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مراقب ميدان مين جديد غرب باشيد
روز شنبه كه رافائل گروسي به ايران آمد خيلي ها اين پيش بيني را داشتند كه 
اين بار نيز غرب با سناريوي جديد وارد ميدان شده تا اكنون كه امريكا و اروپا 
با مصوبه مجلس آچمز شده اند، از درِ ديگر و با ابزارآژانس كه در اختيار دارند، 
از راه رفته ايران در كاهش محدوديت هاي هسته اي كه حاصل خباثت غرب 
نسبت به ملت ايران در احقاق حق خود بود، به نوعي جلوگيري كنند. اين بود 

كه نسخه جديد توافق ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي رونمايي شد. 
 امريكا و اروپا به جاي اين موش و گربه بازي طي اين چند روز، مي توانستند  
همين ديروز اعالم كنند كه همه تحريم هاي وضع شده هسته اي را ملغي 
كرده و منتظر پنجم اسفند و اجراي مصوبه مجلس براي عدم اجراي پروتكل 
الحاقي كه ايران  داوطلبانه پذيرفته بود، نمي مانند. اگر هم قادر به رفع تحريم ها 
نيستند و يا اراده آن را ندارند، چرا » ِعرض خود مي برند و زحمت ما مي دارند 
«. مجلس شوراي اسالمي كه يك روز قبل از توافق دولت با آقاي » گروسي«، 
پيام خود را آشكارا با 220 امضا هم به دولت و هم به غرب داده بود، خوب است 

دولت شفاف سازي كند. 
آنچه موجب نگراني اس��ت اين اس��ت 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. 
براساس اين راهبرد هماهنگ و تعريف ش��ده، واشنگتن طي چند مرحله 
به دنبال بازگشت به برجام است. اين بازگشت در ابتدا شامل برخي امتيازات 
محدود در قبال مثاًل تردد برخي مقامات ايراني به امريكا و مش��خصاً وزير 
خارجه كشورمان و يا تردد خارج از 25 مايلي در خاك امريكا و رفع برخي 
محدوديت هاي مالي خواهد بود و در انتها با آغاز مذاكرات براي يك توافق 
گسترده تر و تمديد بندهاي غروب آفتاب در برجام، در صدد هستند بگويند 
اكنون و با اين شرايط امريكا به تعهدات خود باز مي گردد. اين در حالي است 
كه بازگشت امريكا به برجام اهميتي براي ايران ندارد و آنچه مهم است فقط 

انجام تعهدات غرب بر اساس توافق برجام است. 
اين در حالي است كه ايران مسير بازگشت به برجام در قالب يك طرح چند 

مرحله اي و طوالني مدت را برخالف اهداف راهبردي خود مي بيند. 
ايران در شرايط فعلي هدف اصلي خود را افزايش سريع ظرفيت هاي هسته اي 
فراتر از س��قف هاي برجام قرار داده است. تعليق اجراي پروتكل الحاقي نيز 
بيشترين تأثير را بر طرف غربي گذاشته است. ادامه اين روند تا زماني كه امريكا 
با برداشتن بدون قيد و شرط تحريم ها موافقت كند، تنها راه عملي است كه در 

مقابل ايران درشرايط فعلي وجود دارد. 
نبايد فراموش شود كه اكنون در نقطه اي قرار داريم كه يك تصميم درست 
و محكم و يك حرف واحد زدن، مي تواند غرب مستأصل و آچمز شده را سر 
جاي خود بنشاند. اين را بايد بدانيم كه منافع ملي قابل معامله نيست و كوتاه 
آمدن در مقابل آن، چه بسا خسارت بزرگي را بر ملت و كشور تحميل مي كند. 
غرب به دنبال مين گذاري در مسير هسته اي ما است و ما بايد هوشيار باشيم 
در زميني كه آنها براي ما مين گذاري مي كنند، بازي نكنيم. بايد بپذيريم در 
گذشته خوش بيني مفرط ما به امريكا و اروپا موجب شرايط فعلي و طلبكاري 
آنها شده و اكنون ما از آنها طلبكاريم و به هيچ وجه نبايد از طلب خود كوتاه 

بياييم. 
شايد اين مقاله  ژنرال بالويفس��كي، رئيس وقت ستاد كل نيروهاي مسلح 
روسيه در 15 ارديبهشت 1386 نسبت به سياست هاي امريكا در استقرار 
سپر دفاع ضد موشكي در دو كشور لهستان و جمهوري چك كه با مخالفت 
سريع مقامات روسيه مواجه شد، بي شباهت با ش��رايط امروز ما كه اروپا و 
امريكا به دنبال گذاشتن پوست خربزه زير پاي ما در هسته اي هستند و مدير 

