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بُرد قطعي ما و باخت حتمي حريف
حسين ش��ريعتمداري در س��رمقاله ديروز 
كيهان نوشت: نگراني نمايندگان معترض در 
حالي بود كه در توافق آژانس و سازمان انرژي 
اتمي كشورمان، خودداري ايران از اجراي پروتكل الحاقي به سه ماه بعد 
موكول نشده بود، بلكه ما به كاهش تعهدات مان مطابق آنچه در مصوبه 
مجلس آمده است ادامه مي داديم و اگر امريكا و اروپا طي سه ماه آينده 
همه تحريم ه��ا را لغو مي كردند، ب��ه تعهداتمان بازمي گش��تيم و اگر 
همچنان ب��ه نقض تعه��دات خ��ود ادام��ه مي دادند، ما ني��ز كاهش 
تعهدات مان را تا پايان تمامي آنه��ا دنبال مي كرديم. بنابراين اختالف 
پيش آمده به آس��اني قابل حل بود و با پ��وزش از نمايندگان محترم 
مجلس، به اين حجم از اعتراض نيازي نداشت. چرا؟! زيرا همان گونه كه 
در صدر اين نوشته آمده است، خودداري ايران از اجراي پروتكل الحاقي 
يكي از دستاوردهاي بزرگ ما در چالش هس��ته اي نزديك به دو دهه 
است. اين نكته را به آساني از سراسيمگي حريف و دست و پا زدنش براي 

پيشگيري از آن مي توان فهميد.
خداي مهربان بر درجات شهيد بزرگوارمان حاج قاسم سليماني بيفزايد 
كه به حق و هوش��مندانه تأكيد مي كرد اگر دش��من از جبهه خودي 
دو صدا بش��نود، اوالً با اين توهم كه در جبهه خودي ها گس��ل ايجاد 
ش��ده، طرح اختالف مي افكند )كه البته در مورد ياد شده احتمال اين 
سوء استفاده تقريباً صفر يا  نزديك به صفر است( و ثانياً در ماجراي پيش 
 رو از اهميت فراواني برخوردار است، درباره دستاورد بزرگي كه به دست 

آمده است، دست به كوچك نمايي مي زند! و...
باالخره گله دوستانه اي از نمايندگان معترض در ميان است! و آن اينكه 
توافق مورد اشاره اگرچه امضاي رئيس  سازمان انرژي اتمي را در پاي 
خود دارد ولي بايد مي دانستند كه مس��ئله اي با اين اهميت نمي تواند 
بدون دخالت و نظر شوراي عالي امنيت ملي تهيه شده باشد. بنابراين 
ضمن تأكيد بر حق نمايندگان محترم در اعتراض به آنچه نا صواب تلقي 
كرده اند، اعتراض علني، آن هم در آن حجم كه شاهد بوديم مي توانست 
به اعتراض و درخواس��ت بررسي در جلس��ه غير علني منتقل شود. نه 
اينكه مردم عزيز كش��ورمان نا محرم باش��ند! بلكه از آن رو كه دشمِن 
گوش خوابانيده با دستاويز قرار  دادن آن، اهميت مثال زدني دستاورد به 
دست آمده را كه حاصل زحمات و هوشمندي خود نمايندگان محترم 

بوده است، كوچك جلوه ندهد.
........................................................................................................................

انقالبي بي ترمز نيست 
مسعود پيرهادي در روزنامه رسالت 
نوشت: برجام، به واسطه خوش بيني 
به دشمن، خس��ارت محض شد ولي 
كساني كه به اشتباه، حيثيت خود و دولت شان را به آن گره  زده بودند با 
همراهي مجلس قبل، اجازه دفن جنازه برجام را ندادند و صرفاً از مداحي 
برجام به مرثيه خواني پيرامون آن رس��يدند. با روي كار آمدن مجلس 
انقالبي كه به عنوان مجلس اميد و انتظار مردم ملقب شد، قانون »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيان��ت از منافع ملت ايران« تصويب و 
ابالغ شد. اين قانون در حقيقت، هم بدلي است به گل به خودي برجام 
و هم هدفي كه برجام قرار بود دنبال كند را مقتدرانه و با زبان واقعي دنيا 
پي مي گيرد. گام هاي كاهش تعه��دات برجامي يكي پس از ديگري با 
همكاري سازمان انرژي اتمي و شوراي عالي امنيت ملي برداشته شد و 
در آخرين اقدام، خ��روج از پروتكل الحاقي به اذعان رافائل گروس��ي 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اجرايي شد. كنشي هوشمندانه 
و بااقتدار كه كمترين حاشيه و آسيب بين المللي را داشته باشد و دولت 

