
وحشت غرب از مصوبه مجلس ايران
مروري بر كارنام��ه دولت روحاني در مذاكرات هس��ته اي گوياي اين 
حقيقت اس��ت كه در توافقنامه برجام، اي��ران در ازاي وعده دروغين 
تعليق )نه لغو( تنها ۲۵درصد از كل تحريم ها، ۴۸ تعهد به طرف غربي 

سپرده كه برخي از آنها از اين قرار است: 
۱ - غني سازي از ۲۰درصد به زير 3/67 تقليل يابد.

۲ - لزوم بازرسي ها و بازجويي ها )حتي قبل از روز پذيرش يعني فاصله 
۲3 تير تا ۲۹ مهرماه ۹۴(.

3 - بازرسي هاي انحصاري براي فقط كشور ايران حتي فراتر از پروتكل 
الحاقي )هر زمان، هر مكان و هر شكل(.

۴ - ذخاير  ۱۰ هزار كيلوگرمي خود را به 3۰۰ كيلوگرم كاهش دهد. 
۵ - كل ۱۹6 كيلوگرم مواد ۲۰درصد ايران خنثي شود. 
6 - كاهش سانتريفيوژ ها از ۱۹۰۰۰ عدد به 6۰۱۴ عدد. 

7 - فعاليت هاي فردو مربوط به سانتريفيوژ های نسل ۸ به طور كامل 
تعطيل مي گردد. 

۸ - ايران ضمن قبول تعطيل نيروگاه آب سنگين اراك مي پذيرد كه 
قلب اين نيروگاه با بتن پرشود. 

۹ - ايران مكانيزم ماش��ه را كه مطلقاً در جهان سابقه نداشته در باره 
نحوه رسيدگي به شكايات هر يك از دو  طرف مي پذيرد. 

۱۰ - ايران در قب��ال وعده پوچ طرف غربي باق��ي ماندن 7۵درصد از 
تحريم ها در حوزه هاي هسته ای، موش��كي، حقوق بشر، منطقه اي و 

مقابله با تروريسم را مي پذيرد. 
به اين ترتيب ط��رف غربي در چارچوب برجام موف��ق به غل و زنجير 
نمودن ايران ش��ده به طوري كه حداقل ۲۰ مورد از محدوديت هاي 
اعمال ش��ده براي ايران مشمول مرور زمان نش��ده و به صورت ابدي 
خواهد بود. اما اين ايران طي پنج س��ال گذش��ته ب��ه پيمودن جاده 

يك طرفه پرداخته و در اين مدت چند اتفاق مهم رخ داده است: 
۱ - طرف غربي به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده است. 

۲ - تعداد ۱۵۰۰ تحريم جديد )۸۰۰ عنوان توسط اوباما و 7۰۰ عنوان 
توسط ترامپ( وضع شده است. 

3 - ترامپ ۱۸ ارديبهشت ماه ۹7 به صورت يك طرفه از برجام خارج 
شد. 

۴ - دولت ايران بر خالف نص قرآن كريم كه در صورت عهدش��كني 
دش��من خروج از پيمان را براي حفظ عزت مسلمانان توصيه مي كند 
و برخالف فرماي��ش رهبري مبني بر آت��ش زدن برجام، دل خوش به 
وعده های پوچ اروپايي ها، به ادامه برجام به صورت ۴+۱ تن مي دهد، اما 
طرف اروپايي نيز دقيقاً با همان رفتار مستكبرانه  امريكايي ها به سرگرم 

كردن و فريب طرف ايراني مي پردازد. 
۵ - در اين مدت طرف غربي نه تنها حاضر به لغو هيچ تحريمي نش��د 
بلكه به تشديد كارشكني ها پرداخته و صريحاً انجام تعهدات برجامي 
خود را منوط به قبول مذاكره در باره س��اير موضوعات مورد عالقه در 

زمينه هاي موشكي و منطقه اي كرد. 
6 - دولت ايران پس از نااميد ش��دن از اروپا، طي پنج مرحله كاهش 
بخش��ي از تعهدات برجامي خ��ود را اعالم ك��رد اما از آنج��ا كه اين 
كاهش ها به گونه اي نبود كه موجب نگراني غرب ش��ود، طرف غربي 
مطالبات بيش��تر و انجام مذاكره در باره ساير موضوعات را در دستور 

