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نادران در تذکری خواستار شد

دولتدرموردمذاکراتهستهای
بهمجلسگزارشدهد

با توجه ب�ه قوانی�ن موج�ود، دولت 
بای�د ضواب�ط قانون�ی را رعای�ت و 
در رابط�ه ب�ا مذاک�رات هس�ته ای 
ب�ه مجل�س گزارش�ی ارائ�ه کن�د. 
به گزارش مهر،  الیاس نادران، نماینده 
تهران در تذک��ری گف��ت:  در رابطه با 
مذاکرات هسته ای هم با توجه به قوانین 
موجود، دول��ت باید ضواب��ط قانونی را 

رعایت و به مجلس گزارشی ارائه کند اما هیچ گزارش رسمی از مقامات 
دولتی دریافت نکردیم که چه اتفاقی افتاده اس��ت. ب��ا توجه به اینکه 
مجلس جلسه علنی نخواهد داشت، کمیسیون امنیت ملی باید گزارش 

را بگیرد و منتشر کند تا همکاران در جریان قرار بگیرند. 
--------------------------------------------------

یک نماینده مجلس عنوان کرد

زیرسؤالرفتنبرتریهواییامریکا
درمقابلپهپادهایایرانی

نماین�ده م�ردم خمی�ن در مجل�س اعتق�اد دارد ت�وان پهپادی 
جمه�وری اس�امی موج�ب ش�ده برت�ری هوای�ی ای�االت 
متح�ده در منطق�ه زی�ر س�ؤال ب�رود و ای�ن موضوع�ی اس�ت 
ک�ه نظامی�ان تروریس�تی س�نتکام را آش�فته ک�رده اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، علیرضا نظری در خص��وص هراس امریکایی ها 
و مقامات رژیم صهیونیس��تی از توان پهپادی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: دشمنان از توان بومی حوزه نظامی کشورمان در ساخت پهپاد ها 

و موشک ها می ترسند زیرا توانایی مقابله با آنها را ندارند. 
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: امروزه ایران 
اسالمی مرزهای تکنولوژی روز دنیا در ساخت پهپاد ها را جابه جا کرده 
است تا جایی که پهپادهای ایرانی می توانند در ارتفاع کم پرواز  کنند و 
سامانه های دفاعی دشمنان نیز قابلیت رصد آنها را ندارند.  وی با یادآوری 
اینکه توان پهپادی ایران آنچنان لرزه ای را بر پیکر دشمنان انداخته است 
که آنها کارگروه تخصصی برای رصد این امر تشکیل داده اند، ادامه داد: 
این اقدامات تا جایی ادامه یافت که مقامات صهیونیس��تی در دیدار به 
امریکایی ها پیشنهاد تشکیل یک ساز و کار برای همکاری های منطقه ای 
در برابر توان پهپادی کش��ورمان را ارائه کرده اند.  این نماینده مردم در 
مجلس یازدهم افزود: بدون شک باید اذعان کرد توان پهپادی جمهوری 
اسالمی موجب شده برتری هوایی ایاالت متحده در منطقه زیر سؤال 
برود و این موضوعی است که نظامیان تروریستی سنتکام را آشفته کرده 
است.  رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: قطعاً افزایش ظرفیت های دفاعی مشروع از جمله توان 
پهپادی از سوی کشورمان به صورت راهبردی ادامه خواهد یافت تا بتوان 

در مقابل تهدیدات ایستادگی کرد. 
--------------------------------------------------

وزارت کشور:

فیشحقوقی»مدرسخیابانی«شامل
تجمیعمعوقاتومطالباتچندماههاست

وزارت کشور در بیانیه ای در مورد تجمیع مطالبات و معوقات چند 
ماهه اعام کرد: فیش حقوقی منتشر ش�ده از استاندار سیستان 
و بلوچستان ش�امل تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین 
ماه فعالیت وی اس�ت و س�قف مجاز قانونی رعایت ش�ده اس�ت. 
به گزارش خبرگزاری ف��ارس، روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
کشور با صدور اطالعیه ای، مدرس خیابانی استاندار جدید سیستان و 
بلوچستان را دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت پذیری و برخوردار 
از سوابق استوار اجرایی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه های 

