محسن هاشمی آواربرداری از خرابه
اصالحات را به رئیسی سپرد!

بعد از دولت برآمده از رأي اصالحطلبي ،بعد از
آنكه هشت سال پر از چالش و تنش و اضطراب
را براي جامع��ه رقم زدهان��د و انواع و اقس��ام
مشكالت اقتصادي را به كشور تحميل كردهاند در گفتوگوها و اظهار
نظرات خود به گونهاي موضعگيري ميكنند كه انگار نه انگار وضعيت
فعلي نتيجه تفكر وابستهگرايي اين جريان در عرصه كشورداري است.
محسن هاشمي ،در يادداشتي كه روز گذشته در روزنامه اعتماد چاپ
شده است بدون اشاره به عملكرد دولت متبوع خود مينويسد« :جامعه
و م��ردم ايران در ش��رايط دش��واري ق��رار دارن��د ،معض��ل آب ،عدم
واكسيناسيون ب ه موقع كرونا ،كاهش اعتماد عمومي و بحران معيشتي
از مهمترين مس��ائل امروز جامعه ما هس��تند كه بايد به س��رعت اين
ش��كافها ترميم و بحرانها مديريت ش��وند و اكنون كه هر سه قوه و
نهادهاي حاكميتي يكدست شدهاند ،مانعي براي برونرفت از وضعيت
كنوني وجود ندارد ».محسن هاش��مي همچنين كمترين اشارهاي به
نقش مرحوم هاش��مي رفس��نجاني در روي كارآمدن دول��ت فعلي و
پيامدهاي س��نگين حاصل از چنين حمايتي براي كش��ور نميكند و
مينويسد« :بيمناسبت نيست با توجه به اينكه در سالگرد آخرين خطبه
نماز جمعه آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در س��ال  1388قرار داريم ،به
راهكارهاي ايشان براي حل مشكالت بنيادين جامعه بازگرديم و حتي
اگر امروز هم اين راهكارها پس از گذشت 12سال مورد توجه و اجرا قرار
گيرد ،بخش قابلتوجهي از مشكالت جامعه حل خواهد شد .عصاره و
محور رويكرد آيتاهلل هاشمي رفس��نجاني ،براي حل مسائل جامعه و
حفظ انقالب و نظام ،بازگشت به عقالنيت بود».
رئيس فعلي شوراي شهر در ادامه مينويسد« :كاهش شديد مشاركت
عمومي در دو انتخابات اخير نش��ان ميدهد كه ما نيازمند بازس��ازي
اعتماد اكثريت جامعه نسبت به كارآمدي حاكميت هستيم و اين ترميم
با اقدامات سريع در حوزه سياست خارجي ،واكسيناسيون و معيشت
عمومي ايجاد خواهد شد».
هاش��مي مطالبات گس��ترده بر زمين مان��ده دولت برآم��ده از رأي
اصالحطلبي را از دولت رئيسي مطالبه ميكند و مينويسد« :بازگشت
به برجام در ماه نخست دولت سيزدهم ،تأمين ميزان كافي واكسن از
خارج تا به توليد انبوه رسيدن واكسن توليد داخلي و باز كردن فضاي
فرهنگي و سياسي داخلي كشور براي افزايش مشاركت اجتماعي كه در
سالهاي اخير به پايينترين حد خود رسيده است ،اقدامات اوليه است
كه ميتواند شرايط كشور را ب ه سوي بهبود تغيير جهت دهد .اميدواريم
مسئوالن ارشد كش��ور ب ه ويژه بتوانند از فرصت ايجادشده جهت حل
مسائل مردم بهترين استفاده را حاصل كنند».
........................................................................................................................

دولت سيزدهم؛ فراجناحي يا فراسهامي!