كار قرار داد. 
اينك با روي كار آمدن بايدن در امريكا، برخي سهل انديشان مرعوب 
غرب، ايران را ب��ه افت��ادن در دام خطرناك مذاكره ب��ا بايدن توصيه 
مي كردند. از اي��ن رو اقدام مجلس ب��راي تصويب قان��ون »اقدامات 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« يك اقدام به 
موقع و پيش گيرانه تلقي می گردد. بر اس��اس قانون مزبور ايران طبق 
بنده��اي ۲6 و 36 و 37 و بند ۱3 قطعنام��ه ۲۲3۱ تعهدات خود در 
برجام را به گونه اي كاماًل مؤثر كاهش داده و شرط ايران براي بازگشت 
به تعهدات برجامي، لغو كامل تحريم هاي ظالمانه است و براي تحقق 
خواسته به حق و قانوني ايران، نه نياز به جلسه است، نه نياز به امضاي 
محدود. از نظر ايران ديگر نه امضاي ج��ان كري، نه امضاي بايدن، نه 
مصوبه مجالس امريكا، نه تعهدات كاغذي اروپا و نه هيچ چيز ديگري 
به جز لغو تحريم ها و راستي آزمايي از سوي ايران تضمين نيست. به 
عبارت روشن تر ايران ديگر سياست هاي اعالمي را نمي پذيرد و صرفاً 
در پي سياست هاي اعمالي و اقدامي است. روند نگاري مذاكرات ۱7 
س��اله با غربي ها به خوبي نش��ان مي دهد كه ۱- تحليل تيم مذاكره 
كننده ايران هم در سال ۸۲ و هم در س��ال ۹۴ غلط و بر بستر خوش 
بيني كاذب و غيرواقعي به طرف غربي استوار بوده است، از اين رو چرا 
بايد به توصيه برخي دل باختگان غرب براي بار س��وم گول وعده های 
پوچ سس��ت اراده های غرب باور را خورده و وارد ميداني بش��ويم كه 
نتيجه آن از قبل صد هيچ به نفع طرف غربي بوده و فرصت خودباوري 

و استفاده از ظرفيت هاي داخلي را از ما مي گيرد.
۲ - در تمام اين س��ال ها طرف غربي صداقت ايران را با دروغگويي و 

پيمان شكني پاسخ داده است. 
3 - حاصل همراهي ايران با غرب هيچ گاه »برد- برد« نبوده و همواره 

نتيجه مذاكرات به نفع غرب و به ضرر ايران تمام شده است. 
۴ - ط��ي بازه ۱7 س��اله ت��ن دادن به ديپلماس��ي مذاك��ره با غرب، 
فرصت هاي طاليي فراروي ملت ايران سوخته و از دست رفته است و 
دولت ايران با توهم حل مشكالت از  طريق همراهي با غرب، هيچ گاه از 

توانمندي ها و ظرفيت هاي به شكل مؤثر بهره نبرده است. 
۵ - در س��ايه  مديريت غربگرا، همواره »ما بده��كار و غرب طلبكار« 
بوده و ما در مقابل عهدش��كني و وعده های پوچ و نسيه غرب همواره 
به تعهداتمان عمل كرده ايم و در اين راه منافع غرب محقق شده و ما 

متضرر واقعي بوده ايم. 
6 - تجربه سه دهه گذشته به خوبي ثابت كرده كه هر كجا با مديريت 
انقالب��ي عمل كرديم موف��ق بوده و منش��أ تحول بوده اي��م و تمامي 
دستاوردهاي انقالب اسالمي حاصل اين مديريت است و در مقابل هر 
كجا كه به وعده های پوچ مديريت غيرانقالبي دل بستيم جز خسارات 
و ضررهاي مضاعف مادي و معنوي، فرصت سوزي، تلخ شدن كام ملت، 
آسيب ديدن باورها و ايمان و اعتقادات، و تخريب اميد و اعتماد مردم 

نتيجه ديگري فراروي ملت ايران نبوده است. 
7 - به هر تقدير مهلت س��ه ماهه دولت به غرب نيز تا قبل از انتخابات 
رياست جمهوري ايران تمام خواهد شد و از آنجا كه جوكرها و شياطين 
غربي هميش��ه كاله هاي هفتاد رنگ در دس��ت دارند بعيد نيست با 
همراهي، همكاري و حمايت آشكار غربگرايان ايران با قصد عوام فريبي 
و تأثيرگذاري بر رأي مردم، روغن ه��اي ريخته را خرج امامزاده كرده 
و بسته هايي پر از هيچ به مردم ايران پيش��نهاد كنند تا شايد بتوانند 
مجدداً و براي سومين بار ملت ايران را سوراخ خوش باوري مورد حمله 

