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آنچه موجب نگراني است اين است كه بعد از مصوبه راهبردي 
مجلس شوراي اسالمي، امريكا و اروپا به دنبال پياده سازي راهبرد 
»امتيازدهي هاي بي ارزش « به ايران هستند و بيم آن مي رود 
با حركت خوبي كه نمايندگان ملت انجام دادند توافق جديد با 
مدير كل آژانس، مسير رفته را دچار انحراف كرده و غرب همان 
جاده يك طرفه اي را كه از سال 1395 انتخاب كرده بود مجدد 
ادامه دهد.  به نظر مي رسد اروپا و امريكا اميدوارند كه بتوانند با 
طوالني كردن بازگشت به برجام و سياست »كمتر براي كمتر«، 
امتيازات حداكثري به خصوص در مورد يك توافق گسترده تر و 

تمديد بندهاي برجامي به دست آورند | صفحه 2

در بحبوحه تنگن��ای امري��كا و اروپا در قبال قان��ون مقابله 
با بی مس��ئوليتی آنها در برجام، گروس��ی مدي��ركل آژانس 
بين المللی هس��ته ای به ايران آمده و به شكل متمركز، برای 
تنها مسئله امريكا در قانون مجلس شورای اسالمی راه گشايی 
كرد كه در توافق با مسئول سازمان هسته ای ايران منعكس 
گرديد.  برای امريكايی   ها اين مس��ئله اهميت داشت كه در 
تنگنا و فشار زمان نباش��ند و تاريخ پنجم اسفند، گزينه های 
آنان را تحت تأثير قرار ندهد. اين بسيار روشن است كه امريكا 
و غرب، از تحريم به  عنوان يك س��الح جنگی و غيرقانونی و 
ضدانسانی استفاده می كنند و از دس��ت دادن آن را در قبال 
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جدل غالمعل��ي حدادع��ادل و محمود احمدي ن��ژاد درباره 
انتخابات 1400باعث ش��د تا عب��اس عب��دي، روزنامه نگار 
اصالح طلب در كانال تلگرامي خود مطلبي را باز نشر كند كه 
به زعم خود نقدي بر اصولگرايان است.  وی با انتشار تصوير اين 
توئيت، ذيل آن نوشته: »بهتر از اين نمي توان ساختار را در اوج 

اصولگرايي توصيف كرد«

آرمين گفت: اگر روند برگزاري انتخابات به گونه اي طراحي شد 
كه اصالح طلبان از گزينه اي محروم شدند لزومي به شركت 
آنان در انتخابات نيست!« كرباسچی پاسخ داد: اينكه احزاب، 
افراد خود را انتخاب و بعد به حاكميت بگويند يا اين گزينه را 
تأييد صالحيت مي كني يا ما در انتخابات شركت نمي كنيم، 

روش قانونمندي نيست | صفحه 2

   وزير بهداش��ت از آغاز واكسيناسيون 100 هزار نفر ديگر از 
امروز خبر داد. دولت چين هم ۲50 هزار دوز واكسن سينوفارم 
به دولت ايران اهدا كرده است كه با هماهنگي سفارت چين در 
ايران در يك نوبت آماده انتقال به ايران است. نمكي با بيان اينكه 
اين ۲50 هزار دوز واكسن تا آخر هفته به كشور مي رسد، ابراز 
اميدواري كرد تا پايان اسفند ماه بتوانند گروه هدف آسيب پذير 
را در مقابل ويروس تاجدار واكسينه كنند. وزير بهداشت كه از 
برخي ناهماهنگي ها و رعايت نشدن شيوه نامه هاي بهداشتي 
از يك س��و و عدم برخورد با پروتكل شكن ها حسابي گله مند 
بود، تصريح كرد:» ناب ترين بچه هاي نظام سالمت را به دليل 
ندانم كاري و سهل انگاري ديگران از دست دادم. من وزير خبر 
ندارم چه كسي مي آيد و بيرون مي رود. فقط شدم ته رودخانه، 
زخمي و جنازه جمع كن. به جاي وزير بهداشت بگذاريد مديركل 

