
طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها به مذاق دولتي ها خوش نيامد! 
رحیم زیادعلی
   گزارش

تعليق تعهدات برجام
 منطبق با قواعد حقوقي است

»تعليق تعهدات اساس��ي برجام« توسط مجلس ش��وراي اسالمي با 
هدف كاهش »پيامدهاي حقوقي« ناش��ي از تعه��دات ايران در متن 
توافقنامه هسته اي بنا به داليلي كه در ادامه خواهد آمد اقدام مهمي 

به شمار مي آيد. 
اگر چه روز بعد از خروج اياالت متحده امريكا از برجام )18 ارديبهشت 
سال97( بهترين زمان براي توقف اجراي تعهدات اولويت دار برجامي 
توس��ط ايران بود و در هم��ان مقطع زمان��ي نيز از ض��رورت اجراي 
»تعليق تعهدات« در همين س��تون گفته ش��د اما بنا ب��ه داليلي كه 
دولت و دستگاه ديپلماسي مطرح كرد و امروز همان را تكرار مي كند، 
طرف ايراني كماكان تعهدات من��درج در برجام را به صورت يكجانبه 
اجرا مي كند.  بعد از تصويب كليات ط��رح دو فوريتي اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت حقوق ملت ايران توس��ط مجلس، دولت 
مخالفت خود را با اين طرح اعالم كرد و س��خنگوي دولت دراين باره 
گفت: »مجلس نمي تواند درباره موضوعاتي مثل برجام وارد ش��ود و 
اين موضوع از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است. مفاد اين طرح 
شامل افزايش غني سازي و عدم اجراي پروتكل الحاقي، كمكي به لغو 

تحريم ها نمي كند. «
مهم ترين پرسش اين است كه آيا مجلس صالحيت تصويب قانوني با 
كيفيت ياد ش��ده را دارد؟ و چگونه مي توان عواقب حقوق بين الملل 

تعليق و يا لغو تعهدات ايران را كاهش داد؟
1- بر اساس اصول قانون اساسي و برخالف ادعاي دولت، اقدام مجلس 

منطبق با قانون است. 
اصل 176 قانون اساس��ي در شرح وظايف ش��وراي عالي امنيت ملي 
می گويد: »1  - تعيين  سياست های  دفاعي- امنيتي  كشور در محدوده  
سياس��ت های  كلي تعيين  ش��ده  از طرف  مقام  رهبري؛       2-  هماهنگ  
نمودن  فعاليت  هاي سياسي ، اطالعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي  واقتصادي  
در ارتباط با تدابير كلي  دفاعي  - امنيت��ي و 3- بهره  گيري  از امكانات  

مادي  و معنوي  كشور براي  مقابله  با تهديدهاي  داخلي  و خارجي.«
همانطور كه در اين اصل تش��ريح شده اس��ت »تعيين  سياست ها« و 
»هماهنگ  نمودن قوا و دستگاه هاي ذيربط در تدابير دفاعي-امنيتي« 
وظيفه شوراي عالي امنيت است و اين وظايف با »قانونگذاري« همانند 
آنچه در مجلس صورت مي گيرد، متفاوت اس��ت. اين شورا بر اساس 
مفاد قانون اساسي درباره تعيين سياست هاي »كلي« نظير »سياست 
ايران جهت حفظ اس��تقالل و منافع ملي در مذاكرات هس��ته ای« به 
عنوان يك سياست باالدستي سياست خارجه صالحيت داشته حال 
اينكه چطور اين سياست باالدستي اجرا شود و مصاديق آن چيست در 
اختيار مجلس است.  درمقابل مجلس بر اساس اصل77، 84، 85، 86 
قانون اساسي حق قانونگذاري در كليه امور كشور را داراست )آن هم 
به صورت مطلق(. اصل 77قانون اساس��ي بيان مي كند: »عهدنامه ها، 
مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي برسد. « در اصل 86 نيز مي آيد: »نمايندگان 
مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاماًل 
آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند 
يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خ��ود داده اند تعقيب يا 

توقيف كرد. «
نكته ديگر آنكه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي طبق قانون بايد به 
تأييد رهبرانقالب برسد. در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي »درباره 
برجام« نيز، رهبري پذيرش و تأييد اين مصوبه را مشروط به 9 شرط 
كردند. اتفاقا طرح امروز مجلس در راس��تاي شروطي است كه ايشان 

براي پذيرش توافق هسته اي مطرح كردند و بنابراين قانوني است. 
ديگر آنكه هيچ كجاي قانون اساسي شوراي عالي امنيت ملي مافوق 
مجلس شوراي اسالمي معرفي نشده اس��ت تا به واسطه آن اين شورا 
در تصوي��ب قانوني درباره برج��ام اولويت دارتر و محق باش��د. معيار 
تشخيص قانون اساسي شوراي نگهبان است و دولت بايد اجازه دهد 
كه آيا شوراي نگهبان طرح مجلس را خالف قانون اساسي تشخيص 

