانون و رعايت بي طرفي 
است و نمي توانيم بگوييم اين جناح و آن جناح 
ارجح است. وي اهميت توجه به جذب مشاركت 
حداكثري مردم در انتخابات را يادآور شد و افزود: 
در بحث مشاركت مردم در انتخابات بايد ارزيابي 
كنيم كه سهم مباحث اقتصادي و معيشتي چند 
درصد اس��ت و بايد آن را احصا ك��رده و مدنظر 

قرار گيرد. 
سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد: گاهي اوقات 
از ما خواسته مي شود كه خالف قانون عمل كنيم، 
به عنوان مثال در انتخاب��ات مجلس گفتند كه 
موارد رد صالحيت افراد را اعالم كنيم در صورتي 
كه قانون چنين اج��ازه اي به ما نداده بلكه قانون 
مقرر كرده اس��ت كه بايد اين م��وارد به صورت 
محرمانه به افراد ارائه ش��ود. كدخدايي، رعايت 
قانون از سوي ش��وراي نگهبان و وزارت كشور را 
عاملي جهت افزايش مشاركت مردم در انتخابات 
برش��مرد و گفت: اگر در جايي هم قانون اشكال 

دارد بايد اين اشكال برطرف شود. 

روحاني در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي: 
بايد براي سايش هاي فرهنگي تدبير كرد

رئي�س جمهور ب�ا تبريك فرا رس�يدن اي�ام دهه مب�ارك فجر و 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي، گفت: انقالب اسالمي 
اي�ران از هم�ان آغاز تا ام�روز، يك حرك�ت مبتني ب�ر فرهنگ، 
دين، اخالق و براي انجام وظيفه ش�رعي و اس�المي بوده اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري، دكتر روحاني عصر 
ديروز در جلسه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي با اشاره به روند پيروزي 
انقالب اسالمي از 16 سال قبل از انقالب و آغاز نهضت گرفته تا 42 سال 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي، گفت: در تمام اين سال ها حركت ملت 
ما يك حركت فرهنگي و ديني بوده كه انقالب اسالمي ايران را از ساير 

انقالب ها در جهان متمايز كرده است. 
روحاني با بيان اينكه در همه مراحل آغاز نهضت اسالمي و مسير طي 
شده تا پيروزي انقالب رهبري نهضت بر عهده شخص امام راحل بوده 
و مراجع عظام تقليد و مردم متدين در صف مقدم مبارزه براي پيروزي 
انقالب بوده اند، اظهار داش��ت: ايام و مناس��بت هاي ديني و مذهبي 
همواره مبناي اوج گيري و س��رعت بخشيدن به حركت انقالبي مردم 
بوده و به همي��ن دليل انقالب ما بدون ترديد ي��ك انقالب فرهنگي و 

ديني است. 
رئيس جمهور يكي از ماموريت هاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي را 
حفظ روحيه فرهنگي و ديني انقالب دانست و تاكيد كرد: حفظ انقالبي 
كه بر مبناي فرهنگ بوده نيز از مسير فرهنگي ميسر خواهد بود. دكتر 
روحاني تصريح كرد: ش��رط بقا و ادامه انقالب، تقويت و حفظ فرهنگ 
است و اين انقالب وقتي ادامه خواهد يافت كه همان روحيه فرهنگي و 
صالبت گذشته حفظ و تقويت شود.   بايد نگران سايش هاي حركت بزرگ 
فرهنگي انقالب در جامعه باشيم و براي آن تدبير كنيم و در صورتي كه 

مراقبت نشوند، با مشكالتي مواجه خواهيم شد. 
در هش��تصد و سي و ششمين جلس��ه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
به رياس��ت رئيس جمهوري، همچني��ن پس از بحث و بررس��ي هاي 
كارشناسي، اساسنامه »سازمان ملي تعليم و تربيت كودك« به تصويب 

اعضا رسيد. 
انتخاب آقايان دكتر محمد رضا مخبر دزفولي و دكتر عبداهلل جاسبي به 
عنوان نمايندگان شوراي عالي انقالب فرهنگي در هيئت نظارت دانشگاه 
آزاد و همچنين اضافه شدن رئيس بنياد ملي نخبگان به جمع اعضاي 
شوراي راهبردي استعدادهاي درخشان به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري، از ديگر مصوبات اين جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي بود. 