مرده شور خانه؛ اين درد بزرگي است« 

   افت روزانه بازار سرمايه و همچنين رشد تورم موجب شده 
برخي از سرمايه گذاران با خروج از بازار بانك و سهام به بازارهاي 
موازي چون رمز ارز، ارز، طال و سكه روي آورند. خروج نقدينگي 
از بازار سرمايه بيانگر نا اميدي سهامداران از بهبود وضعيت بازار 
سرمايه در دولت كنوني است، اين نااميدي مي تواند تأمين بودجه 
سال 1400 را با مشكل اساسي روبه رو كند، زيرا در بودجه سال 
آتي مقرر ش��ده دهها هزار ميليارد تومان از محل انتشار اوراق 

بدهي در بازار تأمين شود 

   كارگ��ردان موزيك ويدئ��وي »بارك��د۲« در گفت و گ��و 
با»جوان«:چند س��الي اس��ت كه حضرت آق��ا در زمينه توجه 
به توليد مل��ي و تقويت آن مباحث ج��دي و متواتري را مطرح 
مي كنند. در واقع بحث ايشان در رابطه با حمايت از توليد داخلي، 
رش��د محصوالت داخلي و رونق اقتصادي با تكي��ه و توجه به 
توليدات ملي براي ما به عنوان يك دغدغه مطرح بود و به دنبال 
توليد يك كار بكر و متفاوت در اين زمينه بوديم. از طرفي مايل 
بوديم كارمان يك حال و هواي متفاوت داشته باشد، به هر حال 
بحث واردات بي رويه كاالهايي كه در داخل كشورمان نمونه هاي 

مشابه آنها توليد مي شوند، واقعيتي است كه وجود دارد
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تا غنی سازی 
 6۰درصد هم

   پيش می رویم

رهبر انقالب در دیدار اعضای خبرگان:

 دولت باید به قانون خوب 
برجامی مجلس به دقت عمل کند
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قرائت متفاوت دولت و مجلس درباره چگونگي خروج 
اي��ران از پروتكل الحاق��ي در چارچوب قان��ون اقدام 
راهبردي براي لغ��و تحريم ها كه قرار اس��ت از امروز 
اجرايي ش��ود، به چالش��ي ميان قوه مقننه به عنوان 
قانونگذار از يك سو و قوه مجريه به عنوان مجري قانون 
از سوي ديگر تبديل شده است. روزي هم كه اين قانون 
به تصويب نهايي رسيد، رئيس جمهور در اظهار نظري 
گفت قانون را با تفسير خودمان اجرا مي كنيم و براي آن 

آيين نامه اجرايي مي نويسيم. 
روز گذشته اما بررس��ي بيانيه مشترك معاون رئيس 
جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي 
ايران و مدي��ركل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي در 
دستور كار نمايندگان مجلس قرار گرفت و ۲۲ نفر از 
آنها در مخالفت با اين بيانيه به بيان اظهارات و نظرات 
خود پرداختند و بر اجراي دقيق اين قانون از س��وي 
دولت تأكيد كردند. آنها بيانيه مذكور را مغاير با قانون 
مصوب مجلس تحت عنوان »اقدام راهبردي براي لغو 

تحريم ها« دانستند. 
   قاليباف: هيچ تخلفي نمي پذيريم

دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
پس از ارسال گزارش مجلس درباره تخلف دولت در 
اجراي قانون اقدام راهبردي و توافق س��ازمان انرژي 
اتمي و آژانس بين المللي ان��رژي اتمي به قوه قضائيه 
گفت: »مجلس شوراي اسالمي مطابق قانون وظيفه 

