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پشت پرده سفر نتانیاهو به عربستان
س��یف الرضا ش��هابی، کارش��ناس سیاسی طی 
یادداشتی در شماره دیروز همدلی نوشت: سوم 
آذرماه خبری مبنی بر سفر غیر رسمی و از پیش 
اعالم نشده نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به اتفاق یوسی کوهن، رئیس 
موساد به ش��هر نیوم عربس��تان فضای خبری خاورمیانه را فرا گرفت. 
اگرچه دولت ریاض این خبر را تکذیب کرد، ولی تا کنون دولت نتانیاهو 
در چیزی از تکذیب یا تأیید آن نگفت، ولی واقعیت این است که منبع 
این خبر رس��انه های غیردولتی اس��رائیل بودند. ضمن آنکه یک مقام 
دولتی رژیم اسرائیل مدعی شد این موضوع را از طریق یکی از همکاران 
خود در وزارت خارجه شنیده است. از آنجایی که پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا برای رایزنی در امور منطقه و دیدار و مذاکره با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان در این کشور به سر می برد و قبل از سفر به عربستان از 
اسرائیل دیدار داشته است، تردید ها در رد خبر فوق را کاهش می دهد.

پمپئو که بیش از هر مقامی در دستگاه دیپلماسی امریکا واقف است که 
حداکثر تا دو ماه دیگر در این پست قرار دارد، سعی دارد تا از یک سو، در 
فرصت باقیمانده میخ های خود را در برقراری روابط بین کشور های عربی 
و اسرائیل بکوبد و از دیگر سو، ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار بدهد، 
زیرا احتمال می ده��د، اوالً: وزیر خارجه آینده امریکا ب��ه اندازه او خود را 
مسئول در برقراری رابطه بین اس��رائیل و پایتخت های عربی نداند. ثانیاً: 
اگر رابطه واشنگتن - تهران به حد زمان اوباما برسد، کشور های عربی در 
حاشیه قرار می گیرند و میدان داری ایران در منطقه افزایش پیدا  کند و تمام 
زحماتی که پمپئو و ترامپ در چند سال اخیر کشیدند، آسیب ببیند. بر 
این اساس، قطعاً یکی از محور های مذاکرات پمپئو با نتانیاهو در اسرائیل 
در ارتباط با روابط این کشور با ریاض و همچنین چگونگی برخورد با ایران 
بود و امکان اینکه پیامی محرمانه از طرف نتانیاهو برای محمدبن سلمان 
داشته، زیاد است و پمپئو بعد از دیدار با ولیعهد ریاض ضرورت تشخیص 

داده است تا نتانیاهو هم در این سفر حضور داشته باشد. 
........................................................................................................................

از آه مظلوم بترسیم
مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی در 
روزنامه رسالت نوشت: نظام جمهوری 
اس��المی از ابتدا متکی بر مردم بوده و 
اعتماد عمومی س��رمایه بزرگ آن اس��ت که باید این سرمایه همیشه 
محفوظ بماند و کسی حق ندارد با رفتارهای غلط و ناصحیح خود موجب 
کاهش این اعتماد ش��ود. حمایت از محرومان و مستضعفان نیز یکی از 
شاخصه های اصلی انقالب اسالمی بوده و حضرت امام خمینی )ره( که 
معمار کبیر این نظام اس��ت در جمله  ای تاریخی با تصریح بر اینکه یک 
موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد، فرمودند: »آن وقتی 
که در انقالب می  دیدم که یک پیرمردی از آن گودنشین  ها از آن منزل 
محقر خرابه بیرون می  آمد و می  گفت که ما با بچه هایمان صبح که می  شود 
می  رویم برای تظاهرات )مباهات می  کردم( یک موی ش��ما بر همه آن 
کاخ نش��ین  ها و آنهایی که در این انقالب هیچ فعالیتی نداش��تند بلکه 
کارشکنی هم تا آن اندازه که می  توانستند می  کردند و االن هم هر مقدار 
که بتوانند می  کنند، یک موی شما بر همه آنها ترجیح دارد بلکه مقایسه 
یک موی شما با آنها نباید صحیح باش��د!« حضرت امام در طول دوران 
انقالب بر حمایت از مس��تضعفان و محرومان تأکید داشتند و تشکیل 
ارگا ن  ها و سازمان  هایی مانند بنیاد مس��تضعفان، بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی، کمیته امداد امام خمین��ی)ره(، بنیاد ش��هید و حتی جهاد 
سازندگی در راس��تای حمایت و پشتیبانی از قش��رهای محروم جامعه 
تأسیس و تعریف شدند. رهبری معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه  ای 
)مدظله العالی( نیز همین مشی سلف صالح را داشته و همواره مسئوالن 
در بخش  های مختلف را به رعایت حال محرومان و مستضعفان و ایجاد 
عدالت اجتماعی فرا خوانده اند. بنابراین وقتی رسالت انقالب برای ایجاد 
قسط و عدل تعریف شده است و پشتوانه اصلی انقالب نیز همواره همین 
مردم محروم و مستضعف بوده اند چرا حرکت بعضی از ادارات دولتی یا 
شهرداری  ها در تناقض با این جهت شاخص انقالب است؟! آیا شهرداری  ها 
نمی  دانند که هر گونه رفتار و حرکت ظالمانه آنها به پای انقالب و نظام 
نوشته می  شود؟! چرا شهرداری  ها با این گونه رفتارهای سخیف و خالف 
انسانی و خالف قانون و شرع به خون شهدا خیانت می  کنند و موجبات 

