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كدام تحريم برداشته شد؟

روح اهلل نخعي در گزارشي پيرامون ادعاي 
آزاد ش��دن پول ه��اي اي��ران از س��وي 
كره جنوبي و ادعاي انتقال آنها در روزنامه 
شرق نوشت: آيا بخشي از تحريم ها برداشته شده اند؟ آيا با موافقت امريكا 
پول هنگفت��ي در راه ايران اس��ت؟ اواخ��ر هفته گذش��ته خبري در 
رسانه هاي ايران پيچيد و ناظران و فعاالن سياسي نيز به تحليل، بررسي 
و واكن��ش ب��ه آن پرداختن��د. اين خب��ر ش��ايد در ن��گاه اول خبري 
اميدواركننده نسبت به روند گفت وگوهاي وين براي احياي برجام به 
نظر مي رسيد، اما بررس��ي محتواي آن در هر قدم، ترديد به صحت و 

مستندبودن آن را بيشتر مي كرد. 
تقريباً در هر بند از اين خبر، نكته اي بود ك��ه توجه ها را به خود جلب 
مي كرد. در واقع مسئله از تيتر خبر شروع مي شد؛ جايي كه ادعا مي شد 
بخشي از تحريم ها با معافيت مواجه ش��ده اند، اما در متن خبر توضيح 
داده مي شد كه تنها اجازه انتقال مبلغ محدودي مربوط به تعامالت بين 
ايران با دو كشور آسياي شرقي داده شده است. مشخص نيست چگونه 
اجازه انتقال يك مبلغ مشخص در خارج از ايران از نقطه اي به نقطه اي 

ديگر، معافيت تحريم خوانده مي شود؟
در بخشي ديگر از اين گزارش با انتقاد از بي اطالعي چهره ها نسبت به 
اين مطلب آمده است:هم اكنون در فضاي شبكه هاي اجتماعي، برخي 
خبرنگاران در حوزه هايي غير از ديپلماس��ي و بلكه برخي خبرنگاران 
ديپلماسي، در كنار چهره هاي سياسي و كاربران غيررسانه اي، نه تنها 
هيچ كدام از اين سؤاالت را بررس��ي نكرده اند و داده هايي فراتر از متن 
خبر را در نظ��ر نگرفته اند، حتي متن خب��ر را نيز نديده اند و ش��اهد 
واكنش هايي هستيم به پولي كه قرار است به دست ايران برسد و اينكه 

حال دولت با آن پول چه كار خواهد كرد. 
........................................................................................................................

كابينه متعادل از نگاه اصالح طلبان
محمود صادقي فعال سياسي اصالح طلب در 
روزنامه آرمان ملي نوشت: مقام معظم رهبري 
بار ها گفتند كه بايد به آرمان ها با واقعيت نگاه 
كرد. آرمان ها، ارزش ه��ا و ايدئولوژي خوب 
هس��تند، اما وقتي آنها روي واقعيت ها س��ايه مي اندازند، مشكل س��از 
مي شوند، بنابراين اگر دولت آقاي رئيسي نتواند مسئله تحريم ها را حل 
كند، ممكن است با  توجه به اينكه ساير اجزاي نظام نيز همراهي كنند، 
گشايش هايي ايجاد شود، اما اين گشايش ها در دراز مدت نخواهد بود. به 
هر ترتيب به نظر مي آيد كه آقاي رئيسي اگر حقيقتاً از مشاوره هايي كه در 
حوزه ه��اي مختلف از نخب��گان و صاحبنظ��ران مي گيرد، به  درس��تي 
بهره برداري كند، طبيعتاً به اين نتيجه خواهد رسيد كه كابينه اي متعادل 
را انتخاب كند، لذا اگر اين اتفاق رخ دهد، مي توان به حل مشكالت كشور 
اميدوار بود اما اگر در بخش هاي اقتصادي از اشخاص غيرمجرب استفاده 
شود يا اشخاصي كه بعضاً در گذشته تجربه ناموفقي داشتند، طبيعي است 
كه مش��كالت حل نخواهد ش��د. آنچه مسلم اس��ت در حوزه اقتصادي 
مشكالت مان ساختاري است و اگر به صورت كلي و ساختاري حل نشود 
نمي توان اميدوار بود كه با صرف تغيير اشخاص مشكلي حل شود و بايد 

ساختار ها اصالح شوند. 
........................................................................................................................