اقتصادی بر شمرد و اخبار مغشوش در خصوص وی را رد کرد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: طبق توضیحات و اطالعات منتش��ر ش��ده از 
مسئوالن »شرکت سرمایه گذاری امید « درباره آنچه تحت عنوان فیش 
حقوقی منتس��ب به جناب آقای مهندس »مدرس خیابانی« پیشتر در 
برخی رسانه  ها منتشر شده است، کامالً روشن است که سند مذکور شامل 
تجمیع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می باشد. بر 
مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، 
به همین منوال محاسبه و پرداخت  شده است. همچنین بررسی  ها نشان 
می دهد، برخالف ادعاهای مطرح  شده در برخی رسانه ها، حقوق دریافتی 
ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز 
قانونی رعایت شده است. مهندس مدرس خیابانی، دارای مراتب تعهد، 
پاکدستی، مسئولیت پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرایی و پیشینه 
روش��ن مدیریتی به ویژه در عرصه های اقتصادی می باش��ند. بر همین 
اساس انتخاب ایش��ان به عنوان استاندار اس��تان سیستان و بلوچستان، 
با هدف به میدان کش��اندن همه ظرفیت های اقتصادی بومی در جهت 
رفع محرومیت  ها و پیشبرد روند پیش��رفت پایدار و همه جانبه در خطه 
زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است. در این راستا وزارت کشور 
امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و 
نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب متعدد استاندار منتخب 
در حوزه های گوناگون اقتصادی، ریل گذاری الزم  برای تحقق بخشیدن به  

تمامی ظرفیت های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد. 
در پایان این بیانیه آمده است: وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت 
اطالعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رس��انه  ها در 
ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و 

اخالقی ساختن فضای سیاسی رسانه ای کشور تأکید می کند. 
--------------------------------------------------

درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دولت:

رئیسبانکمرکزی
هرچهسریعترمعرفیشود

رئی�س کمیس�یون اقتصادی مجلس ش�ورای اس�امی ب�ر لزوم 
تعیین تکلیف هرچه سریع تر رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا پورابراهیمی در تذکری در جلسه علنی 
دیروز مجلس گفت: دولت س��یزدهم در حال استقرار است و تغییرات 
مدیریتی به تدریج انجام می شود و حتی به نظر می رسد روند آن بسیار 
کند است.  وی با بیان اینکه ما در حال بررسی موضوعات اقتصادی مانند 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هس��تیم، افزود: در حال حاضر 
دولت در تصمیم گیری برای س��ازمان های اقتصادی و مجموعه های 
بزرگ تأخیر داش��ته و مطالبه جدی ما برای بهبود شرایط اقتصادی، 

تسریع در تعیین تکلیف این سازمان هاست. 
پورابراهیمی ادامه داد: مدت هاس��ت که تعیی��ن رئیس بانک مرکزی 
در بالتکلیفی به س��ر می برد، لذا از رئیس جمهور درخواست داریم که 
نسبت به تعیین تکلیف س��ازمان های اقتصادی و مجموعه های بزرگ 
تس��ریع کند. کار مردم در دوره انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم در 
حوزه کسب و کار ها دچار وقفه شده و باید رئیس جمهور و تیم اقتصادی 
دولت به این موضوع توجه کنند، بدین شکل که افراد را ابقا یا موضوع را 
تعیین تکلیف کنند چون اگر بالتکلیفی در دوران انتقال دولت دوازدهم 

به سیزدهم طوالنی شود، برای کشور هزینه دارد.