قانون اقدام راهبردي گام اول بود
 طرح هاي ديگري در راه است

قان�ون اق�دام راهب�ردي ب�راي رف�ع 
تحريم ها گام اول مجل�س براي احقاق 
حقوق مل�ت اي�ران در برجام ب�ود و از 
طرح هاي ديگري رونمايي خواهد شد. 
محم��ود عب��اس زاده مش��كيني، عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اس��المي در گفت و گو با 

خبرگزاري خانه ملت، درباره آينده توافقنامه بين المللي هس��ته ای 
ايران با قدرت هاي جهاني گفت: دولت جو بايدن همان تيمي است كه 
قبل از ترامپ، تحريم هاي هوشمندانه عليه جمهوري اسالمي را وضع 
كرد و استراتژي آنها اجماع سازي جهاني عليه ايران بود. طراحان اين 
راهبرد همان تيمي بودند كه با جو بايدن روي كار آمدند و به تعبيري 
مي توان گفت كه ترامپ بخش��ي از برنامه هاي تهيه شده توسط تيم 
اوباما را اجرا كرد. وي افزود: آنچه مش��خص اس��ت تفاوت هايي در 
تاكتيك ها و روش ها بين تيم ترامپ و بايدن وجود دارد، به اين شكل 
كه آنها عالقه مندند راهبرد ها و اس��تراتژي هايشان را با شيوه هاي 
نرم جلو ببرند. سياس��ت ها و تاكتيك هاي هجومي ترامپ در چهار 
سال گذشته مغاير اصول و ديپلماس��ي مورد تأييد مردم جهان بود 
و آسيب هايي به اين كشور وارد كرد كه از مهم ترين آنها مي توان به 
مخدوش شدن چهره اياالت متحده اشاره كرد كه بايدن از همين االن 

شروع به ترميم آن كرده است. 
عباس زاده مشكيني در عين حال بيان كرد: راه براي برگشت غربي ها 
به برجام باز اس��ت بنابراين بايد آنها ضمن جبران خسارت هاي وارد 
شده به جمهوري اسالمي تضمين دهند در صورت بازگشت امريكا به 

برجام اتفاقات دوران ترامپ بار ديگر تكرار نشود. 
وي ادامه داد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند ما بايد با تكيه 
بر ظرفيت هاي دروني كشور دنبال خنثي كردن تحريم ها باشيم و با 
تقويت اقتدار، عزت، توليد ملي بيشتر اين امر مهم محقق كنيم. قانون 
اقدام راهبردي براي رفع تحريم ها در همين راستا تصويب شد كه اين 
مصوبه مجلس باعث تغيير ادبيات برجامي غربي ها شد اما طرح هاي 

ديگري در آينده رونمايي مي شود. 
شرايط به گونه اي اس��ت كه مي توانيم از شرايط انفعال خارج شده و 
فعال تر از گذشته در زمين بازي برجام باشيم. عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس تأكيد كرد: ما نمي خواهيم مسائل 
كشورمان در كنگره امريكا حل شود بلكه بايد مشكالتمان را با تدبير 

در داخل حل كنيم. 