پيگيري و اجراي قوانين را برعهده دارد.« 
رئيس مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: »مطابق 
قانون بخش هاي��ي از تعهدات پيش بيني ش��ده در 
زمان خودش اجرايي ش��ده و از فردا )امروز( نيز بايد 
قانون مرتبط ب��ا پروتكل الحاقي اجرا ش��ود. مجلس 
شوراي اسالمي مصمم به توقف كامل پروتكل الحاقي، 
دسترسي ها و همه موضوعات قانوني است، بنابراين 
هرگونه دسترسي بيش از پادمان ممنوع و غيرقانوني 

اس��ت و نظارت بر اين امر وظيفه قوه مقننه اس��ت. 
كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
و انرژي از طرف مجل��س موظف به نظارت ميداني بر 
مسائل ياد شده و ارائه گزارش در اين راستا هستند.« 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: 
»طبعاً هرگونه تخلف از قانون را نمي پذيريم و براساس 

مصوبات مجلس امور را پيگيري مي كنيم«. 
  كلي�ه نظارت ه�اي فراپادمان�ي متوق�ف 

خواهد شد
كيوان خسروي، س��خنگوي دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي كه پيش��تر حماي��ت او از »قان��ون اقدام 
راهبردي براي رفع تحريم ها« از سوي مجلس به مذاق 
برخي دولتي ها خوش نيامده بود، ديروز در اظهار نظري 
متفاوت از قرائت نمايندگان مجلس از بيانيه ايران و 
آژانس، گفت: »در جريان سفر رافائل گروسي مديركل 
آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي به اي��ران، چگونگي 
توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و نظارت هاي 
فراپادماني براي وي تشريح شد.« خسروي با تأكيد بر 
قصد نظام براي اجراي بدون تنازل قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران افزود: 
»در خصوص اجراي بدون وقفه اين قانون در مجموعه 
اركان كشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژي اتمي 
ضمن آنكه تاكنون مفاد قانون را اجرا كرده ، زمينه قطع 
نظارت هاي فراپادماني را نيز فراهم كرده است. در بيانيه 
مشترك ايران و آژانس و پيوست اجرايي آن نيز كه در 
سفر گروسي به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع 
اجراي كام��ل قانون مصوب مجلس تصريح ش��ده و 
ترتيبات انجام آن مخدوش نشده است. اجراي قانون 
مجلس به منزله خروج ايران از برجام و قطع همكاري 
با آژانس نيس��ت و از اين رو تعامالت ايران با آژانس و 
نظارت هاي پادماني آن بر اساس چارچوب هاي قانوني 
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33روز وسوسه مداوم لغو تحريم، باالخره جواب داد و 
سازمان انرژي اتمي در توافقي راضي شد دوربين هاي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در تأسيسات هسته اي 
ايران، هر چن��د به صورت »آفالين« روش��ن بماند. 
س��ازمان انرژي اتمي ايران يك شنبه شب در تهران 
با رافائل گروسي به توافقي رس��يد كه به رغم توافق 
اجراي پروت��كل الحاق��ي، دوربين ه��اي آژانس در 
تأسيسات هسته اي ايران روشن مي ماند؛ توافقي كه 
باعث ش��د مديركل آژانس از حفظ »ميزان ضروري 
براي نظارت« ها س��خن بگوي��د. گروس��ي ايران را 
رضايتمندانه ترك كرده و گفته اس��ت با ايران »به 