بازیسیاسیدوسرباخت
اصالحطلبانباواکسن

فرهیختگان نوشت: وقتی واکسن نیست، سیاسی  ها 
جور دیگری سیاسی کاری می کنند. وقتی واکسن 
هست، سیاسی  ها باز هم سیاسی کاری می کنند. در 
این بین هم جالب تر از همه چیز، اصل سیاسی کاری و ادعای دلسوزی برای 
مردم است. هنوز خیلی از ایام ریاس��ت جمهوری روحانی دور نشدیم که 
بخواهم خیلی زحمت یادآوری مسائلی را بکشم، هنوز یادتان هست که چه 
اظهارات و ادعای شاذ و عجیبی از مسئوالن در سطوح عالی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در ارتباط با کرونا صورت می گرفت و پایان کرونا را به  شنبه حواله 
می دادند. این روز ها ما از تجمعات ضدواکسن در خیابان  ها و معابر تعجب 
می کنیم، اما یادمان نرفته تخم این بی اعتمادی  ها و این نه گفتن ها را چه 
کسانی کاش��تند. همان هایی که در ایام انجام توافقات برای ورود واکسن 
روسی به کشور، این واکس��ن و اثرگذاری و سالمتش را زیر سؤال بردند و 
نگذاشتند زودتر از اینها باب واردات واکسن به کشور باز شود و تا چندماه 
شوم بعد از آن و تا پایان دوره دولت دوازدهم، در کند ترین حالت ممکن و 
به صورت قطره چکانی واکسن به ایران رسید. برای روشن تر شدن مسئله بد 
نیست اشاره ای به هشدار مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نسبت به 
واردات واکسن روسی اس��پوتنیک و بعد از آن، نام عجیب سازمان نظام 
پزشکی در این رابطه بکنیم که خطاب به رئیس جمهور نوشت: »مدارک و 
مستندات و دالیل تأیید این واکسن در اختیار صاحب نظران جامعه پزشکی 
قرار نگرفته است! بدیهی است جامعه پزشکی کشور پس از یک  سال تالش، 
چشم انتظار تدبیر و اقدامی عاجل برای واکسیناسیون سراسری با واکسنی 
معتبر که روند علمی و معقول تأیید و تهیه را طی کرده باشد، است و انتظار 
دارد که با در نظر گرفتن جمیع ش��رایط نس��بت به خری��داری بهترین 
واکسن های موجود دنیا از شرکت های چندملیتی اقدام شود!« اگر تمام 
اظهارات امثال ظفرقندی، عبدی، مطهری و...  را قطعات یک پازل در نظر 
بگیریم، فارغ از کنش  ها و اظهارات ایام انتخابات که از گعده  ها و میتینگ های 
انتخاباتی اصالح طلبان نش��ت می کرد، همه اش را می ت��وان دنبال هم و 
بدبینانه درجهت تکمیل یک نقشه و هدف مشخص ارزیابی کرد. گره زدن 
واردات واکس��ن به خوش وبش  ها و پرس��ه زدن های مقامات وزارت امور 
خارجه در وین و با اروپایی  ها و بعد از آن منوط کردن واردات واکس��ن به 
پذیرفتن FATF همان مس��یر پیون��د آب خوردن به برج��ام و کرختی 

سیاست های دولت دوازدهم است که انگار تمامی هم ندارد. 
--------------------------------------------------

مبارزهباعواملفسادزا
ضرورتدولتسیزدهم

روزنامه جمهوری اس��المی در س��رمقاله روز 
گذشته خود نوشت: ش��اید جوانان امروز از این 
روش امام خمینی خبر نداشته باشند که ایشان 
در مدت ۱۰ سالی که به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی 
قدرت اول کشور بودند، هرگز اجازه ندادند فرزندان و اعضای خانواده شان 
مس��ئولیت و منصب و مقامی را در اختیار بگیرند.  درست است که امام 
خمینی انسان مهذبی بودند و تحت تأثیر عواملی از قبیل خویشاوندی قرار 
نمی گرفتند، ولی رعایت احتیاط با هدف هرگونه احتمال منفی ایجاب 
می کرد ایش��ان چنین روش��ی را در پیش بگیرند. عالوه ب��ر این، نوعی 
درس آموزی به مسئوالن نظام جمهوری اس��المی نیز در این روش امام 
خمینی آشکار است که می تواند از جمله دالیل چنین رویکردی باشد.  این 
سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی متأسفانه مورد توجه و عمل بسیاری 
از مس��ئوالن این نظام قرار نگرفته و در چهار دهه گذش��ته بس��یاری از 
مسئوالن به جای شایسته گزینی در انتصاب  ها به فامیل گزینی روی آوردند. 
این رویکرد که آشکارا برخالف سیره مؤسس نظام جمهوری اسالمی است، 
به یک فرهنگ تبدیل شده و بس��یاری از نامالیمات و مشکالت کشور از 
همین روش و فرهنگ غلط نشئت گرفته است. پرداختن به این مبحث، 
اوالً اقدام جدیدی نیست و ثانیاً به جناح یا گروه خاصی اختصاص ندارد و 
شامل تمام جناح  ها و دولت  ها می شود.  شعار پسندیده مبارزه با فساد بیش 
از دو دهه است که در کشورمان طنین انداز است، ولی در عمل هنوز دامنه 
فساد برچیده نشده است. دولت سیزدهم شعار مبارزه با فساد را به عنوان 
یکی از محوری  ترین ش��عار های خود مطرح کرده است و رئیس جمهور 
رئیسی وعده داده با فساد به طور جدی و قاطعانه مبارزه کند. این وعده را 
باید به فال نیک گرفت و همه باید به این دولت برای کسب توفیق در مبارزه 