مداحي مسبب وضع موجود در مدح خود
س��يد محم��د بحريني��ان در مطلبي 
پيرامون ادعاهاي دولت های يازدهم و 
دوازدهم در روزنامه رسالت نوشت: اگر 
مختصات ايران ۱۴۰۰ را مدنظر قرار دهيم، با دولتي مواجهيم كه در اغلب 
حوزه هاي حكمراني شكست خورده است. در دو س��ال ابتدايي، كشور را 
معطل امضاي برجام كرد و شش سال پيش در چنين روزهايي سرانجام كار 
به مرحله امضا رس��يد. پس ازآن دو س��ال معطل اج��را بوديم ت��ا نهايتاً 
رئيس جمهور سابق امريكا رس��ماً از برجام خارج شد و ازآن پس تا همين 
امروز، منتظر احياي برجاميم. در بعد اقتصادي، دولت با بدهي سنگين به 
بانك مركزي، سازمان هاي بازنشس��تگي، صنعت برق و برخي حوزه هاي 
ديگر، دستاوردي جز بدهي و ورشكس��تگي به دولت بعد تحويل نداده و 
رئيس دولتي كه مي گفت خزانه خالي تحويل گرفته ايم، با انبوه بدهي، عماًل 
خزانه منفي تحويل دولت بعدي داده است. سقوط وحشتناك ارزش پول 
ملي، نصف ش��دن س��رمايه ميليون ها ايراني در بورس، رش��د بي سابقه 
نقدينگي و پايه پولي، تورم افسارگسيخته اي كه تنها در سال قبل حدوداً 
دو برابر پيش بيني بانك مركزي بود، كمياب شدن و ناياب شدن برخي اقالم 
موردني��از م��ردم، بي ثباتي در بازار، س��قوط رش��د اقتص��ادي و كاهش 
س��رمايه گذاري، تنها چند برگ از دفتر هشت  س��اله دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم است. در بعد اجتماعي و فرهنگي، بر اساس پيمايش هاي موجود، 
باالترين س��طح نارضايتي از دولت هاي چند دهه گذشته به نام اين دولت 
ثبت شده و كاهش س��رمايه اجتماعي جريان حاكم بر دولت، در انتخابات 

اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ خود را به خوبي نشان داده است. 
همه اينها در حالي است كه دولتمردان و مسببان اين وضعيت، تقريباً 
هر هفته در مدح خود و دولتشان س��خن مي گويند و همچون مواضع 
چند روز پيش رئيس جمهور، دوران تصدي خود را، سال هاي طاليي 
ايران در ۵۰ سال گذشته مي دانند. مي گويند اگر ما نبوديم قيمت دالر 
چند برابر مي ش��د، ابرتورم پيش مي آمد و قحط��ي فراگير رخ مي داد. 
گزاره هاي پيش گفته، هرچند عجيب اما عيناً برگرفته از سخنان آقايان 

روحاني، جهانگيري، همتي و نوبخت است. 
........................................................................................................................

ناطق نوری: قاعده بازی را بلد نيستيم
روزنامه اعتماد در مطلبي با تحليل گفت و گوي 
اخير ناطق نوري ب��ه بهانه چهلمين س��الروز 
درگذش��ت مرحوم محتش��مي پور مهم ترين 
بخش اين گفت و گو را مربوط به مشكالت حكمراني كشور مي داند و به 
نقل از ناطق نوري مي نويسد: »من معتقدم مشكل كشور در زمينه نوع 
اجراي دموكراسي است. يك موقعي سالي يك انتخابات بود و بعداً ادغام 
شد و دو سال يك بار انتخابات برگزار مي شود. اين مراجعه به آراي مردم 
و دموكراسي اس��ت اما من قائل هس��تم كه دموكراس��ي ابزار دارد. ما 
دموكراسي را به كشورمان آورده ايم ولي ابزارش را نداريم، ابزارش حزب 
است. ما ۲۵۰ حزب رسمي ثبت نام كرده در وزارت كشور داشتيم. مقام 
معظم رهبري يك موقع��ي فرموده بودند اينها حزب نيس��تند و قبيله 
هس��تند.« او مي گويد: »دموكراس��ي حزب مي خواهد، چون مردم در 
همه چيز كارشناس نيستند.« ناطق نوري همچنين گفته است: »مشكل 
بعدي ما اين اس��ت كه قاعده بازي را هم بلد نيس��تيم. دني��ا هم ابزار 
دموكراس��ي را دارد و ه��م قاع��ده اش را بلد اس��ت، يعن��ي اگر حزب 
جمهوريخواه يا دموكرات در امريكا برنده شد، قاعده بازي اين است كه 
رئيس جمهور از حزبي اس��ت ك��ه اكثري��ت را آورده و وزرا و معاونان و 
مشاوران رئيس جمهوري از همين حزب هستند اما ديگر به پايين تر از 
وزير و معاون و مشاور رئيس جمهوري دست نمي زنند و از آنجا پايين تر 
به »كارشناس« مراجعه مي كنند و فرقي ندارد كه اين كارشناس چپ 
يا راست باشد يا فرهنگ حاكم است يا قانون دارند.« او توضيح مي دهد: 
»ما نه ابزار دموكراسي را داريم كه احزاب قوي است و نه قاعده بازي را 
بلد هستيم. اصالح طلب روي كار مي آيد و تمام اصولگرايان در هر جايي 
كه هستند تا مسئوالن روستاها را هم عوض مي كند و اصولگرا سر كار 
مي آيد و تمام كارشناسان اصالح طلب را عوض مي كند، بنابراين بعد از 
۴۲سال ما نمي توانيم مثل آنها ش��ويم. بايد از بدنه كارشناس استفاده 