كل آژانس را مأمور پياده سازي اين سياست كرده اند نباشد. 
پالويفسكي  با ظرافت چنين تشبيهي را در خصوص رفتار امريكا نسبت به 
آنها به كار مي برد و مي گويد اين اقدام امريكا مثل آن است كه بگويند: » ما 
همسايه شما در خيابان مجاور هستيم. پيشنهاد مي كنيم كه در خانه شما 
مين گذاري كنيم تا تروريست ها را در آنجا منفجر كنيم، اگر آنها سر راه خود 
به سوي ما، وارد خانه شما بشوند. براي اينكه شما نگران نباشيد، ما همه روزه 
به شما اطالع مي دهيم كار چگونه پيش مي رود و حتي آماده هستيم شما را 
در مراسم مين گذاري دعوت كنيم. زماني كه كار تمام شود نيز به شما خبر 
مي دهيم. از اين رو نبايد نگران باشيد، در خانه خود همانند سابق زندگي كنيد، 
چرا كه ما دوست شما هستيم. اما ما خودمان تعيين مي كنيم كه چه زماني 

دكمه انفجار را فشار دهيم«. 
امروز كاري كه آژانس، اروپا و امريكا با ما در مقوله هسته اي و اين حق مسلم 
ملت ايران دنبال مي كنند و روندي كه براي ما در برجام دنبال كرده و مي كنند، 
مشابه همين مين گذاري است كه  پالويفسكي  در استقرار سپر ضد موشكي 
امريكا داشت كه قرار بود در بيخ گوش روس ها انجام شود و نمايندگان ملت 
ما نيز با درك شرايط و فهم درست موضوع، با مصوبه راهبردي خود و تكليف 
كردن دولت به اجراي آن بدون هيچ كم و كاستي، قصد دارند از مين گذاري 
غرب و آژانس در زمين ايران جلوگيري كنند تا در آينده شاهد دعوت آنها براي 

مراسم مين گذاري و انفجار آن نباشيم. 

حسن رشوند

رهبر انقالب در دیدار اعضای خبرگان:

تا غنی سازی 6۰ درصد  هم    پيش می رويم

رهبر معظم انقالب اسالمي عصر دیروز در دیدار 
رئيس و منتخب�ان ملت در مجل�س خبرگان، 
منظوم�ه مفاهيم معرفتي و ارزش�ي اس�الم را 
نرم افزار س�اختار نظام اسالمي دانس�تند و با 
اش�اره به ل�زوم روزآمد ش�دن ای�ن نرم افزار 
متناسب با گس�ترش دامنه فعاليت هاي نظام 
اس�المي و ب�روز چالش ه�اي جدی�د گفتند: 
یكي از وظایف مهم فض�ال و متفكرین، تقویت 
مباني فكري نظام اس�المي به منظور عملياتي 
كردن مفاهيم دین�ي مورد نياز جامعه اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين ادبيات 
روزهاي اخير امريكا و سه كش��ور اروپايي در مورد 
ايران را ادبياتي مستكبرانه، طلبكارانه و غيرمنصفانه 
دانس��تند و گفتند: نتيجه اين ادبيات جز منفورتر 
ش��دن آنها نزد ملت ايران نخواهد بود. ضمن آنكه 
جمهوري اسالمي از مواضع منطقي خود در موضوع 
هسته اي كوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و 
نياز كشور تا آنجا كه الزم باشد، حتي تا غنی سازی 

60 درصد پيش خواهد رفت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ابتداي سخنان شان 
ضمن تبريك ميالد حضرت جواداالئمه و حضرت 
اميرمؤمنان و با گراميداشت چند عضو فقيد مجلس 
خبرگان، يكي از نيازهاي مهم جوامع اس��المي را 
عملياتي كردن مفاهيم ديني برشمردند و گفتند: در 
هر برهه اي كه اين مفاهيم عملياتي شد، براي كشور 
و ملت و آبروي جمهوري اسالمي، ارزشمند بود و هر 

جا كه غفلت كرديم از بركات آن محروم شديم.
 ايش��ان افزودند: امام بزرگوار ب��ا حضور در صحنه 
و تبيين مفاهيمي همچون ت��وكل، تكليف، ايثار، 
جهاد و شهادت، آنها را در جامعه و زندگي مردم رايج 
كردند و نتيجه آن، پيروزي ملت ايران در يك جنگ 