خواهد داد يا خير. 
بنابر آنچه گفته شد اقدام كنوني مجلس برخالف ادعاي دولت كامال 

منطبق با قانون اساسي است. 
2- بر اساس علم حقوق، برخي از مفاد برجام به مثابه يك »تله« است و 
چنانچه ايران تعهدات اصلي خود را »تعليق« نكند مي تواند پيامدهاي 
ناشي از تله ها را بيشتر از گذش��ته لمس كند. طرف ايراني طبق متن 
برجام، غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي را تا قبل از تيرماه 94 
به صورت ضمني و تلويحي پذيرفته و شوراي امنيت سازمان ملل را به 

عنوان عالي ترين مرجع حل و فصل اختالفات قرار داده است. 
از مهم ترين داليلی كه اتفاقاً وجوب »تعليق تعهدات برجامي توسط 
ايران« را اثبات مي كند تفس��ير يكجانبه امري��كا- اروپا از متن و روح 
برجام و قطعنامه 2231 است كه نتيجه آن افزايش هزينه هاي حقوقي، 
سياس��ي و دفاعي توأم با متعهد نگه داش��تن ايران به مفاد قطعنامه- 
برجام اس��ت. برجام و متن قطعنامه 2231، اجازه تفسير موسع را به 
طرف هاي غربي داده است تا س��اده ترين فعاليت هاي ايران در حوزه 
انرژي، دفاعي، نظامي و هس��ته اي را نقض برجام– قطعنامه معرفي و 
با ابزار هاي حقوقي- سياس��ي، تحريم هاي ضدايراني را توسعه دهند؛ 
كمااينكه امريكا-اروپا تاكنون قريب به 10 بار آزمايش موشكي ايران را 

نقض برجام معرفي و پرونده آن را به شوراي امنيت برده اند. 
3- اقدام اخير مجل��س اگرچه با توجه به ش��رايط كنوني اقتصادي- 
معيشتي مي توانس��ت در مقطع زمان مناسب تري صورت مي گرفت 
و بر همين اس��اس هياهوي هواخواهان برجام و ترور ديگرباره سفره 
مردم و شليك به قلب معيش��ت را در پي خواهد داشت اما »پشتوانه 
محكمي براي چانه زني دولت« براي ارائه به جو بايدن براي بازگشت 
او به برجام است آن هم در ش��رايطي كه تيم مذاكره كننده كشورمان 
برگ های برنده را در مذاكرات طي س��ال های92 تا 94 واگذار كرده 
است. مضاف بر اينكه قانون اخير مجلس »مدت دار« و داراي »ضمانت 
اجرا« مي باشد و مي تواند محرك خوبي براي وادار كردن اروپا به اجراي 

تعهدات باشد. 
4- طب��ق قواعد حق��وق بين المل��ل بايد تعه��دات »تعلي��ق« و نه 
»لغو« ش��ود. تعليق مي تواند هزينه هاي حقوقي نظير احياي ش��ش 
قطعنامه قبل و احتماال وضع يك قطعنام��ه جديد با محوريت حمله 
نظامي به ايران را خنثي كند.  بنابراين تعليق تعهدات توس��ط ايران 
مي تواند از دام هايي نظير »نگه داش��تن ايران ذيل فصل هفتم طبق 
قطعنامه2231« و»نظا م مندس��ازي اقدامات هسته اي-دفاعي ايران 
طبق رژيم مطلوب امريكا« ممانعت كرده و ادعاهاي تكراري و منطبق 
بر مفاد قطعنامه2231 توسط امريكا- اروپا نظير غيرقانوني القا كردن 

آزمايش موشكي ايران را نيز خنثي كند. 
در فصل سوم كنوانس��يون حقوق معاهدات وين 1969 و در ماده 31 
آن مي آيد: »يك معاهده به حس��ن نيت و منطبق با معناي معمولي 
آنكه بايد به اصطالحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف 

معاهده داده شود، تفسير خواهد شد. «
در فصل نخست اين كنوانسيون و در ماده 26 نيز چنين قاعده اي مورد 
تأكيد قرار می گيرد كه معناي مخالف اين ماده آن اس��ت كه چنانچه 
يكي از طرفين با حس��ن نيت تعهدات خود را اج��را نكند طرف ديگر 

مي تواند تعهدات را متوقف كند. 
در ادامه كنوانسيون وين و در ماده 60، شرايط فسخ يا تعليق اجراي 
يك معاهده در نتيجه نقض مفاد آن را بيان مي كند و داللت اين ماده بر 
آن تعلق مي گيرد كه »نقض يك معاهده توسط يكي از طرفين، طرف 