روزنامه خراسان با عنوان دولت سيزدهم؛
فراجناحي يا فراسهامي! نوشت :اقدامات
رئيسجمهورهشتم براي تشكيل كابينه
سيزدهم متفاوت از گذشته در جريان است .آقاي رئيسي هنگام ثبتنام
خود را كانديداي مس��تقل ناميد و پس از انتخابات نيز تمام ستادهاي
انتخاباتي خود را منحل اعالم كرد .سامانه ياران رئيسي براي مشاركت
مردم و نخبگان در معرفي مديران رونمايي ش��د و او ب��ا وزيران فعلي
نشست مشترك برگزار كرد .رئيسي پاي صحبت صاحبنظران و فعاالن
اقتصادي نشس��ت و از وزيران و مس��ئوالن اطالعاتي و امنيتي كشور
خواست از هم اكنون با شناسايي بس��ترها و عوامل فساد ،راهكارهاي
مقابله با ساختارهاي فس��ادزا را پيش از آغاز به كار دولت جديد ارائه
دهند .اين رفتارها نشان ميدهد كه شكلگيري دولت سيزدهم متفاوت
خواهد بود و اين موضوع ميتواند اميد به بهبود اوضاع را افزون كند.
شايد در فقدان فرايند حزبي در انتخابات ايران چارهاي جز اين روشها
نباشد ،چراكه معموالً در كشورهايي كه با دموكراسي اداره ميشوند ،ورود
احزاب بالغ و فراگير در رقابتهاي انتخاباتي موجب ميشود حزب پيروز
رئيسجمهور برگزيده را در تشكيل كابينه ياري كند و البته مسئوليت
قانوني موفقيت يا عدم موفقيت دولت را هم بپذيرد و پاسخگو باشد.
در ش��رايط كنوني و در فقدان احزاب معموالً در ادبيات سياسي ايران از
كابينه «جناحي» يا «فراجناحي» سخن به ميان ميآيد .كابينه جناحي
از شخصيتها ،گروهها و شبه احزاب جبهه پيروز شكل ميگيرد .دوجبهه
سياسي كش��ور -اصولگرايان و اصالحطلبان -از شخصيتهاي سياسي
وگروهها و تش��كلهاي كوچك و بزرگ با ديدگاههاي مشترك كالن ،اما
ساليق متفاوت تشكيل شدهاند ،بنابراين رقابتهاي درون جناحي نيز در
چنين جبهههايي اجتناب ناپذير است ،بنابراين «كابينه جناحي» كابينهاي
برخاسته از سهمخواهي چهرهها ،گروهها و باندهاي جبهه پيروز است كه
در نهايت هم به دلي��ل اختالفات درون جناحي به تش��كيل كابينههاي
ناكارآمد منجر شده است و البته هيچ جبههاي هم مسئوليت كابينه برآمده
ازجناح خودرا برعهده نگرفته و درباره عملكرد آن پاسخگو نيست.
........................................................................................................................

شوراي نگهبان به دنبال افزايش اختيارات؟

روزنامه شرق در شماره روز گذشته خود
يكي از ثابتترين روشه��اي خود براي
بياعتبارسازي نهادهاي انقالبي را بار ديگر
در دس��تور كار قرار داد .اين روزنامه هفتهها بعد از برگزاري انتخابات
رياستجمهوري نيز شوراي نگهبان را رها نساخته و در يادداشت روز
خود تالش كرد اين نهاد را تخريب كند .اين روزنامه با طرح اين سؤال
كه آيا شوراي نگهبان سوداي افزايش اختيارات خود را دارد؟ همزمان
به مجلس يازدهم نيز حمله كرده است و مينويسد« :سؤالي كه از زمان
تشكيل مجلس يازدهم بارها پرسيده ش��ده است .مجلس يازدهم كه
برآمده از انتخاباتي حداقلي با نامزدهايي اصولگراست ،رابطه خوبي با
ش��وراي نگهبان دارد و از هم��ان ابتداي ش��روع ب��ه كار حتي زمان
طرحنويسي هم اول نظر ش��ورا را جويا ميش��د تا مبادا به اين رابطه
دوستي خدشهاي وارد شود ،به درخواست شورا براي افزايش اختيارات
قانوني نه نخواهد گفت اما مسئله مهم اين است كه نفس ايجاد شوراي
نگهبان چه بوده و اكنون چه نيازي به افزايش اختيارات دارد.
اينكه شوراي نگهبان به دنبال نظارت بر عملكرد افراد تأييد صالحيت شده
باش��د ،عالوه بر اينكه خالف قانون اساسي است ،موازيكاري با نهادهاي
نظارتي خواهد بود كه س��ازوكار نظارت را تمام و كم��ال دارند .عملكرد
شوراي نگهبان با  ۱۲عضو كه بارها در بحث بررسي صالحيت نامزدها در
انتخاباتهاي مختلف با نقدهاي جدي مواجه است ،چگونه ميخواهد بر
عملكردها در طول خدمت نظارت كند و از شائبه سياسيكاري دو ر بماند؟
طبق قانون اساسي ايران اين ش��ورا متشكل از شش فقيه و صاحبنظر در
حقوق اسالمي و آگاه از نيازهاي موجود و مسائل روز به انتخاب مقا م معظم
رهبري و شش حقوقدان مسلمان و «متخصص» در بخشهاي مختلف
قانون است كه توسط رئيس قو ه قضائيه و رأي اعتماد نمايندگان مجلس
انتخاب ميشوند و دبير شوراي نگهبان باالترين مقام رسمي اين شوراست
و سالهاست احمد جنتي دبيري آن را بر عهده دارد ،البته شوراي نگهبان
عالقه و خواستي بر تداوم صالحيت خود بر بحث نظارت بر نامزدها دارد و
بارها هم شاهد بودهايم بعد از برگزاري انتخابات و اعالم نتايج نهايي با تكيه
بر نظارت استصوابي نامزد پيروز را مانند ماجراي مين و خالقي ردصالحيت
كرده است .اين در حالي است كه نمايندگان مجلس داراي بازوان نظارتي
مختص خود هستند و اگر نمايندهاي مشكلي داشته كه نبايد وارد مجلس
ميشد ،ميتوانند در گام نخس��ت اعتبارنامه او را تأييد نكنند .در مراحل
بعدي هيئت نظارت بر عملكرد نمايندگان وجود دارد كه ميتواند پرونده
تخلفات را به قو ه قضائيه براي بررسي نهايي ارسال كند.
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خاتمي و روحاني مسئول قتل اصالحات هستند