كنيم و نگوييم اين چپ و اين راست است.«
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وزارت امور خارج�ه امري�كا در جديدترين 
اقدام با ارسال ابالغيه اي به كنگره اين كشور 
كه به امض�اي وزي�ر خارجه امريكا رس�يده 
»انتقال وجوه ايران در حس�اب هاي محدود 
شده به صادركنندگان در ژاپن و كره جنوبي« 
را مجاز دانسته است. معافيت تحريمي موجود 
وزارت خارجه اي�االت متحده اجازه مي دهد 
پول هاي ايران كه در نتيجه تحريم هاي امريكا 
مسدود شده بود، بدون نقض قانون در اختيار 
برخي ش�ركت هاي كره جنوبي و ژاپني قرار 
بگي�رد. بس�ياري از سياس�تمداران داخلي 
اقدام اخير امري�كا را يك نمايش براي تغيير 
محاس�بات طرف ايراني ارزيابي مي كنند تا 
در صورت از س�رگيري مذاك�رات احتمالي 
ميان امريكا و ايران درباره احياي برجام، يك 
امتياز مثبت براي رفع اختالفات به شمار آيد. 
لزوم اثبات حس��ن نيت امريكايي ه��ا براي آغاز 
دوباره مذاكرات في مابين مش��روط به شرايط 
عقالني و عيني است كه بخش��ي از اين شرايط 
طي ماه هاي اخير بارها توس��ط مقامات ارش��د 
دولتي در تريبون هاي رسمي عنوان شده است و 
بديهي ترين آن برداشتن تحريم هاي بعد از روز 
امضاي برجام است كه توسط دولت هاي باراك 

اوباما و دونالد ترامپ اعمال شده است. 
  خرما بر نخيل!

در حالي امريكا اي��ن فرص��ت را در اختيار دو 
كش��ور مذكور قرار داده اس��ت تا در يك بازه 
زماني ۹۰روزه بخشي از دارايي هاي بلوكه شده 
ايران در كشورهاي خود را آزاد كنند كه ابالغيه 
فوق يك تبصره مهم و اساسي دارد و آن اينكه 
پول هاي آزادسازي ش��ده دراختيار ايران قرار 
نمي گيرد بلكه به ش��ركت هاي كره اي و ژاپني 
پرداخت مي ش��ود كه به ايران كاالهايي را كه 
در ليس��ت تحريمي قرار نداشته بفروشند. اين 
بدان معناس��ت كه ايران كم��اكان هيچ گونه 

دسترسي به پول هاي بلوكه ش��ده خود ندارد 
و تنها مي تواند نظاره گر باش��د كه شركت هاي 
كره اي و ژاپن��ي با چه كيفيت��ي در اين پول ها 
دخل و تصرف مي كنند! اين بدان معناست كه 
آزادسازي پول هاي ايراني بيشتر از آنكه به نفع 
طرف ايراني باشد به نفع شركت هاي كره اي و 
ژاپني است كه مي توانند به راحتي و بدون فراغ 
بال طلب خود را از ايران وصول كنند بدون آنكه 
به كسي يا مرجعي پاس��خگو باشند. مضاف بر 
اينكه اقدام فوق به نوعي اين جبر را براي طرف 
ايراني ايجاد مي كند كه برخي از واردات خود را 
از شركت هاي كره اي و ژاپني صورت دهد و اين 
محدود كردن اختيار قانوني ايران در تعامالت 