تضعیف نظام جمهوری اسالمی را پدید می آورند!
خوش��بختانه قوه قضائیه برای رس��یدگی به این گون��ه تخلفات ورود 
کرده ولیکن کفایت نمی  کند، آیا حفظ آب��روی نظام فقط وظیفه قوه 
قضائیه است؟ و مدیران دستگاه ها و شهرداری  ها هیچ وظیفه  ای در این 
خصوص ندارند. چندی پیش ریاست قوه قضائیه جناب آقای رئیسی 
در پی مورد مشابهی تأکید کردند که از منظر ما تخریب کاخ  هایی که 
به خالف ساخته شده است اولویت دارد تا آلونک  هایی که ولو خالف در 
بعضی جاها ساخته شده و طبیعی است که برای این گونه موارد هم ابتدا 
باید برای بی پناهان و آلونک نشینان محل سکنای مناسبی پیش بینی 

شود و سپس با احترام و حفظ حرمت آنها جابه جایی صورت پذیرد!
........................................................................................................................

برسد به دست پمپئو، بن سلمان و نتانیاهو
جعفر بلوری در سرمقاله دیروز کیهان با تحلیل 
دیدار نتانیاهو و پمپئو و بن سلمان نوشت: یک 
نکته جال��ب درباره ای��ن دو خبر که ه��ر دو به 
عربستان ختم می شوند، نوع واکنش آل سعود به آنها بود. سعودی ها الاقل 
تا لحظه تنظیم این یادداشت، ترجیح داده اند، »منفعل« باشند. درباره سفر 
این سه به ریاض کاماًل س��کوت کرده و درباره حمله موشکی انصاراهلل هم 
صرفاً گفته اند، »موش��ک را زدیم«. اما تصاویر تأسیس��ات در آتش نفتی، 
موجود اس��ت. این رژیم وقتی انص��اراهلل در س��ال 2019 حمله بزرگ به 
تأسیسات آرامکو را انجام داد نیز ابتدا آن را »یک آتش سوزی کوچک که 
خیلی زود مهار ش��د« جا زد اما انتش��ار تصاویر آتش سوزی های گسترده 
وادارش کرد تا اعتراف کند. این ضربه چنان برای ریاض سنگین بود که با 
کمک نیکی هیلی، نماینده وقت امریکا در س��ازمان مل��ل، با تکه های آن 
موشک یک شوی سیاسی علیه ایران! به راه انداخت. چرا ایران؟ وقتی رژیمی 
که لق��ِب »بزرگ ترین خریدار س��الح در جه��ان« را یدک می کش��د، از 
ضعیف ترین و مظلوم ترین حلقه مقاومت اینطور ضربه می خورد، باید بگوید 
»ایران زد« تا بیش از این مفتضح نشود! پیش بینی، وقتی با انسان سر و کار 
داریم، کار سختی است و وقتی صحبت از این موجود دوپاست، »هر اتفاقی« 
ممکن است رخ دهد؛ چراکه انسان موجود صفر و صدی نیست که بتوان به 
طور دقیق پیش بینی اش کرد. حاال این موجود دوپا وقتی فردی است در 
مختصات ترامپ؛ و اطرافیانش، موجوداتی هستند در قد و قواره بن سلمان 
، پمپئو و نتانیاهو، قضیه پیچیده تر هم می ش��ود. ای��ن احتماِل -هر چند 
ضعیف- را هم رد نمی کنیم که نتانیاهو بخواهد از فرصت باقی مانده ترامپ، 
علیه مقاومت به رهبری ایران استفاده کند که »یحیی سریع«، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن دیروز به نوعی، پاسخ همین سه را داد: »از تأسیسات 