حسن روحاني نيز نسبت به آن كرنش كند.
اتفاقي كه مي توانس��ت به رويدادي پرافتخار بدل شود، با تنگ نظري 
برخي مدعيان انقالبي گري به دوصدايي و انش��قاق تبديل شد. از قضا 
در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري با رهبر معظم انقالب، ايشان 
پيرامون همين امر فرمودند: »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 شد.«
حال اين موضع گيري را با جاروجنجال افرادي كه دايره انقالب شان صرفاً 
به وسعت خود و قبيله شان است مقايسه كنيد! سناريويي كه اين افراد 
معدود ولي پرسروصدا طرح ريزي مي كنند اين  همان  مجلس انقالبي يا 
مجلس وكيل الدوله دهم و تطبيق رئيس فعلي آن با رئيس پيشين مجلس 
اس��ت؛ اما كور خوانده اند. نان اين افراد در فضاي مجازي به خصوص در 
بي ترمز عمل كردن و نديدن آثار و تبعات اقدامات و اظهارات است. نام 
انقالبي به خود مي دهند ولي به صراحت با امام امت مخالفت مي كنند! 
عنوان انقالبي را از كساني كه رهبر انقالب، آنان را انقالبي ناميده مي گيرند 
و خود را يگانه مرجع تشخيص انقالبي و غيرانقالبي مي دانند؛ حال آنكه 

اگر بنا به سلب اين عنوان باشد، خود شايسته تر به اين امر هستند.
........................................................................................................................

درس تحريمي براي مسئوالن
محمد حقگو طي يادداش��تي در روزنامه 
خراس��ان نوشت: ايس��تادگي جمهوري 
اسالمي ايران بر مواضع درست و منطقي 
خود در زمينه استيفاي حقوق هسته اي و ضرورت رفع تحريم ها در ازاي 
هر گونه تعهد برجامي كه با قانون هسته اي مجلس همراه شد، نشانه هايي 
از عقب نشيني تحريمي طرف مقابل را نمايان كرده است. ديدار سفراي 
كشورهاي كره و ژاپن با رئيس كل بانك مركزي نشان دهنده احتمال 
پوست اندازي اليه نازكي از فشار امريكاست. از فضاي نفت نيز خبرهاي 
مثبتي مبني بر تقويت احتمال حضور مجدد و رسمي ايران در اين بازار 
اس��ت. البته تا اينجا اينها فقط خبر و حتي احتمال اس��ت و اينكه اين 
عقب نش��يني ها تا چه حد، تا كجا و چقدر واقعي خواهد بود، موضوعي 

است كه بايد در عمل و در روزهاي آينده آن را رصد كرد.
اما آنچه واضح است، اين كه از هم اينك بايد س��ناريوهاي برخورد با فضاي 
احتمالي كاهش تحريم ها در كشور را در نظر داشت. سيستم اقتصادي كشور 
ما در دوران تحريم ها عماًل از مدل اتكا به درآمده��اي نفتي به مدل اتكا به 
منابع سالم كه اتفاقاً كمتر تحريم پذير نبودند تغيير جهت داد. با اين حال، 
هم اينك بيم آن مي رود كه برداشتن فشارها به بازگشت به دوران قبل منجر 
شود. در اين زمينه مروري بر وقايع رخ داده در سال هاي اخير لزوم كاربست به 
عنوان مثال يكي از پايه هاي اصلي تحريم كشور ما در دهه اخير بر ممنوعيت 
دسترس��ي به چرخه جهاني دالر بنا ش��ده بود. جايي كه شبكه بين المللي 
سوئيفت و اينستكس به بزرگراه هاي انتقال ارزي كشور تبديل شده بودند 
چراكه با استفاده از آنها به راحتي مي ش��د ذي نفعان اقتصادي را شناسايي 
و تحريم كرد. با اين حال، توصيه كارشناس��ان كه تا حدي به آن عمل شد، 
تمركززدايي از شبكه انتقاالت پولي، اتكا به راهكارهاي ابتكاري نظير تهاتر 
و پيمان هاي پولي دوجانبه بود. اگرچه اين توصيه ها در دوران تحريم ها به 
حد تمام و كمال عمل نش��د، اما به طور عملي و تا حد قابل قبولي توانست 

مسيرهاي ضدتحريمي جديدي را پيش روي شبكه ارزي كشور قرار دهد.
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مجلس

رئيس مرك�ز پژوهش هاي مجلس ش�وراي 
اس�امي، با تأكيد ب�ر اينكه قان�ون مصوب 
مجلس ب�راي اقدام راهب�ردي در زمينه لغو 
تحريم ها، نقط�ه اتكای دول�ت در مديريت 
پرون�ده هس�ته اي اس�ت، گف�ت: تنه�ا 
راه�ي ك�ه هم اكن�ون پي�ش روي مجلس و 
دول�ت ق�رار دارد، گفت وگو و تفاهم اس�ت.