مالي است. 
اگر چه برآورده��ا حكاي��ت از آن دارد كه بالغ 
بر ۱۵ ميليارد دالر منابع بلوكه ش��ده بر اساس 
تصميم اخي��ر امريكايي ها آزاد خواهد ش��د كه 
بانك مركزي در س��ال ۱3۹۹ حدود ۹ ميليارد 
دالر ارز به كاالهاي اساس��ي اختص��اص داده، 
مضاف بر آنكه منابع مالي موجود در كره حدود 
۷ ميليارد دالر است كه ناش��ي از فروش نفت و 
ميعانات گازي ايران در دوران رياست جمهوري 
ترامپ بوده كه در كره جنوبي بلوكه شده است. 
اقدام اخير امريكا را بسياري از نمايندگان مجلس 
برنتابيده اند و آن را يك اق��دام حداقلي ارزيابي 
مي كنند و معتقدند اياالت متحده امريكا براي 
جبران اقدامات گس��ترده ضدايراني خود طي 
شش سال بعد از برجام بايد گام هاي اساسي و نه 

ويتريني بردارد. 
  دارايي هاي ايران زماني آزاد اس�ت كه 

اختيارش دست خودش باشد 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر 
در مجلس با اش��اره به آزادس��ازي بخش��ي از 
دارايي هاي ايران در كره و ژاپن از س��وي امريكا 
گفت: آزادس��ازي دارايي هاي ايران زماني است 

كه دارايي هاي آزاد ش��ده در اختيار كش��ور ما 
باشد. طبق اعالم رسمي مقامات امريكايي  اين 
دارايي ها آزاد شده اما نمي تواند به ايران انتقال 
يابد و تنها شركت هاي كره اي و ژاپني مي توانند 

از آن استفاده كنند. 
عض��و هيئت رئيس��ه مجل��س اظهار داش��ت: 
دارايي هاي كشور ما در كره و ژاپن آزاد شده و در 
اختيار شركت هاي اين دو كشور قرار گرفته است 
تا كاالها و محصوالت خود را بدون هيچ زحمت 
و به دور از هر بازار رقابتي به ايران بفروشند. اين 
اقدام نه تنها آزادسازي دارايي ها نيست بلكه به 
معناي اين است كه دارايي هاي ايران در اختيار 

كشورهاي ديگر قرار داده شده  اند. 
وي در ادام��ه گفت وگوي خود با ف��ارس افزود: 
مقامات سياس��ت خارجي ما بايد نسبت به اين 
نحو آزادس��ازي دارايي هاي ايران هوش��مندانه 
برخ��ورد كنن��د و آن را به هيچ وج��ه به عنوان 
آزادسازي دارايي هاي كشورمان از طرف غربي 
قبول نكنند چراكه اين اقدام همانطور كه گفتم 
آزادسازي دارايي هاي ما نيست بلكه دارايي هاي 
كشورمان در كره و ژاپن در اختيار اين دو كشور 
قرار گرفته است نه در اختيار ما و از سوي ديگر 
مقامات سياست خارجي ما بايد واكنش الزم را 
نسبت به اين اقدام نش��ان دهند كه دارايي هاي 
كش��ور ما در اختيار دو كش��ور ديگر قرار داده 

شده است. 
  مثبت ش�مردن اقدام اخي�ر امريكا در 

قبال پول هاي ايران خامي است 
س��يامك مره صدق، نماينده ايرانيان كليمي در 
مجلس نيز گفت: اين قبيل اقدام��ات امريكا را 
هيچ وق��ت نمي توان به عنوان ي��ك قدم مثبت 
ارزيابي كرد. امريكا پول ملت ايران را مدت هاست 
بلوكه كرده و اين بلوكه دارايي ها آنقدر بوده كه 
سود آن بس��يار باالس��ت و حال هم كه بخشي 
از اين دارايي ها آزاد شده مس��تقيماً در اختيار 

ملت ايران قرار نگرفته است. اين نوع آزادسازي 
دارايي هاي ملت ايران در واقع منت گذاش��تن 
بي دليل اس��ت كه در اصل اين پ��ول در اختيار 
ملت ايران ه��م قرار نگرفته بلك��ه در اختيار دو 
كشور كره و ژاپن قرار گرفته كه شركت هايشان 