و نيش قرار دهند. 
نكته بسيار مهم اينكه مصوبه مجلس و قانون »اقدامات راهبردي براي 
لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« هيچ اثري بر مشكالت كشور 
نداش��ته و در حال حاضر وضع منابع ارزي و ريالي كشور خوب است 
و عمده مش��كالت موجود بيش از آنكه ناشي از تحريم ها باشد، ناشي 
از »عمليات رواني«، »ناكارآمدي«، »س��وءمديريت«، »دسيسه هاي 
نفوذ جرياني« و... است. ترديدي نداريم كه در صورت »حفظ انسجام 
داخلي«، »وحدت عملي و رفتاري قواي س��ه گانه«، »تالش مضاعف 
و اعمال مديريت جهادي و انقالبي دستگاه هاي اجرايي« و... زودتر از 
آنچه تصور مي ش��ود ذائقه مردم از اقدامات ناشي از مصوبه هسته اي 
مجلس شيرين خواهد شد. بديهي است شيرين تر شدن ذائقه ملت و 
حل مشكالت كشور زماني به اوج خواهد رسيد كه مردم در ۲۸ خرداد 
ماه ۱۴۰۰ با فهم و بصيرت انقالبي نسب به انتخاب و روي كار آوردن 

دولت تراز انقالب با رويكرد جهادي و انقالبي اقدام كنند.

سيدعبداهلل متوليان

7 سال فرافكني از ناكارآمدي ها كافي نيست؟

تندروي هايي كه  از  ادبيات روحاني حذف نمي شوند
تجربه هفت سال 

رحيم زيادعلي
   گزارش

گذش�ته نش�ان 
داده اس�ت ك�ه 
رئيس جمهور هرگاه از غ�رب و بدعهدي های 
غرب عصباني است، به سراغ منتقدان داخلي 
خود م�ي رود تا هم�ه تقصيرها را گ�ردن آنها 
بيندازد. آنها را با القاب مختلف تندرو، بي سواد  
و بي شناس�نامه  خطاب قرار مي دهد تا ضمن 
اينكه حقانيت روش دولت خود را در مواجهه با 
غرب به اثبات برس�اند، ناكامي هاي حاصل از 
بدعهدي ه�ا را به ج�اي ديگري حوال�ه كند. 
رئيس جمهور در همه اين هفت سال گذشته هر 
آنچه را كه در سياست خارجي دنبال كرده، بدون 
كمترين ممانعت داخلي به كرس��ي نشانده است 
كه سرآمد همه آنها برجامي است كه وضعيت آن 
بر همگان عيان شده است. حال آنكه همه تعهدات 
برجامي ايران تا پيش از خروج امريكا از آن بدون كم 
و كاست به اجرا گذاشته شده و طرف غربي نه تنها 

عمل نكرده كه بر تحريم ها افزوده است. 
رئيس جمهور روز چهارشنبه گذشته به رغم همه 
بی اعتنايی ها و بلكه بدعهدی ها، بار ديگر منتقدان 
داخلي را مسئول بس��ياري از ناكامي هاي دولتش 
معرفي كرد و از اينكه بعد از خروج امريكا از برجام، 
اقدام متقابل نكرده،  قوياً دفاع كرد. او بدون اشاره به 
اقدام مجلس براي تصويب قانون اقدام راهبردي رفع 
تحريم ها، گفت: » همه بدانند كاري كه صلح آميز 
بودن فعاليت هاي كش��ورمان را زير سؤال مي برد، 
خطا و اشتباه است و اين راهي است كه دشمن آن 
را مي خواهد... ما كه مي خواهيم فعاليت صلح آميز 
داش��ته باش��يم چرا بايد عالمت غيرصلح آميز به 

بدخواهان داده شود. « 
رئيس جمهور البته درباره اينكه چرا به رغم اجراي 
همه تعهداتي كه در برجام عمل كرديم و سازمان 
بين المللی انرژي اتم��ي ۱7 بار صلح آميز بودن آن 
را تأييد كرده اس��ت، باز هم اي��ن طرف هاي غربي 
هس��تند كه در يك جاده يك طرف��ه همچنان بر 
درخواس��ت هاي زياده خواهانه خود اصرار دارند، 

ترجيح می دهد سكوت كند.

   برج�ام آوردگاه اثب�ات حقاني�ت ما بود 
يا وسيله رفع تحريم

دكتر روحاني با تأكيد بر اينكه همه دنيا بدانند كه 
ايران در برجام محكم حضور دارد، اظهار داش��ت: 
» ما بر اصل برجام متعهد هس��تيم و با همه توان 
از آن حفاظت مي كنيم و چنانچ��ه صبر و تحمل 
نمي كرديم امروز برجامي باقي نمانده بود و دنيا بايد 
بداند كه امروز برجام به خاطر صبر ملت ايران زنده 
است. رابطه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
براي به كرس��ي نش��اندن حرف هاي مان در دنيا و 
افكار عمومي بسيار اهميت دارد تا بتوانيم از صندلي 
اتهام روي صندلي مدعي بنشينيم و غيراز اين مسير 