با فساد کمک کنند. 
--------------------------------------------------

نیازبهتغییرراهبرددرمذاکره
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: هرچند دولت 
»جو بایدن « گروهی مخفیانه برای مش��ورت 
گرفت��ن از تندرو ترین کارشناس��ان ضدایرانی 
ازجمله مقام های دولت »دونالد ترامپ« برای تخریب »مذاکرات وین « در 
صورت آغاز آن، تشکیل داده است اما ایران بار ها حسن نیت خود را برای 
مذاکرات هس��ته ای ثابت کرده و با وجود عدم انتف��اع از مزایای برجام و 
بدعهدی طرف های غربی، در مقاطع مختلف برای تس��هیل مذاکرات، 
گام  هایی برداشته است که آخرین آن در سفر اخیر »رافائل گروسی « به 
تهران مش��هود بود. بایدن پس از جلوس در کاخ سفید، با گرفتن ژست 
»منجی « مدعی بود که قصد دارد از طریق مذاکرات زمینه های الزم برای 
بازگشت کشورش به توافق هسته ای برجام را فراهم کند. برجام در صورتی 
برای واشنگتن اهمیت دارد که بتواند پروسه »حقه بازی هسته ای امریکا 
علیه ایران « و »تحدید یکجانبه ایران « را پیش ببرد. امریکا باید بداند که 
سیاست دولت جدید ایران »اتکا به مذاکره « نیست و با در دستورکار قرار 
دادن سیاس��ت چندجانبه گرای��ی و منطقه گرای��ی، به دنب��ال افزایش 
فرصت های دیپلماتیک و همچنین اقتصادی خود اس��ت و اکنون، این 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی هستند که باید درباره احیای کامل برجام یا 

پذیرش تبعات تقابل با ایران تصمیم بگیرند. 
--------------------------------------------------

غربوسرابتحمیلبرجامیکطرفه
رسالت نوشت: سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و شانتاژ هدفمند 
وی در نشست اخیر شورای حکام بار دیگر نشان داد که استقالل این نهاد 
بین المللی، وجه المصالحه وابس��تگی مدیران آن به البی های امریکایی و 
اروپایی قرارگرفته است. ترسیم مختصات بازی ناشیانه امریکا، اتحادیه اروپا 
و آژانس چندان دشوار به نظر نمی رس��د! بازیگران غربی و آژانس در حال 
تقویت اهرم های فشار علیه ایران با هدف »پذیرش توافقی یکطرفه« از سوی 
کشورمان هستند.  پس  از این رصد و آشکارسازی، واکنش قاطعانه جمهوری 
اسالمی ایران، مهم  ترین مؤلفه ای اس��ت که هم در سطح هشدار و هم در 
سطح عمل، می تواند مانع از شکل گیری اجزای بازی ضد ایرانی مشترک 
دولت بایدن ، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت های اروپایی شود. در این 
معادله، قطعاً اعتماد به آژانس نیز جایی نداش��ته و نخواهد داشت. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی سال هاست ماهیت و کار ویژه خود را به عنوان یک 
سازمان بین المللی ازدست داده و به ابزار بازی غرب علیه کشورهای مستقل 
تبدیل شده است. بنابراین در مقابل شانتاژ اخیر آژانس، الزم است رافائل 
گروسی را به خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران در قبال مذاکرات وین 
ارجاع داد. از سوی دیگر با توجه به عدم تغییر معادالت برجام نسبت به زمان 
انعقاد توافق سال گذش��ته به آژانس، اکنون دلیلی برای پذیرش تعهدات 
جدید از سوی ایران وجود ندارد. بدون شک رافائل گروسی و دیگر مهره های 
بازی ضد ایرانی غرب، قدرت تحمیل تعهدات یکطرفه به ایران و پذیرش 
تعهدات فراپادمانی به کشورمان را نخواهند داشت. بهتر است غرب و آژانس 

بیش از این اسیر این بازی خطرناک خود نشوند!

