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لزوم پاسخ به ياغي

روزنامه صبح نو در سرمقاله ديروز خود به موضوع 
مقابله و ياغي گري استعمارگران عليه ايران اشاره 
كرده و نوش��ت: ايران سال هاس��ت با مش��كالت و 
معضالت زيادي از جانب دولت هاي خارجي روبه رو است. اين مسئله تازگي 
ندارد و از دوران مشروطه تا به امروز همواره ايران مورد توطئه و يغماگري 
استعمارگران بوده اس��ت. امريكا در دهه هاي اخير تبديل به استعمارگر 
اصلي در عرصه جهاني و در مقابل ايران ش��ده است و ديگر فردي درباره 
عداوت و دشمني اش با ايران ترديدي ندارد. ترامپ، سركرده كنوني رژيم 
امريكا نشان داده اس��ت كه در ياغي گري و مقابله با جمهوري اسالمي به 
هيچ ضابطه و قانوني وفادار نيست و حتي اگر آخرين جلسه شوراي امنيت 
را كه با شكست امريكا مواجه بود، بازخواني كنيم، درمي يابيم آنچه امريكا 
در اين جلسه به  عنوان نزاع حقوقي مطرح كرده و دولت هاي اروپايي آن را 
  پذيرفتند، يك بطالن كامل بر حقوق بين الملل و روابط بين الملل بود. با 
اين دولت ياغي گر و تهاجمي، آيا بايد با سازش برخورد كرد؟ اينكه مقامات 
ديپلماس��ي ما اعالم كنند در ش��رايطي كه كش��ور مورد آماج حمالت 
اقتصادي، امنيتي و سياسي دش��من خارجي است، ايران نبايد هيچ گونه 
واكنشي نشان دهد را مي  توان از سر عزت دانست؟ اگر اكنون ايران در برابر 
تهاجمات مختلف و توطئه امريكا دست به يك پاسخ مناسب نزند، در جهان 
پيرامونش، يعني همس��ايگان، محور مقاومت و جهان عرب با دوگانگي و 
ترديدهاي بسياري مواجه خواهد ش��د. اينكه ممكن است امريكا ما را به 
 عنوان تهديد در جهان معرفي كند، آيا نيازي به واكنش   هاي ما دارد؟ آيا 
امريكا بدون در نظر  گرفتن واكنش   هاي ما چنين كاري را در 40-30سال 
گذشته انجام نداده است؟ اينكه مردان ديپلماسي ما توصيه كنند در اينجا 
سكوت يا تعلل كنيم و پاسخي ندهيم، آيا به صالح منافع ملي بلندمدت و 
كوتاه مدت جمهوري اسالمي است؟ پاسخ به اين سؤاالت تا حدودي روشن 
بوده و عملكرد كنوني كش��ور نيز نش��ان مي  ده��د هر ج��ا در برابر اين 

ياغي گري ها و تهاجمات ايستاده ايم دشمن را به عقب رانده ايم.  
........................................................................................................................

مكانيسم حقوقي يا سياسي
يوسف مواليي طي يادداشتي با عنوان مكانيسم 
حقوقي يا سياس��ي؟ پيرامون مكانيسم ماشه در 
برجام در ش��ماره روز گذش��ته اعتماد نوش��ت: 
فعال سازي مكانيسم حل  اختالف از سوي ايران آن هم در شرايطي كه از 
سوي وزير امور خارجه كشورمان عنوان مي شود كه براي ششمين بار اين 
اتفاق  مي افتد، داليل گوناگوني دارد، ام��ا عمده اين داليل را بايد در حوزه 
سياسي و نه حوزه حقوقي جست وجو كرد. ايران در سال هاي اخير  تعامالت 
زيادي با كشور هاي اروپايي داشته و كوشيده است با سعه صدر روابط مثبت 
و سازنده اي با اتحاديه اروپا برقرار كند.  انتظار ايران اين بود كه در پي بهبود 
فضاي روابط ميان تهران و بروكسل، اگر جمهوري اسالمي ايران تهديد كند 
كه گام هايي در  راستاي كاهش تعهدات برخواهد داشت، اروپا نيز به صورت 
جدي تالش خواهد كرد كه تحريم هاي اياالت متحده را دور زده و  درصدد 
نجات برنامه جامع اقدام مشترك برآيد، با اين وجود اين اتفاق نيفتاد تا نوعي 
سرخوردگي در سياست هاي ايران ديده شود و  به جاي كنش فعال در حوزه 
ديپلماسي و به خصوص در موضوع برجام، ايران سياست واكنشي را اتخاذ 
كرد. از همين رو است كه  با تصويب قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي 
در ش��وراي حكام عليه ايران، تهران تصميم گرفت واكنشي نسبت به اين 
موضوع  داشته باشد و به كش��ور هاي اروپايي هشدار دهد كه هيچ اقدامي 
بدون پاس��خ نخواهد ماند. اقدام ايران براي فعال س��ازي به مكانيسم حل 
اختالف را به دو صورت مي توان تحليل كرد: اول اينكه  ايران خواستار ارسال 
پيامي سياسي به اتحاديه اروپا بود كه به بي عملي ها و نقض تعهداتش پايان 
دهد، در غير اين صورت با  واكنش جدي تهران روبه رو خواهد شد. نگاه دوم 
نيز آن است كه جمهوري اسالمي تالش دارد به جامعه جهاني نشان دهد، 
هنوز به  چارچوب توافق هس��ته اي پايبند اس��ت و ت��الش دارد از طريق 
مكانيسم هاي موجود در همين توافق، راهي براي حفظ برجام بيابد،  از اين رو 
مي توان اقدام ايران را اقدامي سياسي دانست كه مطمئناً تهران نيز توقع 
ندارد از طريق آن، گش��ايش خاصي حاصل ش��ود يا  تغيي��ري جدي در 
رفتار هاي طرف مقابل ايجاد شود، اما جمهوري اسالمي مي خواهد موضع 