عضو حزب كارگزاران :اصالحات براي حفظ حيات سياسياش نياز دارد رفتار با مردم و نيز پلن سياسي خود را بازسازي كند
گزارش یک

«مرگ اصالحات صندوقمحور» اصطالحي اس�ت كه سعيد حجاريان،
تئوريسين اصالحطلب پس از باخت اصالحطلبان در انتخابات رياست
جمهوري به كار برد .او پنج روز پس از انتخابات 28خرداد  1400در توئيتي
نوشت« :اصالحات صندوقمحور ُمرد! اما قبل از تدفين شكوهمند بايد
به اتاق تشريح برده ش�ود تا علت مرگ روشن ش�ود .آيا مرگ به علت
كهولت سن بوده اس�ت يا ميتوان ردپاي قاتل يا قاتالني را پيدا كرد؟»
تعبير قاتل براي آن است كه مقصراني غير از خود اصالحطلبان بيابند
اما برخي واكنشهاي اصالحطلبان به شكست خود در انتخابات نشان

حزب كارگزاران سازندگي در سالهاي اخير تالش
كرده اس��ت مرز ش��فاف و معناداري ب��ا تندروهاي
اصالحطلب داشته باشد .هدايت آقايي ،عضو سابق
حزب كارگزاران به «مشرق» ميگويد :اصالحطلبان
بايد تكليف خودشان را با مسئله امنيت ملي ،هويت
اسالمي و معيش��ت مردم مشخص و تالش كنند بار
ديگر اعتماد مردم را نسبت به خودشان جلب كنند.
آقايي ميگويد :اصالحطلبان س��الها خودشان را با
واژههايي چون ليبرالدموكرات و سوسيالدموكرات
سرگرم كردند و از وضعيت زندگي مردم غافل شدند،
انگار فكر ميكردند اينجا انگلستان است كه يك حزب
ليبرال باشد و حزب ديگر محافظهكار ،يكي چپ باشد
و ديگري راست! اين عدم شناخت از جامعه و پرواز در
اوهام اصالحطلبان را غافلگير كرده است.
ما از مردم شكست خورديم!
هدايت آقايي با اش��اره به داليل شكس��ت جبهه
اصالحات در انتخابات ميگويد :اصالحطلبان در
انتخابات از مردم شكست خوردند ،جامعه از جبهه

ميدهد حداقل بخشي از آنان قائل به وجود قاتل بيروني براي اصالحات
نيستند ،از سويي ،سخن يكي از نمايندگان طيف راديكال اصالحطلب
مبني بر «مرگ اصالحات صندوقمحور» نه عليه اصالحطلبان بلكه در
واقع تهديد حاكميت است و برآيند مواضع او نشان ميدهد منظورش
ل پيش خواهند گرفت و چون حاكميت
اين است كه زين پس راهي راديكا 
تن به خواستههاي انتخاباتي آنان نداده است ،ديگر مسير صندوق رأي را
نخواهند رفت و براي تحقق آنچه «تغيير» مينامند ،پي راه ديگري غير
انتخابات هستند .آيا آن راه ديگر خشونتهاي براندازانه نخواهد بود؟

اصالحات انتظاراتي داشت كه اين موارد از سوي
آنها برآورده نشد ،مردم نياز به اصالحات عميقتري
داش��تند .بخشهاي زيادي از جامعه ميپرسند
اصالحات با ريتم فعلي چه كمكي به ما ميكند؟
اين فعال اصالحطلب ادامه داد :اصالحات براي آنكه
حيات سياسي خود را حفظ كند ،نياز به بازسازي
دارد ،آنها ني��از دارند از نظر س��ازماندهي ،رفتار با
مردم و نيز پلن سياس��ي بهگونهاي عمل كنند كه
مطابق نيازهاي روز باش��د .عضو سابق كارگزاران
افزود :من فكر ميكنم نهتنها اصالحطلبان ،بلكه
اصولگرايان نيز نياز به بازسازي دارند و اگر آرای
س��نتي آنها را كنار بگذاريم ،خواهيم ديد كه اين
جريان سياسي نيز نياز به تحوالت اساسي از لحاظ
شالودههاي فكري و سياسي دارد.
آقايي با اشاره به ايدههايي چون احياي چپ سنتي
گفت :اصالحطلبان دوران طاليي دهه 60را تجربه
كردهاند اما بازگشت به آن زمان براي اين جريان
سياسي ديگر امكانپذير نيست ،به دو دليل احياي