ديگر را محق به فسخ معاهده يا تعليق اجراي آن مي نمايد.«

پاسخ پارلماني به جنايت خياباني
هرچند جنايت ترور دانشمند هسته اي كشورمان، شهيد محسن فخري زاده 
زخمي تلخ بر قلب ملت ايران نهاد، اما »طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم 
ها و صيانت از منافع ملت ايران« كه ديروز  در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
شد، مي تواند التيام بخش نسبي اين زخم باشد. روشن است كه مطابق آيه 
ش��ريفه »َفَمِن اْعَتَدی َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدی َعلَْيُكْم«، پاسخ 
قاطع و كوبنده اصلي به اين جنايت تلخ بايد هم جنس و متجانس با عمليات 
دشمن باشد، اما نبايد از راهكارهاي سياسي و حقوقي براي تنبيه دشمن و 

متحدانش غافل شد. 
تصويب اين طرح   مي تواند چند پاسخ همزمان به طرف هاي بين المللي مؤثر 
داشته باشد: اوالً به تروريست هاي صهيونيست و امريكايي آمر و مجري اين 
عمليات مي فهماند كه حذف دانشمندان ايراني، نه تنها خللي در عزم راسخ ملت 
ايران وارد نخواهد كرد، بلكه فرهنگ شهادت طلبي خون جديدي در رگ هاي 
پيشرفت ايران اسالمي وارد خواهد كرد. ثانياً به ساكنان آتي كاخ سفيد نيز اين 
پيام خواهد رسيد كه بايد طرح متوقف ساختن ايران را با ترفند مذاكره از ذهن 
خود خارج كنند. دولت هاي بي عمل اروپايي كه با محكوم نكردن ترور شهيد 
فخري زاده، تلويحاً در كنار تروريست ها ايس��تادند نيز اين پاسخ را دريافت 
خواهند كرد كه بايد هزينه همراهي خ��ود با جنايتكاران و نيز هزينه ندادن 
براي حفظ برجام را پرداخت كنند. رابعاً برخي غربگرايان داخلي نيز بايد پيام 
اين مصوبه را دريافت كنند كه دوران گروگان گرفتن معيشت مردم براي وادار 
كردن به مذاكره پرهزينه و بي فايده گذشته و نمي توانند داستان تلخ فريب افكار 

عمومي را مجدداً تكرار كنند. 
اينك بايد به برخي شبهات در اين مورد نيز پاسخ داد كه غربگرايان مدعي 
هستند چنين طرحي موجب بازگشت تحريم ها مي شود. اينجا بايد پرسيد 
آيا برجام واقعاً مانع تحريم ها شد؟ فراموش نكرده ايم كه برجام را »براي لغو 
تحريم ها« امضا گرديد. در واقع براي سنجش ميزان موفقيت يك فعل، 
فهم »نيت فاعل« اهميت دارد. هرچند كساني كه تا قبل برجام حتي آب 
خوردن مردم را منوط به توافق مي كردند، اينك از دستاوردهاي اخالقي 
برجام س��خن مي گويند، اما براي عموم جامعه، برجام هدفي اقتصادي 
داشت. روشن است كه صاحب نظران اهل دقت نظر حتي پيش از امضاي 
برجام نيز از بي فايده بودن توافق در جهت گشايش اقتصادي خبر مي دادند، 
اما نشاني هاي غلطي كه برخي نخبگان و سياسيون خصوصاً در مقاطع 
انتخاباتي به جامعه ارائه داده بودند، كسب اين »تجربه تاريخي« را ضروري 
ساخت. متأسفانه مشاهده مي شود كه كدخداباوران بعد از گذشت نزديك 
هشت سال هنوز عبرت نگرفته اند و خصوصاً بعد از انتخابات اخير امريكا به 

تنظيمات كارخانه خود برگشتند!
يكي از مهم ترين چالش ه��اي پيش روي ديپلمات ه��اي مذاكره كننده در 
جريان مذاكرات منتهي به برجام، ش��رطي ماندن اليه هايي از جامعه روي 
انتظار گشايش خارجي اقتصادي بود كه متأسفانه اين وضعيت ناشي از برخي 
موضع گيري هاي نابخردانه و شتاب زده برخي مسئوالن اجرايي و نيز متأثر از 
تبليغات رسانه هاي نظام سلطه بود. در اين شرايط نيز چنين وضعيتي مي تواند 
مانع از تصميم و اقدام منطقي و عقالني گردد. بنابراين، يكي از اولويت هاي 
اصلي كه همه مديران و نخبگان كشور بايد وجهه همت خود سازند، جداسازي 
فرمول پيشرفت اقتصادي از تحوالت و مذاكرات خارجي است. اين مهم تحقق 
نمي يابد مگر با عناصر تأثيرگذار اجتماعي و سياسي، خصوصاً آنها كه پيش تر 
به نحوي در انتظارسازي كاذب به مذاكرات خارجي نقش داشته اند. در اين 
راستا از منظر منافع ملي الزم است در برخي موضع گيري ها برخي سياسيون 
و سياست هاي رسانه اي نهادهاي تحت تسلط آنها تجديدنظر اساسي صورت 