خود را در راستاي تمايل به حفظ برجام  نشان دهد.  
........................................................................................................................

ضرورت توجه به اتاق جنگ دشمن 
محمد ايماني طي يادداشتي در روزنامه ديروز 
كيهان نوش��ت: هنوز هم جن��گ اصلي، جنگ 
رسانه و روايت در قالب جنگ  تركيبي است. اگر 
فشار يا اخاللگري اقتصادي وجود دارد و اگر تحركات ضدامنيتي در دستور 
دش��من قرار مي گيرد، غالباً براي اين است كه قطار سياست و مديريت به 
ريل انقالب برنگردد يا اين تصور عمومي شكل نگيرد كه با رعايت  ترازهاي 
انقالبي مي توان مسير قدرتمند شدن در برابر فشار ها را طي كرد. هدف، اوالً 
ناتوان نمايي كشور و قدرتمند نمايي دشمن ضعيف، ثانياً مأيوس و عصباني 
كردن مردم و ثالثاً متوجه كردن مس��ئوليت عملكرد غيرانقالبي به طرف 
انقالب است. جمهوري اسالمي با وجود برخي چالش ها، در بي نظير ترين 
موقعيت اقتدار در مقابل جبهه استكبار به  س��ر مي برد. اين اقتدار، قبل از 
هرچيز بر اعتماد و اميد و ايمان مردم اس��توار اس��ت. دش��من براي آنكه 
سرشكس��تگي هاي خود را جبران كند، همين بنيان مردمي را هدف قرار 
داده است. اين بنيان، با موشك و بمب و  ترور فيزيكي فرو نمي ريزد، بلكه 
محكم تر مي شود. تنها امكان ضربه، بي اعتماد يا نااميد و ناراضي كردن مردم 
و نسبت دادن س��وءتدبيرها به نظام و انقالب است. جاگيري نفاق قديم و 
جديد در اين جنگ  تركيبي، روشن اس��ت. يك شاخه، اخالل اقتصادي و 
رسانه اي و امنيتي مي كند و شاخه ديگر، روي همين خرابكاري و اختالل 
مانور مي دهد. در اين ميان، دولتمردان بايد بيش از گذشته متوجه نقشه 
اتاق جنگ دش��من باش��ند و س��ر انگش��تان نفوذ در حوزه مش��ورت و 
تصميم سازي را از زيرمجموعه هاي خود قطع كنند. دولت براي اعاده اعتبار 
خود، بايد با گفتمان فاسد جماعتي كه دولت را رحم اجاره اي و رئيس دولت 

را نامزد اجاره اي خواندند، هوشمندانه فاصله گذاري كند. 
........................................................................................................................