حیاتی عربستان فاصله بگیرید، جزو بانک های هدف ما هستند!«

88498443سرويس  سیاسي

اروپایی ها بعد از انتخاب جو بایدن به عنوان 
رئیس جمه�ور ای�االت متح�ده ب�ه صرافت 
افتاده ان�د ب�ا همراهی تی�م جدی�د وزارت 
خارجه امریکا با ش�ناخت دقیقی که نسبت 
به ن�گاه و رویکرده�ای تی�م مذاکره کننده 
ایران�ی دارن�د، ماهی�ت ایران س�تیزانه 
برج�ام را حفظ کنن�د و ابعاد ض�د امنیتی-
سیاس�ی دیگ�ری را نی�ز ب�ه آن بیفزاین�د.

س��ابقه همکاری اروپا با دموکرات ها برای ایجاد 
دست انداز در پیش��رفت صنعت هسته ای ایران 
بس��یار موفقیت آمیز بوده اس��ت و امروز بعد از 
گذشت چهار سال س��ران سه کش��ور اروپایی 
فرانس��ه، آلمان و انگلیس در تالش��ند تا با تیم 
جدید وزارت خارجه امریکا که بر اس��اس اخبار 
رسانه های معتبر امریکایی شاکله و رویکرد تیم 
دوران باراک اوباماست، در فرصت چند ماهه تا 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران، بستر 

امتیازگیری مجدد از کشورمان را فراهم کنند.
  امریکایی ها معتقدند ناگهان خیلی زود 

دیر می شود
پایگاه خبری جاست سکیوریتی در همین زمینه 
می نویسد: در حالی که تنها پنج ماه میان مراسم 
تحلیف جو بای��دن رئیس جمه��وری منتخب 
امریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه 
ژوئن فاصله اس��ت، انتظار می رود بایدن تالش 
کند بازگش��ت ایران به تعهدات برجامی خود 

را تضمین کند.
به گزارش فارس، این رسانه امریکایی در ادامه 
می نویس��د که دلیل بازگش��ت »پاک« امریکا 
ب��ه برج��ام در ازای بازگش��ت کامل ای��ران به 
محدودیت های تحت چارچوب توافق هسته ای، 
پیش از هرگونه مذاکره برای یک توافق احتمالی 
گسترده تر، این است که پنجره عقب راندن ایران 
از توسعه فعالیت های هس��ته ای که در جریان 
سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ علیه 

ایران به وجود آمده است، کوتاه است.
همانگونه که این رسانه و برخی از اندیشکده های 
طی ی��ک هفته اخی��ر نوش��ته اند اهمیت پنج 
ماه مراس��م تحلیف بایدن تا انتخابات ریاست 
جمهوری ایران برای طرف امریکایی- اروپایی 
بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه به زعم آنها کار 
کردن با افرادی در ایران که نگاه خوش بینانه ای 
به طرف غربی داشته و معموالً برای وعده های 
ش��فاهی به دنبال تعهدات مکت��وب و حقوقی 
نیستند کار چندان دش��واری نیست. از سوی 
دیگر با توجه به تحوالت اقتصادی - معیشتی 
صورت گرفته طی س��ه س��ال اخیر در ایران و 
اثبات ناکارآمدی جریان خوش بین به غرب در 
داخل ایران، احتم��ال رأی آوری جریان رقیب 
بسیار است و موکول کردن اصل مذاکره درباره 
بازگش��ت امریکا به برجام  یا دخل و تصرف در 

متن آن ریسک فراوانی دارد.
  شور اروپا برای شور کردن آش برجام

بر همین اس��اس اس��ت که اروپایی ها در کنار 
مواضع تند و گستاخانه روزهای اخیر خود علیه 
جمهوری اس��المی ایران و فعالیت هس��ته ای 
، موش��کی و منطقه ای کش��ورمان ف��وراً اقدام 
به برگزاری نشس��تی س��ه جانبه ب��ا محوریت 
برنامه هس��ته ای ایران کرده اند ت��ا راهکارهای 
امتیازگیری مجدد از طرف ایرانی را بار دیگر به 

شور و اشتراک بگذارند.
اروپایی ها در کنار امریکایی ها سابقه مذاکره با 
گروه های مختلفی از جمهوری اسالمی را دارند 
و با روحیات جریانی غیر از طیف غربزده داخلی 
آشنا هستند و به رغم انتقاداتی که به برخی از 
مذاکره کنندگان کش��ورمان وارد است به این 
نگرش پایبند هستند که آنها بر سر منافع ملی 
معامله نمی کنند و اگرچه شاید به تعبیر برخی 
دیپلمات های امتحان پس داده به تاکتیک های 
مذاکره مسلط نیس��تند یا به تعبیری بر آداب 