ديگري وجود ندارد«. 
رئيس جمهور باز هم مثل هميش��ه نگاه حقوقي 
به برج��ام و پيروزي مل��ت ايران در اي��ن آوردگاه 
حقوقي را مورد تأكيد قرار مي ده��د، حال آنكه از 
ابتدا همه جهت گيری ها و ش��عارها ب��ر اين اصل 
استوار بود كه با برجام همه تحريم هاي اقتصادي 
كه به صورت ظالمانه بر ملت ايران تحميل شده بود، 
برداشته خواهد شد و اكنون كه نشده و بلكه بيشتر 
هم ش��ده بر جهات حقوقي آن متمركز مي شود ! 
روحاني البته براي اين پيروزي به شكست برجام 
در مواجهه حقوقي با اي��ران به عنوان اثبات ادعاي 
خود اشاره مي كند: » يكي از جاهايي كه ترامپ در 
آن شكست خورد اين بود كه قصد داشت از طريق 
آژانس بين المللي اتمي عليه كشورمان اقدام كند، 
اما آژانس در برابر او ايس��تادگي كرد و در ماه هاي 
اخير هم وقتي سه كشور اروپايي مي خواستند ايران 
را محكوم كنند، آژانس از ايران حمايت كرد و توطئه 
آنها خنثي گرديد، بنابراين رابطه با آژانس و سازمان 

ملل از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. «
    طعنه به قانون مجلس

روحاني از همين موضوع گريزي ب��ه قانون اقدام 
راهبردي مجلس و همچنين تبصره اي كه دولت 
در قالب توافق با آژانس بر آن زد، اشاره كرد و گفت 
كه در روند امور به مقطعي بسيار سخت رسيديم كه 
قانوني وضع شده بود و بايد طبق قانون اساسي آن 
را اجرا مي كرديم و به خوبي هم اجرا كرديم. اجراي 

اين قانون حساسيت زيادي داشت چرا كه از طرفي 
مي خواستيم آن را اجرا كنيم و از طرفي اگر درست 
اجرا نشود، چه بسا همه ساختمان تخريب مي شد. 
بنابراين، الزم بود كه خيلي مراقبت شود تا هم قانون 
را اجرا كنيم و هم روابط خود را با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي حفظ و از طرفي به دنيا هم اعالم كنيم 
كه فعاليت كش��ورمان صلح آميز اس��ت: » دولت 
جمهوري اسالمي ايران مثل هميشه در اين مقطع 
نيز كار بس��يار بزرگي بر مبناي تدبير انجام داد، به 
طوري كه قانون را به طور كامل و صد درصدی اجرا 
كرديم، اما هنرمندانه و هوشمندانه و به گونه اي عمل 
كرديم كه آژانس هم اعالم كرد كه ايران نمي خواهد 
فعاليت غيرصلح آميز انجام دهد و روزهاي اين هفته 
را مي توان از روزهاي مان��دگار در تاريخ جمهوري 
اس��المي و دولت تدبير و اميد دانس��ت. اگر كسي 
بخواهد توافق بين دولت ايران و آژانس بين المللي 
اتمي را مخدوش كند، بي تردي��د اين كار بازي در 
زمين دشمن است و معلوم است كه اهداف ديگران 

آنجا اجرا مي شود. «
   جوه�ر تواف�ق با آژانس خش�ك نش�ده 

تهديدها آغاز شد
اما اين همه ماجرا نبود و هنوز چند روزي از توافق 
اخير ايران و آژانس نگذش��ته و به تعبيري، جوهر 
اين توافق خشك نشده است كه خبرها از تحركات 
امريكا و شركاي اروپايي براي متهم كردن ايران به 
عدول از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز حكايت 
دارد، خبري كه اگر واقعيت داشته باشد، بار ديگر 
ثابت خواهد شد كه چرا غرب و امريكا با جمهوري 
اسالمي ايران صادق نيستند. در روزهاي آينده بايد 
ديد كه آيا رئيس جمهور محترم منتقدان خود را به 
انقالبي هاي دوآتشه افراطي توصيف مي كند كه اگر 
زمان پيغمبر بودند، چه بسا به پيامبر)ص( مي گفتند 
»تو ديروز رفتي با اينها عهد بس��تي و اينها عهد را 
شكاندند چرا دومرتبه عهد مي بندي؟« يا به حقانيت 

آنها در شناخت دشمن بدعهد پي خواهد برد. 
    اراده مردم چگونه تضعيف مي شود

بخش نخس��ت اظهارات روحاني در جلسه هيئت 
دولت روز چهارشنبه دعوت به وحدت و لزوم تضعيف 