هويت چپ خط امامي دور از دس��ترس ماس��ت:
اول آنكه بازگش��ت به آن بره��ه زماني مقتضي به
شرايط فعلي نسل جديد نيس��ت و اصالحطلبان
جوان نميتوانند با آن مدل خود را تطبيق دهند،
هر چند من به عنوان يك خ��ط امامي قديمي آن
دوران را باارزش و خود را از لحاظ هويتي متعلق به
آن دوران ميدانم .دومين م��ورد آنكه مردم ديگر
با عينك ايدئولوژيك جهان را مشاهده نميكنند،
پس اين بازگش��ت به عقب براي جبهه اصالحات
مفيد نيس��ت ،هر چند بايد ارزشهاي دهه 60از
سوي چپ سنتي دوباره احيا شود.
معيشت مردم براي اصالحطلبان
اهميتي نداشت
اي��ن فع��ال اصالحطل��ب ادام��ه داد :از نظ��ر من
اصالحطلبان بايد خودش��ان را ب��ا عوامل ديگري
س��ازماندهي كنند ،يكي آنكه معيشت مردم براي
اصالحطلبان اهميتي نداشت .آنها بايد به فكر نان و
مسكن مردم نيز باشند ،مورد دوم بحث امنيت ملي

و تماميت ارضي و ايراني بودن اس��ت كه باز جبهه
اصالحات در گذش��ته اقداماتي انجام داده كه بايد
آن مسير را جبران و روابط خودش را با مردم و نظام
و همچنين انقالب اس�لامي ترميم كند .مورد سوم
آنكه در ميان اصالحطلبان ارزشهاي ديني كمرنگ
شده اس��ت ،اصالحطلب واقعي بايد نسبت خود را
با تش��يع (و نيز احترام به س��اير مذاهب اسالمي و
آسماني) مشخص كند .هر دو جناح سياسي كشور
بايد اقدامات اساسي انجام دهند و سريعاً خألهاي
موجود را پر كنند ،اگر اصالحطلبان و اصولگرايان
مرجع نباش��ند ،كس��اني با هويت نامشخص پيدا
میشوند و فضاهاي خالي را پر ميكنند.
اصالحات ميخواس�ت مثل انگليسيها
باشد!
آقايي با انتقاد از اصالحطلبان در گرفتن ژستهاي
سياسي شبيه احزاب غربي گفت :برخي اصالحطلبان
سالها ميگفتند ما ليبرال دموكرات هستيم ،برخي
ديگر ميگفتند ما سوس��يالدموكرات هستيم ،اين
تقس��يمبنديها كليشهاي اس��ت .جبهه اصالحات
خودش را ب��ا احزاب انگليس��ي مقايس��ه ميكرد و
ميخواس��ت ش��بيه آنها باش��د ،اين حرفها براي
مردم نانو آب نميش��ود .نماينده مجلس س��وم با
پيشنهاد تغيير ساختاري در سازوكار تصميمگيري
اصالحطلب��ان گفت :جبه��ه اصالحات باي��د تنوع
احزاب را كم كند ،بيش از  ۱۰۰حزب و گروه كاغذي،
خانوادگي و چند نفره تشكيل شده و اينها هر كدام
ميخواهند با روش خودشان كشور را اداره كنند ،اين
ف و تنها يك يا دو
احزاب فصلي و سهمخواه بايد حذ 
حزب بزرگ اصالحطلب تشكيل شود.
خاتمي و روحاني
مسئول قتل اصالحطلبان هستند
آقايي با انتقاد از س��خنان حجاريان در انتشار بيانيه
مرگ اصالحات گفت :برخ��ي از ميان اصالحطلبان
متأس��فانه ميگويند اصالحات صندوقمحور مرده
است .من البته با اين گزاره مخالفم ،اما اگر اصالحات
صندوقمحور مرده است ،چه كس��ي آن را كشت؟
به نظر من آن رئيسجمهوري ك��ه ميگويد دولت
تداركاتچي اس��ت (خاتمي) يا رئيسجمهوري كه
ميگويد صبح متوجه ش��دم قيم��ت بنزين عوض
ش��ده (روحاني) و مردم را مسخره ميكند ،مسئول
اصلي قتل اصالحات صندوقمحور هس��تند .مردم
اين حرفها را ميشنوند و از رأي خودشان به امثال
روحاني و خاتمي نااميد شدهاند و رأي نميدهند.
هدايت آقايي ادامه داد :م��ردم وقتي ميبينند يك
رئيسجمهور قدمي ب��راي آنها برنم��يدارد از رأي
دادن نااميد ميشوند ،رأي ندادن برخي از مردم در
اين انتخابات را بايد در همين مسير تفسير كرد.
آقايي در پايان با اشاره به تعداد اصالحطلبان تحريمي
و برانداز گفت :كساني كه اصالحطلبان را تشويق به
تحريم انتخابات ميكردند و پس از شكست شروع به
س��رزنش رأيدهندگان كردند ،در جبهه اصالحات
عموميت ندارند و در اقليت هستند.