88498443سرویس  سياسي

مبنایتعاملهستهایمجلسبادولتدرچارچوبقانوناست
رد ادعای اصاح طلبان در مورد تفاوت رفتار مجلس پیرامون توافق ایران و آژانس در دولت فعلی و قبلی

دولت س�یزدهم باید در اجرای کامل و دقیق 
قانون اق�دام راهب�ردی برای لغ�و تحریم ها 
اهتمام داش�ته باش�د. برای مجلس شورای 
اس�امی عمل منطبق ب�ر قانون مهم اس�ت 
نمی گ�ذارد.  دولت  ه�ا  می�ان  فرق�ی  و 
دولت جدید  در موضوع برجام و سیاست خارجی 
به روشنی مواضعی متفاوت از دولت  قبلی دارد. 
سید ابراهیم رئیسی گرچه تأکید بر عدم مالقات 
حضوری با رئیس جمهور امریکا دارد و تأکید او بر 
تکیه به توانمندی داخلی و گره نزدن مشکالت 
کشور به لغو تحریم هاست، اما در عین حال او و 
دولتش از تالش های معقول و مبتنی بر مصلحت 
برای رفع تحریم  ها دریغ ندارند. از سویی، طبیعی 
و بدیهی است که هیچ کس نمی خواهد تا جایی 
که عزت و حکم��ت و مصلحت حک��م می کند، 
رفتاری از سوی ایران انجام ش��ود که تحریم  ها 
را تشدید کند یا خالف چارچوب های حقوقی و 

قانونی پذیرفته شده از سوی کشورمان باشد. 
توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
که با سفر رافائل گروس��ی، مدیر کل این آژانس 
به تهران انجام گرفت، در همین راس��تا ارزیابی 
می شود.  با این حال، این توافق موجی از حمالت 
ب��ه اصولگرای��ان را موجب ش��د. اصالح طلبان 
می گویند مجلس اصولگرا ب��ا چنین توافقی در 
زمان دول��ت روحانی مخالفت کرده اس��ت، اما 
اکنون که دولت رئیس��ی بر س��رکار آمده، با آن 
موافقت کرده اس��ت. موضوع اصلی مورد بحث، 
مصوبه مجلس است؛ مصوبه ای که اصالح طلبان 
آن را مانع اقدامات دولت روحان��ی برای توافق 
با غرب و رفع تحریم  ها می دانس��تند. آیا مجلس 
در زمان روحانی مانع توافق ش��د یا ماجرا طور 

دیگری ا ست؟ روزنامه صبح نو، روزنامه نزدیک به   
رئیس مجلس در این زمینه توضیحاتی منتشر 

کرده است. 
 جلس�ه غیرعلن�ی اس�فندماه را به یاد 

بیاورید!
روزنامه صبح نو در بخش��ی از گزارش خود آورده 
اس��ت: » عدم تعارض توافق دولت آقای روحانی 
و آژانس با قانون مجلس امری نیس��ت که امروز 
مطرح شود، بلکه همان زمان هم رئیس مجلس 
بر آن تأکید داش��ت که حاکی از منطق روش��ن 
ایشان در مواجه شدن با موضوع است. شاهد هم 
توضیحات ایش��ان در جلس��ه غیرعلنی مجلس 
اس��ت که بر عدم مغایرت توافق با آژانس با قانون 
مجلس تأکید داش��ت. همی��ن تدبیرهای دکتر 
قالیباف بود که باعث شد طرح سه یا دو فوریتی 
برخ��ی نمایندگان مبن��ی بر لغو تواف��ق ایران و 
آژانس منتفی شود و به جای آن ارجاع موضوع به 
قوه قضائیه برای بررسی تصویب شود که اگر چنین 
تدبیری از سوی رئیس مجلس صورت نمی گرفت، 
توافق با آژانس منتفی شده بود. خوب است اکنون 
اصالح طلبان رادیکال آن جلسه غیرعلنی اسفند 
پارسال و برخی اظهارات نمایندگان را که خواهان 
پاره کردن توافق مذکور بودند ب��ه یاد آورند و از 
خودشان بپرسند که چطور مجموعه مجلس در 
نهایت به عاقالنه  ترین و مدبرانه  ترین شکل ممکن 

برخورد و این ماجرا را مدیریت کرد.« 
لذا مجلس در هر دو دولت در چارچوب مصوبه ای 
که خود داش��ت، با توافق ایران و آژانس برخورد 
کرد. مجلس آن زمان به بازرس��ی های نامحدود 
آژانس در قالب پروتکل الحاقی تن نداد و اکنون 

هم در همین چارچوب عمل می کند. 