پذيرد. 
اگر به هشدارها و انذارهاي امام خامنه اي در چند سال اخير با دقت بنگريم، يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي معظم له روشنگري به جامعه در خصوص بي نتيجه 
بودن اتكاي به بيرون و لزوم نهادينه سازي نگاه درون زا به حوزه هاي مختلف 
خصوصاً اقتصاد است. اكنون چرايي اين دغدغه كه در سخنان مكرر معظم له 
تبلور مي يافت، واضح تر شده است. اساساً يكي از اهداف كاخ سفيد در عبور 
از برجام نااميدسازي جامعه ايراني نسبت به آينده بوده و اين معنا در امتداد 
تالش پيشين غرب و شبكه همكار داخلي آن براي شرطي نگاه داشتن مردم 
دنبال مي شود. در وضعيت كنوني آنچه باطل السحر اين توطئه غربي ها خواهد 
بود، اميدآفريني براي جامعه در جهت حل مشكالت اقتصادي و معيشتي 
است. البته اين اميدآفريني ديگر با »حرف درماني« محقق نشده و نيازمند 
اقدامات محسوس و عملي اس��ت؛ به گونه اي كه اثرات آن در سفره معيشت 

مردم مشاهده گردد. 

محمدجواد اخوانمحمد اسماعيلي

نمايندگان براي توقف پروتكل الحاقي يك ماه فرصت دادند

مجلس  جاده » برجام يک طرفه«  را    بست

 نماينلدگان مجللس شلوراي اسلامي روز 
گذشته با 251 رأی به كليات طرحي رأی دادند 
كه هلدف آن»لغو تحريم«هاسلت؛ طرحي كه 
گرچه به ملذاق دولتي ها خوش نياملده و آن را 
عليه »برجلام« توصيف كردنلد! اما محمدباقر 
قاليبلاف، رئيلس مجللس شلوراي اسلامي 
آن را »پايلان بلازي يك طرفله« توصيف كرد.

علي ربيع��ي، س��خنگوي دولت روز گذش��ته در 
نشس��ت خبري خود در پاس��خ به پرسشي درباره 
طرح نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
»به نظر دولت، موضوع از اختيارات ش��وراي عالي 
امنيت ملي اس��ت و مس��ئوليت هر گونه تصميم 
درباره برجام و برنامه هاي هسته اي براساس اصل 
176 قانون اساسي فرا قوه ای بوده است، هيچ نهاد 
و قوه اي به تنهايي نمي تواند خارج از اين چارچوب 
اقدام كند و به نظر مي رسد مجلس هم نمي تواند در 
اين موضوعات وارد شود... « پس از اين اظهار نظر بود 
كه عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس از 
قاليباف خواست به دولت تذكر دهد تا شأن مجلس 
را رعايت كند و به كار اجرا بپردازد. سليمي گفت: به 
نظر مي رسد تذكر جدي به دولت داده شود تا آنها 
وظايف ش��ان را بدانند و نمي توانند هم در جايگاه 
دولت باشند و هم در جايگاه شوراي نگهبان و قوه 
قضائيه. اين موضوع البت��ه با واكنش چند نماينده 
ديگر هم مواجه شد و آن را »دخالت« دولت در امور 

قانونگذاري توصيف كردند.
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
بعد از تصويب كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران اظهار داشت: 
با تصويب كليات اين طرح مجلس اين پيغام را به 
دشمنان ايران اسالمي داد كه بازي يك طرفه پايان 
پيدا كرده است. پس از اظهارات قاليباف، نمايندگان 
مجلس ش��عار اهلل اكبر، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر 
امريكا، خوني كه در رگ ماست هديه به رهبر ماست، 
حسين حسين شعار ماست شهادت افتخار ماست، 
 اي رهبر آزاده آماده ايم آماده، از مصوبه خود كه در 
راستاي منافع ملي ايرانيان و همچنين لغو تحريم ها و 
كاهش مشكالت معيشتي مردم است، دفاع كردند.

   باز شدن قفل صنعت هسته اي و مقابله با 
تحريم ها

سخنگوي كميسيون امنيت ملي در توضيح اين طرح 
گفت: طرح مذكور چند هدف را دنبال مي كند، هدف 
اول باز شدن قفل هايي است كه بر صنعت هسته اي 
كشور وارد ش��ده اس��ت، احياي اين برنامه در واقع 
پيگيري اهداف شهدايي مانند ش��هيد فخري زاده 
و شهيد شهرياري و س��اير شهداي هسته اي كشور 