امتیازدهی و توافق به هر قیمتی اشراف ندارند 
اما اصول و مبانی انقالبی و عقالیی با توجیهاتی 
دهن پرکن مانند »توافق برد-برد« را مورد غفلت 

قرار نمی دهند. 
بنابراین ط��رح اتهامات تک��راری ضدایرانی و 
موازی ب��ا آن، برگزاری گعده های س��ه و چند 
جانبه را با این ه��دف انجام می دهند که نهایت 
اس��تفاده را از فرصت هفت س��اله قدر بدانند و 
تعه��دات ماالیطاق جدی��دی را مکتوب کنند. 
نشست وزرای خارجه س��ه کشور اروپایی عضو 
برجام روز دوش��نبه برای تحمیل خواسته های 
جدید به طرف ایرانی در برلین برگزار شد. بعد از 
برگزاری جلسه، مقامات سه کشور همانند هفته 
اخیر و ماه های گذش��ته به مواض��ع ضدایرانی 
خود متمرکز شدند. وزارت امور خارجه آلمان 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد: »در این نشست 
وزرای خارجه سه کشور آلمان،  فرانسه و بریتانیا 
وضعیت کنونی توافق هسته ای وین را ارزیابی 
کردند و در گفت وگو های خود نسبت به دمیده 
ش��دن جان تازه ای ب��ه این تواف��ق بین المللی 
پس از روی کار آمدن دولت جدید امریکا ابراز 

امیدواری کردند.«
تروئی��کای اروپایی ب��ار دیگر اع��الم کردند به 
ای��ن توافق پایبن��د هس��تند و از اقدامات اخیر 
ای��ران در کاهش تعه��دات به رغ��م آنچه »لغو 
تحریم ها و حس��ن نیت برای تج��ارت از طریق 
ساز و کار اینس��تکس« خوانده شده است، ابراز 
نگرانی کردند.  آندریا زاس��ه،  سخنگوی وزارت 
ام��ور خارجه آلم��ان به آسوش��یتدپرس گفته 
اس��ت که ش��رکت کنندگان در این نشست با 
هدف بررس��ی و مشخص ش��دن رویکرد آینده 
تمام��ی امضاکنن��دگان برجام زیر س��ایه روی 
کار آمدن دولتی جدی��د در ایاالت متحده گرد 
هم آمده بودند. مقام فرانس��وی شرکت کننده 
در این نشس��ت نی��ز می گوید:»م��ا اطمینان 

داریم که رویکرد س��ازنده امریکا در قبال توافق 
هس��ته ای وین می تواند به ط��ور قابل توجهی 
دور منفی کنونی تعامل با ای��ران را از بین ببرد 
و چش��م اندازهای جدیدی را برای حفظ برجام 
بگش��اید.« وی همچنین ادام��ه می دهد:» در 
این نشس��ت قرار بود به مواردی چ��ون برنامه 
موشکی ایران و نقش منطقه ای آن که در توافق 
هس��ته ای به آنها اشاره نشده اس��ت،  پرداخته 
ش��ود.« دیپلمات بلند پایه آلمانی ب��ار دیگر به 
نمایندگی از کشورش خواستار توقف »اقدامات 
خالف موازین برجام از سوی ایران« و پایبندی 
این کش��ور به تمامی تعهدات من��درج در مفاد 

توافقنامه هسته ای سال 201۵ وین شد.
   پیشنهاد اشتون به بایدن درباره برجام

کاترین اشتون، اولین مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و رئیس میز »اروپای جهانی« در 
مرکز وودرو ویلسون مس��تقر در واشنگتن نیز 
برای ادامه توقف س��ازی برنامه هسته ای ایران 
و مدیریت رفتار ایران در س��ایر عرصه ها س��ه 

پیشنهاد می دهد:
1- تیمش را آماده و تقویت کند؛)دولت بایدن( 
اتحادیه اروپا را برای گرد هم آوردن گروه ۵+1 
متقاعد کند. با رهبران تک تک این کشورها به 
طور خاص درباره این موضوع صحبت کند و از 
آنها بخواهد وزیران خارجه خود را برای دیدار با 
وزیر خارجه جدید ایاالت متحده آماده کنند و 
تصمیم بگیرد که چه کس��ی قرار است رهبری 

