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بازي خطرناك با خطوط قرمز
س��يدمحمد عماد اعرابي در يادداش��تي در 
روزنامه كيهان نوشت: رهبر انقالب 29 مهر 
1394 در نامه اي به رئيس جمهور براي اجراي 
برجام 9 شرط معين كردند. سرنوشت اين شروط 9گانه نيز چيزي بهتر 
از خطوط قرمز مذاكرات هسته اي نبود تا آنجا كه رهبر انقالب 1خرداد 
1398 در پاسخ به سؤال يكي از دانشجويان فرمودند: »يكي از دوستان 
گفتند تصويب برجام را به رهبري نسبت داده اند؛ خب بله، اما شما كه 
چشم داريد، ماشاءاهلل هوش داريد، همه چيز را مي فهميد! آن نامه اي را 
كه من نوشتم نگاه كنيد، ببينيد تصويب چه جوري است؛ شرايطي ذكر 
ش��ده كه در اين صورت اين ]توافق[ تصويب مي ش��ود. . . بنابراين نه، 
برجام را به آن صورتي كه عمل شد و محقق شد، بنده خيلي اعتقادي 
نداشتم و بارها هم به خود مسئوالن اين كار - به آقاي رئيس جمهور، به 
وزير محترم خارجه، به ديگران- همين را گفته  و موارد زيادي را به آنها 

تذكر داده ايم.«
حاال پس از گ��ذر از آن روزها و خس��ارتي كه به دلي��ل ناديده گرفتن 
خطوط قرمز نظام در معاهده برجام به ملت ايران تحميل ش��د؛ »لغو 
همه تحريم ها و راستي آزمايي عملي آن« حرف قطعي امروز ايران براي 
بازگشت به برجام اس��ت. اين بار واژه »لغو« تفسيرپذير نخواهد بود و 
تحريم ها نيز شامل تحريم هاي دوران ترامپ و اوباما و اعم از تحريم هاي 
هسته اي و غيرهسته اي است. با اين حال همچنان اظهارات متعارضي 
با »حرف قطعي« جمهوري اسالمي ايران از جانب برخي دولتمردان به 
گوش مي رسد. ايده هايي نظير »سياست گام به گام« يا »همزمان« براي 
بازگشت به برجام يا »راستي آزمايي سريع« به وضوح مغاير با خطوط 
قرمز اعالم شده است. ديگر فرصت آزمون و خطا و بازي با خطوط قرمز 
نيس��ت اما به نظر مي رس��د تيم مذاكراتي ايران توانايي اجراي بدون 
تنازل سياس��ت قطعي جمهوري اس��المي ايران را براي بازگشت به 
برجام ندارد. اتفاقي كه با توجه به س��ابقه آنها اصال دور از ذهن نيست. 
در چنين شرايطي شايد بهتر باشد براي حفظ منافع ملت ايران و لغو 
واقعي همه تحريم ها طرحي تازه انداخت و پرونده هسته اي را مجدداً 
به شوراي عالي امنيت ملي بازگرداند. با اين اقدام مي توان اميدوار بود 
خرد جمعي و بهره گيري از نظرات كارشناسي جايگزين تعصب به مسير 

خطاي آزموده شده شود. 
........................................................................................................................

سهم هر قوه در تحقق شعار سال
محمد كاظم انبار لويي در يادداشتي   
در روزنامه رسالت با اشاره به قوانين 
تصويب ش��ده در مجلس ش��وراي 
اسالمي براي حمايت از توليد و عدم اقدامات دولت نوشت: با وجود اين 
قوانين جامع قاعدتاً بايد جل��وي واردات كاالهايي كه در داخل توليد 
مي شود گرفته شود. با وجود اين قوانين قاعدتا بايد جلوي قراردادهايي 
كه با ش��ركت هاي خارجي براي انجام پروژه هايي كه در داخل امكان 

استفاده از توان فني و مهندسي كشور وجود دارد، گرفته شود. 
با وجود اين قوانين بايد كسب و كار در كشور رونق بگيرد و جهش توليد 

محقق شود و دولت مثل كوه پشت توليد كشور بايستد. 
اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رويداد تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي 
هس��تيم كه با واردات بي رويه كمر توليد داخل را مي ش��كنيم. شاهد 
امضاي پروژه هايي با طرف هاي خارجي هستيم كه به راحتي در داخل 

امكان اجراي آن است. 
مجلس و دستگاه قضايي به لحاظ مسئوليتي كه در امر نظارت دارند در 

سال 14۰۰ بايد محكم پشت عملياتي كردن اين قوانين بايستند. 
دولت فعلي كمتر از ۷۰ روز س��ركار اس��ت. در اجراي قوانين ياد شده 