هشت ساله  بين المللي بود. 
    فضالي صاحب نظر نرم افزار نظام اسالمي 

را روزآمد كنند
ايجاد نهضت اسالمي، نظريه پردازي براي ساختار 
نظام و گسترش دادن دين به عرصه هاي اجتماعي 
و اداره كش��ور به وس��يله امام خميني)ره( از ديگر 
نمونه هايي بود كه رهبر انقالب اسالمي به آنها اشاره 
كردند و گفتند: نمونه جديد اين موضوع، عملياتي 
شدن مفهوم واالي مواسات به وسيله مردم و جوانان و 
دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقالبي و شكل گيری 

نهضت بزرگ كمك مؤمنانه در شرايط كرونايي بود 
كه گره هاي زيادي را باز كرد. ايشان روزآمد كردن 
نرم افزار نظام اسالمي را وظيفه فضالي صاحب نظر 
دانستند و گفتند: البته اين به روزرساني به معناي 
دستكاري در منظومه مفاهيم ديني نيست بلكه به 
معناي كشف حقايق متناسب با نيازهاي داخلي و 

بين المللي نظام اسالمي است. 
رهبر انقالب اسالمي به چند نمونه متناسب با مسائل 
روز اشاره كردند و افزودند: به عنوان مثال هنگامي 
كه نظام اسالمي با فشارهاي شرطي دشمن مواجه 
مي ش��ود و او برداش��تن تحريم ها را منوط به يك 
يا چند ش��رط مي كند كه انجام آنها ممكن است 
به ش��دت گمراه كننده و هالك كننده باشد، نظام 

اسالمي چه بايد بكند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاس��خ به اين س��ؤال 
تأكيد كردند: در چنين شرايطي بايد مفهوم ديني 
اس��تقامت و صبر، تبديل به يك حركت جمعي در 
جامعه شود، آن هم در شرايطي كه مردم با مشكالتي 
مواجه هستند كه بخشي از آنها ناشي از فشارهاي 

دشمن است.
 ايشان ترويج مفاهيمي همچون توكل به خدا و اعتماد 
به وعده الهي در مواجهه با جبهه دشمن و يا تبيين 
اين موضوع را كه خداوند قطع��اً در برابر بي عملي و 
بي توجهي مسئوالن واكنش تند خواهد داشت، از 
ديگر نمونه هاي مورد نياز جامعه برشمردند و افزودند: 
تغذيه عقبه فكري نظام اسالمي و به روزرساني نرم افزار 
آن را بايد فضال و متفكرين صاحب صالحيتي به عهده 
بگيرند كه از جمود فكري و تحجر، و همچنين از افكار 

التقاطي به دور باشند. 
     اختالف نظرها قابل حل است، دو صدایي 

نباشد
رهبر انقالب اسالمي در بخش دوم سخنانشان به 
مسئله هسته اي پرداختند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص كاهش 
تعهدات برجامي گفتند: مجلس قانوني را تصويب و 
دولت هم از آن استقبال كرد و تا ديروز نيز كارهايي 
را كه بايد انجام مي شد، انجام دادند و ان شاءاهلل فردا 
نيز يك مورد ديگر از اين قانون انجام خواهد ش��د. 
ايشان با اشاره با اختالف برداشتي كه مجلس از كار 
دولت دارد، افزودن��د: اين اختالف نظرها قابل حل 
است و بايد دو طرف، قضيه را با همكاري يكديگر 
حل كنند و نبايد اختالف ها رها و يا تشديد شود كه 

نشان دهنده دوصدايي باشد. رهبر انقالب اسالمي 
تأكيد كردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون 
مي داند و بايد به اين قانون كه قانون خوبي است، به 

دقت عمل شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ادبيات امريكا و سه كشور 
اروپايي در قبال كاهش تعه��دات برجامي ايران را 
مستكبرانه، طلبكارانه و غيرمنصفانه و ادبياتي غلط 
خواندند و گفتند: جمهوري اسالمي از روز اول و تا 
مدت طوالني، بر اساس تعاليم اسالم به تعهدات خود 
عمل كرد اما طرفي كه از روز اول به تعهدات خود 
عمل نكرد همين چهار كشور بودند، بنابراين آنها بايد 

مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گيرند.
 ايشان افزودند: وقتي امريكا از برجام خارج شد و 
ديگران هم با او همراهي كردند، دستور قرآن اين 
اس��ت كه تو هم تعهد را رها كن كه با اين حال باز 
هم دولت محترم ما تعهدات را رها نكرد و به تدريج 
بخشي از آنها را كاهش داد كه البته اين موارد نيز 
در صورت عمل كردن آنها به وظايف ش��ان قابل 

برگشت است. 
     تصميمی بگيریم آن دلقك صهيونيست 

و بزرگ ترش نمي توانند مانع شوند
رهبر انقالب اس��المي نتيجه ادبيات استكباري 
را افزايش نفرت مردم ايران از غربي ها دانس��تند. 
ايشان گفتند: در اين ميان آن دلقك صهيونيست 
بين المللي دائم مي گويد ما نمي گذاريم ايران به 
سالح هسته اي دست يابد، در حالي كه بايد به او 
گفت اگر جمهوري اسالمي تصميم به دستيابي 
به سالح هس��ته اي داش��ت، او و بزرگ تر از او هم 

نمي توانستند مانع شوند.
 حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: آنچه مانع 
جمهوري اسالمي براي س��اخت سالح هسته اي 
است، فكر و مباني اسالمي اس��ت كه ساخت هر 
سالحي اعم از هسته اي يا شيميايي را كه موجب 

كشتار مردم عادي مي شود، ممنوع مي داند.
 ايشان با يادآوري قتل عام 220 هزار نفر در بمباران 
اتمي امريكا و همچنين محاصره مردم مظلوم يمن 
و بمباران بازار و بيمارس��تان و مدرسه به وسيله 
جنگنده های س��اخت غربي ها، گفتند: كش��تار 
غيرنظاميان و مردم بي گن��اه روش امريكايي ها و 
غربي ها اس��ت و جمهوري اس��المي اين روش را 
قبول ندارد و بر همين اس��اس به سالح هسته اي 

فكر هم نمي كند. 
  تا هرجا كه الزم باشد

 غنی سازی مي كنيم
رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردن��د: اما ما براي 
كسب توانايي هاي هسته اي متناسب با نيازهاي 
كش��ور مصمم هس��تيم و به همي��ن علت، حد 
غني سازي ايران 20 درصد نخواهد بود و تا هرجا 
كه الزم و نياز كشور باشد اقدام خواهد كرد، مثاًل 
براي پيشران هس��ته اي يا كارهاي ديگر ممكن 

است غني سازي را به 60 درصد هم برسانيم. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: البته يك 
قرارداد چندساله اي گذاشته شده كه اگر آنها عمل 
كنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهيم كرد 
اما غربي ها به خوبي مي دانند كه ما به دنبال سالح 
هسته اي نيستيم. رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان 
كردند: موضوع سالح هس��ته اي بهانه است، آنها 
حتي با دس��تيابي ما به س��الح هاي متعارف هم 
مخالفند چون مي خواهند مؤلفه هاي قدرت را از 

ايران بگيرند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اين واقعيت كه 
نيروگاه هاي هسته اي با تأمين انرژي سالم تر، تميزتر 
و ارزان تر يكي از مهم تري��ن منابع انرژي در آينده نه 
چندان دور خواهند شد، نياز كشور به غني سازي را 
يك امر مسلّم خواندند و گفتند: غني سازي را نمي شود 
آن روز شروع كرد بلكه بايد از امروز براي نياز آن زمان 
آماده شد. ايشان افزودند: غربي ها مي خواهند در روزي 
كه ايران به انرژي هسته اي نياز پيدا مي كند، محتاج 
آنها باشد و آنها اين نياز ما را وسيله اي براي تحميل، 

زورگويي و باج خواهي هاي خود قرار دهند. 
رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردن��د: جمهوري 
اسالمي در قضيه هسته اي نيز همانند ساير قضايا 
عقب نشيني نخواهد كرد و در مسير آنچه مصلحت 
و نياز امروز و فرداي كش��ور اس��ت، با قدرت پيش 

خواهد رفت. 
پيش از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آيت اهلل 
جنتي، رئيس مجلس خبرگان و آيت اهلل رئيسي، 
نايب رئيس دوم اين مجلس گزارشي از اجالسيه 
خبرگان و مسائل مورد تأكيد در آن، و همچنين 
جزئياتي از اصالحات موادي از آيين نامه انتخابات 

مجلس خبرگان رهبري بيان كردند. 