پايان اميد 
محمدرضا مصباح در س��رمقاله ديروز 
روزنامه رس��الت نوشت: جاي افسوس 
دارد دولت��ي كه با ش��عار تدبير و اميد 
ش��روع كرد و قرار بود به  واسطه رنسانس در سياس��ت خارجي، كشور را 
مدبرانه اداره كند و اميد را در جامعه متبلور كند، بعد از به هم خوردن بازي 
و حضور دونالد ترامپ، هيچ طرح و نقشه مشخصي در اين راستا نداشت 
چنانچه طرفدارانش را هم از فرط بي تدبيري، نااميد س��اخت. بي تفاوتي 
دولتمردان در برابر پرواز قيمت ها قطعاً از نشانه هاي كرونا نيست كه بتوان 
ب��راي درمانش، در صف دريافت واكس��ن بود. ديگر حت��ي معجزه را هم 
نمي ش��ود انتظار كش��يد! حرف زدن با صداي بلند در صحن مجلس هم 
نمي تواند مانع فرياد نمايندگان ملت شود. واقعيت اين است كه دولتمردان 
در يك سير تصاعدي خواسته يا ناخواسته، ناكارآمد و ناكارآمدتر شده اند. 
آنها مدت هاس��ت به كما، خواب )يا مرگ( سياسي زودهنگام رفته اند، به 
 طوري  كه در اين ماه هاي پاياني هيچ تقالي��ي نمي تواند آنها را به حيات 
طبيعي خود بازگرداند. با اين وصف، واضح است كه اين پاياني قطعي بر واژه 
»تدبير و اميد« نيس��ت، بلكه صرفاً نقطه انتهاي مس��ير كساني است كه 
نتوانستند تدبير به خرج دهند و كسي را اميدوار كنند. طراحي استراتژي 
مدبرانه، امروز بيش از هر چيز نيازمند نيروي جوان و خالق است. همان طور 
كه در هشت سال دفاع مقدس و در40سال مقاومت، اين »خارق العاده« 
بود كه با تأسي از واليت، سرنوش��ت ادامه انقالب را رقم زدند. جوانه هاي 

امروز، ريشه در همان خاكي دارند كه با خون آبياري شد.

88498443سرويس  سیاسي

راه استفاده ايران از مكانيسم ماشه باز نيست

تصویر سیاست

فكر مي كنيد در اين تصوير، رد گروهك رجوي آن عبارت »پدر طالقاني« 
است؟ نه، آن پدر گفتن هاي دار و دسته رجوي كه بخشي از نفاق نهادينه 
آن  مي نامند؛  خلق  مجاهدين  را  خود  دروغ  به  كه  بود  كساني  شده  
»رئيس جمهور خامنه اي« در امتداد »رئيس جمهور رجايي« رد آنهاست؛ 
تروري كه رياست جمهوري رجايي را نيمه گذاشت، اما انقالب را نه. اين 
ديوار جايي حوالي خيابان پيروزي تهران است و عكس هم اخيراً گرفته 
شده است، گويي اين ديوار از سال هاي آغازين دهه60 تاكنون به همين 
شكل باقي مانده تا يادآور فصلي مهم از تاريخ ايران باشد؛ ديواري كه 
مي شود به همت شهرداري و ميراث فرهنگي قاب شود و همين طور، رد 
تبليغات انتخاباتي شهيد رجايي و آيت اهلل خامنه اي براي انتخابات رياست 

جمهوري بر آن تا هميشه باقي بماند.

درخواس�ت فعال شدن مكانيس�م حل و فصل 
اختالف�ات من�درج در نظ�ام حقوق�ي برجام، 
آخري�ن پاس�خ تي�م مذاكره كننده هس�ته اي 
كش�ورمان به نقض تعهدهاي مكرر اروپاس�ت 
كه طی هفته اخير با نام�ه محمدجوادظريف به 
مسئول سياست خارجه اروپا رس�مًا آغاز شد. 
طبق مفاد توافقنامه هس��ته اي مندرج در مواد 36 
و 37 و پيوس��ت چهارم اين توافقنامه، هر كدام از 
طرفين برجام مي توانند اعتراض خود را به اجراي 
تعهدات ط��رف مقاب��ل از مراح��ل چهارگانه حل 
و فصل اختالف��ات پيگيري كنند؛ نخس��تين گام 
برگزاري كميسيون برجام در سطح معاونين وزراي 
ايران و 1+5، گام دوم برگزاري كميسيون در سطح 
وزاري خارجه دو طرف، گام سوم هيئت سه نفره با 
رأي غيرالزام آور و در نهايت شوراي امنيت به عنوان 
عالي ترين مرجع حل و فص��ل اختالفات ميان دو 
طرف مطرح اس��ت. نامه نگاري ظريف با مس��ئول 
سياست خارجه اتحاديه اروپا نخستين پرسشي را 
كه پيش روي افكار عمومي قرار مي دهد آن است 
كه آيا طرف ايراني با بهره گيري از چنين مكانيسم 
چهارگانه اي مي تواند منافع از دست رفته جمهوري 
اس��المي ايران را تأمين و طرف مقاب��ل را وادار به 