»قصورها« و »تقصيرهايي« دارد كه بايد به آن رسيدگي شود. 
نامزدهاي رياس��ت جمهوري كه خود را براي رسيدن به پاستور آماده 
مي كنند آيا واقعا به فكر سرانجام رساندن بار سنگين »توليدكشور« به 
مقصد برحسب دقت ها و مالحظات اين سه قانون جامع و مانع هستند؟ 
رهبر معظم انقالب در سخنان نوروزي خود فرمودند: داوطلبان پست 
رياس��ت جمهوري بايد س��نگيني كار را بدانند. آنها بايد بدانند چه بار 

سنگيني را قرار است به دوش بگيرند. 
مشكالت كشور را بشناس��ند و براي حل اين مشكالت اجماال راه حل 
داشته باشند. خوب، تجربه نظام در ساماندهي قانوني امر اقتصاد كشور 
در ماده به ماده و تبصره به تبصره اين سه قانون كليدي به خوبي مورد 
شناسايي و در مورد هر كدام راه حل قانوني ارائه داده است. آيا داوطلبان 
رياست جمهوري كه خود را گرم مي كنند براي ورود به ميدان رقابت ها 
حاضرند فقط يك بار حداقل اين س��ه قانون را بخوانند و در ذهن خود 
تجسم كنند كه چه بار سنگيني را قرار است از زمين بردارند؟ خداوند 
به همت آقاي رئيسي خير و بركت عنايت فرمايد. طي دو سال گذشته 
بيش از 2هزار واحد تولي��دي راكد و نيمه تعطيل و تعطي��ل را به راه 
انداخته است. او در كنار مبارزه با فس��اد و مجازات علني مفسدين به 
اين امر مهم اهتمام ورزيده است. آيا مجلس كنوني و دولت آينده او را 
در سر پا نگه داش��تن توليد از طريق »پشتيباني ها« و »مانع زدايي ها« 

ياري خواهند كرد؟
........................................................................................................................

تله انتخاباتي نتانياهو
حامد رحيم پور در يادداشتي در روزنامه 
خراسان نوشت: بس��ياري از رسانه هاي 
اسرائيلي پس از اين حادثه ]نطنز[ مدعي 
توقف روند غني س��ازي در ايران شدند، طبيعي اس��ت كه اسرائيلي ها 
مي خواهند كار خود را بزرگ تر از آن حدي كه انجام داده اند؛ جلوه دهند 
اما بايد توجه داشت حتي ديروز روند غني سازي در سايت نطنز در حال 
انجام بود اگرچه با ظرفيت غني سازي كمتري نسبت به قبل از حادثه 
توليد صورت مي گيرد. همزمان غني سازي در فردو كه در دل كوه است 
نيز با شش آبش��ار و بيش از هزار و44 ماشين در حال انجام است. پس 
همان گونه كه حمالت و خرابكاري هاي گذش��ته نتوانست خللي در 
برنامه هسته اي ايران ايجاد كند اكنون با وعده مقام هاي كشور مبني بر 
وارد چرخه كردن سانتريفيوژهاي پيشرفته در نطنز و ساخت تونل هاي 
غيرقابل نفوذ در داخل كوه ها انتظار مي رود قدرت غني سازي در اين 
مركز به مراتب افزايش يابد و درمدت زمان كوتاه تر و با صرفه بيش��تر 

ايران به مقاصد خود در غني سازي اورانيوم برسد. 
بديهي اس��ت ايران در تله انتخاباتي نتانياهو نخواه��د افتاد و قطعا در 
زمان و مكان مناسب بر اساس اصل دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور 
سازمان ملل پاسخ اين اقدام رژيم صهيونيستي را خواهد داد و روزي كه 
خويشتنداري ايران در برابر آتش افروزي رژيم صهيونيستي به پايان 
برسد ديگر جبهه نبرد به زدن سايت هسته اي ديمونا محدود نخواهد 
شد و آن روز اين رژيم در آتش��ي كه برافروخته خواهد سوخت. ضمن 

اينكه بايد تدابير امنيتي و حفاظتي از اين تاسيسات را جدي تر كند. 
ايران بايد بالفاصله در مجامع بين المللي خطرات حمله به س��ايتي را 
كه در آن مواد هس��ته اي زير نظر آژانس غني سازي مي شود، پيگيري 
كند و مس��ئوليت عواقب وخيم اي��ن موضوع را متوجه كس��اني اعالم 
كند كه اين ماجراجويي خطرناك را آغ��از كرده اند. آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه همواره ايران را زير نظر داش��ته و حتي از طريق برخي 
تفاهم ها و به خصوص توافقنامه برجام، نظارت و بازرس��ي هاي مكرر و 
شبانه روزي از ايران داشته است، همواره به اين اقدامات تروريستي توسط 
صهيونيست ها و امريكا عليه تأسيسات هسته اي ايران مهر سكوت بر لب 
زده است. اين در حالي اس��ت كه اين آژانس عالوه بر نقش »نظارت«، 
نقش »صيانت« و همكاري با سازمان هاي هسته اي كشورهاي عضو را 
بر عهده دارد. به نظر مي رسد ضروري است كه ايران اقدامات متناسب و 