 مجلس فرقی میان دولت  ها نمی گذارد
از سوی دیگر، مجلس در دولت رئیسی هم نظارت 
بر تعامل ایران و آژانس را ر ها نکرده اس��ت. علی 
خضریان، نماینده تهران در مجلس در گفت وگو 
با ایسنا گفته است: »قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها، ریل گذاری مهم مجلس در بحث 
پرونده هسته ای است و از ابتدای اجرای قانون، 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی به 
جدیت نظارت بر اجرای این قان��ون را پیگیری 

کرده و همچنان در پیگیری مصمم است.« 
اوبا اشاره به اینکه دولت قبل مسیر مناسبی را در 
پرونده هس��ته ای طی نکرده، اضافه کرده است: 
»متأسفانه به علت اشتباهاتی که دولت قبل در 
بحث ابعاد احتمالی نظامی مرتکب شده، فضای 
سیاس��ی علیه ایران تشدید ش��ده است. دولت 
یازدهم و دوازده��م به رغم امتیازات گس��ترده 
 PMD هسته ای و ادعاهای زیاد نتوانست پرونده
را ببندد لذا یکی از محوره��ای گفت وگو با آقای 
 PMD اسالمی در کمیسیون، مس��ئله وضعیت

خواهد بود.« 
خضری��ان در رابطه با تفاهم اخیر بین س��ازمان 
انرژی اتم��ی و آژانس توضیح داده اس��ت:» این 
تفاهم در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی ص��ورت گرفته اس��ت و مجلس ش��ورای 
اس��المی از نظر قان��ون اقدام راهب��ردی به این 
موضوع ورود خواهد کرد. به زودی کمیس��یون 
اصل ۹۰ جلسه ای با رئیس جدید سازمان انرژی 
اتمی خواهد داشت و یکی از محورهای جلسه، 
برنامه این سازمان برای تعامل با آژانس و موضوع 

تفاهم اخیر خواهد بود.« 
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون همچنان 

در اجرای دقیق قانون اق��دام راهبردی برای لغو 
تحریم  ها جدی است، تأکید کرده است: »دولت 
سیزدهم باید در اجرای کامل و دقیق این قانون 
اهتمام داشته باشد. برای مجلس شورای اسالمی 
عمل منطبق بر قانون مهم اس��ت و فرقی میان 

دولت  ها نمی گذارد.« 
 ادعای تمدید توافق »صالحی-گروسی « 

بی اساس است
رضا تقی پور، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی هم در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به س��ناریوی رس��انه ای اصالح طلبان مبنی بر 
طرح ادعای بی اس��اس تمدید توافق »صالحی - 
گروسی « اظهار داشت:» اصالح طلبان به دلیل 
شکستی که در دولت گذشته خورده اند، به دنبال 
القای این مطلب هستند که راهی جز کوتاه آمدن 
جمهوری اس��المی در مقابل غرب وجود ندارد. 
اصالح طلبان در هش��ت س��ال مذاکره با غرب و 
امریکا نتوانس��تند از عزت جمهوری اس��المی 

پاسداری کنند.« 
او افزود:»سیاست خارجی جمهوری اسالمی و 
پیام انقالب بار ها توسط مقام معظم رهبری اعالم 
شده است. طبق این سیاست، جمهوری اسالمی 
با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی 
می تواند مذاکره و ارتباط برقرار کند، به ش��رط 
آنکه این رابطه عزتمندانه باشد. مشی جمهوری 
اس��المی از ابتدای انقالب مذاک��ره و گفت وگو 
بوده اس��ت، اما اصالح طلبان به دنبال القای این 
مطلب بودند که جمهوری اس��المی می خواهد 
رابطه خود را با دنیا قطع کند و این دروغ شاخدار 
را در رس��انه های خود مرتباً اع��الم می کردند تا 
طرف غربی را که عامل اصلی به بن بست رسیدن 

مذاکرات است، تبرئه کنند.« 
تقی پور اضافه کرد:»دس��تیابی ب��ه توافق بین 
ایران و غرب ضروری است، اما این توافق باید در 

