
  گزارش

ناسازگاری تعجیل
 با سیاست قطعی  و خط قرمزها

هیچ فرد منصف و آگاه از وضعیت اقتصادی کشور و آثار تحریم های ظالمانه 
امریکا روی معیشت و زندگی مردم، مخالف تالش برای رفع تحریم        ها نبوده و 
هرگونه درنگ نسبت به آن را عقالنی و منطقی نمی داند. در همین حال، هم 
تجربه پذیرش برجام و هم ماهیت فریبکارانه و غیرقابل اعتماد غرب، به ویژه 
امریکا در مذاکره و دیپلماسی از یک س��و و الزامات گفت وگو و دیپلماسی 
عزتمندانه از سوی دیگر به ما می گوید و فریاد می زند که اجتناب از هرگونه 
تعجیل و نشان دادن اشتیاق به تسریع در روند مذاکرات برای بازگشت به 

برجام، کامالً منطقی، عقالنی و حتی الزم و ضروری است. 
با همین نگاه منطقی و دغدغه عزتمندی است که رهبر فرزانه انقالب در این 
خصوص ضمن اعالم سیاست قطعی نظام یعنی اینکه »امریکایی        ها باید تمام 
تحریم        ها را لغو کنند، بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد، اگر چنانچه به معنای 
واقعی کلمه لغو شده بود، آن وقت ما به تعهدات برجامی مان برمی گردیم«، با 
صراحت تأکید کردند »ضمناً این را هم بگوییم؛ ما در این مطلبی که به عنوان 
راه حل پیشنهاد کردیم، عجله ای هم اصالً نداریم. حاال بعضی  ها می گویند آقا 
فرصت هست، فرصت سوزی نباید کرد، بله ما هم معتقدیم که از فرصت        ها 
باید به موقع استفاده کرد و فرصت سوزی نباید کرد، منتها عجله هم نباید 
کرد، عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت س��وزی بیش��تر است. 
کمااینکه در قضیه برجام عجله کردیم، ما نباید عجله می کردیم. «  در ادامه 
نیز ایشان با اشاره به اینکه معموالً امریکایی        ها یک چیزی روی کاغذ می آورند 
و ادعا می کنند و بعد در میدان عمل چیز دیگری را دنبال می کنند، دلیل این 

بی اعتمادی را به صورت شفاف تری توضیح می دهند. 
با وجود این در روزهای اخیر شاهد برخی اقدامات و ادعا       ها از سوی دولتمردان 
هستیم که نشانگر نوعی شتابزدگی و اشتیاق برای بازگشت به برجام است. 

نشانگان چنین شتاب و شوقی را می توان به موارد زیر ارجاع داد:
1- ادعای رئیس جمهور مبنی بر اینکه »امریکا امروز آماده است برای اینکه 
بنشیند و راجع به برجام و بازگشت به تعهدات خود گفت وگو کند. بازگشت به 

تعهدات به معنای دینی و مصطلح آن توبه است. «  
2- تأکید سفیر فرانسه در گفت وگو با روزنامه کار و کارگر مبنی بر باز بودن 
پنجره مذاکره که از نگاه او هدف هم این است که تا قبل از شروع انتخابات در 

ایران، شاهد احیای کامل توافق هسته ای باشیم؟!
3- تعیین مهلت شش هفته ای برای برداش��تن تحریم ها به امریکا از سوی 
معاون سیاس��ی وزارت خارجه که در پیوند با توافق سه ماهه با آژانس آن را 

مطرح کرد و مدعی است در غیر این صورت وضعیت  دشوار می شود.
جالب اینجاست که در نقطه مقابل، امریکا که ناقض برجام و مسئول پدید 
آمدن وضعیت فعلی است، از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود اعالم داشته 
است پافشاری ایران بر لغو همه تحریم های وضع شده در دوره دونالد ترامپ 