مشخصي را عليه اين سكوت آژانس درنظر بگيرد.
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88498443سرويس  سياسي

دولت

از همه طرف ه�اي برج�ام و همينطور دولت 
امري�كا ك�ه خ�ود را طرف�دار ديپلماس�ي 
مي دان�د، انتظ�ار داري�م اي�ن حمل�ه را 
محك�وم و تعهد خ�ود را ب�ه اع�ام تعارض 
اقدام�ات خرابكاران�ه و تروريس�تي ب�ا 
فرآيندهاي ديپلماتيك ج�اري اعام كنند. 
به گزارش فارس، علي ربيعي س��خنگوي دولت 
در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: روز 
يك شنبه حمله اي تروريس��تي و خرابكارانه در 
نطنز اتفاق افتاد كه خسارت هايي هم به بار آورد. 
اقدامي ك��ه عليه مركز غني س��ازي نطنز انجام 
شد، نشان دهنده شكس��ت دشمنان، پيشرفت 
صنعتي و سياس��ي كش��ور ب��راي جلوگيري از 
توسعه چشمگير كشور از يكسو و مذاكرات موفق 
براي رفع تحريم هاي ظالمانه از سوي ديگر است. 
وي تأكيد ك��رد: اين خراب��كاري هرچند موقتاً 
آسيب هاي محدودي به فعاليت غني سازي وارد 
كرده اما سازمان انرژي اتمي اطمينان داده است  
در مدت زمان كوتاهي بخش بزرگي از آسيب ها 
را جبران كند و در مسير بازسازي بنا بر تصميم 
اتخاذ ش��ده از فناوري هاي جديدتر اس��تفاده 

خواهد شد. 
ربيع��ي افزود: براي ما كاماًل روش��ن اس��ت كه 
ريشه اين اقدام تروريستي، عصبانيت دشمنان 
صهيونيستي از تالش اعضاي برجام براي احياي 
كامل اين توافق در هفته هاي گذش��ته است و 
هدف نهاي��ي آن جلوگيري از ادام��ه اين روند 
ديپلماتيك سازنده است. البته ما متعهد به تالفي 
هم سطح در زمان و با شدتي متناسب هستيم اما 
اجازه نخواهيم داد دش��منان به اهداف سياسي 

خود دست پيدا كنند. 

وي تصري��ح ك��رد: از همه طرف ه��اي برجام و 
همينطور دول��ت امريكا ك��ه خ��ود را طرفدار 
ديپلماس��ي مي دانند، انتظار داريم اين حمله را 
محكوم  و تعهد خود را به اعالم تعارض اقدامات 
خرابكارانه و تروريستي با فرآيندهاي ديپلماتيك 

جاري اعالم كنند. 
   ه�دف تخريب ه�ا از كار انداخت�ن 

سانتريفيوژها بوده است
سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي در خصوص 
جزئيات حادثه روز يك ش��نبه در مجتمع نطنز 
و حج��م خس��ارات آن گف��ت: روز يك ش��نبه 
خرابكاري در كان��ال كابل هاي برق رس��ان به 
سامانه ماشين هاي سانتريفيوژ رخ داد. اين يك 
حمله بيروني نبوده و محل خرابكاري نيز كاماًل 
مشخص شده است. رفع مشكل به وجود آمده به 
س��رعت انجام مي گيرد و اينكه مي گويند نطنز 

شش يا 9 ماه از كار افتاده، حرف عبثي است. 
وي ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه مقرر ش��د ب��ه جاي 
 IR6 از سانتريفيوژهاي IR1 س��انتريفيوژهاي
مجدداً استفاده شود، اظهار داشت: قطعاً هدف 
اين تخريب ه��ا از كار انداختن س��انتريفيوژها 
بوده اس��ت و من امروز اعالم مي كنم براس��اس 
يك تصميم مل��ي و يك خواس��ت مدني چرخ 
سانتريفيوژهاي ما براي هميشه هر روز بهتر از 
ديروز خواهد چرخيد، هدف اصلي اين خرابكاري 
سياسي است تا نگذارند دستيابي مردم ايران به 

حقوق خود در عرصه جهاني به ثمر بنشيند. 
ربيعي تأكيد كرد: ما قطعاً پاسخ محكمي خواهيم 
داد. ايران به اينگونه اقدامات اس��تراتژي، پاسخ 
س��ه گانه  مي دهد. اول حق خ��ود را براي اقدام 
عليه عامالن و آمران و مباشران محفوظ دانسته 

و مجازات خواهند ش��د. كانون اين پاس��خ نيز 
در س��رزمين متجاوز خواهد بود. پاسخ دوم ما 
پيش��رفت و گس��ترش فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي در كشور اس��ت. پاسخ سوم در عرصه 
سياسي اس��ت. با عقب راندن تحريم ها و تالش 
مضاعف براي كس��ب حقوق ملت ايران اهداف 
تروريست ها را ناكام خواهيم گذاشت. ما در دام 
عمليات تحريكي دشمن ايران قرار نمي گيريم. 