مذاکرات را برعهده بگیرد.
2- برجام را به عن��وان توافق اول ق��رار دهد نه 
توافق پایانی؛ هرگز بنا نبود که توافق سال 201۵ 
نقطه پایان مذاکرات باشد. همه ما درباره دیگر 
موضوعات��ی که باید ب��ه آنها پرداخته می ش��د 
از س��امانه های موش��کی بالس��تیک گرفته تا 
جاه طلبی هایش در منطقه، اطالع داش��تیم  اما 
)موضوع برنامه هسته ای ایران( مثل تخته سنگی 
بود که باید از سر راه برداش��ته می شد. بایدن و 
تیم او باید این تصویر را که چطور چنین کاری 
می تواند با استراتژی بزرگتر منطقه ای متناسب 
باشد، ترسیم کنند و البته توافق های اخیر امضا 
شده آبراهام بین اس��رائیل و کشورهای عربی را 

هم مدنظر داشته باشند.
3- پایه برجام را روی اساس مستحکم تری قرار 
دهد؛ این کار یعنی کار کردن با کنگره )امریکا( 
برای یافتن راه هایی به منظور اطمینان بخشی 
به این توافق تا زمانی که هم��ه طرف ها به آن 
پایبند باش��ند و اه��داف طوالنی مدت تری به 
عنوان ابزار جلب حمایت از آن ترس��یم شود. 
بازگش��ت به برجام تنه��ا با اتکا ب��ه اختیارات 
ریاس��ت جمهوری به منظور حفظ آن ش��اید 
برای کوتاه مدت کارس��از باشد اما توسل به آن 

رویکردی پایدار و مانا نیست.
عطش ایجاد شده در طرف اروپایی که بر اساس 
ولع لیبرال های داخلی نسبت به مذاکره تشدید 
ش��ده و با روی کارآمدن بایدن سیری ناپذیر به 
نظر می رس��د منجر به آن خواهد ش��د که طی 
روزهای آینده جلس��ات محرمانه و رس��می ای 
با طرف ایرانی برگزار ش��ود تا اروپایی ها رسماً 
خواس��ته های خود را بار دیگر روی میز طرف 

ایرانی قرار دهند.

   خبر 2

مصوبات س�تاد ملی مب�ارزه با کرونا قانونی نیس�ت. کش�ور 
کمونیس�تی نیس�تیم ک�ه هرچ�ه رئیس جمه�ور بگوی�د، 
بگویی�م درس�ت اس�ت و از خ�ود قان�ون وض�ع کن�د.

حسن نوروزی در گفت وگو با آنا با تأکید بر اینکه اقدامات متخلفانه 
س��تاد ملی مقابله با کرونا را می توان از منظر حقوقی مورد بررسی 
قرار داد، گفت: اصوالً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای قانونی 
ندارد و همه این تصمیمات یک سویه و از طرف برخی  دولتی هاست، 
لذا تصمیمات این ستاد وجاهت قانونی ندارد. به عنوان مثال در اصل 
32 قانون اساسی آمده است که هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، 
مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می کند و در صورت بازداشت 

موضوع اتهام با ذکر دالیل کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 
عدم حضور قوه قضائیه و مقننه در ستاد ملی مقابله با کرونا را یکی 
از نقاط ضعف  ساختاری این ستاد قلمداد کرد و افزود: همچنین بر 
اساس اصل 33 قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از محل اقامت 
خود تبعید کرد  یا از اقامت در محل مورد عالقه ممنوع یا به اقامت 

در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می کند. لذا 
دولت برای اعالم مواردی نظیر اینکه اگر فردی ماسک نداشته باشد 
باید جریمه شود یا اینکه گفته می شود اگر کسی از این شهر به شهر 
دیگری رفت باید جریمه بپردازد، بای��د مبنای قانونی ارائه بدهد. 
دولت برای قانونی کردن چنین تصمیماتی باید الیحه سه فوریتی 

به مجلس بدهد و از مجلس مصوبه بگیرد.
نوروزی افزود: مخالفت تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا با قانون 
اساسی در شرایطی مطرح می شود که رئیس جمهور باید پاسدار 
قانون اساسی باش��د. اینکه رئیس جمهور تالش می کند در قالب 
ستاد ملی مقابله با کرونا از خودش قانونی را بگذارد، درست نیست. 
همچنین براساس اصل ۷1 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی 
می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، بنابراین اگر این ستاد 
مسئله ای دارد باید از مجلس کسب تکلیف کند و از مجلس مصوبه 
بگیرد. نکته دیگر این است که طبق قانون اساسی رئیس جمهور 
نمی تواند از خود قانون وضع کند و اعم��ال هر گونه تصمیمی در 
کشور باید در قاموس قانون صورت بگیرد و بدون قانون نمی توانند 