می تواند مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام را به شکست بکشاند. 
این مقام دولت امریکا تأکید کرده، ایاالت متحده امریکا آماده است تحریم های 
ناسازگار با برجام را بردارد، اما تحریم های دیگر همچنان پابرجاست. او حتی 
اضافه کرده، امریکا حق دارد ایران را در موارد غیرهسته ای مثل حقوق بشر و 
تروریسم تحریم کند. عالوه بر این امریکایی ها با وجود شکست سیاست فشار 
حداکثری خود و آگاهی نسبت به عواقب تداوم این سیاست شکست خورده، 
همچنان توهم دستیابی به برجام پالس، یعنی توسعه آن به مسائل موشکی و 
منطقه ای ایران را دنبال می کنند و براساس تصوری غلط زمینه را برای پیشبرد 
این خواسته غیرمنطقی خود فراهم می بینند.  حال آنکه اگر شرایط تغییر 
کرده، اینک به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر یافته و کشوری که ناقض 
برجام بوده و اقدامات خصمانه و اشتباه او منجر به خستگی و عدم همراهی 
حتی متحدان او شده در شرایط افول قدرت، گزینه های دیگرش را از دست 
داده در موقعیتی قرار ندارد که برای مردم و کشور اسالمی ایران شرط بگذارد. 
بلکه این مردم و کشور ایران است که می تواند برای وارثان سیاست های غلط 
و ظالمانه ترامپ شرط  گذاری کند.  به نظر می رسد، آنچه به این تصور غلط و 
اشتباه محاسباتی کاخ سفید کمک می کند، شتابزدگی و تعجیلی است که 
کالم و رفتار برخی دولتمردان ایرانی به طرف مقابل منتقل می کند؛ کالم و 
رفتاری که به تصور غلط دشمن منتهی شود، تنها او را در تداوم سیاست های 
ظالمانه تشویق می کند و طمع  امتیازگیری را نیز دامن می زند. پیگیری چنین 
تعجیلی که فاقد توجیه در سیاست خارجی است، این ذهنیت را در داخل پدید 
می آورد که آقایان به دنبال بهره برداری از مذاکره برای اهداف انتخاباتی بوده 
و لذا در نیل به آن حاضرند از الزامات دیپلماسی عزتمندانه و سیاست قطعی 
نظام نیز عبور کنند. حال آنکه اینجا خط قرمزی است که ایستادن بر آن مورد 
اتفاق همگانی بوده و خیانت و بی اعتنای به آن اگر فعال در گرد و غبار بازی های 

سیاسی گم شود، اما در تاریخ ثبت شده و به جا خواهد ماند.

رسولسنائیراد

مركز پژوهش هاي مجلس: 

ظريف: به محض آنكه تعليق اجرايي شود، ايران »فوراًًًًًًًًًًً« به برجام بر مي گردد!

راستي آزمايي رفع تحريم ها ۳ تا ۶ ماه زمان مي برد

گفت وگوهاي ايران و طرف هاي برجام درباره 
چگونگي رفع تحريم ه�اي امريكا عليه ايران 
و راس�تي آزمايي اقدام امري�كا، محور اصلي 
گفت وگوهای ديپلمات هاي كش�ور در وين با 
طرف هاي برجام است. ظريف در اظهار نظري 
گفته اس�ت، به مح�ض آنكه تعلي�ق اجرايي 
شود، ايران »فورا« به برجام بر مي گردد، حال 
آنكه منابع آگاه مي گويند اساسًا همانطور كه 
اعمال تحريم ها و آشكار ش�دن آثار آنها يك 
روند تدريجي با فاصله زماني مش�خص است، 
لغ�و تحريم ها و ظاهر ش�دن آثار ني�ز روندي 
تدريجي و زمان بر اس�ت. موضوعي كه مورد 
تأكيد مرك�ز پژوهش ه�اي مجلس ني�ز قرار 
گرفته و ب�ازوي پژوهش�ي مجل�س برخالف 
نظ�ر ظري�ف معتق�د اس�ت راس�تي آزمايي 
رفع تحريم ها س�ه تا ش�ش ماه زمان مي برد. 
این روزها مذاکرات وین و نحوه بازگش��ت امریکا 
به برج��ام جزو جدي ترین موضوعات سیاس��ت 
خارجي کشور است. برخي از ابتکارات کشورمان، 
از جمله رشد سریع ظرفیت هاي اتمي بر اساس 
مصوبه مجلس و توافقنامه با چین هم سبب شده 
که امریکایي ها به تدریج از موضع زیاده خواهانه 
خود درباره درخواس��ت هاي حداکث��ري کوتاه 
بیایند. با این حال انتش��ار اخب��اري در خصوص 
پیشنهادهای مطرح شده درباره ترتیب و چگونگي 
بازگشت امریکا به برجام نگراني هایي را پدید آورده 
است. از جمله اینکه بر اس��اس گفت و گوي یک 
منبع ایراني با رسانه اي ژاپني، ایران یک روز بعد 
از لغو تحریم ها پایبندي خود را به محدودیت هاي 

برجامي اعالم مي کند. 
بر اس��اس سیاس��ت اعالمي جمهوري اسالمي 
ایران ک��ه در فرمایش های مق��ام معظم رهبري 
آمده و دیگر مسئوالن نیز بر این نکته بارها تأکید 
کرده اند، بازگشت امریکا به برجام تنها با برداشته 
ش��دن همه تحریم ها و از همه مهم تر برداشتن 
عملي تحریم ها که باید مورد راستي آزمایي ایران 
قرار گیرد، میسر است. سؤال اساسي اما این است 
که آیا این راس��تي آزمایي ممکن است یک روزه 
انجام شود؟ ظریف، وزیر امور خارجه بر این نکته 
تأکید کرده است که ایران آماده است »بالفاصله« 