   نوبت امريكاست
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال كه چقدر 
امكان رفع تحريم ها وجود دارد، گفت: ما تا امروز 
براي امريكا هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته ايم و 
براي بازگشت همه طرف ها به تعهدات راهي جز 
لغو تمام تحريم هايي كه در دوره ترامپ اعمال 
ش��ده اس��ت وجود ندارد. نوبت امريكاست كه 
ثابت كند براي بازگش��ت به برجام جدي است. 
مذاكرات انجام گرفته در كميس��يون مشترك 
برجام تا امروز سازنده و در مسير درستي پيش 
مي رود. منتظريم امريكا به جاي بازي با كلمات، 
با گام هاي عملي براي اثبات حس��ن نيت خود 

قدم بردارد. 
ربيعي اظهار داشت: دولت ترجيح مي دهد ميراثي 
بدون تحريم را به دولت بعدي واگذار كند، اما در 
عين حال مايل هم نيس��تيم كه شتابزده رفتار 
كنيم. اگر امريكا آماده انجام تعهداتش باشد، ما 
هم متقاباًل آماده انجام تعهدات خودمان هستيم 
در غير اينصورت، گذش��ت زمان ممكن اس��ت 

احياي برجام را بسيار دشوارتر كند. 
   اگر امري�كا مي خواهد در كميس�يون 

مشترك باشد بايد به برجام بازگردد
ربيعي تأكيد ك��رد: از آنجايي ك��ه امريكا هنوز 

به برجام بازنگش��ته اس��ت نمي تواند از ساختار 
مذاكراتي آن ب��ا ايران از جمله در كميس��يون 
مشترك استفاده كند. بعالوه، از نظر ما مذاكره 
تنها زماني الزم است كه با مس��ئله پيچيده اي 
رو به رو باش��يم در حالي كه نحوه بازگشت همه 
طرف ها به تعهدات روشن و تعيين شده در متن 
توافق برجام بسيار ساده بوده و نيازمند مذاكره 
نيست. اگر امريكا مي خواهد طرف مذاكره با ايران 
در كميسيون مشترك قرار بگيرد بايد به برجام 
بازگردد و براي بازگشت به برجام راهي جز لغو 
يكباره و تمامي تحريم هاي ناقض توافق كه دوره 
رياست جمهوري ترامپ اعمال شده وجود ندارد. 
اگر اين اتفاق صورت بگيرد، م��ا در كوتاه ترين 
زمان ممكن و بع��د از راس��تي آزمايي، به همه 

تعهدات خود مطابق برجام بازخواهيم گشت. 
  دوستان روس�ي همچون گذشته نقش 

سازنده اي در گفت وگوهاي وين دارند
س��خنگوي دولت در پاس��خ به اين س��ؤال كه 
مواضع روسيه در مذاكرات وين را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ اظهار داش��ت: دوس��تان روسي ما با 
مواضع ايران به خوبي آش��نايي دارند و همانند 
سال هاي گذش��ته نقش س��ازنده اي را در اين 
گفت وگوها ايفا مي كنند. ايران و روس��يه هر دو 
قرباني تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه امريكا 
بوده اند و در تالش براي مقابله با اين نوع اقدامات 

خودسرانه مواضع مشتركي دارند. 
ربيعي گفت: در جريان س��فر آق��اي الوروف به 
تهران تمديد پنج ساله سند همكاري دوجانبه 
)موافقتنامه تأسيس و چارچوب فعاليت مراكز 
فرهنگي( بين ايران و روس��يه به امضاي وزراي 

امور خارجه دو كشور خواهد رسيد.

همه طرف هاي برجام بايد حمله به نطنز را محكوم كنند
سخنگوي دولت: حق ايران براي اقدام عليه عامان حادثه محفوظ است

س�ه ماه بع�د از روي كارآمدن ج�و بايدن در 
امريكا، نشست كميس�يون برجام در سطح 
معاوني�ن وزراي خارجه در وين برگزار ش�د، 
مذاكراتي كه همچنان در حال برگزاري است 
و حادثه خرابكاري در س�ايت هسته اي نطنز 
نيز نتوانس�ته اس�ت تأثيري ب�ر آن بگذارد، 
ب�ه ط�وري ك�ه بع�د از چه�ار روز از حادثه 
مذاكره كنندگان ارشد كشورمان در وين تنها 
به يكي دو موضع گيري كلي رسانه اي در اين 
باره بسنده كرده و از ضرورت ادامه مذاكرات 
با همان كيفيت سابق سخن به ميان آورده اند!