اجراي تعهدات بر زمين مانده كند؟
آيا در چنين ش��رايطي، دس��تگاه سياست خارجه 
كشورمان مي توانست مسير بهتر و سودمندتري را 
جهت احياي منافع و مصالح از دست رفته كشورمان 

پيش رو قرار دهد؟
   جلسات پرتكرار و بدون فايده كميسيون 

برجام
در حالي دوش��نبه عص��ر محمدج��واد ظريف 
وزير امور خارجه در س��خنراني خود در نشست 

گفت وگوهاي مديتران��ه )MED2020( ايتاليا 
كه به صورت مجازي برگزار ش��د، اظهار داشت: 
»براي اولين بار از مكانيسم حل اختالف در نوامبر 
2016 اس��تفاده كرديم و بعد از خروج ترامپ از 
برجام در مي 201۸، ما براي دومين بار درخواست 
اين مكانيسم را كرديم. بعضي از دوستان اروپايي 
ما فكر مي كنند كه مكانيس��م حل اختالف فقط 
در اختيار آنها بوده اس��ت، ولي اين ايران بود كه 
براي اولين بار از اين مكانيسم استفاده كرد« كه 
برگزاري جلسات كميس��يون مشترك تاكنون 
خالي از هر گونه دستاوردي براي طرف ايراني بوده 
اس��ت. ظريف در ادامه بيان مي كند: »اروپايي ها 
تعهداتي دادند كه بايد به آن عمل مي كردند. آنها 
به اين تعهدات عمل نكردند و ايران آماده است كه 
اگر آنها تعهدات خود را كامل اجرايي كنند، ما هم 

تعهدات خود را كاماًل به اجرا دربياوريم.«
نامه نگاري چندباره ظريف جهت برگزاري نشست 
ميان نمايندگان ايران و گروه 1+5)كه بعد از خروج 
امريكا از برجام بدون حضور نماينده اين كش��ور 
برگزار ش��ده اس��ت( تنها به اظهار تأسف و تالش 
اروپايي ها براي جبران ختم شده است، به گونه اي 
كه ب��ا برگزاري نزديك 15جلس��ه در دو س��طح 
كميسيون)در سطح معاونان وزراي خارجه و وزراي 
خارجه دو طرف( نه تنها اروپايي ها از رويكردهاي 
ضدايراني خود دس��ت برنداشته بلكه همچنان به 
نقض بندهاي مختلف توافقنامه هسته اي سرگرم 
بوده اند. همانگونه كه در مطالب گذشته در همين 
روزنامه اشاره شده است اروپايي ها در بيانيه هاي 
پاياني هيچ گاه »تضمين عين��ي و كاربردي« به 
طرف ايراني براي جبران خس��ارت هاي ناشي از 
نقض تعه��دات خود نداده و جالب ت��ر اينكه هيچ 

گاه در متن بيانيه ها، نام امريكا را به عنوان ناقض 
برجام نبرده و تنها به گفتن كلمات كلي و دو پهلو 
مانند اينكه »دو طرف برجام بايد براي حفظ برجام 

تالش كنند« بسنده كرده اند. 
حال جاي س��ؤال دارد كه با توجه به تجربيات پنج 
ساله ايران از پيگيري غيرس��ودمند حقوق خود از 
طريق مراجع پيش بيني ش��ده در متن برجام چرا 
مس��ئوالن وزارت خارجه همچنان اصرار دارند تا 
مسير مسدود ش��ده كميس��يون برجام به اهداف 

جمهوري اسالمي ايران دست يابد!
وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود 
به جاي آنكه از احتم��ال متوقف كردن بخش هاي 
مهمي از تعهدات ايران به جاي پيگيري كميسيون 
برجام س��خن به ميان بياورد، بار ديگر همانند يك 
س��خنران نه وزير مس��ئول، اينگونه سياست هاي 
غرب در قبال ايران را نقد مي كند: » ايران در طول 
40سال تحريم، هميشه ايستادگي كرده است. آنها 
مي گويند غذا و دارو جزو تحريم نيس��ت، ولي در 
واقع هيچ بانكي حاضر نيست براي خريد دارو و غذا 
پول منتقل كند. ما احتياجي به كمك مالي نداريم، 
ما پول داري��م و مي خواهيم از پولي ك��ه در اروپا يا 
كره جنوبي داريم استفاده كنيم تا دارو و غذا بخريم. 
اروپاييان اينستكس را راه اندازي كردند، ولي هيچ 
پولي در اين مكانيسم قرار ندادند. اروپا بايد در مقابل 