است؛ افرادي كه براي پيشرفت و توسعه كشور جان 
خود را ف��دا كرده اند. امروز ما ب��ه عنوان نمايندگان 
انقالبي تالش مي كنيم مس��ير حركت اين شهدا و 
مسير پيشرفت و توسعه كشور را احيا كنيم. برنامه 
هسته اي كشور بايد طبق نيازها به پيش رود و انتظار 
داريم پس از تصويب اين طرح توسعه پيدا كرده و روند 
آن تسريع يابد. وي به هدف دوم اين طرح اشاره كرد 
و افزود: مقابله با تحريم هايي را كه از سمت كشورهاي 
غربي به ما اعمال مي شود، بايد هدف دوم طرح فوق 
دانست، بايد اين اعمال تحريم ها را هزينه مند كنيم. 
تحريم عليه ايران رفتار ب��ي هزينه اي نخواهد بود و 
تغيير محاسبه غلط دشمنان هدف اين طرح است. 
بايد به نحوي پيش رويم ك��ه نه فقط اعمال تحريم 
هزينه مند باشد، بلكه تخريب امنيت اين مردم و به 
شهادت رساندن دانشمندان هسته اي و مقام سياسي 

معاون وزير دفاع ما، رفتار بي هزينه اي نخواهد بود.
   مجلس به جاده يك طرفه پايان داد

دكتر قاليباف در جلسه علني نوبت عصر و در جريان 
تصويب طرح دو فوريتي اق��دام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از ملت ايران از سوي نمايندگان، 
گفت: اين طرح طي دو جلس��ه به تصويب رسيد 
كه فرصت خوبي را براي مجموعه هسته اي كشور 
در بعد تحقيقات��ي و صنعتي ايج��اد مي كند. وي 
تصريح كرد: چند سالي است كه تعهدات يك طرفه 
براساس برجام اجرا مي شود ولي طرف هاي قبلي 
به تعهدات شان پايبند نبوده و به آن عمل نكردند؛ 
در واقع تعهدات ما پابرجا بوده اما غربي ها تعهدات 

برجامي را اجرايي نكردند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مجلس 
با تصميم امروز به جاده يك طرفه پايان داد، اظهار 
داش��ت: البته در اين طرح به غربي ها فرصت داده 
شده تا به تعهدات برجامي خود عمل كنند. غربي ها 
نه تنها به تعهدات ش��ان عمل نكردند بلكه شاهد 
خرابكاري هاي��ي در نطن��ز بوديم ك��ه به صنعت 
كشورمان آسيب رساند و حتي اقدامات تروريستي 
مانند ترور شهيد فخري نژاد را نيز محكوم نكردند. 
وي اظهار داش��ت: نمايندگان امروز تالش كردند 
با اين تصميم ش��اهد رفع تحريم باشيم و غربي ها 
بايد بدانند تا به تعهدات شان عمل نكنند اين مسير 
پيش خواهد رفت. البته اگر به تعهدات برجامي عمل 
كنند براساس ماده 7 اين طرح، موضوع قابل مذاكره 

خواهد بود.
   مواد نه گانه طرح چيست؟

طرح اقدام راهبري براي لغو تحريم ها 9 ماده دارد كه 
دولت مكلف است براي لغو تحريم ها غني سازي 20 
درصدي را عملياتي كند و سازمان انرژي اتمي هم 

استفاده از سانتريفيوژ هاي نسل 6 و 8 و همچنين 
ساخت رآكتور آب سنگين شبيه رآكتور سابق اراك، 
ساخت كارخانه اورانيوم فلزي را در دستور كارش 

قرار دهد. مواد نه گانه اين طرح به شرح زير است:
ماده 1: سازمان انرژي اتمي ايران موظف است ظرف 
مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، س��االنه به 
ميزان حداقل 120 كيلوگ��رم اورانيوم با غناي 20 
درصد در تأسيسات شهيد عليمحمدي فردو توليد 
و در داخل كشور ذخيره كند و نيز نيازمندي هاي 
صلح آميز صنايع كشور به اورانيوم با غناي باالي 20 

درصد را به طور كامل و بدون تأخير تأمين كند.
ماده 2: در جهت تحق��ق ظرفيت يكصد و نود هزار 
سو غني سازي، سازمان انرژي اتمي ايران، مكلف 
است پس از تصويب اين قانون، ظرفيت غني سازي 
و توليد اورانيوم غني س��ازي ش��ده با سطح غناي 
متناس��ب هر يك از مصارف صلح آميز كش��ور، به 
ميزان ماهانه حداق��ل 500 كيلوگرم افزايش دهد 
و نسبت به نگهداري و انباش��ت مواد غني شده در 
كش��ور و مصرف معين حجم مذكور اورانيوم غني 

سازي شده، اقدام كند.
ماده 3: براي تحقق هدف مندرج در ماده 2، سازمان 
انرژي اتمي موظف است ظرف مدت سه ماه عمليات 
نصب، تزريق گاز، غني سازي و ذخيره سازی مواد را 
تا درجه غناي مناسب، با حداقل 1000 عدد ماشين 
IR-2 m در بخش زيرزميني تأسيس��ات ش��هيد 
احمدي روشن نطنز آغاز كند. همچنين سازمان 
انرژي اتمي مكلف است در همين بازه زماني، هرگونه 
عمليات غني سازي و تحقيق و توسعه با ماشين هاي 
IR-6 را به تأسيسات ش��هيد عليمحمدي فردو 
منتقل و عمليات غني سازي را با حداقل 164 ماشين 
از اين نوع آغاز كند و آن را تا انتهاي سال 1399 به 

1000 ماشين توسعه بدهد.
ماده 4: س��ازمان انرژي اتمي موظف است نسبت 
به بهره برداری از كارخانه تولي��د اورانيوم فلزي در 
اصفهان طي پنج ماه از تصويب اين قانون اقدام كند.