فارغ از ميزان خس��ارت هاي عمليات خرابكارانه 
در نطنز ك��ه امريكايي ها ت��الش مي كنند خود 
را بي اطالع از وقوع آن عن��وان كنند، اينكه بعد 
از گذش��ت چند روز هيچ مقام و مرجعي حاضر 
به پذيرش مس��ئوليت خود در اين باره نيس��ت 
جاي تأم��ل دارد؛ مضاف بر اينك��ه دولت و تيم 
مذاكره كننده كش��ورمان نيز احس��اس دين و 
تكليفي در جهت پاسخ متقابل به چنين مسئله اي 

آن هم در قالب مذاكرات ندارند. 
نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس��المي نيز 
روز گذش��ته از دولت و وزارت ام��ور خارجه 
خواسته اند تا نس��بت به حادثه خرابكاري در 
سايت هسته اي نطنز احساس وظيفه كرده و 
مذاكرات با طرف مقابل را متوقف كنند. اين در 
شرايطي است كه اروپا به عنوان يكي از اعضاي 
مهم برجام نيز ع��الوه بر آنكه تالش��ي براي 
اجراي تعهدات خود در زمينه برجام ندارد روز 
دوشنبه تحريم هاي حقوق بشري جديدي را 
موازي با مذاكرات وين عليه ايران اعمال كرده 
است و تيم مذاكره كننده كشورمان نسبت به 
اين رفتار نيز واكنشي نداشته و كمافي السابق 

خنثي عمل كرده است. 

  دول�ت باي�د درب�اره ت�داوم مذاكرات 
هسته اي تجديدنظر كند

در همين باره حجت االس��الم س��يدمحمدرضا 
ميرتاج الديني در جلسه علني روز گذشته مجلس 
در تذكري شفاهي گفت: »اقدام تروريستي را در 
نطنز محكوم مي كنيم و آن را تروريسم هسته اي 
مي دانيم. ادام��ه مذاكرات هس��ته اي در چنين 
شرايطي در شأن ملت بزرگ ايران نيست و بايد 

دولت درباره تداوم مذاكرات تجديدنظر كند.« 
نماين��ده م��ردم تبري��ز در مجل��س ش��وراي 
اس��المي تصريح كرد: »لغو هم��ه تحريم ها اعم 
از تحريم ه��اي هس��ته اي و تحريم هايي كه در 
دوران ترامپ جنايتكار و قاتل س��ردار سليماني 
عليه كشورمان اعمال شد، ش��رط اصلي و خط 
قرمز نظام جمهوري اس��المي ايران اس��ت.« به 
گزارش مه��ر ميرتاج الديني اف��زود: »پذيرفتن 
وعده هاي نسيه از س��وي امريكايي كه هميشه 
نقض عهد كرده است، به هيچ وجه درست نيست 
و دولت تدبير و اميد يك بار اين راه غلط را رفت 
كه مشروط كردن اقتصاد كشور به غربي ها، فشار 
اقتصادي سنگين به مردم و تورم از آثار زيانبار اين 
كار است. دولت بايد بداند بدون راستي آزمايي 
كامل و مورد تأييد مجل��س نبايد اقدامي درباره 

بازگشت به تعهدات برجامي انجام دهد.« 
   حادثه نطنز نتيجه از سر گرفتن مذاكرات 

هسته اي است
علي خضريان نماينده مردم تهران نيز در تذكري 
شفاهي گفت: »متأسفانه در هفته اي كه گذشت 
شاهد خرابكاري در نيروگاه هسته اي نطنز بوديم 
كه اين حادث��ه نتيجه اتفاقاتي اس��ت كه بعد از 
شهادت شهيد فخري زاده رخ داد و دولت به جاي 
اينكه به قانون راهبردي لغو تحريم ها عمل كند، 

مجدداً كشور را معطل مذاكره كرد.« 

وي بيان كرد: »دولت ادعا مي كند اگر ما به اين 
ترورها و خرابكاري ها پاس��خ دهيم، مذاكرات و 
راه هاي ديپلماتيك براي كاهش يا از بين بردن 
تحريم ها از دست مي رود و اين اتفاقات خواسته 
رژيم صهيونيستي بوده تا مذاكرات را برهم زده و 

مانع كاهش يا لغو تحريم ها شود.« 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: »فرض مي كنيم اين ادعا و تحليل 
شما در اين خصوص صحيح باشد و در مذاكرات 
اخير هم��ه تحريم ها لغ��و ش��وند و در يك حد 
حداكثري امريكايي ه��ا، اروپايي ها و گروه 4+1 
به ما اجازه دهند كه همه اقدامات بانكي را از سر 
بگيريم و تنها يك شرط بگذارند مبني بر اينكه 
در مقابل اتفاقات تروريس��تي و خرابكارانه حق 
شليك حتي يك گلوله هم نداشته باشيم. قطعاً 
وجود چنين شرطي، خارج از عقل است كه براي 
رسيدن به آن فرض رؤيايي، حيثيت و موجوديت 