به ايران كاال بفروشند. 
اين نماينده در ادامه افزود: اين اقدام امريكا تحت 
عنوان آزادسازي بخشي از دارايي های ايران در 
واقع مجبور كردن كشور ما به خريد كاال از كره 
و ژاپن است. اين اقدام چيزي جز زير پا گذاشتن 
اولي��ن و ابتدايي ترين حقوق مال��ي و اقتصادي 

ملت ايران نيست. 
نماينده ايرانيان كليمي در مجلس دهم افزود: 
اينكه دارايي هاي ما را در اختيار كشور ديگري 
قرار دهند و م��ا را وادار به خري��د از آن كنند و 
كساني در داخل كش��ور باور كنند كه اين اقدام 
يك اقدام مثبت اس��ت، نش��ان دهنده خامي و 

ناپختگي است. 
س��يد محمود نبويان، نماينده مردم تهران هم 
گفت: مردم ايران بدانند كه آزادسازي ظاهري 
دارايي هاي ايران در اين كشورها هيچ ربطي به 
لغو تحريم ها ندارد، چراكه نه سوئيفتي باز شده و 
نه تحريم بانكي لغو شده و نه چيز ديگر، بلكه به 
بانك هاي كره اي و ژاپني اجازه داده شده است 
بخشي از دارايي هاي بلوكه شده ايران را به جاي 
ديگر انتقال دهند. وي افزود: به دليل تحريم هاي 
بانكي، ش��ركت هاي كره اي ك��ه كاالهايي را به 
ايران فروخته بودند نمي توانس��تند وجه آن را 
دريافت كنند و پول ه��اي فروش نفت ما به كره 
نيز در بانك هاي اين كش��ور بلوكه شده بود، به 
همين خاطر مقامات كره اي نشس��ت هايي را با 
مقامات امريكايي داشتند تا بتوانند پول هاي ما 
را كه در كشورشان بلوكه كرده و دزديده بودند 

در اختيار شركت هايشان قرار دهند. 
وي اف��زود: اي��ن اقدام ب��ه معناي آزادس��ازي 
دارايي هاي ما نيس��ت و نبايد ما تحت تأثير آن 
قرار گيريم بلكه اجازه اي اس��ت ك��ه امريكا به 
كره داده تا بخشي از دارايي هاي ايران را بردارد 
و دراختيار ش��ركت هاي كره اي ق��رار دهد و نه 

چيز ديگر. 
   حسن نيت واقعي لغو تحريم هاست

همانطور كه گفته شد اقدام امريكا كه به نفع دو 
كشور ژاپن و كره جنوبي بايد قلمداد شود، تنها 
يك شوي سياسي با هدف تغيير محاسبات طرف 
ايراني اس��ت آن هم در ش��رايطي كه مذاكرات 
وين بعد از شش دور نشس��ت فشرده و به دليل 
مالحظات امريكايي درب��اره دولت آتي ايران به 
بن بست رسيده است. فضاي انسداد ايجاد شده 
نياز به اقدامات تحريك آميز و شوك آوري دارد 
كه مي تواند فضاي تعامالت آتي را بهبود بخشد 
و مانع از برداشتن پلمب صنعت هسته اي شود. 
اقدامات نمادين كنوني را بايد در مقابل انبوهي 
از اقدامات ضدايراني كه از جمله آن مي توان به 
وضع تحريم هاي گس��ترده ضدانساني در طول 
شش سال بعد از برجام اشاره كرد، قرار دهيم تا 
درك بهتري از سطح و گستره خوي ضدايراني 
امريكايي به دست آوريم. بر همين اساس آنچه 
حسن نيت امريكايي را به اثبات مي رساند لغو و 
نه تعليق تمام تحريم هاي ضدايراني است كه بعد 

از روز امضاي برجام اعمال شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان:
نظارت شوراي نگهبان بر افراد 

تأييدصالحيت شده نيازمند قانون است
نظارت ش�وراي نگهب�ان بر عملك�رد افراد تأييدصالحيت ش�ده 
در ط�ول دوره خدمتش�ان، نيازمن�د قانونگ�ذاري اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني ش��وراي نگهبان، هادي طحان نظيف، 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان گفت: اگر بخواهيم در م��ورد عملكردها 
صحبت كنيم بايد درب��اره صالحيت ه��ا و مأموريت ها صحبت كنيم. 
شوراي نگهبان طبق قانون اساسي وظايف مختلفي را بر عهده دارد كه 