عنابستاني از مردم عذرخواهي كرد
نماينده مردم س�بزوار در مجلس شوراي اس�المي چند روز پس 
از فش�ارها و اعتراضات گس�ترده مردم و ني�روي انتظامي عليه 
س�يلي زدن او به ص�ورت يك مأم�ور وظيف�ه پليس، با انتش�ار 
فيلمي در فض�اي مجازي از م�ردم و مأمور يادش�ده عذرخواهي 
كرد و گفت: »بايد به خودم مس�لط مي بودم. كارم اش�تباه بود. «

به گزارش فارس، علي اصغر عنابستاني در ابتداي اين ويدئو گفت: 
قرار بود اين ويدئو در اولين ساعات بعد از واقعه ضبط و منتشر شود 
اما دلس��وزان و بزرگان ما را مرتباً به صبر و سكوت دعوت كردند تا 
فضا آرام و ابهامات برطرف ش��ود اما متأسفانه هر لحظه به ابهامات 
ماجرا افزوده ش��د و مجبور شدم ماوقع را در س��ايت و رسانه هاي 
خودم منتشر كنم. وي از مردم ايران عذرخواهي كرد و افزود: كاماًل 
بديهي است كه در اجراي قانون بين هيچ كسي تفاوتي وجود ندارد 
اما از همه مردمي كه به هر دليلي احساساتش��ان جريحه دار شد، 
عذرخواهي مي كنم. ما هيچ شأني جز مطيع قانون بودن و خدمت 

به مردم قائل نيستيم.
 نماينده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشكر از عابد اكبري، مأمور راهور 
پليس به خاطر اجراي قانون، اظهار كرد: اين اتفاق ممكن اس��ت براي 
هر كسي بيفتد كه اگر توهيني بش��نود، عصباني بشود. ما همه انسان 
هستيم. ممكن است در مقابل توهين دچار خطا شويم. با وجود اين ، 
اينجانب بايد بيشتر به خود مسلط مي بودم و در همان حد عصبانيت 

نيز اشتباه كردم. 
مجدداً از مردم ايران و ح��وزه انتخابيه ام عذرخواه��ي مي كنم. مردم 
بدانند كه خاك پاي آنها و مدافعان وطنم هستم. عنابستاني در پايان 
ويدئو خود گفت: اگر به هر دليلي موجب آزردگي خاطر سربازان شدم، 
عذرخواهي مي كنم. مردم مطمئن باشند كه اگر بر اساس آنچه رسانه ها 
گفتند، عمل كرده بودم، در همان روز اول و قبل از رس��يدن به منزل 
اس��تعفا مي دادم. اما در اين فيلم به خاطر همه كارهاي كرده و نكرده 
عذرخواهي مي كنم و از مردم حالليت مي طلبم. رسانه هاي معاند داخلي 
و خارجي هم بدانند كه ما در مقابل اجراي قانون جمهوري اس��المي 
عزيزمان، گردن مان از مو باريك تر اس��ت. اجازه س��وء استفاده به اين 

رسانه ها را نخواهيم داد. 

 انتقاد از عملكرد وزارت خارجه
 در زمينه پيگيري ترور سردار سليماني

رئي�س كميت�ه حق�وق بش�ر مجل�س 
از ط�رح انتقادات�ي ب�ه وزارت خارج�ه 
در زمين�ه پيگي�ري حقوق�ي ت�رور 
ش�هيد س�ردار حاج قاس�م س�ليماني 
داد.  خب�ر  فخ�ري زاده  ش�هيد  و 
زهره الهيان در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت، به نشست كميته حقوق بشر مجلس 

با مسئوالن وزارت خارجه اشاره كرد و با بيان اينكه مباحثي در خصوص 
مبارزه با تروريسم در اين جلسه مطرح شد، توضيح داد: انتقاداتي نسبت 
به عملكرد وزارت خارجه در زمينه پيگيري حقوقي ترور سردار سليماني 
مطرح شد، به دنبال آن مدير كل حقوق بشر وزارت خارجه توضيحات و 
گزارشي از عملكرد اين اداره كل در زمينه پيگيري حقوقي ترور سردار 
سليماني را ارائه كرد، همچنين نكات و محدوديت هايي كه مانع پيگيري ها 