جمهوري اسالمي ايران به خطر بيفتد.« 
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي كه رياست 
جلسه علني را بر عهده داش��ت، در پاسخ به اين 
تذك��ر گفت: »اگر دش��منان ش��يطنت كنند و 
بخواهند با از بين بردن زيرساخت هاي هسته اي، 
س��ر ميز مذاكره به نفع خودش��ان از م��ا امتياز 
بگيرند، اصل مذاكره زير سؤال است. البته فارغ 
از اينكه مجوز قانوني براي مذاكره دارند يا خير، 
چراكه داش��تن مجوز قانوني ه��م حداقل براي 
مجلس مورد س��ؤال ب��وده و دولت باي��د به اين 
موضوعات توجه كند كه البت��ه بناي توجه هم 

ندارد.« 
   مذاكرات وين فرصت سوزي است

همچنين روز گذش��ته 2۰4 نماينده مجلس در 
بيانيه اي با اشاره به برگزاري مذاكرات هسته اي 
آورده اند: بازي با لفظ راس��تي آزمايي، نش��ان از 

تله جديدي اس��ت كه امريكا و طرف غربي براي 
مذاكرات تدارك ديده اس��ت. در بخشي از اين 
بيانيه آمده است: »امروز نيز نشانه هايي از شتاب 
براي رسيدن به توافقي هر چند نامتوازن به چشم 
مي خورد. روزي با دس��تور كار هر توافقي بهتر 
از عدم توافق اس��ت، تعجيل در مذاكره نهادينه 
ش��د و ثمره آن برجامي عاري از دس��تاوردهاي 
عيني و ملموس در زندگي م��ردم بود و امروز با 
شعار »پرهيز از فرصت سوزي« در حال ورود به 
خسارت ديگري هس��تيم كه با دادن امتيازهاي 
نقد، وعده هاي نس��يه دريافت كنيم.« در ادامه 
اين بيانيه مي آيد: »بازي با لفظ راستي آزمايي، 
نش��ان از تله جديدي اس��ت كه امريكا و طرف 
غربي براي مذاكرات تدارك ديده است. همزماني 
تحريم هاي جدي��د اتحاديه اروپ��ا و خرابكاري 
در س��ايت نطنز دقيقاً در زماني كه طرف مقابل 
بايد حس��ن نيت خود را به اثبات برس��اند، به ما 
گوشزد مي كند كه نبايد به وعده غرب و لبخند 
ديپلماتيك آن اعتماد كرد. همانطور كه نهادهاي 
كارشناسي اعالم كرده اند راستي آزمايي واقعي، 
رفع تحريم ها و راستي آزمايي آن در چند ساعت 
و چند روز امكانپذير نيست و حداقل سه تا شش 

ماه زمان نياز دارد.«
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: »عالوه 
بر پافش��اري بر رفع تحريم، بايد ش��اخص هاي 
عملياتي و سنجش پذير طراحي شده و به عنوان 
س��طح پايبندي به مفاد تعهدات و پيش شرط 
اقدامات هس��ته اي ايران معرفي شود. مواردي 
نظير مطالبه و اطمينان از س��طح مشخصي از 
نفت و فرآورده و امكان تراكنش آزادانه بر منابع 
مالي حاصل و عمليات بانكي بانك هاي خارجي 
هدف و بازنگ��ري عملياتي در قواع��د مرتبط با 
تعامل اقتصادي بين المللي با اشخاص حقيقي 
و حقوقي ايراني، بديهي است كه راستي آزمايي 
واقعي رف��ع تحريم ه��ا و تحقق ش��اخص هاي 
سنجش پذير ارائه ش��ده از طرف ايران در چند 
س��اعت و چند روز ممكن نبوده و حداقل سه تا 
ش��ش ماه زمان نياز دارد.« در بخش ديگري از 
بيانيه 2۰4 نماينده مجلس  آمده است: »نقش 
مجلس شوراي اس��المي در راستي آزمايي رفع 
واقعي تحريم ه��ا و تحقق ش��اخص هاي انتفاع 
اقتصاد اي��ران از محل رفع تحريم ه��ا حياتي و 
غيرقابل خدشه است. بررسي نص صريح قانون 
اقدام راهبردي دال بر آن است كه بازگشت ايران 
به اقدامات هس��ته اي ذيل برجام پ��س از رفع 
تحريم ها و تحقق ش��اخص هاي س��نجش پذير 
متوقف در تعيين تكليف توسط مجلس شوراي 

اسالمي است.«
حال بايد منتظر ماند و ديد كه تيم مذاكره كننده 
كشورمان در مذاكرات وين تا چه ميزان مطالبات 
مردمي كه بخش��ي از آن توسط مجلس شوراي 
اس��المي مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت را مورد 
توجه قرار مي دهد، نس��بت به حادثه خرابكاري 
نطنز احس��اس تكليف كرده و ب��ه صورت قاطع 
و جدي ب��ر رفع كام��ل تحريم ه��اي ضدايراني 
پافشاري مي كند و هدف مذاكرات اين دور را بر 
خالف سال 2۰15 تأمين منافع ملي و نه منافع 

يك گروه خاص قرار خواهد داد.