نتيجه قابل قبولي رسيديم«. 
آژانس و ايران يك شنبه ش��ب در پايان سفر رافائل 
گروس��ي به يك توافق كمتر از ۲00 كلمه اي با دو 
تفس��ير متفاوت رس��يدند. اين توافق بعد از چند 
هفته انتشار گزارش هاي غيررسمي درباره اعطاي 
برخي»مش��وق هاي غيررس��مي« ب��راي منصرف 
كردن ايران از توقف اجراي پروتكل الحاقي به دست 
آمده است. حدود سه هفته قبل بود كه بلومبرگ از 
افزايش تدريجي مشتريان نفتي ايران خبر داد و دو 
هفته بعد هم، وزير خارجه قطر در سفري نه چندان 
از قبل برنامه ريزي شده به تهران آمد، براي گسترش 
روابط دوجانبه در همه س��طوح از جمله حوزه هاي 
اقتصادي اعالم آمادگي كرد و البته پيام كتبي امير 
قطر را به رئيس جمهور تحويل داد. س��يگنال هاي 
غيررسمي به اينجا ختم نشد تا جايي كه يك شنبه 
شب، همزمان با سفر رافائل گروسي به تهران، جيك 
ساليوان، مش��اور امنيت ملي امريكا بدون اشاره به 
جزئيات گفت: »دولت امريكا به رياست جو بايدن، 
با ايران تماس برقرار كرده است«؛ خبري كه البته 
در تهران تأييد يا تكذيب نشده است. ساعتي از اين 
اظهار نظر نگذشته بود كه خبر توافق ايران و آژانس 

روي خروج��ي خبرگزاري ها ق��رار گرفت. در متن 
توافق ايران و آژانس آمده اس��ت: »سازمان انرژي 
اتمي ايران )س��ازمان( و آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي )آژانس( روح همكاري و اعتماد متقابل تقويت 
شده كه به بيانيه مش��ترك پنجم شهريور 1399 
در تهران منجر ش��د و اهميت تداوم آن همكاري و 
اعتماد را مورد يادآوري و تأيي��د مجدد قرار دادند. 
سازمان، آژانس را مطلع كرد كه به منظور پايبندي 
به قانون مصوب مجلس ش��وراي اس��المي)قانون( 
تحت عنوان »اقدام راهب��ردي براي لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت ايران«، ايران اجراي اقدامات 
داوطلبان��ه را آنگونه ك��ه در برجام آمده اس��ت، از 
پنجم اس��فند 1399 متوقف خواهد كرد. با در نظر 
گرفتن موارد فوق و به منظور ت��داوم فعاليت هاي 
راستي آزمايي و نظارت آژانس، س��ازمان و آژانس 

نسبت به موارد زير توافق كردند:
1. ايران ب��ه اج��راي كام��ل و ب��دون محدوديت 
موافقتنام��ه جامع پادمان خود ب��ا آژانس، همانند 

قبل، ادامه خواهد داد. 
۲. يك تفاهم فني دوجانبه موقت، سازگار با قانون 
كه به موج��ب آن آژانس ب��ه فعاليت هاي ضروري 
راس��تي آزمايي و نظارت خود )طبق فهرست فني 

پيوست( براي مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. 
3. مرور منظم اين تفاهم فن��ي با هدف اطمينان از 

حصول به اهداف آن. 
  فهرست فني محرمانه 

نه ايران و نه آژانس »فهرس��ت فني پيوس��ت« را 
منتش��ر نكرده اند. س��ازمان انرژي اتمي ايران در 
بيانيه اي توضيح داده كه محرمانه ماندن فهرس��ت 
پيوس��تي كه در توافق ذكر شده وجود »مالحظات 
حفاظتي و ضرورت پنهان ماندن مكان تأسيس��ات 
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قرائت متفاوت  از چگونگي 
تعليق پروتكل الحاقي

 دوربين های 
روشن آفالين!

    یک قرارداد چندساله ای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند 
ما هم تا همان چندسال عمل خواهیم کرد. 

ممکن است برای کسب توانایی های هسته ای متناسب با نیازها 
غنی سازی را به 60 درصد هم برسانیم

    تغذیه عقبه فکري نظام اسلامي و به روزرساني نرم افزار آن را 
باید فضا و متفکرین صاحب صاحیتي به عهده بگیرند که از جمود 

فکري و تحجر، و همچنین از افکار التقاطي به دور باشند
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