بعد از اعالم پیوستن امریکا به برجام و برداشتن 
تحریم ها ب��ار دیگر به برجام باز گ��ردد. اما مرکز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي مي گوید 
این راس��تي آزمایي بین سه تا ش��ش ماه طول 

خواهد کشید. 
وزیر امورخارجه اما در گفت و گویي پیرامون این 
مسئله گفته است: »به محض آنکه تعلیق اجرایي 
ش��ود-یعني به محض اینکه دفتر کنترل دارایي 
خارجي خزانه داري اجازه انتقال پول، انتقال نفت، 
حمل و نقل، کشتیراني و همه این کارها را بدهد 
ایران فوراً با پایبندي کامل به برجام بر مي گردد. « 
اکنون سؤال اصلي اینجاست که آیا چنین فاصله 

زماني براي چنین کاري کافي است. 
   راستي آزمايي برداشت تحريم ها طبق 

قوانين مجلس
پاسخ این س��ؤال منفي از نگاه بازوي کارشناسي 
مجلس یعني مرکز پژوهش ها منفي اس��ت. مرکز 
پژوهش هاي مجلس در گ��زارش تفصیلي به این 
سؤال این گونه پاسخ داده است که راستي آزمایي 
انتفاع اقتصادي ایران از مح��ل رفع تحریم ها باید 
براساس چه معیارها و ش��اخص هایي انجام شود. 
براساس ماده )6( قانون »اقدام راهبردي براي لغو 
تحریم ها و صیانت از منافع مل��ت ایران« مصوب 
1399 مجلس ش��وراي اس��المي در موضوع رفع 
تحری��م و انتفاع اقتص��اد ایران از مح��ل آن، چند 
ش��اخص کلي مطرح شده اس��ت؛ این شاخص ها 
عبارتند از: عادي شدن روابط کامل بانکي، رفع کامل 
موانع صادرات، فروش کامل نف��ت و فراورده هاي 
نفتي ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل 
از فروش. همچنین در م��اده )7( این قانون، دولت 
موظف شده است گزارش اقدام هاي انجام شده در 
موضوع رفع تحریم ها را به مجلس گزارش کرده و 
پس از آن، کمیسیون هاي منتخب مجلس، ارزیابي 
خ��ود را در خصوص گزارش دول��ت تدوین کنند. 
تجمیع محتواي این دو ماده، داللت بر آن دارد که 
رفع تحریم هاي ایران باید همراه با انتفاع اقتصادي 
باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش پذیر 

مورد راستي آزمایي قرار گیرد. 
   رفع حقوقي تحريم ها كافي نيست

در ادامه این گزارش آمده است: نکته مهم آن است 

که در شرایط حاضر، کاربس��ت رویکرد حقوقي 
صرف و تالش براي رفع حقوقي تحریم ها )رویکرد 
س��لبي( در ش��رایطي که ایاالت متحده به دلیل 
عدم اراده جدي در رفع تحریم ها تالش مي کند 
با ابزارهاي مختلف ریسک همکاري اقتصادي با 
ایران را افزایش دهد، یک خطاي راهبردي بوده 
و به هیچ وجه اتخاذ این رویکرد نمي تواند زمینه 
انتف��اع اقتصاد ای��ران از ناحیه رف��ع تحریم ها را 
فراهم کند. تدوین فهرست هاي عریض و طویل از 
تحریم هاي وضع شده ازسوي امریکا علیه اشخاص 
حقیقي و حقوقي ایراني و پافشاري ِصرف بر رفع 
حقوقي این تحریم ها، نشانه هایي از اتخاد رویکرد 

سلبي نادرست است. 
    بررسي درستي ادعاي امريكايي ها

 6 ماه زمان مي برد
در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها آمده اس��ت: 
درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقي در شرایط 
فعل��ي، به هیچ وج��ه نمي تواند زمین��ه را براي 
راس��تي آزمایي واقعي رفع تحریم ه��ا و انتفاع 
اقتصاد ای��ران در عمل فراهم نمای��د. بنابراین 
به صورت مشخص، عالوه بر پافشاري روي رفع 
حقوقي تحریم، باید ش��اخص هاي عملیاتي و 
س��نجش پذیر )رویکرد ایجابي(نیز در موضوع 
انتفاع از رفع تحریم ها طراحي شده و به عنوان 
ش��رط پایبندي به مفاد تعهدات و پیش شرط 
اجراي اقدامات هس��ته اي جمهوري اس��المي 
ایران معرفي ش��وند؛ مواردي نظی��ر مطالبه و 
اطمینان از انجام صادرات س��طح مش��خصي 
از نفت و ف��راورده و امکان تراکن��ش آزادانه بر 
منابع مالي حاصل، تحقق س��طح مش��خصي 
از تراکنش ماهیان��ه و عملیات بانکي توس��ط 
بانک هاي خارجي هدف و بازنگري عملیاتي در 
قواعد مرتبط با تعامل اقتص��ادي بین المللي با 
اشخاص حقیقي و حقوقي ایراني که در گزارش 
به تفصیل بررسي ش��ده است. بدیهي است که 
راس��تي آزمایي واقعي رف��ع تحریم ها و تحقق 
شاخص هاي س��نجش پذیر ارائه شده از طرف 
ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و 
حداقل سه تا شش ماه زمان نیاز دارد. همچنین 
ضروري است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل 