بي توجهي مذاكره كنندگان به حادثه نطنز صداي بهارستان نشينان را هم در آورد

نمايندگان مجلس: مذاكرات وين را متوقف كنيد

امكان سلب نمايندگي مجلس ميسر مي شود؟
كميسيون آيين نامه مجلس مصوبه اي داشته كه مطابق آن چنانچه 
هيئت نظارت تش�خيص دهد كه ش�خص نماينده ديگر از شرايط 
الزم براي ادام�ه نمايندگي برخوردار نيس�ت، مي توان�د پرونده 
وي را مستقيمًا به ش�وراي نگهبان ارس�ال كند. در ايران مطابق 
قانون تنها مقامي كه امكان عزل او نيست، نماينده مجلس است. 
سميه محمودي نماينده مردم ش��هرضا در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست روز سه شنبه كميسيون تدوين آيين 
نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تدوين آيين نامه 
داخلي مجلس در جريان بررس��ي طرح اصالح قانون نظ��ارت بر رفتار 
نمايندگان اعضاي كميسيون تغييري را در تركيب هيئت بدوي نظارت بر 
نمايندگان ايجاد كردند. پيش از اين اعضاي كميسيون مصوب كرده بودند 
اعضاي هيئت بدوي نظارت بر رفتار نمايندگان دو نفر از اعضاي كميسيون 
اصل 9۰،  دو نفر از اعضاي كميسيون قضايي و چهار نفر از نمايندگان با 
سابقه مديريتي چهار س��ال و يكي از نواب رئيس مجلس باشند كه در 
مصوبه امروز بنا شد تا در مورد كميسيون اصل نود و كميسيون قضايي 
رئيس كميسيون اصل نود و رئيس كميسيون قضايي باشند و يك نفر 
از اعضاي كميسيون اصل نود و يك نفر از كميسيون قضايي با انتخاب از 

سوي نمايندگان در صحن، در اين هيئت عضويت داشته باشند. 
سخنگوي كميس��يون تدوين آيين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: 
عالوه ب��ر اين طب��ق مصوبه ام��روز كميس��يون و نيز طب��ق بند 13 
سياست هاي كلي انتخابات، چنانچه هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
تش��خيص دهد كه فرد نماينده ديگر از ش��رايط الزم براي ادامه دوره 
نمايندگي برخوردار نيست مي تواند پرونده وي را مستقيماً به شوراي 
نگهبان ارسال كند. محمودي خاطرنشان كرد: همچنين در اين جلسه  
طرحي تحت عنوان طرح شفافيت و نظارت در كميسيون مطرح شد كه 
به دليل اينكه محتواي اين طرح در طرح هاي شفافيت آراي نمايندگان 
و نيز طرح نظارت بر رفتار نمايندگان وجود داشت، بنا شد تا در اين دو 

طرح ادغام شود و به اين دليل از دستوركار كميسيون كنار رفت. 
........................................................................................................................
 پيگيري مشكالت فعاالن اقتصادي ايراني 

در كره جنوبي از سوي رئيس مجلس
رئيس مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ا ارائ�ه فهرس�تي از فعاالن 
اقتصادي ايراني كه در كره جنوبي با مش�كاتي مواجه ش�ده اند 
به نخس�ت وزير اين كش�ور، حل مش�كات آنها را خواستار شد. 
به گزارش تسنيم، روز دوشنبه 23 فروردين ماه در ديدار چانگ سيه كيون 
نخست وزير كره جنوبي با محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي 
عالوه بر انتقادات صريح��ي كه قاليباف درباره رفتار ك��ره جنوبي در قبال 
تحريم ها مطرح كرد و حتي به »سيه كيون« گفت  سفيرش در ايران را به 
بازار تهران بفرستد تا از عمق ذهنيت منفي ايرانيان نسبت به كره اي ها مطلع 
شود، براي حل مشكل برخي تجار و بازرگانان ايراني در اين كشور نيز اقدامات 
عملي انجام داد. گفتني است در اين ديدار رئيس مجلس فهرستي از ايرانياني 
كه در كره جنوبي فعاليت اقتصادي دارند و مشكالت حقوقي برايشان پيش 
آمده به نخست وزير اين كشور داد و خطاب به »چانگ سيه كيون« گفت: 
اين افراد حتي براي حل مشكالت خود حكم قطعي از دادگاه هاي بين المللي 
گرفته اند ولي متأسفانه اين مشكالت حل نشده و مطالبه ما اين است كه اين 

فهرست و حل مشكالت اين ايرانيان پيگيري شود. 
........................................................................................................................