ماده 5: سازمان انرژي اتمي ايران وظيفه دارد، رآكتور 
40 مگاواتي آب سنگين اراك را كه به موجب برجام 
در حال بازطراحي و بهينه س��ازی مي باشد، ظرف 
مدت چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون با برنامه 
زمانبندي معين از طريق احي��اي قلب رآكتور به 
شرايط قبل از برجام برگرداند. همچنين همزمان با 
عمليات بهينه سازی و راه اندازی رآكتور 40 مگاواتي 
آب سنگين اراك، نسبت به طراحي و ساخت يك 
رآكتور آب سنگين 40 مگاواتي جديد با هدف توليد 
راديو ايزوتوپ هاي بيمارستاني با جدول زمان بندي 
اقدام كند. جدول زمان بندي اين موضوع بايد ظرف 

يك ماه به اطالع مجلس برسد.
ماده 6: دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است 
بر اساس بند هاي 36 و 37 برجام، ظرف مدت دو ماه 
از تصويب اين قانون، دسترسي هاي نظارتي فراتر از 

پروتكل الحاقي بر اساس برجام را متوقف كند.
ماده 7: دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است 
پس از سه ماه از تصويب اين قانون، گزارش دقيق 
اقدامات انجام شده از جانب طرف هاي برجامي در 
زمينه بازگشت به اجراي تعهدات شان وفق برجام 
و رفع كليه تحريم ها عليه جمهوري اسالمي ايران 
را به مجلس شوراي اس��المي ارائه كند. چنانچه تا 
آن تاريخ روابط بانكي ايران در اروپا و ميزان خريد 
نفت آنها از ايران به ش��رايط عادي و رضايت بخش 
بازنگشته باشد، دولت مكلف است اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي را متوقف نمايد؛ و چنانچه طرف هاي 
مقابل برجام به اج��راي تعهدات خ��ود در برجام 
بازگشته باشند، دولت مكلف است پيشنهاد اقدام 
متقابل ايران در بازگشت به تعهدات برجامي را به 
مجلس ارائه كند. اين پيشنهاد ظرف مدت حداكثر 
يك ماه در مجلس تصميم گيری خواهد شد. ماده 8: 
چنانچه اعضاي 1+4 نسبت به اجراي تعهدات خود 
و رفع تحريم هاي هسته ای، نظامي، حقوق بشري و 
... عليه جمهوري اسالمي ايران اقدام كنند، دولت 
موظف اس��ت گزارش دقيق اقدامات انجام شده و 
نيز پيشنهاد اقدام متقابل جمهوري اسالمي ايران 
در جهت بازگش��ت به تعهدات را ب��ه مجلس ارائه 
دهد. اين پيش��نهاد ظرف مدت يك ماه به همراه 
گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، جهت تصميم گي��ری در صحن مجلس 

بررسي مي شود.
ماده 9: مستنكفين از اجراي اين قانون به تناسب، 
امتناع يا ممانعت از اجرا ب��ه طبقات چهار تا هفت 
طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اس��المي 