هر کاری را انجام دهند. این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: باید وقتی در کش��ور تصمیمی گرفته ش��ود با مشورت سایر 
دستگاه ها این تصمیم اتخاذ ش��ود؛ چراکه ما در زمره کشورهای 
کمونیس��تی نیس��تیم که هر چه رئیس جمهور بگوی��د، بگوییم 
درست است. ما در کشوری هستیم که مجلس در رأس امور است. 
در نهایت رئیس جمهور جهت اتخاذ تصمیمات خود باید با مجلس 

مشورت کند و از این نهاد قانون بگیرد.
 نوروزی در ادامه به پاس��خگویی رئیس جمهور در قبال اقدامات 
خالف قانون س��تاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد و افزود: باید در 
رابطه با مصوبات و فعالیت ستاد ملی مقابله با کرونا از رئیس جمهور 
سؤال می پرسیدیم و پاسخ می گرفتیم اما اول کار مجلس است و 
از طرف دیگر بزرگان به ما توصیه می کنند که صبور باشید ولی در 
نهایت ممکن است رئیس جمهور را پاسخگو کنیم. در حال حاضر 
روحانی به بهانه کرونا به هیچ عنوان به مجلس نمی آید اما معتقدیم 
هنگام تحویل الیحه بودجه باید خود رئیس جمهور به مجلس بیاید 

در غیر این صورت الیحه را نمی پذیریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس:

روحانیاگربهمجلسنیاید،الیحهبودجهرانمیپذیریم

   مجلس

ب�ه  تبدی�ل  اکن�ون  اساس�ی  کااله�ای  تأمی�ن  ط�رح 
قان�ون ش�ده و الزم االجراس�ت و دول�ت نی�ز دو هفت�ه 
فرص�ت دارد ک�ه آیین نام�ه اجرای�ی آن را بنویس�د.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو 
با فارس درباره الزام دولت در اجرای قانون تأمین کاالهای اساسی 
اظهار داشت: یکی از دالیلی که ما به دنبال اصالح ساختار بودجه 
هستیم این است که ردیف های بودجه به گونه ای تنظیم شده که 
دست دولت را برای خیلی از امور و و خیلی از مصارف باز می گذارد 
که تصمیم دولت برای اعطای 100 هزار تومان به حدود 30 درصد 
جمعیت کشور نمونه ای از آن اس��ت. وی با بیان اینکه ما قباًل هم 
می دانستیم که دولت برای 30 هزار میلیارد تومان تأمین کاالهای 
اساسی ظرفیت تأمین منابع مالی دارد، تصریح کرد: برآورد ما این 
است تا پایان سال جاری، بالغ بر حدود 40 هزار میلیارد از فروش 

دارایی های دولت منابع داشته باشیم، در قانون بودجه نیز تقریباً 
12 هزار میلیارد آمده اس��ت و مابقی آن به صورت مازاد از فروش 

دارایی ها صورت گیرد.
نماینده م��ردم تربت حیدریه در مجلس اضاف��ه کرد: دولت مدام 
در مخالفت با طرح تأمین کاالهای اساسی تأکید داشت که فاقد 
منابع و امکانات اس��ت بنابرای��ن این طرح در رفت و برگش��ت با 
شورای نگهبان نهایتاً تصویب و ش��ورای نگهبان منابع مجلس را 
از حیث واقعی بودن تأیید کرد و طرح تبدیل به قانون شد. زنگنه 
یادآور شد: دولتی که حین بررسی طرح تأمین کاالهای اساسی و 
باالخص در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی بود که منابع 
الزم را برای اجرای این طرح ندارد، طرح معیش��تی خود را اعالم 
کرد. عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس مجدداً تأکید دارد 
که تأمین کاالهای اساس��ی مجلس اکنون تبدیل به قانون ش��ده 

و الزم االجراس��ت و دولت نیز دو هفته فرص��ت دارد که آیین نامه 
اجرایی تأمین کاالهای اساسی را بنویسد.

وی در پاسخ به این پرسش که یعنی دولت هم باید کاالی اساسی 
۶0 میلیون ایران��ی را تأمین و هم می تواند ب��ه 30 میلیون ایرانی 
یاران��ه 100 هزار تومان��ی پرداخت کند، گف��ت: تأمین کاالهای 
اساسی قانون است و دولت ملزم است که انجام دهد اما طرح دولت 
اختیار است یعنی اگر دوست دارد می تواند مصوب و اجرا کند و اگر 
هم نخواهد الزام قانونی ندارد. زنگنه به وضعیت سخت اقتصادی 
مردم و گرانی های کاال اشاره و بیان کرد: در این شرایط 100 هزار 
تومان و 120 هزار توم��ان خیلی رقم هایی نیس��ت که بخواهیم 
نگران آن باشیم. مشکالت مردم زیاد است و از اینکه دولت هم در 
نهایت به این مهم رسید که این پول اعانه نیست بلکه وظیفه دولت 

است، خوشحالیم.