رفع تحریم ها در بازه ه��اي زماني معین )براي 
مثال هر ش��ش ماه یکبار( مورد راستي آزمایي 

قرار گیرد. 
در پایان این گزارش آمده است: بر این اساس، 
برمبناي سیاس��ت قطعي جمهوري اس��المي 
ای��ران و تأکید مقام معظم رهب��ري بر ضرورت 
تقدم راس��تي آزمایي بر ایفاي اقدامات ازسوي 
ایران، ض��روري اس��ت انتفاع اقتص��اد ایران از 
رفع تحریم ه��ا برمبناي ش��اخص هاي کّمي و 
عملیاتي مورد راس��تي آزمایي ق��رار بگیرد و از 
اتخ��اذ رویکرد صرف��اً حقوقي )تمرک��ز بر رفع 
صوري برخ��ي تحریم ها بدون توج��ه به اینکه 
آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع 
تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر( 
که ممک��ن اس��ت به دلیل تفوق نگاه سیاس��ي 
کوتاه مدت بر منافع ملي و بلندمدت، در دستور 
کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید. نقش مجلس 
شوراي اسالمي در راس��تي آزمایي واقعي رفع 
تحریم ها و تحقق ش��اخص هاي انتفاع اقتصاد 
ایران از محل رف��ع تحریم ها، حیاتي و غیرقابل 
خدشه اس��ت؛ بررس��ي نص صریح و روح ماده 
)7( قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران« و همچنین تدقیق 
در مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسالمي در 
روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است 
که بازگش��ت ایران به اقدامات هس��ته اي ذیل 
برجام، پس از رفع تحریم ها و تحقق شاخص هاي 
سنجش پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس 

شوراي اسالمي است. 
    نمايندگان مجلس چه مي گويند

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلي 
کشور و ش��وراهاي مجلس در جلس��ه علني روز 
گذشته به در جریان بودن مذاکرات ایران با 1+4 
اش��اره کرد و گفت: موضوع لغو کلیه تحریم ها و 
راستي آزمایي دقیق آن موضوع اصلي مذاکرات 
است؛ راستي آزمایي خط قرمز جمهوري اسالمي 
است و هیچ کس حق عبور از آن را ندارد.   در برجام 
امتیازاتي داده شد و از خط قرمز عبور کردند، اما 
امروز با پش��توانه قدرت منطقه اي ایران بایستي 

سیاست هاي کلي نظام دنبال شود. 
حجت االس��الم سلیمي نیز با اش��اره به ضرورت 
نظارت مجلس در این مذاکرات خواستار نظارت 
دقیق تر بر این مذاک��رات و همچنین در جریان 
قرار گرفتن مشروح این اتفاقات شد. محمدرضا 
صباغیان نماینده مردم بافق هم گفت: تیم مذاکره 
کننده ایران نباید در قبال همان تعهدات قبل پاي 
میز مذاکره با امریکا بنشیند، مطالبه مردم و رهبر 
معظم انقالب نیز این اس��ت که همه تعهدات از 
س��وي طرف مقابل اجرا و پس از راستي آزمایي 

مذاکره انجام شود. 
   ظريف در مجلس

با این حال مرور آخرین اخبار و تحوالت و استماع 
گزارش رئیس کمیته هسته اي در خصوص بازدید 
کمیسیون هاي امنیت ملي و سیاست خارجي و 
انرژي از تأسیسات هسته اي اصفهان، اراك، نطنز 
و فردو در دس��تورکار امروز کمیسیون قرار دارد. 
اعضاي کمیس��یون به بررس��ي آخرین اخبار و 
تحوالت مرتبط با مذاکرات کمیسیون مشترك 
برجام در وین و همچنین مروري بر مفاد س��ند 
همکاري بین جمهوري اسالمي ایران و جمهوري 
خلق چین با حضور وزیر امور خارجه مي پردازند. 
بناب��ر این گ��زارش مرکز پژوهش ه��اي مجلس 
درباره چگونگي راس��تي آزمایي تعهدات امریکا 
و همچنین اظهار نظر ظریف در این باره مي تواند 

محور این مذاکرات باشد. 