گزارش2

ش اين روزهاي برخي جريانهاي رسانهای براي ارائه روايت غلط از مذاكرات احياي برجام
نگاهي به تال 

عمليات رسانهاي غربباوران براي فريب مردم درباره مذاكرات وين
جريان غربگ�را بهكمك انديش�كدههاي
خارج�ي س�عي در وارون�ه جل�و هدادن
دالي�ل عدمحص�ول توافق براي بازگش�ت
ب�ه برج�ام دارد و بهدنب�ال پايهگ�ذاري
مذاك�رات فرات�ر از برج�ام اس�ت.

تسنيم در گزارشی نوشت :در تاريخ  23تيرماه
14( 1394ژوئي��ه  ،)2015بع��د از دو س��ال
مذاكرات فشرده از سال  ،1392سرانجام ايران
و  5+1به يك توافق هستهاي موسوم به برجام
دس��ت پيدا كردند .در اين توافق ،ايران متعهد
شد در برابر رفع تحريمها ،برنامه هستهاي خود
را با محدوديتهايي مواجه كند.
در تاريخ  18ارديبهشت  8( 1397مي،)2018
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور امريكا كه پيشتر
در مناظرات انتخاباتي مخالفت خود را با برجام
بيان كرده بود ،از اين توافق خارج شد .وي براي
گرفتن امتيازات بيش��تر از ايران ،سياس��تي با
عنوان فشار حداكثري را در پيش گرفت كه با
بيشتر كردن تحريمها همراه بود.
پس از روي كار آم��دن دولت باي��دن ،امريكا
خواهان مذاكره براي احياي برجام شد .سرانجام
شش دور مذاكره تحت عنوان «مذاكرات احياي
برجام» انجام شد ولي توافقي حاصل نشد .حال
جريان غربگراي داخلي ،همسو با انديشكدهها
و رسانههاي غربي س��عي دارد سياست قطعي
نظام را كه رفع تحريمهاست دليل عدم حصول
توافق براي بازگشت به برجام نشان دهد.
در همين راستا نشريه تجارت فردا ،در مصاحبه
با علي واعظ ،تحليلگر ارش��د گروه بينالمللي
بحران به بررسي گلوگاههاي موجود در برجام
پرداخته است .در اين مصاحبه ،مسائل اختالفي
بهدرستي مطرح ميشوند ،اما داليل وارونهاي
براي وجود آنها بيان ميشود.
اذعان به عدمرفع همه تحريمها
در اين مصاحبه به اين مطلب اذعان شده است
كه برداشتن همه تحريمها از جمله تحريمهاي
س�لاحهاي متعارف كه طبق قطعنامه 2231

شوراي امنيت س��ازمان ملل از  27مهر 1399
برداش��ته ميش��دند ،غيرممكن اس��ت ،البته
تحليلگر ارش��د گ��روه بحران ،ب��ا وارونه جلوه
دادن مس��ائل ،دليل اين ام��ر را «اعالم علني
ايراني بودن موشكهاي مورد استفاده حماس
عليه اسرائيل و همچنين فرستادن دو كشتي
جنگي به نزديكي امريكا كه ممكن است حامل
سالحهاي ايراني باشند» عنوان ميكند ،اين در
حالي است كه دليل عدم امكان برداشته شدن
همه تحريمها ،تمايل امريكا براي اهرم كردن
تحريمها براي توافقي فراتر از برجام اس��ت كه
شامل مسائل منطقهاي و موشكي نيز شود.
همچني��ن امريكا ب��ه دنبال احياي س��اختار
تحريمي خود اس��ت .اي��االت متح��ده به اين
مسئله پي برده بود كه سالح تحريم كند شده
است و خوب عمل نميكند ،به همين دليل از
ميانههاي س��ال  2019درص��دد برآمد با يك
برنامهريزي جام��ع و بلندمدت ،ي��ك راهبرد
تحريمي بهروزشده و متناسب با زمان را طراحي
و برنامهريزي كند .امريكا براي احياي ساختار
تحريمي خود ،نياز به زمان داشت كه اين زمان
را با استفاده از كشاندن ايران پاي ميز مذاكره
به دست آورد .بررس��ي روند اعمال تحريم در
دورههاي مختلف اثبات ميكند كه اصليترين
متغير در سياس��ت تحريم��ي امريكا وضعيت
سالح تحريم است نه وضعيت مذاكرات .هرگاه
س�لاح تحريم آماده اس��تفاده بوده ،بهصورت
حداكثري مورد استفاده قرار گرفته است.
پايهگذاري توافقهاي آينده
علي واعظ ،ارائه تضمين توس��ط امريكا براي
عدم خ��روج مج��دد از برج��ام را غيرممكن
ميدان��د و دليل آن را اينگون��ه بيان ميكند
كه برجام يك توافق اجراي��ي (Executive
 )Agreementاست ،يعني تعهد تنها توسط
دولت امريكا داده شده است .براي امكان ارائه،
تضمين بايد توس��ط س��نا تأييد و به معاهده
( )Treatyتبديل ش��ود .او راهكار را «اعمال