در مجامع بين المللي شده است را در ميان گذاشت. 
وي ادامه داد: در بحث بحث مبارزه با تروريسم، جنبه هاي متعدد آن از 
جمله حقوق بشر، نظامي، امنيتي و اطالعاتي مورد ارزيابي قرار گرفت 
و مطرح شد، يكي از نقاط نقص فعلي قوانين براي مبارزه با تروريسم، 
عدم وجود قانون جامع براي مبارزه با تروريسم است كه كميته حقوق 
بش��ر مجلس، از نهادهاي مرتبط به ويژه قوه قضائيه، درخواست كرد 
تا هر چه سريع تر اليحه جامع مبارزه با تروريسم را تدوين كند البته 
كميته پيگير آن خواهد شد تا بتوانيم شرايط مشابه پيگيري هاي جدي 

حقوقي داشته باشيم. 
 الهيان در ادامه، با بيان اينكه مقرر ش��د با دس��تگاه هاي ذي ربط بر 
قوانين مرتبط با حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و تقويت جبهه مقاومت 
مروري صورت گيرد، اظهار داش��ت: به واس��طه وجود قوانين متعدد 
موجود بايد دس��تگاه ها را به اجراي قوانين ملزم كنيم تا با مكانسيم 
بازدارندگي، از تكرار اي��ن جنايت ها جلوگيري ش��ود. رئيس كميته 
حقوق بشر مجلس بيان كرد: وظيفه همه دستگاه ها از جمله مجلس 
و كميته حقوق بشر است كه در پيگيري ترور سردار سليماني از همه 
ظرفيت ها و اقدامات دريغ نكنند و به طور جدي موضوع را دنبال كنند. 
در اين نشست طرح ترويج مكتب سليماني و مجازات مرتكبان و آمران 
ترور ايشان ارائه شد و خواستيم وزارت خارجه نظر كارشناسي خود را 

درباره طرح به مجلس ارسال كند. 
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  گزارش

وزير خارجه و سخنگوي دولت اعالم كردند

ايست به بازرسان آژانس از اسفند
س�ه هفته پس از آنك�ه در چارچ�وب قانون 
اق�دام راهب�ردي ب�راي رف�ع تحريم ه�ا، 
ب�ا دس�تور رئي�س جمه�ور فرآين�د توليد 
اوراني�وم ب�ا غن�اي ۲۰ درص�د در مجتم�ع 
غني سازي ش�هيد عليمحمدي)فردو( آغاز 
شد، س�خنگوي دولت روز گذش�ته در جمع 
خبرن�گاران اعالم كرد: براس�اس زمان ابالغ 
قانون مجلس، اولين قدم هاي محدودس�ازي 
بازرس�ان مرب�وط ب�ه پروت�كل الحاق�ي 
در هفته اول اس�فند م�اه آغاز خواهد ش�د.
وزي�ر امور خارجه ني�ز اعالم ك�رد در صورت 
لغو نش�دن تحريم ه�ا ت�ا هفته اول اس�فند 
ايران اج�رای پروت�كل الحاق�ی را متوقف و 
بازرس�ی بازرس�ان آژانس را محدود می كند .

محمد جواد ظريف كه به روسيه سفر كرده است، 
روز گذشته در نشست خبري با سرگئي الوروف 
همتاي روس خود در مسكو در خصوص برخي 
اعالم مواضع اخير از س��وي دولت جديد امريكا، 
با تأكيد ب��ر اينكه »ايران به عمل پاس��خ خواهد 
داد نه به حرف«، گفت: اگر تا 21 فوريه ) س��وم 
اسفند( تحريم  لغو نشود، اجراي پروتكل الحاقي 