به گزارش ف��ارس، عليرضا زاكاني با اش��اره به 
حواشي روز گذش��ته در ارتباط با اجراي قانون 
»اقدام راهب��ردي ب��راي لغو تحريم ه��ا« و در 
خصوص الزامات هماهنگي دولت و مجلس در 
اين مسير، اظهار داشت: در اين خصوص، چند 
اصل مهم وجود دارد ك��ه توجه به آنها مي تواند 
عمق اثرگذاري جمهوري اس��المي را در سطح 
بين المللي افزايش دهد و ح��رف حق و منطق 

درست ما را در سطح جهان به كرسي بنشاند.
وي ادامه داد: امروز در سطوح مختلف در جهان، 

جنگ سنگين اراده ها در جريان است كه اراده 
قوي ما اين امكان را فراهم مي كند كه در سطح 
بين المللي حس��اب ويژه اي براي ما باز كنند و 

حركت هاي ما تعيين كننده باشد.
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي 
افزود: نخستين اصل در اين زمينه آن است كه 
در رابطه با ايفاي نق��ش مردم و منتخبان مردم 
در مجلس در مسائل گوناگون، ابتكار عملي به 
خرج داده شود كه نتيجه آن، تأمين منافع ملت 
و مصالح انقالب اسالمي باشد و اين ابتكار عمل 
در قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها رقم 
خورد و مجلس تالش كرد بر اساس مصالح ملي 

و منافع مردم قانونگذاري كند.
زاكان��ي تصريح ك��رد: اي��ن اق��دام مجلس و 
قانونگذاري صورت گرفته، يك نقطه اتكای قوي 
براي دولت در مديريت پرونده هسته اي و روند 

گفت وگو هاست.

وي با اش��اره به اصل دوم در اين مس��ير گفت: 
دولت به عن��وان مج��ري قان��ون و مجلس به 
عنوان قانونگذار و ناظر، بايد يك نوع پيوستگي، 
هم افزايي و تواف��ق جدي براي اج��راي قانون 
داشته باشند و اين پيوستگي، باعث خواهد شد 
ديگر كسي دوگانه سازي هاي كاذب ايجاد نكند 
و خروجي كار و محصول نظام جمهوري اسالمي 
را تخريب نكند؛ بنابراين آ نچه مدنظر است اين 
اس��ت كه هم مجلس و هم دولت در اين مسير 

هماهنگ با هم و موفقيت آميز عمل كنند.
 عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به مسائل رخ داده در جلسه روز گذشته 
مجلس اظهار داشت: با توجه به اينكه بيانيه صادر 
شده از سوي س��ازمان انرژي اتمي بعد از سفر 
مديركل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي، ابهام 
داشت و تناقض هايي با قانون مصوب مجلس و 
فرمايشات رهبر انقالب در هفته هاي اخير از آن 

برداشت مي شد، مجلس ديروز مسيري را شروع 
كرد كه ماحصل آن و نيز بيانيه دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي و دول��ت و رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري، در نهايت اين اطمينان خاطر را 
ايجاد كرد كه با ارتباط و همدلي دولت و مجلس، 
هدف قانون محقق مي ش��ود و امكان مقابله با 
زياده خواهي هاي دشمنان در موضوع هسته اي 

نيز فراهم مي شود.
زاكاني تأكي��د ك��رد: بنابراين تنه��ا راهي كه 
هم اكنون پيش روي مجلس و دولت قرار دارد، 
گفت وگو و تفاهم است؛ يعني دولت با نمايندگان 
به گفت وگو بنشيند و اين اطمينان را ايجاد كند 

كه قانون به درستي اجرا مي شود.
وي افزود: اين تفاهم و همدل��ي بايد بر مبناي 
قانون مصوب مجلس و منافع ملي ايجاد شود و 
اگر اختالف سليقه اي نيز وجود دارد، در همين 

مسير قابل حل است.