نكردن اراده مردم بود. رئيس جمهور با اشاره به اينكه 
اراده مردم را ضعيف نكنيد و نگذاريد مردم نسبت به 
آينده مأيوس شوند، گفت: »همه بايد شرايط حساس 
كنوني را درك كنند و آيا حق داريم با تريبوني كه در 

اختيار ما است با اعصاب مردم بازي كنيم؟«
او با تأكيد بر اينكه مي ترسم دستي در پشت پرده در 
كار باشد كه بخواهد مردم را از انتخابات مأيوس كند 
و بگويد شما مردم كاره اي نيستيد، اظهار داشت: 
»آيا مشاركت حداكثري براي انتخاب رئيس جمهور 
يعني اينكه مردم فردي را انتخاب كنند كه از فرداي 

انتخابات، تابلو و سيبل فحاشي و تهمت بشود.« 
روحاني بار ديگر س��خنان خود را به روش ديگري 
تكرار كرد و گفت: » مي ترس��م دست هايي پشت 
پرده باشد كه بخواهد مردم را از انتخابات مأيوس 
كند و چنين القا كند كه مردم كاره اي نيس��تند، 
بنابراين نبايد بگذاريم چنين فكري توس��عه پيدا 
كند و تمام كساني كه توسط مردم انتخاب مي شوند 
و يا طبق قانون انتصاب مي ش��وند داراي احترام و 
جايگاه هستند. در شرايط حساس كنوني اتحاد و 
انسجام مخصوصاً بين قواي سه گانه بسيار اهميت 
دارد و نبايد روبه روي هم قرار بگيريم. بايد كنار هم 
باشيم، نبايد مچ گيري كنيم و بدانيم آنچه مي تواند 
دشمن را شكست دهد، قانون نيست، بلكه وحدت و 
يكپارچگي است و اال نوشتن يك خط روي كاغذ كه 

نمي تواند كاري كند.« 
نكته اي كه همواره مورد نقِد منتقدان رئيس جمهور 
بوده اين است كه او چرا مرز انتقاد و تخريب را روشن 
نمي كند؟ چرا تخريبگران را با داليل روش��ن افشا 
نمي كند؟ آيا رابطه اي بين حمله به منتقدان دولت و 
ناكامي ها در حوزه سياست خارجي و ناكارآمدي ها 
وجود دارد؟ آنچه به زعم ايش��ان ب��ه القاي يأس و 
نااميدي نزد مردم دامن مي زند، مشكالت اقتصادي 
ناشي از بي تدبيري ها و چش��م دوختن به بيگانه 
است، يا انتقادهايي است كه به اين روش تجربه شده 
شكست خورده وارد است. پاسخ به اين سؤاالت و 
سؤاالت مشابه آن، مسائلي است كه چندان مورد 
عالقه دولتمردان نيست از اين رو فرافكني سياستي 

است كه همچنان در دستور كار آنها قرار دارد. 
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روحانيورفتاراعليحضرتي!
اكبر تركان، از مشاوران سابق حسن روحاني تأييد كرده كه 
روحاني »كمي« رفتارهاي اعليحضرتي دارد، اما در قضاوت 
پيرامون اين موضوع »زياده روی« ش��ده است. سايت اصالح 
طلب انتخاب كه با او گفت وگو كرده، نوشته: »اكبر تركان، از 
نزديك ترين افراد به حسن روحاني در زمان تبليغات رياست 
جمهوري سال ۱3۹۲ به شمار مي رفت. از اين جهت شايد بتوان 

بسياري از ناگفته هاي دولت روحاني را از زبان او شنيد. «
خبرنگار انتخاب از تركان مي پرس��د »حرف هايي در جامعه 
زده مي شود، قبل تر بود و االن جدي تر گفته مي شود، در مورد 
رفتار اعليحضرت گونه آقاي روحاني. مثاًل مي گفتند ايش��ان 
به وزراي خودش وقت نمي دهد. همي��ن برخورد كه با آقاي 
هاشمي عرض كردم كه به قول معروف به ايشان دين داشت 
و در انتخابات ۹۲ به رأی و نظر آقاي هاشمي مديون بود. اين 
اعليحضرتي را تأييد مي فرماييد ك��ه در رفتار آقاي روحاني 
هست؟ و بعضاً مي گويند، ببخشيد اين عبارت را به كار مي  برم 
تنبل گونه رفتار مي كنند مثالً ساعت ۱۰، ۱۱ سر كار مي روند. 
از آن طرف كمتر كسي را مي  پذيرند و ساعت ۸، ۹ شب به منزل 

مي روند. اين رفتار اعليحضرت گونه را مي پذيريد؟«
و جوابي كه تركان مي دهد، تأييد تقريبي س��خنان خبرنگار 
است: »به نظرم در قضاوت زياده روي شده. يه كمي اش هست 
ولي زياده روي اش اضافي است. از نگاه من، سطح صحبت كردن 
و راه رفتن آقاي روحاني كمي چنين استنتاج هايي برمي آيد. 
اين نيست كه قصد دارد اين كار را بكند، اصالً رفتار، راه رفتن، 