متوقف مي شود. 
علي ربيعي، س��خنگوي دولت نيز روز گذشته در 
نشس��ت خبري درباره زمان محدوديت س��طح 
دسترسي بازرسان آژانس به سايت هاي هسته اي، 
گفت: براس��اس زمان ابالغ قانون مجلس، اولين 
قدم هاي محدودسازي بازرسان مربوط به پروتكل 
الحاقي در هفته اول اس��فند ماه آغاز خواهد شد. 
البته بايد توجه داش��ت كه بازرس��ي هاي مربوط 
به توافق نام��ه پادماني همچن��ان پابرجا خواهند 
ماند و عمده بازرس��ي ها و دوربين ه��ا مربوط به 
اين توافق نامه پادماني اس��ت كه طبق روال ادامه 

خواهد يافت. 
ربيعي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تماسي از دولت 
بايدن يا اروپايي ها درياف��ت كرده ايد يا برنامه اي 
براي اين كار وجود دارد يا نه، گفت: در حال حاضر 
هيچ گفت و گو يا تماس��ي با دولت جديد امريكا 
نداشتيم و همچنان منتظر مواضع رسمي دولت 
امريكا درباره نحوه بازگشت به تعهدات اين كشور 
و لغو تحريم هاي غيرقانوني كه جزو جدايي ناپذير 
از اين تعهدات است، هستيم. وي با بيان اينكه فعاًل 
برنامه اي براي مذاكره با امريكا وجود ندارد، اظهار 
كرد: هر گونه پيشرفتي در اين رابطه به گام هاي 
عملي امريكا در بازگشت به تعهدات خود مطابق 
قطعنامه 2231 بس��تگي دارد؛ البته امريكا تا ابد 
زمان نخواهد داشت و پنجره فرصت نه تنها براي 
امريكا بلكه براي اعضاي اروپايي برجام در عمل به 
تعهدات شان بسيار محدود است. دستيار ارتباطات 
اجتماعي رئيس جمهوري ابراز اميدواري كرد قبل 
از بغرنج تر شدن مس��ائل، دولت امريكا اقدامات 
و تصميم��ات عملي را براي اثبات حس��ن نيت و 

اعتمادسازي در پيش بگيرد. 
   سعودي ها بازي را كنار بگذارند

دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري درباره 

اظهارات اخير وزير خارجه عربستان درباره روابط 
با ايران گفت: از اعالم اشتياق وزير خارجه دولت 
عربستان براي تعامل با ايران استقبال مي كنيم اما 
رويكرد آنان نسبت به طرح هاي پيشين ايران در 
گسترش مناسبات دوستانه در منطقه را ناكافي 
مي دانيم. همواره اعالم كرده ايم كه آماده گفت و 
گوي با همه كشورهاي همسايه از جمله عربستان 
سعودي براي رفع اختالفات هستيم، اما تا وقتي به 
اين اطمينان نرسيم كه ذهنيت بازي حاصل جمع 
جبري صفر را كنار گذاشته اند، لفاظي هاي به ظاهر 
همكاري جويانه را بيش از حد جدي نمي گيريم. 
البته اين ن��وع ادعاهاي وزير خارجه عربس��تان 
س��عودي نوعي فرار از مس��ئوليت و الپوش��اني 

اشتباهات گذشته است. 
وی با بيان اينكه چش��م اميد بس��تن به حمايت 
كش��ورهاي بيرون از منطقه براي هيچ كشوري 
امنيت و قدرت نمي آورد، خاطرنشان كرد:  اميدوارم 
روزي برسد كه همسايگان ما در عربستان سعودي 
به الزامات تعامل دوس��تانه پايبند باشند و براي 
نشان دادن حسن نيت خود از ادبيات شايسته تري 
كه بازتاب اراده واقعي براي آغاز تعامل س��ازنده 

باشد، استفاده كنند. 
   دولت امريكا به تنش زدايي بازگردد

 ربيعي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا با توجه به 
زمان كم دولت، به چه طريقي قرار است تحريم ها را 
بردارد، گفت: تنش زدايي به اراده دو طرف بستگي 
دارد، ايران هرگز خواستار تنش و آغازگر آن با هيچ 
كشوري نبوده است. اين دولت هاي امريكا، به ويژه 
دولت پيشين اين كشور بود كه در خدمت منافع 