تغييراتي در برجام» عنوان ميكند.
اين نكته كه ام��كان ارائه تضمي��ن براي عدم
خروج مجدد از برجام وجود ندارد ،درست است
و اين يكي از ضعفهاي اساس��ي برجام است،
به همين دليل تصميم گرفته ش��ده است كه
ايران بعد از راس��تيآزمايي لغو همه تحريمها
به برجام بازگردد .اين مسئله ميتواند تا حدود
زي��ادي از بدعهدي و كارش��كني طرف مقابل
جلوگيري نماي��د .بهنظر ميرس��د از آنجا كه
تيم مذاكرهكننده در وين نتوانس��ته است در
اين رابطه سياس��ت نظام را پياده كند ،جريان
غربگرا ب��ا اس��تفاده از اين دالي��ل ،بهدنبال
تئوريزه كردن لزوم گسترش برجام هستند.
فريب برجام حداقلي
حداقليتري��ن هدف دول��ت ايران از ش��روع
مذاكرات احياي برجام ،بازگش��ت به ش��رايط
قبل از خروج امريكا از برجام ب��ود .علي واعظ
در اين مصاحبه اذعان ميكن��د كه اين هدف
دستنيافتني است و ش��رايط به قبل از خروج
امريكا از برجام بازنميگردد اما وي «بازگشت
به يك برجام تضعيفش��ده نس��بت به س��اير
گزينههاي جايگزي��ن» را منطقيتر ميداند و
حلوفصل ساير مسائل اختالفي را منوط به يك
توافق پسيني ميكند.
دس��تاورد خود برجام بهاذعان مقامات دولت،
«تقريب��اً هي��چ» ب��ود ،ح��ال تكلي��ف برجام
لا معل��وم اس��ت و قطع��اً
تضعيفش��ده كام� ً
دس��تاوردي براي ايران نخواهد داشت و صرفاً
يك فريب براي شروع مذاكرات براي برجامهاي
بعدي در حوزههاي ديگر خواهد بود.
جمهوري اس�لامي پس از گذشت يك سال از
خروج امريكا از برجام ،شروع به كاهش تعهدات
برجامي خود كرد ،در همين راستا ،ايران دانش
فني استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته براي
غنيس��ازي اورانيوم را به دس��ت آورد و از آنها
استفاده كرد ،حال اين مسئله دستاويزي براي
طلب امتيازات بيشتر شده است ،اين درحالي

است كه زيرس��اختهاي تحريمي امريكا نيز
در اين دوران گس��تردهتر شده اس��ت و اگر بنا
باشد ايران بهعلت پيش��رفت دانش فني خود،
امتيازات بيش��تري بدهد ،امريكا نيز بايد اين
كار را انجام دهد.
جمعبندي
دولت كنون��ي و جري��ان غربگ��راي داخلي
بهدنب��ال آدرس غلطهايي ك��ه مراكز فكري
در خارج نظير گروه بح��ران (كه متن برجام را
نيز نوش��ته بود) پختوپز ميكنند ،س��عي در
وارونه جل��وه دادن داليل ع��دم رفع تحريمها
دارند و تالش ميكنند ع��دم اختيار كافي تيم
مذاكرهكننده را دليل اصلي معرفي كنند ،اين
درحالي است كه دليل اصلي عدم حصول توافق
براي بازگش��ت به برجامي كه خود «خسارت
محض» بود ،زيادهخواهيهاي امريكاست .يكي
از اين زيادهخواهيها مطرح كردن مذاكره بر سر
موضوعات غيرهستهاي بهعنوان شرط بازگشت
به برجام است.
عض��و ارش��د وزارت ام��ور خارج��ه امريكا در
مصاحبهاي كه در تاري��خ روز  24ژوئن 2021
انجام و توسط س��ايت رس��مي اين وزارتخانه
منتشر شد ،موضع امريكا در اين باره را اينگونه
بيان ميكند« :همانطور كه رئيسجمهور بايدن
و وزير امور خارجه اظهار داشتند ،ما بازگشت به
برجام را آغاز يك روند ديپلماتيك ميدانيم ،نه
پايان ،زيرا بسياري از مسائل نگرانكننده ديگر
وجود دارد كه ما بايد به آنها توجه كنيم؛ [مانند]
گروههاي (غير قابل شنيدن) ايران در منطقه،
برنامه موشك بالس��تيك و بس��ياري ديگر از
فريب
فعاليتهاي بيثباتكننده آن» لذا نبايد ِ
بازي رسانهاي مسببين وضعيت فعلي كشور را
خورد و بهدنبال رفع تحريمها ازطريق مذاكره
رفت بلكه بايد در بلندمدت بهدنبال خنثيسازي
تحريمها بود .در كوتاهمدت نيز سياس��تهاي
اقتصادي كش��ور بايد با فرض ادام��هدار بودن
تحريمهاي امريكا طراحي شوند.