حرف زدن و نشستنش در خصوصيات خلقي اش است. «
تركان حت��ي تأكيد مي كند ك��ه روحاني ب��ه وزرايش وقت 
مي دهد، ولي »كم« وقت مي دهد و »كمتر با وزرايش حش��ر 

و نشر گعده اي دارد.«
تركان در جايي ديگر از اين گفت وگ��و، پس از چند بار اصرار 
خبرنگار در مورد نفوذ و اعمال فشار حس��ين فريدون، برادر 
رئيس جمهور در دولت اول روحاني، سرانجام اذعان مي كند: 
»آن موقع ها آقاي فريدون نقش مهمي در كنار رئيس جمهور 

داش��ت. در واقع آقاي رئيس جمهور در اوايل سه معاون اول 
داش��ت. يك معاون اولش جهانگيري بود. يك معاون اولش 
نهاونديان بود و يك نفر هم حسين فريدون. با سه معاون اول 
مي راند. « تركان در مورد اعمال نفوذ حزب اعتدال و توسعه 
در انتصابات منطقه آزاد هم معتقد است: »در مورد اين قضيه 
نظري دارم كه براي برخي از دوستان قدري تلخ و آزاردهنده 
است. من فكر مي كنم اگر كسي از تير باال رفت و پوستر چسباند، 
پاداشش اين نيست كه در پست دولتي بگذاريمش. انتخابات 
دادوستد نيست. كه هركس در انتخابات كمكي كرد بايد در 
مقابلش قدرداني كنيم و پست تقديمش كنيم. ما به عنوان 

تصميم گيرنده براي انتصاب بايد دنبال بهترين ها برويم. «
در سال هاي گذش��ته، موضوع عدم ديدار روحاني با وزرايش 
چندين بار مطرح شد. از جمله احمد توكلي، نماينده سابق 
تهران گفته بود كه »مدتي پيش يكي از مشاورين آقاي رئيس 
جمهور را به جهت طرحي كه در حال اجرا بود، ديدم و توصيه 
كردم كه براي رفع مشكالت و كاهش انتقادات، اشكاالتي را كه 
در اجراي طرح وجود دارد، به رئيس جمهور منتقل كنيد اما 
در كمال تعجب پاسخي كه شنيدم اين بود: رئيس جمهور به 
ما وقت مالقات نمي دهد. مدتي پيش هم يكي از وزراي مهم 
دولت مي گفت كه براي كارهايم در حاشيه جلسه هيئت دولت 
با رئيس جمهور مسائلم را مطرح مي كنم، چون رئيس جمهور 

به ما وقت ديدار نمي دهد. «

مرعشيعليهتکرویعارف
حسين مرعشي، س��خنگوي حزب كارگزاران سازندگي در 
پاسخ به سؤالی درباره آنكه با گفتن »اگر« براي كانديداتوري 
محمدرضا عارف شرط قائل مي شويد، توضيح داده كه »اگر 
كسي خودش به ميدان رفته اس��ت و قائل به اين نباشد كه 
جبهه بايد در مورد او تصميم بگيرد، نمي توان او را بررس��ي 
كرد، چون خودش به تنهايي تصميمش را گرفته است. « او 
در ادامه تأكيد كرده: »ما با هيچ كسي تعارف نداريم. اگر هم 
تصميم جمعي اين باشد كه از آقاي عارف حمايت كنيم اين 

كار را مي كنيم اما اولين برخورد معقول ما با هر كانديدايی اين 
است كه آيا آن كانديدا نتيجه كار جمعي را مي پذيرد يا خير؛ 
اگر كسي نتيجه كار جمعي را نپذيرد ما نمي توانيم در مورد او 

تصميم بگيريم. «
مرعش��ي همچنين در خصوص حمايت از علي الريجاني در 
انتخابات نيز گفته: »در مورد آقاي الريجاني بدون قيد و شرط 
نمي گويم ولي از آقاي ناطق نوري بدون قيد و ش��رط حاضر 
هستيم كه حمايت كنيم تا رئيس جمهور ايران شود. مشكل 
اين است كه آن مجموعه اي كه در نظام مديريت مي كنند، ديگر 
ناطق نوري را قبول ندارند و اين مشكل ما نيست. من و آقاي 
باهنر االن در يك وضعيت هستيم و دعوايي سر اصولگرايي 
و اصالح طلبي نداريم، االن نه آقاي باهنر مي تواند در كش��ور 