ويروس يكجانبه گرايي بايستد.«
    صف منتقدان ظريف هر روز گسترده تر

تا چندي پيش ص��ف حاميان وزير ام��ور خارجه 
كشورمان از ميان دو طيف مرسوم سياسي كشور 
قابل ش��مارش نبود اما طي ماه هاي اخير به لطف 
هزينه هاي س��نگيني ك��ه برج��ام روي اقتصاد و 
معيشت مردم سوار كرده اس��ت، آرام آرام گستره 

منتقدان ظريف در حال افزايش اس��ت، به طوري 
كه اكنون تعداد كمتری را مي توان س��راغ گرفت 
كه رويكرد دس��تگاه سياس��ت خارجه طي هفت 
سال گذشته را تأييد كند و از خوش بيني به غرب 
انتقاد نكند. در همين باره حجت االسالم غالمرضا 
مصباحي مق��دم عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام در گفت وگو با مهر در رابطه با اقدامات دولت 
و وزارت ام��ور خارجه در واكنش ب��ه تالش امريكا 
با همراهي اروپا جهت تمديد تحريم تس��ليحاتي 
ايران اظهار داش��ت: اين تالش را بيش��تر امريكا و 
سه كش��ور اروپايي دنبال مي كنند كه تحريم هاي 
تسليحاتي ايران همچنان استمرار پيدا كند. تالش 
و فعاليت دولت بايد اين باشد كه اجازه ندهد چنين 

خواسته اي محقق شود. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: مهم اين اس��ت كه تالش 
ديپلماتيك كش��ور بايد بر اين مبنا باشد كه هرگز 
نگذارد اتفاق تازه اي عليه فعاليت هاي ايران رخ دهد، 
از جمله استمرار تحريم تسليحاتي ايران به معناي 
خريد و فروش س��الح. اگر خريد و فروش س��الح 
براي ايران آزاد شود ايران هم مي تواند از تسليحات 
پيشرفته كش��ورهايي مانند روسيه استفاده كند و 
هم مي تواند سالح خود را آزادانه به كشورهايي كه 
متقاضي هستند و كارآمدي سالح ايران را تجربه 

كرده و متوجه شده اند، صادر كند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: 
تصور نمي كنم اروپايي ها موضعي كه اكنون دارند 
كه از يك ط��رف مي خواهند برجام را حفظ كنند 
و از ط��رف ديگر ب��ه تعهداتش��ان در برجام عمل 
نمي كنند را تغيير دهند. آنها ب��ا چنين موضعي 
مي توانند از منافع برجام به اين معنا كه مي توانند 
از ناحيه ايران بابت عدم انحراف برنامه هسته اي اش 
احساس امنيت كنند و به سمت توليد تسليحات 

اتمي نروند، اطمينان خاطر داشته باشند. 
مصباحي مقدم در پايان بيان كرد: از طرف ديگر آنها 
هيچ گونه هزينه اي در برجام به نفع ايران پرداخت 
نك��رده و به تعهدات خ��ود نيز عم��ل نكرده اند. به 
نظر مي رسد اروپايي ها در اين قضيه تغيير موضع 
نخواهند داد، گر چه ايران نبايد به همين مقدار كه 
از برجام عقب نشيني كرده است اكتفا كند زيرا اين 

رفتار هيچ گونه بازدارندگي ندارد. 
    راه برون رف�ت تك�رار تجربه ه�اي غلط 

نيست
همانگونه كه بارها اشاره شده است سازوكار حل 
و فصل اختالفات من��درج در برجام به گونه اي 
تعبيه شده است كه ايران نمي تواند ادعاي خود 
مبني بر نقض برجام توس��ط امريكا- اروپا را به 
اثبات برس��اند چراكه عالي ترين مرجع مراحل 
چهارگانه برجام، شوراي امنيت است كه ايران 
فاقد حق وتو اس��ت و در صورت پافشاري ايران 
بر موضع خود مكانيسم ماشه)كه امروز يكي از 
اهداف اصلي اياالت متحده است( فعال خواهد 
شد، آن هم در شرايطي كه طي پنج سال اخير 
هيچ گاه نتوانسته ادعاهاي خود را از طريق چنين 
مكانيس��مي اثبات كند، بنابراين عقالني ترين 
راهكار توقف بخش هاي مهمي از تعهدات ايران 
آن هم نه به صورت ويتريني بلكه واقعي و تعليق 

پروتكل هسته اي است.

 رئيس جمهور زورش به مجلس نرسيد 
وزير را عزل كرد! 