سخنگوي شوراي نگهبان:

درباره تكتك مصوبات شوراي نگهبان
به مردم توضيح ميدهيم

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تالش اين نهاد براي صيانت از
حقوق مردم در تمامي حوزهها گفت :موضوعاتي را كه ما در شوراي
نگهبان نس�بت به آن وظيفه داش�ته و اقدام ميكنيم ،ميتوانيم
به مردم توضيح دهی�م و با آنه�ا درباره مصوب�ات صحبت كنيم.

به گزارش مهر ،هادي طحاننظيف ،س��خنگوي ش��وراي نگهبان روز
گذشته و در گفت و گويي تصريح كرد :هر جايي كه قانون اساسي وجود
دارد ،يك نهاد صيانت كننده از قانون اساس��ي هم وج��ود دارد ،البته
ممكن است كه در كشورهاي مختلف ،اسامي اين نهاد متفاوت باشد ،اما
از آنجا كه ارزشهاي مورد قبول مردم در قانون اساسي كشورها وجود
دارد ،لذا يك نهاد صيانت كننده از اين قان��ون مهم و مادر هم در تمام
كشورها پيش بيني شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان عنوان كرد :در برخي كشورها مثل كشور ما
هم ،يك مجموعه غيرقضايي و البته تخصصي وظيفه صيانت از قانون
اساسي را بر عهده دارد ،در كشورهاي اروپايي هم برخي كشورها مثل
فرانس��ه يك نهاد غيرقضايي اما تخصصي مثل شوراي نگهبان وظيفه
صيانت از قانون اساسي را عهدهدار هستند .طحان نظيف تصريح كرد:
صالحيتها و مأموريتهايي كه برعهده اين شوراست ،در كشورهاي
مختلف ،عناوين مختلفي دارد اما از حيث كاركرد نهادهاي مشابه در
ساير كشورها ،در واقع تمام اين نهادها يك كاركرد دارند و آن پاسداري
از قانون اساسي است .مهم ،عنوان نيس��ت بلكه مهم اين است كه اين
وظيفه يعني پاسداري از قانون اساسي انجام شود.
وي در پاسخ به س��ؤالي درباره سابقه عضويتش در ش��وراي نگهبان
اظهار كرد :بنده از ۳۷س��الگي به عضويت ش��وراي نگهبان درآمدم و
در اين دو س��ال تالش كردم در يك فضاي تعاملي ب��ا مردم از طريق
فضاي مجازي و مصاحبهها با اقش��ار مختلف مردم ارتباط برقرار كنم
و فكر ميكنم موضوعاتي را كه ما در ش��وراي نگهبان نس��بت به آن
وظيفه داش��ته و اقدام ميكنيم ميتوانيم به م��ردم توضيح داده و با
آنها درباره مصوبات شوراي نگهبان صحبت كنيم ،مث ً
ال در موضوعاتي
مانند بررسي تخصصي مصوبات مجلس ،اگر ش��وراي نگهبان نظر يا
رد يا تأييد ميدهد ،اوالً م��ردم عزيز بدانند كه اين نظر در راس��تاي
دفاع از حقوق مردم و پاس��داري از قانون اساسي و شرع است و دوماً،
ما ميتوانيم درباره رأيي كه دادهايم با مردم راحت صحبت و استدالل
خود را مطرح كنيم.
س��خنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه تأكيد بنده بر حقوق مردم
به اين دليل اس��ت كه شرع و قانون اساس��ي به دنبال مراعات حقوق
مردم است ،خاطرنشان كرد :در ش��وراي نگهبان يك جمع تخصصي
و حرفهاي وجود دارد و بزرگاني از حوزه و دانشگاه در اين نهاد حضور
دارند اما اين استدالل است كه حرف اول و آخر را در شوراي نگهبان
ميزند و در واقع آنچه در شوراي نگهبان مهم است ،استدالل است و
سن و سال نيست.
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:

اقدام امريكا دستاندازي
به منابع مالي ايران است نه آزادسازي

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجلس با
اش�اره به برخ�ي اقدام�ات ظاه�ري امريكاييها در آزادس�ازي
منابع مال�ي اي�ران گف�ت :اق�دام روزهاي اخي�ر امري�كا تحت
عنوان آزادس�ازي بخش�ي از داراييهاي ايران در كره و ژاپن در
واقع دس�تاندازي به مناب�ع مالي ايران ب�ود نه آزادس�ازي آن.