باند خود به چشم اندازي از مناسبات كه مي توانست 
در خدمت صلح و ثبات و منطقه و جهان باش��د، 
خيانت كرد.  با تغيير دولت امريكا اميدواريم دولت 
جديد درك بهتري از موقعيت هاي منطقه داشته 
باشد و به روند تنش زدايي بازگردد. ما مواضع خود 
را كه اصولي هم است اعالم كرديم و اعضاي شوراي 
امنيت و اعضاي موثر در جامعه جهاني اين حق را 
در دولت پيشين امريكا به ايران دادند كه امريكا به 
ايران ظلم كرده اس��ت و حال منتظريم در اولين 
اقدام خود به آنچه گفته اند عمل كنند. ابتدا بايد در 
نقطه اي بايستيم كه ظلم آغاز شد و ظلم زدايي از 

همان منطقه شروع شود. 
   نمي دانم آقاي واعظي چه گفتند

سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه دولت فايده اي 
در تقابل نديده و بنايي هم بر تقابل ندارد، گفت: 
ما وقت زي��ادي براي حل كردن مس��ئله تحريم 
نداريم. ماه هاي حياتي در تاري��خ ايران به وجود 
آمده است. ماه هايي كه بايد تحريم ها را شكست 
نهايي داد و زندگي آرام و بدون سختي براي مردم 
فراهم كرد و بايد نتيجه مقاومت و پيروزي را بايد 
بچش��يم. معتقديم هنوز بس��ياري از نمايندگان 
اعتقاد به رابطه همكاري با دولت را دارند و دلمان 
هم مي خواهد كه به اين نوع رابط��ه برگرديم اما 
متأسفانه بعضي ها فلس��فه وجودي و هدف خود 
را زدن دولت گذاشتند و هر كاري كه دولت انجام 
دهد باز حمله مي كنند. فلس��فه وجودي عده اي 
اين اس��ت كه فكر مي كنند با توهين و اعتراض از 
هر چيزي مسئله درست كنند كه با آنها نمي شود 

كاري كرد. 

ربيعی در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه رئيس 
دفتر رئيس جمهوري مي گويد قوانين مشكل دار را 
ابالغ نمي كنيم. آيا موضع دولت در خصوص قوانين 
اين اس��ت كه اجراي قانون را به صورت سليقه اي 
اجرا كند، گفت: من نمي دانم آق��اي واعظي چه 
گفتند از اين رو به آن اش��اره نمي كنم اما موضع 
دولت در حالت كلي اين اس��ت كه تفسير قانون 
اساسي، تفس��ير قانون عادي و اجرا و ابالغ قانون 
مقوله هاي كاماًل جداگانه اي هستند. قانونمداري 
و قانونمندي همواره مورد تأكيد رئيس جمهوري 
بوده است و همه اعضاي دولت متعهد هستند كه 
قانون را اجرا كنند و تا كنون نيز بر همين س��ياق 

عمل شده است. 
ربيعي ادام��ه داد: قانون مدني ني��ز در مورد عدم 
ابالغ قانوني كه رئيس جمهوري آن را مغاير قانون 
اساسي مي داند يا اش��كال حقوقي مهمي در آن 
ديده است راه حل ارائه كرده است و صريحا گفته 
است كه رئيس مجلس مي تواند خود قانون را به 
روزنامه رسمي بفرس��تد بنابراين اين كار قائم به 
شخص نيست و قانون صريحا راه حل را گفته است 
و بر همين اساس رويه مستقر اداري و سياسي در 
4۰ سال گذشته بر همين منوال بوده است و اختيار 
رؤساي جمهور هم به رسميت شناخته شده است. 
وي اضافه كرد: قانون اساسي و قانون مدني طي 4۰ 
سال گذشته به همين نحوه خوانده و فهميده شده 
است و اين برداشت و رويه مستقر حجيت داشته 
و مالك عمل است بنابراين مجدد تأكيد مي كنم 
اجراي قانون و ابالغ قانون دو امر جداگانه است و 

دولت خود را بر اجراي قانون مكلف مي داند.  