مصوب 1392 محكوم مي شوند.
   فرصت يك ماهه

 براي توقف پروتكل الحاقي
پس از تصويب كليات طرح، نمايندگان در دو نوبت 
صبح و عصر وارد بررسي جزييات شدند. در جريان 
بررسي ماده 1 حسينعلي حاجي دليگاني پيشنهاد 
افزودن عب��ارت »جهت مس��ائل صلح آميز« پس 
از عبارت »تصويب اين قان��ون« را مطرح كرد كه 
نمايندگان اين پيش��نهاد را با 144 رأي موافق، به 
تصويب رساندند. براساس ماده 1 اصالح شده طرح 
مذكور؛ در راستاي تأمين شروط نه گانه مقام معظم 
رهبري در خصوص توافق هسته اي، سازمان انرژي 
اتمي ايران موظف اس��ت بالفاصله پس از تصويب 
اين قانون، جهت مسائل صلح آميز نسبت به توليد 
اورانيوم با غناي 20 درصد اقدام و ساالنه به ميزان 
حداقل 120 كيلوگرم آن را در داخل كشور ذخيره 
كند. همچنين س��ازمان مذكور موظف است نياز 
كش��ور براي مصارف صلح آميز به اورانيوم با غناي 
باالي 20 درصد را به طور كامل و بدون تأخير تأمين 
كند. نمايندگان همچنين با م��واد 2، 3، 4 و 5 اين 
طرح موافقت كردند. در تبصره ماده 3ذكر شده است: 
سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است براي انتخاب 
و تعيين مكان نصب و استقرار ماشين هاي ذكرشده، 
استاندارد هاي س��ازمان پدافند غيرعامل را اخذ و 
اجرا نمايد. دولت همچنين مكلف ش��د در صورت 
عدم اجراي كامل تعهدات كشورهاي طرف توافق 
هسته اي در قبال ايران »يك ماه« پس از تصويب اين 
قانون، اجراي » تعهدات فراپادماني« را متوقف كند. 
اين پيشنهاد در نشس��ت علني ديروز مجلس و در 
جريان بررسي ماده 6 طرح دو فوريتي اقدام راهبردي 
براي رفع تحريم ها از سوي الياس نادران مطرح شد 
و نمايندگان با آن موافقت كردند. در پي اين تصميم؛ 
به گفته ن��ادران دولت از زم��ان تصويب اين قانون 
در مجلس )ديروز( يك ماه فرصت دارد تا تعهدات 
فراپادماني خود را متوقف كند و اين به آن معناست 
كه هر چيزي مربوط پروتكل الحاقي و كمتر و بيشتر 
از آن جزو تعهدات دولت نخواهد بود و فقط ايران در 

حد NPT به تعهدات عمل مي كند.

ژه
عباس عبدي زياد مي نويسد و اين ماه ها آنقدر  نوشتنش زياد وی

و زيادتر شده كه نوشته هايش هر روز بيشتر از استناد و منطق 
خالي شده و گويا فقط مي نويسد كه نوشته باشد تا شايد از قافله 
تحليل گري عقب نماند. هر روز از خوشحالي عده اي در ايران به 
دليل رأی آوري بايدن مي نويسد؛ استنادي هم ندارد. فقط چون 
همه مثل اصالح طلبان از رأی آوری بايدن ذوق زده نشده اند، 
برچسب ناراحتي از رأی نياوردن ترامپ مي خورند؛ شعار جرج 
بوش بعد از 11 سپتامبر هم همين بود؛ يا با ما هستيد و يا عليه ما. 
عباس عبدي هم مثل جرج بوش فكر مي كند اگر كسي ذوق زده 
و شادمان از آمدن بايدن نشد و با اصالح طلبان نبود، پس يعني 
ناراحت از رفتن ترامپ است. حاال هزاربار هم كه بگوييم سگ زرد 
و شغال برادر هستند، مي خواهند خودشان را به نشنيدن بزنند!

عبدي زياد مي نويس��د و تكرار و زياده گوي��ي را هم جزيي از 
استدالل دانسته البد؛ مثالً او بارها نوشته كه در دولت قبلي 700 
يا 800 ميليارد دالر پول هدر شد؛ گويي پول خرد است كه حاال 
100 ميليارد دالر اين طرف و آن  طرفش فرقي نكند! استداللي 
هم ندارد، فقط مي گويد. اخيراً حتي نفوذ اسرائيل و ترورها را 

هم به دولت قبلي ربط داده، كنتور كه نمي اندازد، روزنامه نگار 
مي تواند هر روز بنويس��د و تكرار كند و كسي هم نپرسد سند 

ادعايت كجاست!
روز گذش��ته اما او نكات جالب توجهی در مورد »ش��لختگي 
گفتاري« مس��ئوالن در روزنامه اعتماد نوشت، يادداشتي كه 
گرچه درست است، اما يكي از مصداق هايش خود اوست: »اگر 
بخواهيم براي ايران يك ويژگي منحصر به فرد تعريف كنيم كه 
در ديگر جوامع كمتر ديده مي شود، بايد بر شلختگي گفتاري 
دهها و بلكه صدها صاحب س��خن كه هر كدام در يك پستي 
مسئول هستند انگشت نهاد. شلختگي گفتاري يعني حرف هاي 
بي معنا زدن يا بيان گزاره هاي پوچ و اين هماني، يا اظهاراتي كه 
مستوجب جرم و مجازات اس��ت، يا القاي كلماتي كه معناي 
ديگري را به ذهن متبادر مي كند و... انواع و اقس��ام گزاره هاي 
بي معني و نادرست يا دروغ را مي توان برشمرد كه اعتبار سخنان 

آنان را به كلي زايل كرده است.«
عبدي ك��ه خود نيز دچار همين ش��لختگي گفتاری اس��ت، 
مي نويسد: »ش��لختگي گفتاري ناشي از ش��لختگي فكري و 
نداشتن سازمان فكري منسجم است كه در نهايت به شلختگي 