رئيس مركز پژوهش هاي مجلس: 

اختالفات با همدلي و گفت وگو قابل حل است

رويكرد ضدايران�ي امريكاو اروپ�ا در دوران 
دولت جديد اي�االت متحده نيز به همان قوت 
و گس�تردگي دولت قبل ادامه دارد و در طول 
روز مقامات ارشد اين كشورها به هر بهانه اي 
از تهدي�د صل�ح و امنيت بين المللي توس�ط 
جمهوري اسامي ايران سخن به ميان مي آورند.

ه��دف امري��كا و اروپا ح��ول مفاهيم��ي مانند 
»تعطيل��ي دائمي صنع��ت هس��ته اي ايران«، 
»ضميمه كردن موضوعات موشكي- منطقه اي 
به پرونده هسته اي«، »حفظ س��اختار و شاكله 
تحريم هاي اقتصادي، سياس��ي، تجاري و مالي 
عليه ايران« مي چرخد كه نهايتاً س��طح قدرت 
و اقتدار ايران در عرص��ه منطقه اي و بين المللي 
را در حد يك كشور معمولي و تابع سياست هاي 
غرب تبديل خواهد كرد. برجام تنها قطعه اي از 
يك پازل اس��ت كه غرب را مي تواند در رسيدن 
به هدف خود نزديك كند و نقطه ايده آل آنها به 
شمار نمي رود. جالب اينجاست كه در تمام ايامي 
كه قانون مجلس ش��وراي اس��المي به تصويب 
رسيده طرف هاي غربي هيچ س��خني مبني بر 
لزوم كاهش يا  لغ��و تحريم ه��اي ضدايراني به 
ميان نياورده و بعد از تواف��ق دولت با آژانس نيز 
كمافي السابق هيچ اشاره اي به كاهش تحريم هاي 
ضدايران��ي نمي كنند و تنها از ض��رورت متعهد 
ساختن بيشتر ايران به مفاد غيرهسته اي سخن 

به ميان مي آورند.

   امتيازدهي بيشتر، گستاخي فراخ تر
بعد از تصويب قانون راهبردي مجلس ش��وراي 
اسالمي براي لغو تحريم هاي ضدايراني، مهم ترين 
نگراني كه امريكا و اروپا از مفاد قانون مورد اشاره 
داش��تند بح��ث تعليق پروت��كل الحاق��ي بود؛ 
پروتكلي كه اجازه دسترس��ي هاي گس��ترده به 
بازرس��ان آژانس بين المللي انرِژي اتمي داده و 
تمام نگراني هاي غرب براي مديريت هوشمندانه 
فعاليت هس��ته اي ايران را به پايان رسانده بود. 
طي هفته هاي گذش��ته كه بح��ث جمع آوري 
دوربين هاي بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي 
اتمي مطرح ش��د سه كشور فرانس��ه، انگليس و 
آلمان به همراه امريكايي ها اين مس��ئله را عبور 
ايران از خ��ط قرمز برجام معنا ك��رده و حال كه 
با توافق دول��ت و آژانس باز ه��م مقامات غرب 
حاضر نيس��تند حتي در اعالم موضع نيز رعايت 
نزاكت بين المللي را صورت دهند. به كرات ثابت 
ش��ده كه امتيازدهي به طرف غربي نه تنها مانع 
دشمني و گس��تاخي آنها نيس��ت بلكه دامنه و 
گس��تره دش��منی و ضديت با جامعه آن را نيز 
افزايش مي دهد كمااينكه به محض امضاي توافق 
هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 رؤساي جمهور 
امريكا و كش��ورهاي اروپاي��ی و وزراي خارجه 
آنها به اتفاق، رويكرد ايران در عرصه هس��ته اي، 
موش��كي و منطقه اي را مغاير ب��ا صلح و امنيت 

بين المللي عنوان كردند.