ژه
وی

 نمایندهمجلسعليهوزیركشور 
احمد علیرضا بیگي، نماینده اصولگراي مجلس در گفت وگویي 
با روزنامه شرق، تأکید کرد که » وزیر کشور مسئول حوادث آبان 
98 است« روزنامه ش��رق با تیتر یک کردن این جمله نوشته: 
»دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. او صالحیت فعالیت 
در این س��مت را ندارد«. این سخنان آتشین نماینده تبریز در 
نقد عملکرد وزیر کشور در حوادث آبان نه فقط وزارتخانه تحت 
مدیریت این وزیر  که هیئت رئیسه مجلس دهم و یازدهم را نیز 
نشانه رفته است. او هیئت رئیسه مجالس را به قبیله گرایي متهم 
کرد و گفت: »همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاري 
مي کنم... در دوره دهم مجلس نیز جزو متقاضیان استیضاح وي 
بودم... اما متأسفانه این موضوع در فراموش خانه هیئت رئیسه 
خاك مي خورد«. حمله تند این نماینده مجلس به وزیر کشور در 
نطق روز چهارشنبه او در مجلس بي پاسخ نماند و محمدجواد 
کولیوند، معاون پارلماني وزیر کشور، در دفاع از رحماني فضلي با 
رد مسئولیت وزیر کشور در کشته شدن معترضان آبان 98، آنان 

را »جریان اراذل و اوباش« خواند. «
در ادامه گزارش شرق آمده که »کولیوند روز پنج شنبه نیز در 
گفت وگویي از طرح شکایت از بیگي خبر داد و گفت: “با پیگیري 
وزارت کشور شکواییه اي علیه آقاي بیگي ارائه مي شود و دستگاه 
قضایي، مسیر قانوني را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات 
قانوني مي رساند”. احمد علیرضابیگي نیز در توئیتر خود به این 
شکایت پاسخ مثبت داده و گفت: از شکایت وزیر کشور استقبال 
مي کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندي و پوري حسیني 
شکایت کرده بودند! شکایت جناب رحماني فضلي هم روي آنها  
بلکه به بهانه محاکمه بیگي این امکان فراهم شود تا مردم در 

جریان واقعیت هاي تلخ حوادث آبان 98 قرار گیرند«. 
علیرضابیگي داراي مدرك دکتري امنیت ملي از دانشگاه دفاع 
ملي مي باشد. از سوابق او مي توان به فرماندهي نیروي انتظامي 
استان هاي اردبیل، آذربایجان شرقي، اصفهان و فارس، رئیس 
پلیس راهنمایي و رانندگي کش��ور و مش��اور فرمانده نیروي 
انتظامي اشاره کرد. بیگي در س��ال 1387 به عنوان استاندار 
آذربایجان ش��رقي منصوب شد. بر همین اس��اس است که او 
مي گوید: »هرگز نه با سیاست، نه امور امنیتي و انتظامي و نه 
امور اجرایي و مدیریتي بیگانه نب��وده ام. کاماًل بر آنچه  در آبان 
98 رخ داد، واقف هستم؛ بنابراین از همان ابتدا پیگیر استیضاح 

رحماني فضلي بوده ام. «
دولت روحاني با بي تدبیري در ماجراي سهمیه بندي بنزین، 
رویدادي تلخ را رق��م زد که اثرات آن در ابع��اد مختلف از بین 
نخواهد رفت. با این همه، دولت با سوءاستفاده از خویشتن داري 
نهادهاي دیگر براي حفظ امنیت کشور، از زیر بار مسئولیت در 

این امر شانه خالي کرد. 
علیرضابیگي در بخشي دیگر از سخنان خود با اشاره به گران 
شدن بنزین در آستانه انتخابات مجلس سال 98 گفت : »آقاي 
رحماني فضلي مرتکب کاري شد که مردم دلسرد شدند و در 
مجلس یازدهم شاهد کمترین مشارکت مردمي بودیم. این گونه 
روحاني فرصت یافته با اصطالح »مجلس حداقلي« نمایندگان 
مردم را خطاب قرار دهد، نتیجه همان تصمیم آبان است. گویي 

تعمدي در کاهش مشارکت مردم وجود داشته باشد. «


همهمقصرندجزمقصران
حسین انصاري راد، فعال اصالح طلب و نماینده مجلس ششم 

در مصاحبه با روزنام��ه آرمان گفت: »واقعیت این اس��ت که 
مردم دلیل اصلي شکست مدیریت کشور و وضعیت موجود را 
اصولگرایان مي دانند. به همین دلیل نیز مردم اعتقاد و باور خود 
را نسبت به اصولگرایان از دست داده اند. اینکه در بین اصولگرایان 
اختالف وجود دارد یا خیر در اولویت بعدي قرار دارد. مس��ئله 
مهم براي مردم این است که اصولگرایان با عملکرد خود کشور 
را به این نقطه رسانده اند. مهم ترین اقدام اصولگرایان در زماني 
که در قدرت بودند این بود که اصالح طلبان را کنار گذاشتند و 
اجازه ندادند کشور به س��مت اصالح حرکت کند. اصولگرایان 