ژه
وی

 اوجاصالحطلبيراچگونهتعریفكنيم؟! 
جدل غالمعلي حدادعادل و محم��ود احمدي نژاد درباره 
انتخابات 1400باعث ش��د تا عباس عب��دي، روزنامه نگار 
اصالح طلب در كانال تلگرامي خود مطلبي را باز نشر كند 
كه به زعم خود نقدي بر اصولگرايان اس��ت. در اين توئيت 
آمده: »س��خنان حدادعادل و واكن��ش احمدي نژاد را در 
كنار س��خنان چندي پيش مرحوم يزدي و واكنش آملي 
الريجاني بازخواني كنيد. آن��گاه به ياد بياوريد روزهايي را 
كه احمدي نژاد رئيس جمهور، حدادعادل رئيس مجلس 
و آملي الريجان��ي رئيس عدلي��ه و محمد ي��زدي رئيس 
خبرگان بود! و مخالفان و منتقدانشان بي بصيرت خوانده 
مي ش��دند!« عباس عبدي با انتش��ار تصوير اي��ن توئيت، 
ذيل آن نوش��ته: »بهتر از اين نمي توان س��اختار را در اوج 

اصولگرايي توصيف كرد. «
اين البته اس��تدالل نيست كه از گذش��ته ها مواضع افراد را 
بيرون بكشيم و آنها را بابت تغيير موضع شان نسبت به افرادي 
كه تغيير كرده اند، تخطئه كنيم. اختالف نظر حدادعادل و 
احمدي نژاد هم نشاني از ارزشمندي منتقدان و مخالفان آنها 
ندارد؛ وگرنه به همين سياق مي توان امثال عبدي را همنوا 
با ضدانقالب در بسياري مواضع دانست كه بعيد است چنين 
قياسي خوشايند عبدي و دوستانش باشد. شمر ملعون هم 
زمان امام علي عليه السالم جانباز نبرد تحت فرماندهي امام 

بود، اما بعد تبديل به قاتل امام حسين عليه السالم شد. 
از سويي حتي آناني كه با هم در مسائلي وحدت نظر دارند، 
در برهه اي ديگر و در مسئله اي ديگر مي توانند اختالف نظر 
داشته باش��ند. از قضا در جبهه اي كه عباس عبدي براي آن 

قلم مي زند، چرخش هاي 180 درجه اي سياسي و انتخاباتي 
خيلي معمول اس��ت و اتفاق عجيبي هم از س��وي عبدي و 
همفكرانش به نظر نمي رسد. اصالح طلبان مرحوم هاشمي 
را عاليجناب س��رخپوش مي ناميدند، او را قاتل مي دانستند 
و با تخريب هاي گسترده ش��خصيتي انصراف از نمايندگي 
مجلس ششم را بر او تحميل كردند؛ اما بعدها همين هاشمي 
رفسنجاني ليدر اصالح طلبان ش��د و با نظر او براي حمايت 
از حس��ن روحاني توافق كردند. اين تنها چرخش سياسي 
اصالح طلبان نبود. همين حسن روحاني در سال 78 مقابل 
اصالح طلبان بود و نطق غراي��ي عليه مجريان حوادث كوي 
دانش��گاه انجام داد، اما س��ال ها بعد در حماي��ت از او براي 
انتخاب��ات از هيچ ام��ر درس��ت و غلطي فروگ��ذار نكردند. 
اصالح طلبان سال ها عليه وزارت اطالعات محمد ري شهري 
در دهه 60 و برخورد با بيت آيت اهلل منتظري سخن راندند، 
در باب وزارت اطالعات قربانعلي دري نجف آبادي و قتل هاي 
زنجيره اي ه��م همين موضع را داش��تند، ام��ا در انتخابات 
مجلس خبرگان سال 94 براي آنكه رقباي شان رأي نياورند، 
مردم را تشويق به رأي دادن به ري شهري و دري نجف آبادي 
كردند! بنابراين بهتر نيس��ت كه آقای عبدي فكر اين باشند 
كه ساختار اگر در اوج اصالح طلبي باشد، چقدر آفتاب پرست 

گونه خواهد بود؟ 


 كرباسچيعليهآرمين
محس��ن آرمين از تندروه��اي جريان اصالح��ات اخيراً در 
مصاحبه اي گفته: »جريان اصالح طلب طيف هاي مختلفي 
اعم از بهبودخواهان حكومتي، گرايش جامعه محور، گرايش 