  امريكايي ها همچنان قانع نيستند
بلينكن وزير خارجه امريكا در س��خنراني خود 
در كنفرانس خلع س��الح پس از توافق دولت با 
آژانس بين المللي ان��رژی اتمي با تأكيد بر اينكه 
»ب��ا متحدانمان ب��ه دنبال طوالني ت��ر كردن و 
تقويت بندهاي برجام هستيم« مي گويد: »ايران 
بايد به تعهداتش به پادمان ه��ا و توافق با آژانس 
بين المللي  انرژي اتمي و ديگر تعهدات بين المللي 

خود عمل كند.«
»ند پراي��س« س��خنگوي وزارت خارج��ه امريكا 
نيز در كنفرانس خب��ري خود از آنچ��ه به گفته او 
اقدام ايران در فاصله گرفتن بيش��تر از پايبندي به 
تعهدات هسته اي خوانده شد، ابراز نگراني مي كند و 
سخنگوي كاخ سفيد نيز در همين باره »ديپلماسي 
بهترين مسير درباره پرونده هسته اي ايران است« 
ابراز مي كند: »ايران با پايبندي به توافق فاصله زيادي 
دارد. اين ]موضع امريكا[ تغيير نكرده است. چيزي 
كه ما پذيراي آن هستيم، گفت وگوي ديپلماتيك 
است و ديدگاه ما اين است كه ديپلماسي، بهترين 
مسير براي جلوگيري از دس��تيابي ايران به سالح 
هسته اي است. معناي اين حرف آن نيست كه قصد 
اجابت درخواس��ت هايي كه آنها مطرح مي كنند را 
داشته است«. همچنين لودريان وزير خارجه فرانسه 
دوشنبه در سخناني در جمع وزيران خارجه اتحاديه 
اروپا مدعي شد اوضاع در مورد برنامه هسته اي ايران 

نگران كننده است.

  6 راهكار پيش روي بايدن
عليرغم توافق سه ماهه دولت ايران به آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، سياس��تمداران غربي همچنان از لزوم 
بازگشت امريكا به برجام س��خن به ميان مي آورند؛ 
بازگشتي كه مي تواند منافع ضدايراني امريكا را موازي 

با اجراي تعهدات جديد ايران تأمين كند.
»ينس اس��تولتنبرگ« دبيركل س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( ني��ز از اس��تقبال ناتو از 
تالش ها براي حفظ برجام س��خن به ميان آورده 
است. او مي گويد: »ناتو از توافق هسته اي كه سال 
۲۰15 بين گروه 1+5 و ايران امضا ش��د، استقبال 
كرد و امروز هم از همه هم پيمانان خود انتظار دارد 
از تالش هاي جاري براي يافتن راه هايي براي حفظ 
اين توافق حمايت كنند. برنامه موشكي و هسته اي 
ايران مي تواند منجر به ساخت كالهك هاي اتمي 
شود، توافق هسته اي برجام مي تواند عاملي براي 
پيشگيري از اين مسئله باش��د.« در همين رابطه 
اريك َمن��دل، مدير ش��بكه اطالعات سياس��ي 
خاورميان��ه، در يادداش��تي در نش��ريه »هيل« 
مي نويسد:  بايدن در شش گام مي تواند و احتماالً 
تالش خواهد كرد امريكايي هاي مردد -در خصوص 

بازگشت به برجام- را مجاب كند:
نخست، مشورت با اسرائيل براي نمايش اهميت 
منافع متح��دان؛ كاري كه دول��ت اوباما نكرد. 
دوم، پشت سر گذاشتن فراز و نشيب هاي ماه ها 

مذاكره با ايران.
س��وم، انجام تغييرات مصنوعي كه ايران با آنها 
موافقت كن��د و بتوان آنه��ا را به عن��وان بهبود 

چشمگير توافق به امريكا و متحدان ارائه كرد.
چهارم، جل��ب حمايت دموكرات ه��اي طرفدار 

اسرائيل براي دفاع از طرح تازه و بهبود يافته.
پنجم، همراه كردن رس��انه هاي جري��ان اصلي در 
اعالن خوبي هاي توافق جديد.  ششم، همكاري با 
رسانه ها و متحدان در سنا در تبليغ اين ادعا كه هر 

مخالف اين توافق يك جنگ طلب است. 
به عن��وان نكت��ه پاياني اينك��ه، تجرب��ه چند دهه 
گذشته اين واقعيت را نش��ان مي دهد كه نهادهاي 
بين المللي عماًل به ابزاري براي ترويج و تبليغ سلطه 
قدرت ها تبديل شد و بر خالف شعارهاي ظاهري از 
مأموريت هاي ادعايي فرسنگ ها با حقوق ملت ها و 
دولت ها فاصله دارند. از اين رو گرچه در كالم رهبر 
معظم انقالب بارها تأكيد شده كه به غربي ها نمي شود 
اعتماد كرد، ليكن توافق اخير س��ازمان انرژي اتمي 
كشورمان با سازمان بين الملي انرژي اتمي مي تواند 
به مثابه نوعي راستي آزمايي رفتار غربي ها در مواجهه 
جديد با جمهوري اسالمي ايران ارزيابي شود. توافقي 
كه نشان خواهد داد ايران ستيزي غرب با جمهوري 
اسالمي ايران مس��ئله اي نيس��ت كه از دستور كار 
آنها خارج شود چراكه اساس��اً رفتار و سياست هاي 
س��لطه گرايانه آنها با روح اس��تقالل طلبانه انقالب 

اسالمي در تضاد است.