كاري كند و نه من. «

آقايدهقان!اجازهسوءاستفادهندهيد
وزير سابق دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از معدود افرادي 
است كه كانديداتوري خود را در انتخابات ۱۴۰۰ به طور رسمي 
در اظهارنظرها و مواضع اعالم كرده و به طور طبيعي برنامه ها و 

تحركات انتخاباتي را نيز در دستور كار قرار داده است. 
بديهي اس��ت كه او به عنوان يك شهروند ايراني واجد شرايط 
اين حق را دارد كه خود را در معرض رأی ملت ايران قرار دهد 
و در انتخابات ۱۴۰۰ برنامه هاي��ش را در معرض رأی و داوري 
ملت قرار دهد. تا اينجاي كار اقدامات غيررسمي او در صورتي 
كه مغايرتي با قانون انتخابات نداشته باشد، بالاشكال است؛ اما 
اشكال وارد به كمپين تبليغاتي آقاي دهقان، استفاده مكرر از 
عنوان مشاورت رهبري در اخبار و مصاحبه هاي منتشر شده 
از وي است. اين در حالي است كه استفاده از اين عنوان براي 
تحركات انتخاباتي و مسائل خارج از مأموريت های مرتبط با 
عنوان مشاورت، بر خالف ضوابط است. حال آنكه اين اقدام بر 
خالف نظر آقاي دهقان در جريان است، بنابراين انتظار مي رود 
وي از ادامه اين روند جلوگيري كند و اجازه سوءاستفاده از عنوان 

مرتبط با رهبري را براي استفاده شخصي خود ندهد.

رهبر معظم انقالب: 
 سيد مرتضي علم الهدي 

از برجستگان تاريخ اسالم است
متن بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار دست اندركاران 
كنگره بزرگداشت س�يدمرتضي علم الهدي كه در تاريخ ۲۵ آبان 
۹۴ برگزار ش�ده بود، صبح پنج ش�نبه در محل اين همايش در قم 
از سوي حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني قرائت شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در اين ديدار، سيدمرتضي علم الهدي را يكي از برجستگان تاريخ 
اسالم و از جمله مفاخر علمي در فقه، كالم، ادب، حديث و تفسير برشمردند 
و خاطرنشان كردند: بيان و تدوين فضائل و مناقب و برجستگي هاي افرادي 
همچون سيدمرتضي در واقع نشان دهنده ُحسِن تربيت اسالم و حوزه هاي 
اسالمي است. رهبر انقالب اسالمي هدف از برگزاري چنين كنگره هايي 
را شناخت و تحليل معارف و معلومات شخصيت های بزرگ تاريخ اسالم 
خواندند و افزودند: س��يدمرتضي علم الهدي يك ش��خصيت اس��المي 

بين المللي است و تنقيح و چاپ آثار ايشان نيز از اهميت برخوردار است. 

با حضور نمايندگان دولت بررسي مي شود
 چگونگي اجراي قانون لغو تحريم ها 

در جلسات فوق العاده
كميسيون امنيت ملي اين هفته جلسات فوق العاده ای را با مسئوالن سازمان 
انرژي اتمي و وزارت خارجه پيرامون اقدام راهبردي برگزار خواهد كرد. 
ابوالفضل عمويي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در گفت وگو با خبرگزاري خان��ه ملت، به تفاهمنامه س��ازمان انرژي 
هسته اي با آژانس بين المللی انرژي اتمي اشاره كرد و گفت: بعد از اين 
تفاهمنامه ميان مجلس و دولت در اجراي ماده 6 قانون اقدام راهبردي 
در مقابله با تحريم ها اختالف نظر به وجود آمد، اما مقام معظم رهبري 

تكليف كردند كه اين اختالف در جلساتي حل و فصل شود. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، پرديس و اسالمشهر در مجلس افزود: 
در همين راستا نمايندگان مجلس بيانيه اي را با حدود ۲۲۰ نفر امضا كردند 
و به فرمايش های رهبر انقالب لبيك گفتند و همچنين بنا بر قدردانی ای كه 
ايشان از اين قانون داشتند، مجلس آمادگي خود را براي تعامل با دولت در 
اين زمينه اعالم كرد. رئيس مجلس نيز مأموريتی را به رؤساي كميسيون 
انرژي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس محول كردند كه براساس آن، 
نحوه اجراي ماده )6( قانون اقدام راهبردي و نسبت آن با بيانيه مشترك را 
طي جلساتي بررسي كنند. همچنين پيگيري شود كه به چه صورتي اين 
قانون اجرايي خواهد شد. وي مطرح كرد: كميسيون امنيت ملي تصميم 
دارد، با وجود بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علني مجلس، جلسات 
فوق العاده ای را در هفته جاري با حضور اعضاي دولت مانند سازمان انرژي 
اتمي و وزارت خارجه برگزار كند تا بتوانيم به در خصوص نحوه اجراي قانون 
به نتيجه برسيم. عمويي تأكيد كرد: مجلس بر اجراي اين قانون اصرار مي ورزد 
چرا كه در راستاي تأمين منافع ملي است و انتظار مي رود مذاكراتي كه در 
نحوه اجراي اين قانون با مدير كل آژانس صورت گرفته به مجلس گزارش 
ش��ود و همه مباحث آن بايد در اختيار مجلس قرار گيرد. تصور مي كنم با 
رويكرد فعلي و مأموريتی كه به رؤسای كميسيون مذكور محول شده، بتوانيم 