      ايسنا: رئيس جمهور در پي نوشت گزارش رئيس بنياد مستضعفان 
انقالب اس��المي درخص��وص اهم اقدام��ات و فعاليت ه��اي بنياد در 
عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در س��ال جاري در راستاي 
تعامل و هماهنگي با دول��ت، از تالش هاي ارزن��ده و زحمات رئيس و 

كاركنان اين بنياد قدرداني كرد. 
      رس�ا: آيت اهلل س��يد هاشم حس��يني بوش��هري رئيس جامعه 
مدرس��ين حوزه علميه با بيان اينكه جامعه مدرس��ين چشم بيدار 
انقالب اسالمي است، گفت: براي رفع مشكالت كشور، نبايد منتظر 

نگاه دشمن باشيم.   

حامد عطائی| ميزان

ژه
هر چه به انتخابات نزديك تر مي شويم، تكاپوي اصالح طلبان وی

براي فاصله گذاري با دولت روحاني بيشتر مي شود. در روزهاي 
اخير و با مجادله واعظي و خرازي، اين فضا تندتر هم ش��ده 
اس��ت. اصالح طلبان مي گويند روحاني اصالح طلب نبوده و 
كانديداي اجاره اي اصالح طلبان ب��وده، واعظي رئيس دفتر 
روحاني هم مي گويد شما اگر ش��انس برد داشتيد، عارف را 

مجبور به انصراف نمي كرديد. 
حاال محمد س��المتي از فع��االن اصالح طل��ب در مصاحبه 
ب��ا روزنامه آرمان گفت��ه: »دولت آقاي روحان��ي به ندرت به 
پيشنهادات اصالحي اصالح طلبان توجه كرده است و تقريباً 

مي توان گفت كه پس از اينكه رأي اصالح طلبان را گرفت، با 
آنها خداحافظي كرد. نتيجه همه اين ضعف ها و ندانم كاري ها، 
فش��ار اقتصادي بيش��تر به مردم، كاهش اعتب��ار دولت و از 
دست رفتن بخش��ي از پش��توانه مردمي حامي دولت يعني 

اصالح طلبان شد... «
اما واقعيت آن است كه اغلب مديران روحاني از اصالح طلبان 
و برخي از آنان حتي عضو ستاد ميرحسين موسوي بوده اند، 
اما تمامي��ت خواهي اصالح طلبان از س��ويي و ني��از آنان به 
فاصله گذاري با دولت ناكارآمد روحاني از سويي ديگر، باعث 

شده تا چنين سخناني را بگويند. 

سالمتي در ادامه گفته: »چه بخواهيم و چه نخواهيم، جبهه 
اصالح طلبان تنها س��خنگوي طبقات محروم و متوسط و در 
خدمت آنهاس��ت و هنوز جايگزيني براي آن تعريف نش��ده 
اس��ت. بنابراين، اگر به فرض جبهه اصالحات در حمايت از 
آقاي روحاني خطا هم كرده باشد، بايد به او فرصت داده شود 
تا جبران كند«. اين ادعاي او هم طنزي بيش نيس��ت و همه 
مي دانند اصالح طلبان پايگاه اجتماعي طبقه متوسط به باال 
را دارند. اخيراً هم س��عيد حجاري��ان در گفت وگويي اذعان 
كرده بود كه اصالح طلبان دغدغه آزادي و دموكراسي دارند و 

منتقدان شان دغدغه نان و امنيت. 

     باز هم به ما اصالح طلبان فرصت بدهيد!