چارچوب عزت، حکمت و مصلحت باشد.«
او با تأکید بر اینکه اصالح طلبان با القای مذاکرات 
مد نظر خود به دنبال تضعیف اصل مذاکرات در 
دولت سیزدهم هس��تند، گفت: »اصالح طلبان 
به جای اینک��ه ب��ا مواضع جمهوری اس��المی 
همراهی کنند، به دنبال تطهیر مواضع قبلی خود 
هس��تند، تا این گونه القا کنند که هیچ راهی جز 
عقب نشینی در مقابل غرب وجود ندارد. این در 
حالی است که دولت سیزدهم به دنبال مذاکره 

عزتمندانه با غرب است.« 
تقی پور ب��ا بیان اینکه نمایندگان باید هوش��یار 
باش��ند ک��ه اصالح طلبان مس��یر مذاک��رات را 
منحرف نکنند، گفت:» بر اساس منظومه فکری 
غرب گرایان��ه اعتدالی��ون و اصالح طلبان، برای 
فش��ار به دولت جهت پذیرش ه��ر توافقی، باید 
اقتصاد ب��ه مذاکرات گره بخورد. این س��ناریو را 
رس��انه های اصالح طلب طی روزهای گذش��ته 
آغاز کرده اند. دولت باید روی مواضع اصولی خود 
پافشاری کند تا غرب و امریکا متوجه شوند تنها 
در چارچوب اجرای تعهدات خود در قبال ایران 
می توانند پشت میز مذاکرات برگردند و نخواهند 
توانست روی هیچ گروه سیاسی در ایران حساب 

باز کنند.«

نماین�ده ادوار مجلس با بی�ان اینکه رویکرد 
دولت در همین مدت کوتاه م�ردم را امیدوار 
کرده اس�ت، گف�ت: اقدام�ات رئیس جمهور 
جدی�د و رف�ت و آم�د او ب�ه اس�تان های 
مختل�ف م�ردم را امی�دوار ک�رده اس�ت. 
به گزارش مهر، حسین نجابت  در رابطه با ایجاد 
موج انتقادات نسبت به دولت سیزدهم از سوی 
اصالح طلبان گفت: این موضوع از دو منظر قابل 
بررس��ی اس��ت. هم در حوزه اجتماعی و هم در 
حوزه سیاسی. فرض کنیم در کشور رقابت بین 
جناح  ها و جبهه  ها را نداشتیم، حاال دولتی جدید 
سر کارآمده که خط و رویکرد آن با دولت قبلی 
متفاوت است و رقابتی نیز وجود ندارد. در چنین 
ش��رایطی انصاف حکم می کند ک��ه صبر کنیم 
تا دولت جدید اقداماتی انج��ام دهد و نتایج آن 
را ببینی��م.  وی افزود: من فک��ر می کنم منطق، 
عقالنیت، اس��الم و انصاف حکم می کند که صبر 
کنیم و بعد قضاوت کنیم. حاال اگر شرایط موجود 
را در نظر بگیریم که رقابت سیاسی وجود دارد و دو 

جناح با هم رقیب هستند، در چنین شرایطی هم 
هرکس ابتدایی  ترین اطالعات در حوزه اجتماعی، 
سیاس��ی یا اقتصادی را داش��ته باش��د، می داند 
وضعیتی که ما در آن ق��رار داریم نتیجه اقدامات 
هشت س��اله اصالح طلبان است و کس��ی نباید 
ش��ک کند.  نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: 
بنابراین اگر رقیب سیاس��ی هم باشیم این نکته 
را باید در نظر بگیریم که شرایط موجود در نتیجه 
چه سیاس��ت  هایی به وجود آمده اس��ت، در غیر 
این صورت بی انصاف��ی کرده ایم. اگر فرض کنیم 

اصالح طلبان انصاف ندارند، البته همه آنها اینطور 
نیستند و یک سر طیف که اصالح طلبان تندرو و 
بی منطقی هس��تند که عمدتاً مرتبط با خارج از 
کشور هستند، آنها شروع به نقد کردن می کنند، 
اما آیا کس��ی می پذیرد که این افراد در این مدت 