واقعیت هاي مدیریت کشور را به خوبي درك نکرده اند«. 
انصاري راد در ادامه گفت: »اگر م��ردم از جریان اصالحات به 
دالیلي مأیوس و ناامید شده اند باید این نکته را نیز متذکر شد 
که جریان اصولگرایي را به کلي کنار گذاشته اند و به این جریان 
به عنوان یک جریان که بتواند مشکالت کشور را حل کند نگاه 

نمي کنند«. 
دس��ت کم گرفتن فهم سیاس��ي م��ردم از گزاره ه��اي تفکر 
اصالح طلبان ایران است. آیا مردم ایران متوجه نیستند برجام 
و تبعات آن کار چه تیمي بود و کدام دولت آن را رقم زد؟ آیا مردم 
نمي دانند ناکارآمدي دولت تدبیر و امید در حوزه هاي مسکن 
و ارز و طال و کاالهاي اساس��ي و پایین آمدن ارزش پاسپورت 
ایراني و تعطیلي هسته اي و چه و چه حاصل عملکرد چه کساني 
است؟ بابت بي کفایتي دولتي که اصالح طلبان بر سرکار آوردند 
هم اصولگرایان مقصر هستند؟! فرافکني گرچه روش سیاسي 
شناخته شده اصالح طلبان براي فرار از مسئولیت است، اما دیگر 

این قدر گل درشت هم توهین به درك سیاسي ملت است. 

تکرار تروريسم هسته ای در نطنز
صالحي: فناوري هسته اي را  با جديت ادامه مي دهيم

رئيس س�ازمان ان�رژي اتم�ي، با تأكي�د بر اينك�ه ايران ب�ا جديت 
گس�ترش فناوري هس�ته اي و رف�ع تحريم ه�اي ظالمان�ه را ادامه 
خواهد داد، حادثه بامداد ديروز در س�ايت هس�ته اي نطنز را نشان 
دهنده شكس�ت مخالفان پيش�رفت هاي صنعتي و سياس�ي كشور 
براي جلوگيري از توس�عه چشمگير صنعت هس�ته اي توصيف كرد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، علي اکبر صالحي افزود: اقدامي که علیه 
مرکز غني سازي نطنز انجام شد، نشان دهنده شکست مخالفان پیشرفت هاي 
صنعتي و سیاسي کشور براي جلوگیري از توسعه چشمگیر صنعت هسته اي 
از یک سو و مذاکرات موفق براي رفع تحریم هاي ظالمانه است. وي خاطرنشان 
کرد: در روز ملي فناوري هسته اي آخرین دستاوردهاي دانشمندان جوان و 
پرتالش کشور به نمایش گذاشته شد و همزمان نیز چشم انداز رفع تحریم ها 

کامالً آشکار شد. 
صالحي تصریح کرد: جمهوري اسالمي ایران ضمن محکوم کردن این حرکت 
مذبوحانه تأکید بر ضرورت برخورد جامعه بین المللي و آژانس بین المللي 
انرژي اتمي با این تروریسم هس��ته اي حق خود را براي اقدام علیه عامالن و 
آمران و مباشران محفوظ مي دارد. رئیس سازمان انرژي اتمي گفت: همچنین 
براي ناکام گذاشتن اهداف آمران این حرکت تروریستي، جمهوري اسالمي 
ایران با جدیت گسترش فناوري هس��ته اي از یک سو و گسترش براي رفع 

تحریم هاي ظالمانه را از سوي دیگر ادامه خواهد داد. 
مالک شریعتي، سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي نیز روز 
گذشته در صفحه شخصي خود در توئیتر با اشاره به اختالل در شبکه برق 
سایت هسته اي نطنز خاطرنشان کرد: »این اتفاق در سالگرد روز ملي فناوري 
هسته اي و در خالل تالش ایران براي و ادار کردن غربي ها به لغو تحریم ها 
بسیار مشکوك به خرابکاري و نفوذ است. همین امروز پس از اطالع در مجلس 
در حال پیگیري ابعاد و جزئیات موضوع هستیم و پس از جمع بندي اعالم نظر 
خواهد شد«.  یک کارشناس حوزه انرژي نیز در توئیتي طعنه آمیز با هشتک 
آژانس جاسوس، به حادثه دیروز نطنز واکنش نشان داد و نوشت: »  این را هم 
یادآوري کنم بد نیست. کشوري که تحت بي سابقه ترین رژیم هاي بازرسي 
و نظارت آژانس بین المللي انرژي اتمي اس��ت، باید منتظر بي سابقه ترین 
خرابکاري ها در برنامه هسته اي خودش باشد. « بهروز کمالوندي، سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي روز گذشته از وقوع حادثه  در بخشي از شبکه توزیع برق 
تأسیسات غني سازي نطنز خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه صدمات 
انساني و آلودگي به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسي است.  بامداد 
دیروز حادثه اي در بخشي از شبکه توزیع برق مجتمع غني سازي شهید 
احمدي روشن ) نطنز ( رخ داد که خوشبختانه صدمات انساني و آلودگي 
به دنبال نداشته است. علل حادثه در دست بررسي است و متعاقباً اطالعات 

تکمیلي اعالم خواهد شد. 