فرصت2هفتهایبهدولتبرایاجرایقانونکاالهایاساسی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: خوشحالیم که دولت سرانجام دریافت که کمک به مردم اعانه نیست

پرونده های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
تا کنون چه سرنوشتی داشتند؟

س�خنگ�وی هیئت نظارت ب�ر رفت�ار نم�این��دگان مج�لس، 
جزئی�ات پ�رون�ده ه�ای هیئت نظارت ب�ر رفتار نم�این�دگان 

مج�لس یازدهم را تش�ریح ک�رد.
حجت االسالم موس��ی غضنفرآبادی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
چهارشنبه ظهر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس جلسه دارند 
و آخرین پرونده ها و موضوعات ارسالی به این هیئت نظارت را بررسی 
خواهیم کرد. وی افزود: هیچ پرونده ای از مجلس دهم در هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجلس فعلی باقی نمانده اس��ت و تمامی پرونده ها 

مربوط به مجلس فعلی است.
........................................................................................................................

 برجامی وجود ندارد
که بخواهیم مذاکره کنیم

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی می گوید که دیگر 
موضوعی به نام برجام وجود ندارد که بتوان ب�رای آن کاری کرد.

محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ذوق زدگی برخی 
داخلی ها برای بازگشت امریکا به برجام گفت: این رفتارها در واقع فرار رو به 
جلو است. آنهایی که از همه تالش هایشان نتیجه نزدیک به صفر گرفته اند، 
می خواهند بگویند می توانند دوباره به ش��رایط گذشته برگردند. نماینده 
مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: قطعاً تالش 
برای بازگشت به برجام جنبه حقوقی ندارد؛ چراکه دیگر موضوعی به نام 
برجام وجود ندارد که بتوان کاری کرد و توافق هسته ای از سوی طرف های 
مقابل لغو شده است. درست است که ما برخی چارچوب های برجام را حفظ 
کرده ایم اما دیگ��ر کاری به آن نداریم. وی اظهار داش��ت: بنابراین توصیه 
می کنم بهتر است به جای اینکه سر موضوع مبهمی فضای کشور را سیاسی 

کنند، با توجه به شرایط کشور بر اداره امور متمرکز شوند.
........................................................................................................................

ابوترابی با اشاره به اصالح قانون انتخابات:
 کاندیداهای رد صالحیت شده
فرصت دفاع خواهند داشت

در طرح اصالح قانون انتخابات اصالحاتی صورت خواهد گرفت تا اگر 
کاندیدایی رد صالحیت شد، بتواند طی دو مرحله از خود دفاع کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خانه ملت، به طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتی که در این خصوص 
ارائه شده، این بوده که باید 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی آزمونی از کاندیداها گرفته شود و پس از این آزمون، شورای نگهبان 
وارد مراحل بررسی صالحیت ها ش��ود. نماینده مردم نجف آباد، تیران و 
کرون در مجلس شورای اسالمی افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که اگر 
کاندیدایی رد صالحیت شد، حق اعتراض داشته باشد و در دو مرحله بتواند 
توضیحات خود را در این خصوص بیان کند. این نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: در حقیقت کاندیداهای رد صالحیت شده به 
صورت مستدل دالیل خود را به صورت حضوری برای یک عضو فقیه و یک 
عضو حقوقدان شورای نگهبان ارائه می کنند. ابوترابی گفت: ناگفته نماند که 
در هنگام نام نویسی نیز کاندیداها فرمی را تکمیل می کنند مبنی بر اینکه 
در صورت رد صالحیت  اگر بخواهند، شورای نگهبان دالیل رد صالحیت 
آنها را در نشریات و رسانه های دیگر منتش��ر کند، ضمناً با توجه به اینکه 
زمان زیادی تا برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده است، این طرح در حال 

حاضر در اولویت رسیدگی نخواهد بود.
........................................................................................................................

 کاخ سفید از رهگذر برجام
برنامه نفت را در برابر غذا پیگیری می کند

دولت تمام اقتصاد کش�ور را به توافقات برجام پیوند زده اس�ت. 
پالس های ارس�الی وزارت خارجه به امریکا حاکی از آن اس�ت که 
تحریم ها بر ما اثر گذاشته و ما خواهان بازگشت به برجام هستیم.

حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با آنا، با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه 
کشورمان در خصوص اینکه جو بایدن با سه حکم اجرایی همه تحریم ها را 
می تواند لغو کند، گفت: این اظهارنظر از اشتباهاتی است که رخ داده و از همه 
بدتر  مصاحبه رئیس جمهور و اذعان به این موضوع بود که حتی مشکل آب 
مردم نیز با مذاکرات برجام و لغو تحریم ها رفع خواهد ش��د. وی با تأکید بر 
اینکه متأسفانه دولت تمام اقتصاد کشور را به توافقات برجام پیوند زده است، 
افزود: مسئوالن ما حتی اطالعی از مدل اقتصادی برجام ندارند در حالی که 
امریکایی ها در همان زمان با صراحت اذعان داشتند که نتیجه برجام، نفت 
در برابر غذاست یعنی همان کاری که با صدام صورت گرفت. کنعانی مقدم 
با بیان اینکه متأس��فانه برخالف توصیه های رهبری که ما باید به س��مت 
خودکفایی حرکت و از درون خود را غنی کنیم تا تحریم ها اثری نداشته باشد 
دل به مذاکرات برجام بسته ایم، تصریح کرد: شاهد بودیم که با آمدن ترامپ، 
کاخ های آرزوی ریاست جمهوری و شخص ظریف فروریخت. وی ادامه داد: 
پالس های ارسالی مسئوالن وزارت خارجه به دولتی که هنوز معلوم نیست 
بتواند مستقر شود یا نه نمایانگر این است که تحریم ها و اقدامات ترامپ بر ما 

اثر گذاشته که ما خواهان برگشت به برجام هستیم. 
........................................................................................................................
 امریکا نگران تنها ماندن رژیم صهیونیستی 

در منطقه است
عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ی خارجی مجلس در مورد 
دیدار ولیعهد س�عودی و نخس�ت وزیر رژیم صهیونیستی معتقد 
اس�ت که از یک س�و رژیم صهیونیس�تی برای ادامه حیات خود 
و امریکا ب�رای فروش تس�لیحات و از س�وی دیگر عربس�تان از 
ترس باخ�ت بازی منطق�ه ای به ایران ب�ه این دیدارها نی�از دارد.

جلیل رحیمی جهان آبادی، در گفت و گو با راه دانا با اشاره به سفر نتانیاهو به 
عربستان سعودی و دیدار با بن سلمان گفت: روند سازش رژیم صهیونیستی 
با کشورهای عربی با تش��ویق امریکا با دو هدف در حال انجام است. وی با 
اشاره به اینکه هدف اول از این اقدام فروش تسلیحات نظامی به کشورهای 
عربی است، ادامه داد: امریکا در درون خود با البی قدرتمند صهیونیست ها 
مواجه است و این البی اجازه فروش تس��لیحات به کشورهای عربی مثل 
عربستان، امارات و کویت و امثال آن را که کشورهای عربی با توان مالی باال 
هستند،  به دلیل خطر برای امنیت اسرائیل نمی دهد، در حالی که فروش 
تسلیحات به کشورهای عربی می تواند برای امریکا سود سرشاری داشته 
باشد. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز افزود: از سویی حضور امریکا 
در منطقه و درگیری دائم با نیروهای نیابتی هزینه باالیی را به این کشور 
تحمیل می کند در حالی که امریکا قصد دارد منطقه را به ثبات و نظم مبتنی 
بر منافع رژیم صهیونیستی برساند و منطقه را ترک کند. امریکا برای ترک 
منطقه و تنها گذاشتن رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ترس و نگرانی 
دارد و این ترس باعث ش��ده که دولتمردان امریکا در پی واسطه گری 

برای دوستی رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان اینکه 
سفر نتانیاهو به عربستان نیز در همین راستا صورت گرفته است، تأکید 
کرد: عربستان در حال حاضر با مشکالتی در عادی سازی روابط مواجه 
است. از یک سو میزبان اماکن مقدسه اسالمی است و می ترسد که با 
این عادی سازی به افکار عمومی جهان اسالم آسیب زده و جایگاه این 
کشور را متزلزل کند و از سوی دیگر در داخل جامعه عربستان آمادگی 
الزم برای چنین بازگشایی وجود ندارد و ممکن است جریان مخالف 
بن سلمان از این برقراری رابطه به عنوان یک ابزار استفاده کنند و در 
شرایطی که انتقال قدرت در آینده ای نزدیک در عربستان انجام خواهد 

شد را دچار گسست کنند.

اروپا همگام با بایدن روی تسری مذاکرات هسته ای به موشکی و منطقه ای متمرکز شده است

مشورت اروپایی برای شور کردن آش برجام
سعید همتی

   گزارش یک