کوتاه حق نقادی داشته باشند؟!
نجابت تصریح کرد: امروز فقط دو هفته از استقرار 
دولت می گذرد و هنوز مدیران ارشد دولت یعنی 
معاونان وزرا تعیین نشده اند و این موضوع زمان 
می برد. بنابراین یک سیاس��تمدار منصف برای 
قضاوت از منظر منطقی و سیاسی باید صبر کند، 
زمانی حدود شش ماه تا یک سال بگذرد تا ببینیم 
آثار عملکرد این دولت به چه شکل خواهد بود، 

آن موقع به نقد بپردازیم. 
وی تأکید کرد: هنوز دولت رئیس��ی آغاز نشده 
می بینیم طیفی از اصالح طلبان به همراه طیفی 
از افراد ضد انقالب ش��روع به انتق��اد می کنند و 
می گویند ت��ورم کاهش پیدا نک��رد، ارزش پول 
تغییر پیدا نکرد، هوی��ج کیلویی ۳۰ هزار تومان 

شد. اما این حرف  ها دیگر برای عوام هم جذابیتی 
ندارد؛ چراکه مردم می دانند باید صبر کنیم. 

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه رویکرد دولت 
در همین مدت کوتاه مردم را امیدوار کرده است، 
گفت: اقدام��ات رئیس جمهور جدی��د و رفت و 
برگشت او به استان های مختلف مردم را امیدوار 
کرده است. همه کسانی که دلسوز کشور هستند، 
باید امید داشته باش��ند که وضع بهتر شود و به 
همین حد ه��م نباید قانع ش��ویم، باید اقدامات 

جدی انجام شود. 
نجابت ادامه داد: در برخ��ی بخش  ها به جراحی 
نیاز داریم تا کشور به مس��یر انقالب برگردد که 
در مسیر این تغییرات، حتماً مشکالت بسیاری 
خواهیم داش��ت. خیلی از این مسائل کشور که 
در اثر س��وء مدیریت، تنبلی، ر ها کردن اوضاع، 
تبعیض، ویژه خواری و امضاهای طالیی به وجود 
آمده اند، در ص��ورت اصالح و ترمیم درس��ت و 
اصولی، در مدت ش��ش ماه تا یک س��ال بهبود 

خواهند یافت و مردم آثار آن را خواهند دید. 

نجابت: سفرهای رئیس جمهور مردم را امیدوار کرده است

وزیر دفاع در دیدار فرمانده نیروي دریایي سپاه عنوان کرد

امنیت راهبردي آبراهه هاي حساس ايران
 مرهون آمادگي ارتش و سپاه

س�ردار تنگس�یري، فرمانده نیروي دریایي س�پاه پاسداران 
انق�اب اس�امي ب�ا حض�ور در س�تاد وزارت دف�اع ب�ا امیر 
س�رتیپ دکتر محمدرض�ا آش�تیاني دی�دار و گفت وگو کرد. 
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، دریادار تنگس��یري در این 
دیدار با تبریک انتصاب امیر سرتیپ آشتیاني به سمت وزیر دفاع 
تصریح کرد: امروز نیروي دریایي جمهوري اسالمي ایران از اقتدار 
و توانمندي و آمادگي هاي زیادي برخوردار بوده و این توانمندي ها 
مرهون هدایت ها و فرماندهي داهیانه و مدبرانه فرمانده معظم کل 

قوا)مدظله العالي( اس��ت.  فرمانده نیروي دریایي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي تعامل این نیرو با صنعت دفاعي را بسیار خوب و 
شایس��ته ارزیابي و تصریح کرد: در حوزه تأمین تجهیزات و ادوات 
دریایي تعامل مطلوبي با سازمان صنایع دریایي وزارت دفاع برقرار 

بوده و امیدواریم این تعامل و همکاري ها روز افزون گردد. 
امیر سرتیپ دکتر آشتیاني نیز در این دیدار با تجلیل از آمادگي هاي 
رزمي نیروي دریایي س��پاه پاس��داران انقالب اس��المي، امنیت 
راهبردي خلیج فارس و دریاي عمان و آبراهه هاي حساس جمهوري 

اسالمي را مرهون آمادگي هاي دفاعي نیروي دریایي ارتش و سپاه 
پاسداران دانست و خاطر نشان کرد: خداوند متعال را شاکریم که 
امروز تجارت در حوزه دریایي و فعالیت هاي اقتصادي و تجاري در 

بستر دریا از امنیت وصف ناپذیري برخوردار است. 

   خبر

    دفاعی

مهدی مریزاد |  فارس

   گزارش