در شرايط عقالئي و تعاملي نحوه اجراي اين قانون را بررسي كنيم. 
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عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي: 
 جهانگيري خسته است

 شايد از الريجاني حمايت كنيم!
حمايت اصالح طلبان از يك نامزد با سابقه اصولگرايي گويي پس از روحاني نيز در 
حال تكرار شدن است. اگر اصالح طلبان سال ۹۲ با اين توجيه كه احتمال رأی آوري 
روحاني از عارف بيشتر است، او را مجبور به انصراف از ادامه حضور در رقابت های 
انتخاباتي كردند و از روحاني حمايت كردند و در انتخابات سال ۹6 نيز همين رويه 
را تكرار و اسحاق جهانگيري را به عنوان نامزد پوششي به كمك روحاني فرستادند 
و در دقيقه ۹۰ انصراف داد، اكنون اما بعد از يك تجربه هشت ساله باز زمزمه هايي 

مبني بر تكرار اين روش در انتخابات ۱۴۰۰ نيز ديده مي شود. 
گرچه عملكرد غيرقابل دفاع روحاني از يك طرف و نارضايتي اصالح طلبان از 
او به دليل آنچه آنها عدول روحاني از رويكرد اصالح طلبی مي نامند، آنها را بر 
آن داشته كه ديگر سراغ نامزد غير اصالح طلب نروند، ليكن برخي اختالفات 
دروني اصالح طلبان و همچنين اعتراض به نهاد تازه تأسيس اجماع ساز 

اصالح طلبان، باعث گرديده روي نامزد اصالح طلب به توافق نرسند. 
محمد عطريانفر از اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي روز 
گذشته در گفت وگو با ايرنا تلويحاً به اين اختالفات اذعان كرد و گفت: ممكن 
اس��ت كس��ي را كه از نظر مواضع به ما نزديك تر باشد حمايت كنيم؛ علي 
الريجاني از جمله چهره هايي است كه مي توان درباره او بحث كرد و تصميم 
گرفت. او البته براي اين تصميم توجيهي نيز آورده و گفته: »اگر اصالح طلبان 
از معرفي نامزد ذاتي خود محروم شوند« چنين خواهند كرد، اما اين اظهار 
نظر بيشتر به يك فرافكني شبيه تر است تا يك واقعيت. چرا كه در سال ۹۲ 
اصالح طلبان از نامزد ذاتي خود )ع��ارف( محروم نبودند، بلكه اين تصميم 
پدرخوانده های اصالحات بود كه او را محروم كرد. عطريانفر درباره نسبت 
اسحاق جهانگيري با حزب كارگزاران سازندگي و نظر حزب درباره نامزدي او 
گفت: جهانگيري از برجسته ترين نيروهاي حزب است. اعضا به او تعلق خاطر 
زيادي دارند. مسلماً اگر جبهه اصالحات و شخص اسحاق جهانگيري موافق 
نامزدي در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رياست جمهوري باشد، بي ترديد جزو 
گزينه هاي حزب كارگزاران سازندگي خواهد بود. علت اينكه ما كمتر از آقاي 
جهانگيري نام مي بريم، به خاطر نظر خود او است. جهانگيري گفته است 
چون خودم به جمع بندی نرسيدم، تمركز روي من در حال حاضر به مصلحت 
نيست. اما طبيعتاً يكي از شخصيت هايي است كه مي تواند مورد توافق جبهه 
اصالحات باشد. اين فعال اصالح طلب گفت: متوجهم چرا جهانگيري كمتر 
عالقه اي به ورود نشان مي دهد. او به مدت هفت سال به عنوان معاون اول 
بيشترين و سخت ترين شرايط را به دوش كشيده و متأسفانه در حق او جفاي 
زيادي شده و خسته است. عطريانفر البته درباره عملكرد غيرقابل دفاع دولت 
و شخص جهانگيري در اداره كشور طي هشت سال گذشته كه بيشترين 
خسارت را به اقتصاد كشور و معيشت مردم وارد كرده، توضيحي نداده است. 
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