رئيس ستاد انتخابات كشور عنوان كرد
21 ارديبهشت آغاز 

ثبت نام انتخابات رياست جمهوري
رئي�س س�تاد انتخابات كش�ور ب�ا اش�اره به ثب�ت ن�ام حضوري 
ش�ركت كنندگان در انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري، تأكي�د 
ك�رد ب�ر اس�اس قان�ون ت�الش مي كني�م در وزارت كش�ور 
تمهي�دات الزم از حي�ث پروتكل ه�اي بهداش�تي رعاي�ت كنيم. 
به گزارش ایس��نا، جمال عرف در گفت وگو با برنامه »رویداد« با اشاره به 
آخرین مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات ش��هر و روستا، گفت: روز آخر 
معموالً جمعیت بیشتري اس��تقبال خواهند کرد و کساني که نسبت به 
محیط پیرامون خود احساس مسئولیت مي کنند، کمک نمایند تا اقدامات 

در شوراها به نحو احسن انجام شود. 
عرف همچنین در خصوص ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوري 
اظهار کرد: 21 اردیبهشت ثبت نام آغاز مي شود و بر اساس قانون تالش 
مي کنیم در وزارت کشور تمهیدات الزم از حیث پروتکل هاي بهداشتي  
رارعایت کنیم. وي در این گفت وگوي کوتاه رادیویي با اشاره به ثبت نام 
حضوري شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوري، تأکید کرد از 

لحاظ رعایت پروتکل ها تالش خواهیم کرد مشکلي پیش نیاید. 
سخنگوي س��تاد انتخابات کش��ور هم در گفت وگو با میزان، با اشاره به 
میزان استقبال داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر و روستا از روش ثبت 
نام غیرحضوري گفت: در مرحله ثبت نام داوطلبان شوراي شهر ها بیش از 
چهل درصد به صورت الکترونیکي و غیرحضوري ثبت نام کردند. در شوراي 
روستا ها هم استقبال مردم قابل توجه بوده است. سید اسماعیل موسوي با 
اشاره به میزان استقبال داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر و روستا از روش 
ثبت نام غیرحضوري اظهار داشت: در مرحله ثبت نام داوطلبان شوراي 
شهر ها بیش از 4۰ درصد به صورت الکترونیکي و غیرحضوري ثبت نام 

کردند. در شوراي روستا ها هم استقبال مردم قابل توجه بوده است. 
 

 فعال سياسي اصالح طلب: 
اصالح و اعتدال 

دچار سرگرداني  در استراتژي هستند
يك فعال سياس�ي اصالح طلب با بيان اينك�ه جريان اصالح طلب 
و اعتدال�ي در انتخاب�ات رياس�ت جمهوري دچار س�رگرداني در 
استراتژي هستند، گفت: حدود دو ماه به انتخابات رياست جمهوري 
باقي مانده اس�ت اما هنوز هيچ كدام از مباني حضور در انتخابات 
از س�وي جري�ان اعتدال�ي و اصالح طل�ب اعالم نش�ده اس�ت. 
محمدعلي وکیلي نماینده اصالح طلب مجلس دهم در گفت وگو با مهر 
تصریح کرد: آرایش سیاس��ي جریان هاي اصالح طلب و اعتدالي باید 
حداقل یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوري تعیین مي شد، این 
بالتکلیفي در اردوگاه اصالح طلبان و اعتدالیون موجب پیچیدگي در 

اردوگاه اصولگرایان شده است. 
نماینده اصالح طلب مجلس دهم تصریح ک��رد: ائتالف اصالح طلبان 
و اعتدالیون فرع بر نحوه حضور در انتخابات است. اگر بنا باشد اصالح 
طلبان در انتخابات شرکت کنند تا به مشارکت حداکثري کمک شود، 
به نظر مي رسد دستشان آنقدر پر نیست که بتوانند به سراغ روش هاي 

ناب گرایي و عدم ائتالف بروند.