شامل نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس است. 
وي افزود: ش��وراي نگهبان از اين حيث مصوبات مجلس را بررس��ي 
مي كند كه اين مصوبات خالف شرع و قانون اساسي نباشند و اين كار 
به صورت مستمر توسط ش��وراي نگهبان انجام مي شود و ما حداقل 
هفته اي يك يا دو جلسه براي اين موضوع داريم و البته مي بينيم كه 
اين صالحيت و مأموريت ش��وراي نگهبان كمتر م��ورد توجه مردم و 
رسانه ها قرار مي گيرد، اما آنچه مسلم است اين است كه دقت شوراي 
نگهبان در مصوبات مجلس، باعث مي شود مصوبات قابل اجراتر و حق 
مردم نيز رعايت شود. سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سؤالي 
درباره نظارت شوراي نگهبان بر عملكرد افراد تأييد صالحيت شده در 
طول دوره خدمت شان، اظهار داشت: اين موضوع در سياست هاي كلي 
انتخابات كه توسط مقام معظم رهبري ابالغ ش��ده، مورد اشاره قرار 
گرفته است و طبيعتاً اجراي آن نياز به قانونگذاري دارد. اين نظارت، 
موضوع با اهميتي است كه اميدواريم مجلس محترم مقداري جزئي تر 

به قانونگذاري در اين مورد بپردازد. 
........................................................................................................................

 ميرسليم: برجام با سياستمداران 
غرق در تبختر امريکا احيا نمی شود 

اينك�ه  بي�ان  ب�ا  90مجل�س  اصل كميس�يون  عض�و 
دول�ت روحان�ي چ�اره اي ج�ز آوي�زان ش�دن ب�ه اباطي�ل 
برج�ام ن�دارد، تأكي�د ك�رد ك�ه اص�رار دول�ت ب�ر ادام�ه 
مذاك�رات، فق�ط ب�راي موج�ه جل�وه دادن خ�ود اس�ت. 
سيد مصطفي ميرسليم، عضو كميسيون اصل۹۰ مجلس در گفت وگو 
با مهر با انتقاد از آخرين گزارش برجامي وزارت امورخارجه به مجلس 
گفت: راهبرد دول��ت يازدهم و بعد از آن دولت فخيم��ه دوازدهم، به 
دنبال چاره جويي براي تحريم ه��ا با مبادرت به مذاكره مس��تقيم با 
امريكا بود تا بتواند به خام فروشي نفت بپردازد و كشور را مانند دوران 

طاغوت اداره كند. 
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت تدبير متأسفانه عماًل 
آمادگي و صالحيت اجراي سياس��ت هاي بيس��ت وچهارگانه اقتصاد 
مقاومتي را از خود نشان نداد و اغلب فرصت هاي هشت ساله كشور را 
به نابودي كشاند و امروز دستاورد قابل دفاعي ندارد جز آويزان شدن 

به اباطيل برجام. 
عضو كميسيون اصل۹۰ مجلس تأكيد كرد: مذاكرات اخير نيز بي فايده 
بوده، زيرا امريكا هنوز خوي استكباري خود را به رغم شكست هايي كه 
از ما در ميدان خورده رها نكرده است و اصرار دولت بر ادامه مذاكرات، 
در اين آخرين روزه��اي عمر بي ثمر خود كه ج��ز فالكت براي مردم 
شريف ما نتيجه اي نداشته، فقط براي موجه جلوه دادن خود است. خدا 
مي داند چقدر بايد زحمت كشيد تا كشور را بتوان از اين ركود تورمي 

و آثار مخرب آن خارج كرد. 
مير سليم با اش��اره به اظهارات ظريف در آخرين گزارش برجامي 
مبني بر اينكه »قهرمانان تاريخي بيشتر جوامع انساني، جنگاوران 
و مبارزان ميدان نبرد بوده اند و نه كنش��گران عرصه ديپلماس��ي، 
تفاهم و مصالحه« گفت: دس��تاورد جانفشاني س��ردار سليماني و 
همرزمانش نه فقط براي ما كه براي جهانيان ارزش��مند و بي نظير 
است و در مقابل آن دستاورد، طبيعي اس��ت كه برخي مسئوالن 
احساس تحقير و س��عي كنند رفتار مبتني بر راهبرد غلط خود را 
توجيه كنند. كميسيون امنيت ملي با اين رفتار نادرست برخورد 

قاطع خواهد كرد. 
نماينده مردم تهران با اش��اره به تالش هاي ظريف در اين گزارش براي 
احياي برجام اظهار داشت: برجام قابل احيا نيست، زيرا سياستمداران 