رفتاري و عملي نيز منجر مي شود. شلختگي گفتاري محصول 
نوعي انحراف در سياست اس��ت كه البته خودش نيز به نوعي 
اين انحراف را تقويت مي كند. ش��لختگي گفتاري ريش��ه در 
عوامل گوناگوني دارد. بي ريشه بودن يا وجود و فرهنگ لمپن 
سياسي يكي از علل رشد اين نوع گفتار است. فقدان پاسخگويي 
در جامعه، مسئوالن را مصون از نظارت مي كند و اين به بيان 
اظهارات غيرمسئوالنه آنان كمك مي كند، چرا كه متوجه ايراد 
اظهارات خود نمي شوند. در واقع در غياب رسانه هاي مستقل 
اين ادبيات رشد مي كند.« او در ادامه، »فقدان مرزبندي هاي 
تخصصي و حرفه اي« را دليل ديگر اين شلختگي مي داند و بعد 
مي نويسد: »همه درباره همه مسائل و با هر سطحي از اطالعات 
داشته يا نداشته حرف مي زنند و هيچ كس هم نيست كه از آنان 
حساب بكشد كه، تو به دليل جايگاه رسمي، چرا وارد عرصه اي 

شده اي كه ربطي به جايگاه رسمي تو ندارد؟«
عبدي البته خود هيچ گاه پاسخگوي ادعاهايش نبوده؛ و البته در 
هر زمينه اي هم اظهارنظر مي كند. بله، يادداشت او درست است، 
چون حداقل يك مصداقش مقابل چشم ماست؛ عباس عبدي!

رئيس سازمان بسيج مستضعفين: 
نوجوانان و جوانان 

بايد در حل مسائل مشاركت كنند
از فضاي مجازي بايد استفاده حداكثري ببريم. طرح تكميلي حاج 
قاسم سليماني هم براي دانش آموزان يك ميدان نقش آفرينی است 
و با ارتباط با وزارت آموزش و پرورش اين مسير را به جلو خواهيم برد. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين در جلس��ه شوراي هماهنگي و پش��تيباني بسيج 
دانش آموزی با حضور وزير آموزش و پرورش، اظهار داشت: حضرت آقا 
مي فرمايند امام راحل با تشكيل بس��يج سرنوشت انقالب را به جوانان 
سپرد. الگوي به ميدان آوردن در بيانيه گام دوم حضرت آقا وجود دارد 
و ايش��ان 40بار جوانان را مخاطب قرار دادند و دو بار نوجوانان را و ما و 
آموزش و پرورش مي توانيم در جهت تحقق اين مهم تالش كنيم. وي 
افزود: بسيج را يك سازمان تلقي نمي كنيم، يك تشكيالت مردمي است 
كه زير نظر امام امت قرار دارد و با هم��كاري وزارت آموزش و پرورش 
بايد رويكردهاي تحول��ي را در پيش بگيريم و ش��رايطي ايجاد كنيم 
كه جوانان به صحنه بيايند و ايران اس��المي در جهت پيشرفت باشد. 
سليماني افزود: بايد حركت نهضتي انجام دهيم. الگو ها ساخته شده اند 
و بسيج يك تشكيالت مردمي است و اين ظرفيت وجود دارد كه كارهاي 
نهضتي بزرگ انجام دهد.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين ادامه داد: 
بايد نوجوانان و جوانان ما در حل مسائل مشاركت كنند. با بررسي هاي 
عالمانه و هوشمندانه بايد جوانان را مشاركت دهيم.  سردار سليماني 
گفت: از فضاي مجازي بايد استفاده حداكثري ببريم. طرح تكميلي حاج 
قاسم سليماني هم براي دانش آموزان يك ميدان نقش آفرينی است و با 

ارتباط با وزارت آموزش و پرورش اين مسير را به جلو خواهيم برد. 

قدردانی 170 نماينده 
از اقدامات ضد فساد آيت اهلل رئيسي

نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: بيش از 170 نفر از نمايندگان 
بلا صلدور بيانيله اي از رئيس قلوه قضائيله بله خاطر مبلارزه با 
فسلاد در ماجراي خصوصي سلازي ها قدردانی و تشلكر كردند. 
به گزارش فارس در اين بيانيه تصريح ش��ده اس��ت: هر چند حاميان 
تضييع حقوق و اموال مردم با حمايت مستقيم اعمال فشارهای سياسی 
يا به طور غيرمستقيم با تمسك به هر وسيله ممكن و حتی درخواست 
چشم پوشی از نقض بين قانون توسط آن قوه معزز، به هر نحو از انحاء 
سعی در تطهير مجرمان و محافظت از متعرضان به حقوق ملت شريف 
ايران را دارند تا اموال به يغما رفته به هر طريق تحت استيالی آنها حفظ 
شود. رجاء واثق دارد مجموعه محترم قضائيه با حضور حضرتعالی ضمن 
مجازات مجرمان ذی مدخل كليه اموال غارت ش��ده از جمله شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، مهندس��ی بين المللی ايران ايرتور، 

شركت پااليش نفت كرمانشاه و... را به بيت المال باز خواهد گرداند.
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