نظام سلطه به كمتر از »تضعيف كامل ايران« قانع نيست

 توافق با آژانس هم 
تأثيری در »ايران ستيزي« غرب ندارد

رئیس جمهور آینده باید مسئولیت پذیر باشد نه طلبکار
نماين�ده ادوار مجل�س ب�ر برنامه مح�وري 
و جوانگراي�ي دول�ت س�يزدهم تأكي�د كرد 
و گف�ت: رئيس جمه�ور بايد از ب�ن دندان به 
جوانگرايي معتقد باش�د و در كن�ار صبوري 
و نقدپذي�ري، صنعت را از رك�ود خارج كند.

محمد س��ليماني نماين��ده ادوار مجلس، در 
گفت وگو با مهر، در رابط��ه با اينكه به موجب 
بيانات رهب��ر انق��الب كاندي��داي اصلح در 
انتخابات رياس��ت جمهوري باي��د داراي چه 
ويژگي هايي باشد؟ گفت: كسي كه مي خواهد 
كانديداي رياس��ت جمهوري ش��ود، نيازمند 
يك سري ش��رايط عمومي، يك سري شرايط 
خاص و همچنين شرايطي مربوط به وضعيت 
فعلي است. به موجب ش��رايط عمومي، فرد 

بايد انس��اني توانمن��د، فرهيخت��ه، باتجربه، 
سياس��تمدار و جزو رجال سياس��ي با سوابق 
درخشان باشد كه لكه سياهي در كارنامه اش 

نباشد.
وي افزود: ش��رايط خاص فرد داوطلب رياس��ت 
جمهوري هم اين است كه بايد براي مثال كاماًل با 
امور مملكت آشنا باشد، قوه مجريه و قانونگذاري 
را به خوبي بشناس��د، از خدمت به مردم تعريف 
مشخصي داش��ته باش��د و در طول چهار سال 
رياس��ت جمهوري خود را وقف م��ردم كند نه 
اينكه بعد از پي��روزي و گرفتن رأي مردم بگويد 
»نمي گذارند كار كنم«، »نمي شود«، »اختيارات 
من كم اس��ت« و »مي خواه��م فراقانوني عمل 

كنم« و... 

وي گفت: رئيس جمهور اس��ت ك��ه برنامه هاي 
توسعه پنج ساله را مي نويس��د و تقديم مجلس 
مي كن��د، بودجه كش��ور را تنظي��م مي كند و... 
بنابراين رئيس جمهور و وزراي او اختيارات بسيار 
زيادي دارن��د. رئيس جمه��ور جاهايي مي تواند 
دخالت كند كه حتي به موجب قانون اساسي به 

رهبري چنين اجازه اي داده نشده است.
وي ادامه داد: بايد رئيس جمهوري بيايد كه بتواند 
روزي 1۶ س��اعت كار كند، به افكار، توصيه ها و 
رهنموده��اي مقام معظم رهب��ري عمل كند و 
كشور را به سمت جلو ببرد. بايد رئيس جمهوري 
بيايد كه اگر در تصميمات خود به نتيجه نرسيد، 
مسئوليتش را قبول و از مردم عذرخواهي كند نه 

اينكه طلبكار باشد.

نماينده مجلس نهم خاطرنشان كرد: ۴۰ سال از 
انقالب گذشته و همه به اجماع رسيدند كه دولت 
نيازمند جوانگرايي اس��ت. پ��س بايد دولتي كه 
روي كار مي آيد از بُن دندان معتقد باشد حداقل 
نصف كابينه خود را از جوانان تشكيل دهد نه مثل 
كابينه دهم و يازدهم كه كابينه پير ها بود و آنها را 

به اسم ژنرال آورده بودند.
س��ليماني افزود: بايد رئيس جمه��وري بيايد 
ك��ه در حوزه هاي مختل��ف از جمله مش��كل 
مسكن، برنامه داشته باشد. در حوزه كشاورزي، 
كشاورزان ما مشكل دارند و رئيس جمهور بايد 
برنامه زمانبندي ش��ده داش��ته باش��د تا مردم 
بتوانند او را بازخواست كنند و عملكردش قابل 

ارزيابي باشد.