آقا سید حسن نگرانیم
ادامه از صفحه يك 

آقا سیدحسن نظر جناب عالی به عنوان میراث دار امام چیست؟
خبرنگار: شما پس اصالح طلبید یا اپوزیسیون؟

علوی تبار: »من اصالح طلب رادیکال هس��تم« جالب این است که خود را 
رادیکال می نامد، اما ایشان و دوستانش واژه تندرو را برای افرادی در جناح 

مقابل به کار می برند. 
حاال این فردی که به حکومت غیردینی )فرادینی( اصرار دارد و صادقانه هم 
می گوید از ش��ما می خواهد وارد گردونه انتخابات شوید. آیا می توان گفت 
ایشان سیدحسن خمینی را طرفدار جمهوری اسالمی )به جای جمهوری(، 
مردم ساالر دینی )به جای دموکراسی( و نظام دینی )به جای نظام فرادینی( 
می داند و سپس به عنوان کاندیدای مطلوب خود انتخاب می کند؟ شما درباره 
ایشان و دوستانش چگونه فکر می کنید؟ ایشان و امثال ایشان را سلیقه ای در 
درون جمهوری اسالمی می دانید یا مقابل امام و درگیر با مبانی جمهوری 

اسالمی؟ 
اگر شما هم معتقدید باید از اندیشه امام عدول کرد یا به قول حجاریان باید 
بعد از امام مانند جانشینان مائو عمل کرد، بفرمایید تا ما هم توقعات خود از 

جناب عالی را تنظیم کنیم. 
درك می کنم که اگر شما این جماعت را سلیقه ای در درون نظام بدانید، دوری 
آنان از قدرت شما را رنج می دهد، اما نگران آنیم که در ذهن شما این باشد که 

اینها خط امامی هستند، اما راهی به حکومت ندارند. 
شما مس��تحضرید که همین جماعت با همین نظارت استصوابی، مجلس 
ششم را در اختیار گرفتند )عین مجلس سوم که مثاًل  نظارت استصوابی نبود( 
و خاتمی با همین قانون به انتخابات ورود کرد. حال چه اتفاقی افتاده  است؟ 
آیا رهبر سال 1378 و 1376 نسبت به رهبر حال تغییر کرده  است؟ فقهای 
شورای نگهبان تغییر کرده اند یا عده ای »حکومت فرادینی« را فریاد می زنند 
به جای خود آینه می شکنند؟ اکنون شورای نگهبان واکنش نشان می دهد 
نه کنش؟ البته می دانم جریان اصالحات دارای شخصیت های محترم، وزین 
و خدومی است که هر چند به روش های اداره کشور نقد دارند، اما به جهت 
ماهوی  با آن درگیر نیستند و شما آنان را در دولت و مجلس می بینید، اما اجازه 
دهید تا جمهوری اسالمی هست به قول امام فقط »جمهوری اسالمی اسمی« 
نباشد. ما دوست نداریم مانند چین عکس امام )مائو( بر در و دیوار باشد، اما 
راه خودمان را برویم. امام به جامعیت اسالم معتقد بود و ما به جامعیت امام 
معتقدیم. شما مرزبندی امام با نهضت آزادی از اسناد النه جاسوسی تا بیت 
آیت اهلل منتظری، تا انتخابات مجلس سوم را می دانید، امروز نسبت آنان با 
اصالح طلبان رادیکال چیست؟ اگر امام اشتباه کرده دوست داریم از زبان شما 
بشنویم. شاید بفرمایید حق شهروندی دارند؛ شما می دانید همه این جماعِت 
اندك و پر سروصدا حقوق بگیر جمهوری اسالمی هستند.؛ حق شهروندی 
همین است که حیات اجتماعی دارند، حقوق بگیر نظامند و جز نقادی هنر 
دیگری هم ندارند، اما جمهوری اسالمی نباید به هر پلشتی تن دهد و ما آن 
را راه امام بدانیم. ماها امانتدار امام هستیم و اگر قرار شد به امام پشت کنیم، 
جمهوری اسالمی نیز معنا ندارد. شاید بفرمایید، خب حاال اینها از من دعوت 
کردند، من که سراغ آنان نرفته ام و دستی دراز نکردم. پیشنهاد این است که 
مانند مرحوم ابوترابی عمل کنید، وقتی وی را در لیست کارگزاران گذاشتند، 
ابراز برائت کرد و خواستار حذف نام خود از آن لیست شد و امروز او مثال آوری 

از پاکی سیاسی برای ماست. 
با نگاهی که سکوالرها امروز به والیت فقیه دارند و آن را یکه ساالری )سند 
حزب مشارکت( درمقابل مردم ساالری و همه کاره کشور می دانند حتماً اگر 
امام بود از او می پرسیدند شما چه کاره بودید که برای مرحوم فهیم کرمانی 
دستور صادر کردید؟ مگر ش��ما وزیر خارجه بودید که از اینجا برای لندن 
)سلمان رش��دی( حکم صادر کردید؟ مگر شما خبرگان بودید که آیت اهلل 
منتظری را عزل کردید؟ چرا شما نس��بت به منافقین حکم خدا را جاری 
کردید؟ شما چه کاره بودید که نهضت آزادی را بدون حضور در دادگاه، فاقد 

صالحیت و رسمیت اعالم کردید و... 
باور حتم دارم که اعتبار اجتماعی امام این اجازه را نمی دهد وگرنه می دانند 

برای عبور از جمهوری اسالمی باید ابتدا از امام عبور کرد.
عزتمند باشد.
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