رئيس جمه�ور زورش ب�ه مجل�س 
نرس�يد، وزير را ع�زل ك�رد. رفتار 
رئيس جمهور با وزارت صمت منطقي 
نبود و نيست و حال اين روند به چه 
ص�ورت ادام�ه ياب�د، نمي داني�م. 
مسعود پزشكيان نماينده تبريز، اسكو و 
آذرشهر در مجلس در گفت وگو با فارس 
با اشاره به اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سرپرست گفت: 
ما اصاًل نمي دانم رئيس جمهور به چه دليلي وزير سابق صمت را بركنار 
كرد! چون مجلس دهم به تفكيك وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و 
تش��كيل وزارت بازرگاني رأي نداد در دور اول معاون پارلماني و امور 
مجلس وزارتخانه تغيير كرد و در مراحل بعد كه اين اليحه به مجلس 

آمد و با مخالفت مجدد مجلس روبه رو شد، وزير بركنار شد.
وي افزود:. رئيس جمهور زورش به مجلس نرسيد وزير را عزل كرد. رفتار 
رئيس جمهور با وزارت صمت منطقي نبود و نيست و حال اين روند به 

چه صورت ادامه يابد، نمي دانيم. 
پزشكيان با اشاره به دو ماه بدون وزير ماندن اين وزارتخانه گفت: طبق 
قانون رئيس جمهور بايد وزير را ظرف س��ه ماه به مجلس معرفي كند. 
رئيس جمهور بايد در قبال اين وزارتخانه به ج��اي لجبازي و برخورد 

احساسي، منطقي عمل كند. 
........................................................................................................................

مردم از بي برنامگي دولت گله مندند
بي برنامگ�ي دول�ت در س�امان دادن ب�ه وضعي�ت اقتص�ادي 
كش�ور قاب�ل قب�ول نيس�ت، ه�ر چن�د زم�ان دي�ر ش�ده و 
كوتاه�ي دول�ت و مجل�س ب�راي م�ردم قاب�ل قب�ول نيس�ت 
ول�ي مجل�س ب�ه ط�ور ج�دي مس�ئله را پيگي�ر خواه�د بود. 
به گزارش شبكه اطالع رس��اني راه دانا، محمدحسن آصفري نماينده 
م��ردم اراك، خن��داب و كميجان در خص��وص برنام��ه مجلس براي 
ساماندهي به وضعيت اين روزهاي اقتصاد كشور، گفت: مجلس يازدهم 
بايد تصميماتي جدي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور اتخاذ كند 
چراكه فشار اقتصادي زيادي بر مردم وارد است و آنان از اين بي برنامگي 

دولت گاليه مندند. 
وي افزود: مجلس هم در اين خصوص بايد تصميماتي بگيرد و بنده هم 
گاليه دارم كه با گذشت 40روز از مجلس يازدهم، هنوز جلسات برخي 
كميسيون ها تشكيل نشده تا بتواند درباره مسائل كشور خصوصاً مسائل 

اقتصادي تصميماتي بگيرد. 
آصفري با اشاره به طرح سؤال نمايندگان از رئيس جمهور، گفت: اين 
طرح سؤال در پنج محور كه همگي در خصوص مسائل اقتصادي كشور 
از جمل��ه افزايش قيمت ارز، افزايش قيمت مس��كن، تورم و... اس��ت، 
تدوين ش��ده و بيش از 100نفر از نماين��دگان آن را امضا كرده اند، لذا 
رئيس جمهور بايد طي روزها يا هفته هاي آينده در مجلس حاضر شده و 

به سؤاالت نمايندگان در حوزه هاي اقتصادي پاسخ دهد. 
نماينده مجلس يازدهم با بيان اينكه بي برنامگي دولت در سامان دادن 
به وضعيت اقتصادي كشور قابل قبول نيست، گفت: هر چند زمان دير 
شده و كوتاهي دولت و مجلس براي مردم قابل قبول نيست ولي مجلس 
در مقابل اين وضعيت كوتاه نخواهد آمد و به طور جدي مسئله را پيگير 

خواهيم بود. 
........................................................................................................................

 شاهد رفتارهاي دوگانه اروپايي ها 
در قبال اجراي برجام هستيم

عض�و كميس�يون صنايع و مع�ادن مجل�س اعتقاد دارد ش�اهد 
رفتارهاي دوگان�ه اروپايي ه�ا در قب�ال اجراي برجام هس�تيم. 
سيدجواد حسيني كيا در گفت وگو با خانه ملت در خصوص نامه ظريف 
به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نسبت به اقدام غيرمسئوالنه 
و غيرقانوني سه دولت اروپايي، گفت: متأسفانه اروپايي ها صرفاً درصدد 
تأمين منافع برجامي خودشان هستند. به عنوان مثال اروپايي ها پس از 
خروج يكجانبه اياالت متحده از توافقنامه، وعده راه اندازي كانال مالي 