   خبر

سعيد همتي
   گزارش یک

رئيس كميسيون انرژي مجلس:
گام هاي كوچك از غربي ها را نمي پذيريم

ما از امري�كا و اروپايي هاي عض�و برجام، گام ه�اي كوچك مانند 
اينس�تكس را نمي پذيري�م و آنان باي�د به تعه�دات خود يك جا 
عمل كنند چراكه ما ه�م به تعهدات خود يك ج�ا عمل كرديم در 
صورتي كه آنان اين اقدام را انجام دهند و ما آن را راس�تي آزمايي 
كنيم، اي�ران هم به تعه�دات خ�ود در برجام عم�ل خواهد كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فريدون عباسي رئيس كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي ديروز در نشست خبري درباره مسائل 
هسته اي كشور اظهار كرد: در دولت هاي نهم و دهم، جمهوري اسالمي 
ايران رش��د فزاينده اي در جهت تكميل تحقيقات، توليد مواد و علم و 
فناوري داشت و همچنين در اين دوران مذاكراتي صورت گرفت كه بر 
مبناي ايستادگي در مقابل خواسته هاي نامعقول كشور هاي خارجي بود 

چراكه آنان با جمهوري اسالمي ايران خصومت داشتند. 
وي افزود: اي��ن بار ش��كل مقابله ما با اين كش��ور ها تغيي��ر كرد و در 
دولت هاي نهم و دهم مقاومت شد كه ما اين موضوع را به اثبات برسانيم 
كه دولت هاي قبلي ما به هيچ وجه از NPT انحراف نداش��ته اند و در 
واقع دولت هاي نهم و دهم از دستاورد هاي كشور در دولت هاي قبلي 

به خوبي دفاع كردند.
رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: بر اين اساس دشمن دست 
به ترور زد تا جامعه ما را تحت فش��ار بگذارد، امنيت داخلي جمهوري 
اسالمي ايران را به خطر بيندازد و عماًل ما با پديده جديدي در حوزه هاي 
امنيتي و ترور دانشمندان مواجه شديم و هدف آنان از اين اقدامات آن 

بود كه زمينه سازش را در جامعه ما ايجاد كنند. 
رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: در دولت يازدهم اين مسئله پيش 
آمد كه بهتر است با همان شيوه سال هاي ۸۲ تا ۸۴ عقب نشيني كنيم 
و دستاورد هاي كشور واگذار شود تا بلكه از اين طريق مشكالت حل و 
فصل شود كه نتيجه اين اقدامات به امضاي برجام ختم شد كه حركتي 
يك طرفه از سوي دستگاه اجرايي كشور بود، به گونه اي كه دولتمردان 
معتقد بودند لزومي ندارد مجلس و شوراي عالي امنيت ملي خبري از 
اين موضوع داشته باش��ند، اما مقام معظم رهبري فرمودند مجلس و 

شوراي عالي امنيت ملي هم بايد نظرات خود را ارائه دهند.
عباس��ي افزود: زماني كه قرار بود برجام امضا شود تأكيد شد كه خط 
قرمز ها و شرايطي بايد رعايت شود و مورد توجه قرار گيرد، اما متأسفانه 
تيم مذاكره كننده ما گاهي از خط قرمز ها ع��دول كرده اند. جمهوري 
اسالمي ايران به تمام تعهدات خود در برجام متعهد بوده و گزارش ها 
همگي دال بر پايبندي ايران به تعهداتش بوده، اما طرف هاي غربي به 

تعهدات خود عمل نكردند. 
وي تأكيد كرد: اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از نظريه مقاومت 
در مناس��بات بين المللي پيروي مي كنند و در شرايط فعلي عالقه مند 
هستند جمهوري اسالمي ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي بالمنازع 
و نوظهور جهاني در مناسبات جهان تأثير خود را بگذارد، ما معتقديم 
قوانين ما بايد قابل استفاده براي كشورمان و همچنين كشور هاي ديگر 

باشد تا آنان از دست استكبار جهاني نجات پيدا كنند.
عباس��ي اضافه كرد: بايد به صورت جدي با تحريم ها برخورد ش��ود و 
دش��من نش��ان داده با اينكه امتياز گرفته به هيچ وجه از تحريم هاي 
ايران كوتاه نمي آيد و مجلس با تصويب قانون اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها، به دنبال كمك به دولت است تا در اين زمينه بتواند اقداماتي را 
انجام دهد. مجلس با استفاده از نظريه مقاومت وارد ميدان شده است.