صبر و انتظار و... را شامل مي ش��ود كه هر كدام ديدگاه هاي 
مختلفي دارند. اصالح طلبان نمي توانند به انتخابات، به مثابه 

بهار سياست بي تفاوت باشند. « 
او در عين حال تصريح كرده: »ش��رايط اجتماعي و سياسي 
انتخابات 1400 با شرايط سال هاي 92 و 96 متفاوت است 
و اگر روند برگ��زاري انتخابات به گونه اي طراحي ش��د كه 
اصالح طلبان از گزينه اي محروم شدند لزومي به شركت آنان 

در انتخابات نيست!«
در انتخابات 92 هم البته اصالح طلبان گزينه خود را داشتند؛ 
محمدرضا عارف كه با دس��تور محمد خاتمي انصراف داد، 
اما در هر حال تهديد به عدم شركت در انتخابات كه توسط 
آرمين بيان شده، مخالفت غالمحسين كرباسچي، دبير كل 
حزب كارگزاران س��ازندگي را برانگيخته است. كرباسچي 
معتقد اس��ت: »اگر مي خواهيم در انتخابات��ي در چارچوب 
سياست ها از ميان افراد موجود يك يا دو نفر را انتخاب كنيم، 
بايد منتظر تأييد صالحيت ها بماني��م... 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. «
او در م��ورد كانديداي حزب كارگزاران ه��م گفته: »معقول 
اين است كه صبر كنيم و ببينيم چه كساني تأييد صالحيت 
مي ش��وند چون نمي خواهيم با ديگر احزاب اصالح طلب از 
راهي جز تفاهم وارد شويم و درست هم نيست نامزد مورد نظر 
خود را هر طور شده با جبهه اصالح طلبان تحميل كنيم. « او 
در عين حال احتمال كانديداتوري محسن هاشمي را تأييد 
كرده و گفته كه او يك نيروي اجرايي، فعال و توانمند است. 

نمایندگان مجلس به بيانيه ایران و آژانس
 واكنش نشان دادند

قرائت متفاوت 
از چگونگي تعليق پروتكل الحاقي

قرائت متفاوت دولت و مجل�س درباره چگونگي خ�روج ایران از 
پروتكل الحاقي در چارچوب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها 
كه قرار است از امروز اجرایي ش�ود، به چالشي ميان قوه مقننه به 
عنوان قانونگذار از یك سو و قوه مجریه به عنوان مجري قانون از 
سوي دیگر تبدیل شده اس�ت. روزي هم كه این قانون به تصویب 
نهایي رسيد، رئيس جمهور در اظهار نظري گفت قانون را با تفسير 
خودمان اجرا مي كنيم و براي آن آیين نامه اجرایي مي نویس�يم. 
روز گذشته اما بررسي بيانيه مش��ترك معاون رئيس جمهور و رئيس 
س��ازمان انرژي اتمي جمهوري اس��المي اي��ران و مدي��ركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گرفت و 
22 نفر از آنها در مخالفت با اين بياني��ه به بيان اظهارات و نظرات خود 
پرداختند و بر اجراي دقيق اين قانون از س��وي دول��ت تأكيد كردند. 
آنها بيانيه مذكور را مغاير با قانون مصوب مجلس تحت عنوان »اقدام 

راهبردي براي لغو تحريم ها« دانستند. 
    ذوالنوری: دولت قانون را نقض كرد

مجتبي ذوالنوري، رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در ابتداي بررس��ي اين دس��تور با بيان اينكه در قانون مصوب 
مجلس براي اس��تنكاف از اجراي قانون جرم ان��گاري و مجازات هايي 
تعيين ش��د، گفت: »رئيس جمهور در اين قانون مسئول اجراي مفاد 
در نظر گرفته شد اما متأسفانه در قرارداد بين آژانس و سازمان انرژي 
اتمي نظارت هاي آژانس به دور از چشم مردم ادامه دارد. در واقع ادامه 
نظارت ها را قانون��ي كردند و نقض قانون اقدام راهب��ردي را رقم زدند. 
مجلس بايد روي اجرايي ش��دن قانون خود پافش��اري كند و براساس 
ماده 234 آيين نامه داخلي آقاي رئيس جمهور و تمام كساني را كه در 
اين سلسله مراتب در مسير نقض قانون اقدام كرده است به قوه قضائيه 
ارس��ال و اين قوه خارج از نوبت و تش��ريفات به آن بپردازد.« فريدون 
عباسي دواني، رئيس كميسيون انرژي مجلس هم فرصت سه ماهه به 
طرف هاي غربي و امريكايي ها را اشتباه محض دانست و گفت: »نبايد در 
اين دام بيفتيم، ما بايد تا رفع كامل تحريم ها با آژانس هيچ همكاري اي 
نداشته باشيم و اگر كاري بخواهند در سه ماه آينده انجام دهند، در چند 
سال گذشته انجام داده بودند. ما نبايد فريب وعده هاي آنها را بخوريم. 
اينها همان هايي هستند كه به دنبال الگوسازي از برجام براي مسائل 
موشكي و مسائل منطقه اي ما هستند و حاج قاس��م سليماني را از ما 
گرفتند و مطمئن باش��يد ترورهاي ديگري در راه خواهد بود تا جامعه 