مستقل را دادند اما اكنون شاهد ناكارآمدي آن هستيم. 
وي با اشاره به اينكه امريكايي ها به تعهداتشان پايبند نيستند، ادامه داد: 
اروپايي ها نيز دنباله رو سياست هاي كاخ سفيد هستند و در اين بين نيز 

اراده اي براي اقناع امريكا جهت بازگشت به توافقنامه را ندارند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با تأكيد بر اينكه شاهد رفتارهاي 
دوگانه اروپايي ها در قبال اجراي برجام هستيم، افزود: به عنوان مثال 
مي توان به اقدام غيرمسئوالنه و غيرقانوني سه دولت اروپايي )آلمان، 
انگليس و فرانسه( در ارائه پيش نويس قطعنامه در شوراي حكام آژانس 

بين المللي انرژي اتمي اشاره كرد. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: كاهش تعهدات برجامي از سوي كشورمان در مقابل بدعهدي ها 
به غربي ها نشان داد ديگر نمي توانند رفتار دوگانه داشته باشند و بايد 

سريع تر تكليفشان را مشخص كنند. 
........................................................................................................................

حكم قاضي امريكايي براي توقيف 
نفتكش هاي ايراني راهزني دريايي است

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
حك�م قاض�ي امريكاي�ي را راهزن�ي درياي�ي دانس�ت و 
از اق�دام مجل�س ب�راي ط�رح اق�دام متقاب�ل خب�ر داد. 
ابراهيم رضايي نماينده دشتس��تان در مجل��س در گفت وگو با فارس 
گفت: صادرات بنزين به ونزوئال به منزله شكس��ت راهبردهاي امريكا 
در قبال جمهوري اسالمي اس��ت چراكه امريكايي ها در اولين فازهاي 
تحريم به دنب��ال اين بودند كه كاري بكنند در داخل كش��ور با بحران 
كمبود انرژي خصوصاً بنزين مواجه شويم ولي امروز الحمدهلل به واسطه 
تالش متخصصان داخلي در حال صادرات بنزين هستيم و از واردات به 

خودكفايي و صادرات رسيده ايم. 
وي ادامه داد: دليل ديگري كه شكس��ت راهبردهاي امريكا را نش��ان 
مي دهد اين است كه امروز به واسطه اقتدار نيروهاي مسلح مان مشتقات 
 AIS نفتي خود را برخالف سال هاي گذش��ته با روشن بودن سيستم
نفتكش ها و با پرچم جمهوري اس��المي مي فروشيم. عضو كميسيون 
امنيت و سياس��ت خارجي مجلس افزود: ناتواني دولت امريكا در مهار 
بيماري كرونا، اقبال كم مردم به ترامپ و احتمال شكستش در انتخابات 
باعث شده كه او دست به يك قمار بزند و آن هم خيمه شب بازي قاضي 
فدرال امريكايي در دس��تور توقيف نفتكش هاي ايراني اس��ت كه يك 

راهزني دريايي و خالف قوانين مصرح بين المللي است. 
رضايي خاطر نش��ان كرد: دولت و مجلس بايد از ابزارهاي حقوقيشان 
عليه اين رفتار امريكايي ها استفاده كنند و يكي از راهكارهاي ما استفاده 
از ابزار اقدام متقابل است كه كارايي خود را در توقيف نفتكش گريس1 

توسط انگليسي ها نشان داد. 
وي با بيان اينكه طرحي را در دست تدوين داريم كه به راهزني احتمالي 
امريكايي ها پاس��خ متقابالنه و قاطع دهيم، گفت: بر اساس اين طرح 
هرگونه اقدام اياالت متحده عليه نفتكش يا كشتي ايراني در هر نقطه از 

دنيا با پاسخ سريع و متناسب جمهوري اسالمي روبه رو مي شود. 
رضايي تأكيد كرد: امريكايي ها بايد بدانند اگر حركت خصمانه اي بكنند 
پايشان در خليج فارس گير اس��ت و حركت آنها را بي پاسخ نخواهيم 
گذاشت و هرگونه اشتباه آنها پاسخ قاطع ايران را در پي خواهد داشت، 
لذا نبايد بازي اي را آغاز كنند كه پايانش خفت و خواري آنها به واسطه 

اقتدار ايراني ها باشد.