رئيس كميس��يون انرژي مجلس خاطرنش��ان كرد: نظ��ر نمايندگان 
مجلس آن است كه در قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها، زمان 
طرف مقابل جهت انجام تعهداتش كاماًل روش��ن شده است و نبايد به 
آنان زمان ديگري داده شود. از سوي ديگر ما به طرف مقابل زمان هم 
داديم، اما آنان هيچ اقدامي نكردند و صرفاً يك مدير رده چندم جهاني 

را به ايران فرستادند تا باز هم زمان بخرند.
عباس��ي تأكيد كرد: مطمئناً برخ��ي جريانات سياس��ي از اين حربه 
مي خواهند براي خ��ود در زمان انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 
1۴۰۰ اس��تفاده كنند، اما فرمايش رهبر معظم انقالب در اين زمينه 
فصل الخطاب است و ايشان فرمودند قانون مجلس براي لغو تحريم ها 

بايد با دقت اجرايي شود. 
وي با بيان اينكه ما روي مصوبه مجلس مبني بر قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران ايس��تادگي مي كنيم، 
خاطرنشان كرد: ما از امريكا و اروپايي هاي عضو برجام، گام هاي كوچك 
مانند اينستكس را نمي پذيريم و آنان بايد به تعهدات خود يك جا عمل 
كنند چراكه ما هم به تعهدات خود يك جا عمل كرديم در صورتي كه 
آنان اين اقدام را انجام دهند و ما آن را راستي آزمايي كنيم، ايران هم به 

تعهدات خود در برجام عمل خواهد كرد.
........................................................................................................................

دبيركل مجمع جهانی بيداری اسامی: 
 انيس نقاش نقش مهمي در جبهه مقاومت

ايفا كرد
علي اكب�ر واليت�ي ب�ا تس�ليت درگذش�ت سياس�تمدار 
لبنان�ي، تأكي�د ك�رد اس�تاد »اني�س نق�اش« ب�ا درك 
دقي�ق ش�رايط و شناس�ايي و معرف�ي توطئه هاي دش�منان 
به ويژه ب�ا مجاه�دت و مبارزه فك�ري، فرهنگي و رس�انه اي 
نق�ش بس�يار مهم�ي را در جبه�ه مقاوم�ت ايف�ا ك�رد.
به گزارش ف��ارس، علي اكبر واليتي، دبير كل مجم��ع جهاني بيداري 
اسالمي طي پيامي درگذشت استاد »انيس نقاش« تحليلگر برجسته 

لبناني و مجاهد و مبارز عرصه مقاومت را تسليت گفت.
واليتي با تجليل از تالش ها و انديش��ه هاي ارزش��مند اين شخصيت 
برجسته گفت: اس��تاد انيس نقاش با درك دقيق شرايط و شناسايي 
و معرفي توطئه هاي دش��منان به ويژه با مجاه��دت و مبارزه فكري، 
فرهنگي و رسانه اي نقش بس��يار مهمي را در جبهه مقاومت ايفا نمود 
و با عالقه مندي به انقالب اسالمي، انديش��ه هاي رهبر كبير انقالب و 
آرمان هاي حركت و نهضت اسالمي، در مسير دفاع از آرمان هاي ملت 
مظلوم فلسطين و منطقه گام برداش��ت و همواره جايگاه ماندگاري از 
فداكاري ها و نقش آفريني هاي اين مبارز خستگي ناپذير ثبت و ضبط 

خواهد ماند.
واليتي تصريح كرد: استاد انيس نقاش در دوران انقالب اسالمي و پس 
از پيروزي انقالب، همواره منادي حقانيت مردم ايران بود و در اين جهت 
تالش هاي مستمر و بي نظيري داشت و ملت بزرگ ايران قدرشناس اين 

شخصيت بزرگ خواهند بود.
دبير كل مجمع جهاني بيداري اسالمي در پايان، اين ضايعه تأسف بار 
و درگذشت استاد انيس نقاش را به عالقه مندان، شاگردان، همراهان 
او در جبهه مقاومت و خانواده وي تسليت گفت و بر ادامه راه اين استاد 

برجسته در عرصه قلم و رسانه تأكيد كرد.