امريكايي در تبختر خود غرق هستند. 
وي تأكيد كرد: دولت آينده بر مبناي اعتقاد ب��ه كرامت ايرانياني كه 
با انقالب اسالمي خود پايه هاي اس��تكبار را به لرزه درآوردند و نيز با 
حفظ عزت ميهن اسالمي، آنچه را وفق مصلحت نظام مقدس ماست 
در مذاكرات دوجانب��ه و چندجانبه و بين المللي خود ب��ا اقتدار تمام 
پيش خواهد ب��رد و وقعي به ادعاه��اي پوچ غرب گراي��ان و مدافعان 
و هوادارانش��ان كه حس��رت كاسه ليس��ي امريكايي ها را مي خورند، 

نخواهد نهاد.
........................................................................................................................

حضور ناوگروه ايران در اقيانوس اطلس 
نشان دهنده اوج توانمندي ارتش است

نماين�ده م�ردم س�ميرم در مجل�س اعتق�اد دارد حض�ور 
اوج  نش�ان دهنده  اطل�س  اقيان�وس  در  اي�ران  ناوگ�روه 
ق�درت، توانمن�دي و اس�تقامت دالورم�ردان ارت�ش اس�ت. 
اصغر س��ليمي در گفت وگو با خانه ملت در خص��وص اهميت حضور 
ناوگروه ني��روي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اس��المي ايران در 
اقيانوس اطلس، گفت: حضور در آب هاي آزاد مطابق قوانين بين المللي 

حق كشورمان است و ايران در اين مسير با اقتدار گام برمي دارد. 
نماينده مردم س��ميرم در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
نخستين بار شاهد حضور ناوگروه ايران در اقيانوس اطلس هستيم 
كه امري قابل تامل است، اظهار كرد: در واقع طي اين مسير طوالني 
و انجام مأموريت هاي محوله نش��ان دهنده اوج قدرت، توانمندي و 

استقامت دالورمردان ارتش  ايران است. 
وي با اشاره به اينكه توانمندي دريايي ايران مي تواند منجر به تقويت 
توسعه ديپلماسي دريايي با همسايگان و حتي ديگر كشورهاي دنيا 
شود، ادامه داد: به عبارتي داش��تن مرزهاي آبي مشترك مي تواند 
فرصتي براي نزديك ش��دن كش��ورها به يكديگر باشد و توانمندي 

دريايي اين مهم را تقويت مي كند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم افزود: بايد يادآور شد طي چند 
مدت گذشته شاهد افزايش راهزني هاي دريايي بوده ايم اما حضور 
ناوگروه هاي ايراني موجب ش��د امنيت خط��وط مواصالتي دريايي 

كشورمان حفظ شود. 
عضو مجمع نمايندگان اس��تان اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: بدون ش��ك بايد اذعان كرد توانمندي و ظرفيت 
دريايي كشورمان موجب هراس كش��ورهاي غربي شده و اين مهم 

سبب افزايش ثبات امنيت شده است.

آزادسازي نمايشي پول هاي بلوكه شده ايران، پاس گل امريكا به شركت هاي كره جنوبي و ژاپني

 پيش شرط اثبات حسن نيت امريکا
لغو تحريم هاي ضدايراني است

بهارستان

تع�دادي از نماين�دگان از وزراي جه�اد 
كش�اورزي، صمت و رئي�س بانك مركزي 
به دليل ع�دم اجراي قواني�ن براي تأمين 
خوراك دام به قوه قضائيه شكايت كردند. 
عليرضا نظري، نماينده خمين در گفت وگو با 
مهر با اشاره به مش��كالت دامداران در تأمين 
خوراك دام گفت: صنعت دامپروري به طور 
مس��تقيم با س��فره مردم در ارتباط اس��ت و 
هرگونه آسيب به اين صنعت، باعث افزايش 
هزينه هاي خانواده ها مي شود. عضو كميسيون 
كشاورزي مجلس ادامه داد: دامداران به علت 

عدم توانمن��دي مالي جهت تأمي��ن آذوقه، 
دام هاي مول��د و صغير خود را به كش��تارگاه 
مي برن��د. اين رون��د در آينده اي ن��ه چندان 
دور موجب افزايش بي رويه قيمت گوش��ت و 
محصوالت لبني می ش��ود و در صورت عدم 
مديريت صحيح، كشور را از مسير خودكفايي 