سعيد همتي
   گزارش

ديوانمحاسباتارزهايصادراتيراحسابرسیمیکند
هيئت ويژه حسابرس�ي از ارزهاي صادراتي 
از دو هفت�ه پي�ش ش�كل گرفت�ه و در حال 
نهايي كردن گزارش�ي هس�تيم تا به موجب 
آن اگر دستگاه هاي دولتي تقصير يا عملكرد 
خوبي داش�ته اند، به اطالع مردم برس�انيم. 
به گزارش خانه ملت، عادل آذر در حاشيه نشست 
روز سه شنبه كميس��يون آموزش، تحقيقات و 
فناوري مجلس با حض��ور در جمع خبرنگاران، 
با اش��اره به ارائه گزارش��ي از تفري��غ بودجه دو 
وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم و تحقيقات در 
اين جلسه اظهارداشت: بعد از ارائه گزارش بيشتر 
درباره صندوق ذخيره فرهنگيان و لزوم نظارت 
ديوان محاسبات بر اين صندوق بحث و بررسي 
انجام ش��د. رئيس ديوان محاس��بات افزود: در 
كميسيون آموزش و تحقيقات مقرر شد با تدوين 
حكمي، ديوان محاسبات بتواند به  شكل برخط 
روي صندوق ذخيره فرهنگيان نظارت داش��ته 
باش��د و احتماالً تحقيق و تفحص مجددي هم 
جداي از تحقيق و تفحص از اين صندوق در دور 

دهم مجلس توسط ديوان انجام شود. 
   تدوين راهكارهايي براي كارآمدسازي 

نظام نظارتي كشور
آذر با بي��ان اينكه دي��وان محاس��بات تاكنون 
نظارتي بر نحوه كار صن��دوق ذخيره فرهنگيان 
نداشته اس��ت، تصريح كرد: اين شركت مختص 
بازنشس��ته هاي آم��وزش و پ��رورش ب��وده و 
غيردولتي محس��وب مي ش��ود، به همين دليل 
در حوزه محاسباتي ما نبود، اما ديروز كميسيون 
خواس��ت تا به گونه اي با اص��الح قوانين، ديوان 

محاسبات بتواند بر اين صندوق نظارت مستقيم 
داشته باش��د. رئيس ديوان محاس��بات تأكيد 
كرد: فعاًل ت��ا تصويب قوانين جدي��د و ابالغ آن 
فرآين��د ۹ماه��ه اي ط��ي مي ش��ود و تحقيق و 
تفحص از صن��دوق ذخيره فرهنگي��ان را كليد 
مي زنيم. وي بي��ان كرد: بح��ث ارتقاي كيفيت 
نظارت بر دس��تگاه هاي اجرايي به شكل كالن و 
تدوين راهكارهايي براي كارآمدتر ش��دن نظام 
نظارتي در كشور هم در ادامه جلسه مطرح شد، 
تعدد دس��تگاه هاي نظارتي و همپوش��اني آنها 
با يكديگ��ر، ضعف قوانين، كمبوده��ا و ابهامات 
مش��كالتي را ايجاد كرده كه بايد تالش كرد، در 
بُعد دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم قوانين 

جديدي براي رفع نواقص مصوب شود. 
  تشكيل هيئت ويژه حسابرسي به ارزهاي 

صادراتي
آذر همچنين در بحث ديگري با اشاره به اقدامات 
ديوان محاسبات براي بازگشت ارزهاي حاصل از 
صادرات به بانك مركزي عنوان كرد: ارز صادراتي 

عمدتاً مختص بخش خصوصي بوده و براساس 
اعالم دولت بخش عمده اي از ارز صادراتي توسط 
آنها بازنگش��ته اس��ت. رئيس ديوان محاسبات 
ادامه داد: يكسري از دس��تگاه ها متولي تعريف 
مكانيسم هايي براي تضمين بازگشت ارز به كشور 
بودند، دس��تگاه هاي متولي دولتي مانند وزارت 
صمت، گم��رك، بانك مرك��زي و هيئت دولت 
كه قرار بود حسابرس��ي ها را براس��اس نظامات 
تعريف ش��ده، انجام دهند و با نظارت و دريافت 
ضمانت هاي حقوقي و مادي از صادركنندگان، 
ارزهاي صادرات��ي را احصا كنند كه متأس��فانه 
دولت اكنون از عدم بازگش��ت ارزهاي صادراتي 
گاليه مند است. آذر با بيان اينكه ديوان محاسبات 
تصميم گرفت تا هيئت ويژه حسابرسي را براي 
رسيدگي به اين موضوع تعريف كند، يادآور شد: 
اين هيئت از دو هفته پيش شكل گرفته است و 
در حال نهايي كردن گزارشي هستيم تا به موجب 
آن اگر دس��تگاه هاي دولتي تقصي��ر يا عملكرد 

خوبي داشته اند به اطالع مردم برسانيم.

   بهارستان