به گزارش فارس ،زهره الهيان نماينده مردم تهران با اشاره به اقدام اخير
امريكا در آزادسازي بخش��ي از داراييهاي ايران در كره و ژاپن گفت:
آنچه تحت عنوان آزادسازي بخشي از داراييهاي ايران توسط امريكا
در كره و ژاپن مطرح ميشود ،در واقع دستاندازي به منابع ايران است
نه آزادسازي آن.
وي افزود :دولت امريكا اخيرا ً اعالم كرده كه بخشي از داراييهاي بلوكه
ايران در كره و ژاپن آزاد ميشود ،اما در اختيار ايران قرار نميگيرد بلكه
در اختيار شركتهاي كرهاي و ژاپني كه به ايران خدمات و كاالهايي را
فروختهاند ،قرار خواهد گرفت.
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت:
اين اقدام يعني زير پا گذاش��تن حقوق ملت ايران و دستگاه سياست
خارجي ما بايد در اين رابطه منابع ملي كشورمان را در بحث آزادسازي
داراييهاي ايران در كره و ژاپن مورد پيگيري قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد :چند وقتي است كه امريكا با هدف فشار بر ايران
داراييهاي كشور ما را بلوكه كرده است و بسياري از منابع مالي ايران در
كشورهاي مختلف مسدود شده و در اختيار كشور ما قرار نميگيرد.
وي اف��زود :ما چندي پي��ش در مجلس از وزير ام��ور خارجه در بحث
آزادسازي داراييهاي ايران سؤال كرديم و باز هم پيگير اين موضوع در
مجلس خواهيم بود.
وي در پايان گفت :اين اقدام تحت عنوان آزادس��ازيهاي داراييهاي
ايران هيچ ربطي به لغو تحريمها ندارد و عم ً
ال نه تحريمي لغو شده و نه
دارايي آزاد شد بلكه بخشي از داراييهاي ما در كره و ژاپن دراختيار اين
كشورها قرار گرفته است.
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي:

قانون «لغو تحريمها»
مغايرتي با اختيارات رئيسجمهور ندارد

عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به انتقادها در خصوص همراهي مجلس و دولت در
خصوص قانون راهبردي لغو تحريمها گفت« :قانون لغو تحريمها»
در هيئت بررس�ي و تطبي�ق مصوبات دول�ت با قوانين بررس�ي
ش�د ،از اين رو مغايرتي با قانون و اختي�ارات رئيسجمهور ندارد.

به گ��زارش مهر ،ش��هريار حيدري ،عضو كميس��يون امني��ت ملي و
سياست خارجي ،در واكنش به اظهارات روحاني مبني بر اينكه قانون
اقدام راهبردي براي رفع تحريمها به اصل  ۶۰قانون اساسي پيرامون
اختيارات رئيسجمهور خدشه وارد كرد ،گفت« :قانون اقدام راهبردي
براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت ايران» با هماهنگي شوراي
عالي امنيت ملي ،از سوي كميسيون امنيت ملي به عنوان كميسيون
تخصصي تهيه شد.
وي ادامه داد :عالوه بر اين ،قان��ون اقدام راهبردي براي رفع تحريمها
در «هيئت بررس��ي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مورد بررسي
قرار گرفت و تأييد شد و پس از آن شوراي نگهبان اين قانون را تأييد
كرد ،بنابراين اين قان��ون هيچ مغايرتي با قانون اساس��ي و اختيارات
رئيسجمهور ندارد .عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس ،نظر روحاني پيرامون خدش��ه به اختيارات رئيسجمهور از
سوي مجلس را نظري شخصي خواند و گفت :مجلس با تأكيد شوراي
عالي امنيت ملي اق��دام به تدوين اي��ن قانون كرد ،دول��ت هم براي
مذاكرات وين به تدوين چنين قانوني نياز داشت.
حيدري تصريح كرد :اقدام قانون راهبردي براي لغو تحريمها در واقع
ابزار فشاري به طرفهاي مذاكرهكننده غربي بود تا با زمانبندي مورد
نظر فش��ارهاي تحريمي بر ايران كاهش يابد .اين قانون ابزار فشاري
براي ايجاد گش��ايشهاي اقتصادي ب��ود و دس��تاوردهاي آن براي
حاكميت روشن است.