به مسير واردات هدايت مي كند. 
وي با اش��اره به مكاتبات متع��دد مجلس با 
دول��ت و وزارت جهاد كش��اورزي براي رفع 
مش��كالت دامداران اظهار داشت: دامداران 
كشور نيازمند حمايت جدي دولت مي باشند 

اما متأسفانه شرايط نشانگر آن است كه توجه 
جدي ب��ه مطالبات و مش��كالت اين صنعت 

وجود ندارد. 
نظري ناكارآمدي مدي��ران در وزارت جهاد 
كش��اورزي، وزارت صمت و بانك مركزي را 
عامل معض��الت عظيم دام��داران و نابودي 
زندگ��ي و كس��ب و كار آنها خوان��د و گفت: 
تع��دادي از نماين��دگان طبق م��اده ۲3۴ 
آيين نامه داخلي از وزارت جهاد كش��اورزي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئيس بانك 

مركزي به قوه قضائيه شكايت كردند. 

عضو كميسيون كش��اورزي مجلس در مورد 
جزئيات اين ش��كايت گف��ت: نمايندگان در 
مورد نق��ض و اجراي ناقص، قانون تش��كيل 
وزارت جهاد كش��اورزي، قانون نظام جامع 
دامپروري كش��ور، قانون افزايش بهره وري 
بخش كشاورزي، قانون اصالح قانون تضمين 
خريد محصوالت كشاورزي در مورد قيمت 
گذاري، تأمين نهاده هاي دامي، عدم حمايت 
از دامداران، از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس بانك مركزي 

به قوه قضائيه شكايت كرده اند.

شكايت مجلس از رئيس بانك مركزي و 2 وزير
ناكارآمدی مديران جهادكشاورزی، صنعت و بانك مركزی علت مشكالت دامداران كشور است

سعيد همتي
   گزارش   یک

عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس:

پاسخگويي دولت به تذكرات نمايندگان  چالش ها ميان 2 قوه را كاهش مي دهد
عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس معتقد است مسئوالن 
بايد بدانند پاس�خي كه به تذك�رات كتبي و ش�فاهي نمايندگان 

مي دهند در واقع پاسخ به درد و مشكالت مردم است. 
حس��ين حس��ين زاده در گفت و گو با خانه ملت، تأكيد كرد: تذكرات 
شفاهي و كتبي نمايندگان به مسئوالن اجرايي كشور يكي از ابزارهاي 
نظارتي و يكي از ساده ترين راه ها براي آگاه سازي مسئوالن دولت و وزرا 

درباره مشكالت موجود است. 
نماينده مردم الرستان در مجلس شوراي اسالمي در ادامه با بيان اينكه 
از ابتداي مجلس تا كنون ده ها تذكر به مسئوالن اجرايي كشور داده ام 
اما پاسخي داده نمي شود، عنوان كرد: از آن باالتر حتي وزرا هم به طرح 

سؤاالت به درستي پاسخ نمي دهند. 
وي در ادامه با ذكر مثالي عنوان كرد: معتقديم صنعت را نبايد سياسي 
كرد اما بايد سياست صنعتي داشته باش��يم، با اين حال در اين زمينه 
دولت هيچ اقدام قابل توجهي نداش��ته كه بارها در اين خصوص تذكر 

داده ايم و هيچ پاسخي ارائه نشده است. 
حسين زاده در ادامه با بيان اينكه نمايندگان تحت فشار افكار عمومي 
هستند تا مشكالت را از سوي مسئوالن پيگيري كنند، اظهار داشت: 
نمايندگان براي پيگيري و حل مشكالت مردم به صورت مداوم تذكر 

مي دهند و مشكل شخصي با مسئوالن ندارند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم همچنين به مثال ديگري در حوزه 

انتخابيه خود اش��اره و بيان كرد: براي احداث زمين ورزشي از بودجه 
نفتي مصوبه اي گرفته ايم اما دولت آن را اج��را نمي كند و به تذكرات 
در اين خصوص هيچ واكنشي نشان نمي دهند، لذا بايد اقدامي شود تا 

دولت نسبت به تذكرات پاسخگو باشد. 
عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي در پايان با 
بيان اينكه پاسخگويي شفاف دولت به تذكرات نمايندگان از چالش هاي 
ميان اين دو قوه مي كاهد، خاطرنشان كرد: الزم است سامانه اي براي 
ارائه پاسخ از سوي دولت ايجاد شود و مسئوالن بدانند پاسخي كه به 
تذكرات كتبي و ش��فاهي نمايندگان مي دهند در واقع پاسخ به درد و 

مشكالت مردم است.

   خبر