 مشابه توافق ايران و چين
با ديگر كشورهاي مقابل با امريكا امضا شود

ض�رورت دارد توافق�ي مش�ابه تواف�ق اي�ران و چي�ن ب�ا ديگر 
كش�ورهايي ك�ه ب�ا امري�كا در تقاب�ل هس�تند نيز امضا ش�ود. 
علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به توافقنامه ايران و چين گفت: توافقنامه ايران و چين 
را مثبت ارزيابي مي كنم و ضرورت دارد تا توافقي مش��ابه توافقنامه ايران 
و چين با ديگر كشورهايي كه با امريكا در تقابل هستند همچون روسيه و 
كشورهاي امريكا جنوبي نيز امضا شود. وي افزود: عالوه بر اين، تحليل ها بر 
اين است كه قرن پيش رو از نظر توسعه در حوزه اقتصادي و ساير بخش ها 
متعلق به آسياس��ت و همين امر ضرورت تغيير نگاه ما از غرب به شرق را 
ايجاب مي كند. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
مقدمات توافقنامه ايران و چين س��ال ها در حال فراهم آمدن است و اين 
توافق نتيجه سال ها مذاكره و گفت وگو بين دو كشور است. عالوه بر اين 
با توجه به تحريم  هاي ظالمانه غرب و در رأس آنها امريكا عليه جمهوري 
اسالمي ايران، نگاه ما به ش��رق و امضاي اينگونه توافقنامه ها تحريم هاي 

غرب را بي اثر و آنها را از ادامه اينگونه مسيرها مأيوس مي كند. 
كريمي افزود: از س��وي ديگر چين كش��وري اس��ت ك��ه در تقابل با 
امريكاس��ت و اين دو كش��ور تا مرز تحريم يكديگر نيز پيش رفته اند، 
پس بنابراين توافقي با چنين كشوري كه در تقابل جدي با امريكاست 
مي تواند توطئه امريكا عليه ما را خنثي كند و اقدامي در جهت منافع 
ملي محسوب مي شود. ضرورت دارد تا امضاي چنين توافقنامه هايي با 
ديگر كشورهاي در تقابل با امريكا نيز امضا شود تا هر چه بيشتر شاهد 

بي اثر شدن تحريم ها و فشارهاي اين كشور عليه كشورمان باشيم. 
........................................................................................................................

 اظهارات بعضي مسئوالن 
به مشاركت در انتخابات لطمه مي زند

اظهارات�ي مث�ل قانون�ي دانس�تن ي�ا ندانس�تن انتخاب�ات 
ي�ا اينك�ه »ش�وراي نگهب�ان اج�ازه ده�د ك�ه انتخاب�ات 
آزاد برگ�زار ش�ود« مأي�وس كنن�ده و غيراخاق�ي اس�ت و 
باع�ث كاه�ش مش�اركت م�ردم در انتخاب�ات خواه�د ش�د. 
عليرضا نظري، نماينده مردم خمين در مجلس در گفت وگو با ايسنا در 
مورد ضرورت مشاركت در انتخابات اظهار كرد: بي توجهي به مشاركت 
در انتخابات در يك كشور، براي كشور خسارت بار است. حضور گسترده 
مردم به عنوان حاميان اصلي نظام همواره در رأس ارزيابي هاي دشمنان 
قرار دارد. هر چند مردم در مناس��بت هايي مثل 22 بهمن، روز قدس 
و.. . حضور خود را نشان مي دهند اما حضور مردم در انتخابات منحصر 
به فردتر از بقيه اس��ت. نماينده مردم خمين در مجلس با بيان اينكه 
تشويق مردم به مش��اركت بايد از سوي نخبگان سياس��ي آغاز شود، 
گفت: مشاركت گس��ترده يكي از عناصر انتخابات مطلوب است و اين 
مهم ارتباطي به اين ندارد كه چه كسي و از چه حزب سياسي و جناحي 
در انتخابات پيروز شود. مشاركت گسترده ميزان حساس بودن مردم 

نسبت به سرنوشت سياسي كشور را نشان مي دهد. 
اين عضو كميس��يون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 
مجلس، عملكرد مسئوالن را در ميزان مش��اركت تأثيرگذار دانست و 
افزود: مس��ئوالن وظيفه دارند به عوامل مؤثر در مشاركت مردم توجه 
كنند. بعضي از بي تدبيري ها و خيانت ها باعث ش��ده كه مردم در صف 
مرغ، تخم مرغ و روغن بايستند و در تهيه كاالهاي اساسي رنج بكشند و 

نتيجتاً نسبت به انتخابات دلسرد شوند. 
نظري ضمن تأكيد به »پيشگيري از مواردي كه باعث كاهش مشاركت 
مردم مي ش��ود« گفت: اظهارات بعضي از مسئوالن باعث بي اعتمادي 
مردم به انتخابات مي شود. بسياري از مردم با شنيدن بعضي اظهارات 
مأيوس كننده از ش��ركت در انتخابات امتناع مي كنن��د. فرض كنيد 
ش��خصي بگويد ش��وراي نگهبان بايد اجازه دهد انتخابات آزاد برگزار 
شود يا مسئولي در مورد قانوني بودن يا نبودن انتخابات سخني بگويد، 
اين اخالقي نيست كه وقتي جناح خاصي قدرت را در دست دارد، همه 
چيز قانوني است اما به محض اينكه قدرت را از دست مي دهند، اصل 

انتخابات را تخريب كنند.

سعيد همتي
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