ما را شرطي كنند«. 

 رئيس جمهور باید منطبق بر قانون عمل كند
عباس مقتدايي در اين خصوص بيان كرد: »اگر قرار است بيانيه اخير اجرا 
شود بايد مصوبه مجلس را بگيرد، دنيا بداند كه از فردا )امروز( 5 اسفند ماه 
قانون مصوب مجلس محقق مي شود و نمايندگان ملت به دنبال تحقق آن 
چيزي هستند كه مردم خواسته اند.« نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه بيانيه در حقوق بين الملل الزام آور نيست، 
گفت: »در بيانيه آژانس امتيازهايي داده شده و هيچ امتيازي براي ايران 
گرفته نشده است، مجلس اجازه نمي دهد منافع ملت ناديده گرفته شود.« 
محمدمهدي زاهدي ني��ز در خصوص اين موضوع تأكي��د كرد: »بيانيه 
مشترك سازمان بين المللي انرژي اتمي و سازمان انرژي اتمي كشورمان 
در تضاد كامل با مصوبه مجلس است و سه بند اين بيانيه كاماًل عليه اين 
قانون تأكيد دارد.« نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به بند يك بيانيه مشترك آژانس، اظهار كرد: »ايران به اجراي كامل و 
بدون محدوديت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس همانند قبل ادامه 
مي دهد در صورتي كه ما در مصوبه مجلس اعالم كرده بوديم كه بايد بعد از 

دو ماه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي متوقف شود.« 
   زاكاني: دولت باید به قانون تمكين كند

علي رضا زاكاني، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس هم با بيان اينكه در اين 
بيانيه شاهد تكرار كلي گويي هاي برجام هستيم، تأكيد كرد: »دولت بايد 
به قانون تمكين كند و در جهت منافع ملي حركت كند و مسيري را طي 
كند كه ماحصل آن حاكم شدن قانون در كشور باشد. پيام ما به دولت نيز 
مشخص اس��ت و دولت راهي جز اجراي قانون ندارد. قانون هم بر اساس 

منطق درست و مستحكمي در جهت منفعت ملت است.« 
   قاليباف: هيچ تخلفي نمي پذیریم

دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي نيز پس از ارسال 
گزارش مجلس درباره تخلف دولت در اجراي قانون اقدام راهبردي و توافق 
سازمان انرژي اتمي و آژانس بين المللي انرژي اتمي به قوه قضائيه گفت: 
»مجلس شوراي اسالمي مطابق قانون وظيفه پيگيري و اجراي قوانين را 

برعهده دارد.« 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: »مطابق قانون بخش هايي از 
تعهدات پيش بيني ش��ده در زمان خودش اجرايي شده و از فردا )امروز( 
نيز بايد قانون مرتبط با پروتكل الحاقي اجرا شود. 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 است 
و نظارت بر اين امر وظيفه قوه مقننه است. كميسيون هاي امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس و انرژي از طرف مجلس موظف به نظارت ميداني 
بر مسائل ياد ش��ده 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«. 
  كليه نظارت هاي فراپادماني متوقف خواهد شد

كيوان خسروي، س��خنگوي دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي كه 
پيش��تر حمايت او از »قانون اقدام راهبردي براي رف��ع تحريم ها« از 
س��وي مجلس به مذاق برخي دولتي ها خوش نيام��ده بود، ديروز در 
اظهار نظري متفاوت از قرائ��ت نمايندگان مجل��س از بيانيه ايران و 
آژانس، گفت: »در جريان سفر رافائل گروس��ي مديركل آژانس بين 
المللي انرژي اتمي به ايران، چگونگي توقف اجراي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي و نظارت هاي فراپادماني براي وي تش��ريح 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 اي��ن قانون در مجموعه اركان كش��ور 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 پيوس��ت اجرايي آن نيز كه در سفر گروسي به تهران 
مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجراي كامل 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 نيست 
و از اين رو تعامالت ايران با آژانس و نظارت هاي پادماني آن بر اساس 

چارچوب هاي قانوني ادامه خواهد داشت. «
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بيانيه هشتمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبري
مذاكره با امريكا 

در موضوعات توافق شده خط قرمز نظام است
هشتمين اجالسيه رسمي مجلس خبرگان رهبري با انتشار بيانيه اي به 

كار خود پایان داد. 
به گزارش ايسنا، در بخشي از اين بيانيه آمده است: سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ايران، همواره بر اصل »عزت، حكمت و مصلحت« استوار بوده و بر 
مذاكره و تعامل سازنده با جهان؛ به ويژه كشورهاي منطقه تأكيد دارد. لكن 
مذاكره مجدد با امريكا بر سر مسائل توافق شده را خط قرمز نظام دانسته و 
مسائل دفاعي و موشكي خود را غيرقابل مذاكره مي دانيم و تأكيد مي كنيم 
كه با همدلي سران قوا و تبعيت مسئوالن محترم نظام از رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب و دفاِع يكدل و يكصدا از عزت و استقالل كشور حتماً در برابر 

حربه هاي دشمنان پيروز خواهيم شد. 
اين بيانيه مي افزايد: مقام معظم رهبري بارها بر دولت جوان و حزب اللهي 
تأكيد نموده اند. انتخابات در جمهوري اسالمي، ميدان حضور و مشاركت 
حداكثري اقشار مردم در عرصه اجتماعي - سياسي است و شركت گسترده 
در انتخابات، حق و تكليف ديني و ملي عموم شهروندان است. مجلس خبرگان 
رهبري، ضمن دعوت از مردم شريف ايران براي حضور پرشور در انتخابات 
خرداد 1400 تأكيد مي كند به كارگيري ش��يوه هاي صحيح و منطقي در 
معرفي و تبليغ كانديداها و پرهيز از سياه نمايي، روش هاي غيرشرعي و رعايت 
اخالق از شرايط ضروري يك انتخابات شايسته و در طراز نظام اسالمي است 
و در چنين فضائي، امكان تشخيص اصلح فراهم مي آيد. اقدام هوشمندانه 
ملت ايران در انتخابات 1400 تضمين كننده آينده روشن و تحقق پيشرفت 
و عدالت خواهد بود.  در بند ديگري از اين بيانيه تصريح شده است:  بي شك 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي مس��ئوالن نظام، رفع مش��كالت معيشتي و 
كاهش فشارهاي اقتصادي بر مردم به ويژه اقشار آسيب پذير است، اما موضوع 
گراني و تورم كه اكثريت مردم را آزار مي دهد عزم و همتي مضاعف از سوي 
سران محترم قوا مي طلبد تا با برنامه ريزی و اتخاذ تدابير كاربردي، نسبت به 
مسئله اشتغال، رفع بيكاري و فقر، مبارزه با گراني و تالش براي تحقق عدالت 

اجتماعي، بيش از پيش اهتمام داشته باشند. 

وقتي امریكا از برجام خارج ش�د و 
دیگران ه�م با او همراه�ي كردند، 
دس�تور قرآن این اس�ت كه تو هم 
تعه�د را رها كن كه با ای�ن حال باز 
هم دولت محترم ما تعهدات را رها 
نك�رد و به تدری�ج بخش�ي از آنها 
را كاه�ش داد كه البته ای�ن موارد 
ني�ز در صورت عمل ك�ردن آنها به 
وظایف ش�ان قابل برگش�ت است 

  ما براي كسب توانایي هاي هسته اي 
متناس�ب با نيازهاي كشور مصمم 
هس�تيم و ب�ه همي�ن عل�ت، حد 
غني سازي ایران ۲۰ درصد نخواهد 
بود و تا هرجا كه الزم و نياز كش�ور 
باش�د اقدام خواهد كرد، مثاًل براي 
پيش�ران هس�ته اي ی�ا كاره�اي 
دیگ�ر ممك�ن اس�ت غني س�ازي 
را ب�ه ۶۰ درص�د ه�م برس�انيم


