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تداوم بخش راه زينب)س(

روزنامه همشهري در يادداشت ديروز خود 
با تأكيد بر اين نكته كه نام محرم و عزاداري 
حسيني با نام هيئت عجين شده است، نوشت: سال ها پيش بود كه حكيم 
انقاب اسللامي از ضرورت توجه به ماهيت و جهت گيري هيئت مذهبي 
سخن گفتند و اعام كردند كه »هيئت ها نمي توانند سكوالر باشند.« در اين 
نگاه هويت هيئت آميخته با هويت انقاب اسللامي است و پايگاهي براي 
تقويت آرمان هاي آن اسللت، لذا خود را كانوني براي پاسللداري از انقاب 
اسامي و ايستادگي در برابر دشمنان مي بيند. هيئت در اين نگاه مهم ترين 
سللنگر و كانون »جهاد« اسللت. جهاد بدان معنا كه جوان مؤمن انقابي 
صف آرايي جبهه حسيني و يزيدي را مي شناسد و در برابر تحركات دشمن 
هوشمند است و با شناخت اين ترفندها و سللناريوها، اجازه اثرگذاري به 
دشمن را نمي دهد.  حضرت اباعبداهلل)ع( براي اين قيام كرد تا مرزهاي اسام 
ناب محمدي)ص( و اسام دستگاه اموي درهم آميخته نشود و جبهه حق از 
باطل براي هميشه تاريخ قابل تشخيص باقي بماند و علي)ع( و معاويه در يك 
رتبه ننشينند. زينب)س( نيز ادامه دهنده همان راه بود تا اجازه ندهد جنگ 
روايت هاي اموي، ميراث عاشورا را تحريف كند. هيئت حسيني امروز هيئتي 
است كه مقتداي خود را شيرزن كربا قرار داده و بر همان مبنا ميداندار جهاد 
تبيين در زمانه اي است كه همه دستگاه هاي تبليغاتي دشمن براي تحريف 
حقايق انقاب اسللامي به ميدان آمده اند. هيئت محفلي است كه اجازه 
نخواهد داد تا »جاي جاد و شللهيد عوض شللود« و زبان گوياي انقاب 
مظلومي اسللت كه حضرت روح اهلل)ره( و هزاران ياور شهيدش به يادگار 

گذاشته و امروز يزيديان زمانه براي نابودي آن كمر همت بسته اند. 
-------------------------------------------------

»طرح بورل« و »فرصت برجام« 
بازي با روان جامعه!

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به عمليات 
رواني بورل و طرف هاي غربي براي تأثيرگذاري 
بر محاسبات ذهني مردم و مسئوالن كشور در 
مسئله برجام اشاره كرد و نوشت: امريكايي ها قصد داشتند براي سفر بايدن 
با فضا  سازي عليه ايران دستاورد  سازي كنند، همان گونه كه او در عربستان 
مجدداً ادعا كرد »واشنگتن تا ابد منتظر پاسخ ايران درباره مذاكرات برجام 
نخواهد ماند«!، اما اعام و انجام سفر رؤساي جمهور روسيه و تركيه به تهران، 
امكان اين پروپاگانداي برجامي را از آنها گرفت. حال امريكايي ها با ادعاهاي 
»سياسللي و غيرفني« مديركل آژانللس اتمي در مصاحبه با سللي ان ان و 
يادداشت فريبكارانه و البته ملتمسانه جوزف بورل در فايننشال تايمز كه ادعا 
كرده »زمان براي مصالحه هاي مهم اضافي به پايان رسيده و خطر يك بحران 
هسته اي خطرناك وجود دارد« و همچنين گزافه گويي هاي نخست  وزير 
رژيم صهيونيستي و نخست وزير انگليس كه »از ايران خواستند فرصت را از 
دست ندهد و به برجام بازگردد«، به نظر مي رسد وارد اين فضا  سازي جديد 
شدند. سخنگوي وزارت خارجه امريكا و خبرنگار ارشد آسوشيتدپرس نيز 
تاش داشتند با سؤال و جواب هاي زرگري و البته متناقِض خود از يك طرف 
پايان مذاكرات را القا كنند و از طرف ديگر يادداشت بورل را »طرح« خواندند 
و وجود »چارچوب زماني« در آن را رد و در باره ادعاهاي هشت ماهه امريكا 
در خصوص »زمان در حال پايان است«، تنها با اين جمله كه »هنوز به آن 
نقطه نرسيديم«، سكوت كردند. هر چند بسيار مهم است تا مردم و مسئوالن 
كشور حافظه تاريخي خود را به روز كنند كه امريكا و غربي ها ۲۰سال است 
با اتهام زني به جمهوري اسللامي، از ايران مي خواهند فرصت را از دست 

ندهد!
-------------------------------------------------

ترور الظواهري در راستاي سناريوي بزرگ تر 
روزنامه قدس در يادداشللت ديروز خود به ابعاد و 
اثرات احتمالي ترور ايمن الظواهري، رهبر القاعده 
بر تحوالت آينده منطقه پرداخللت و با طرح اين 
پرسش كه اين ترور براي جنوب غرب آسيا و خاصه بر روابط طالبان و 
امريكا چه پيامدهايي دربردارد؟ نوشت: اين پرسش از آن بابت مهم است 
كه هر چند يك ترور فقط يك فرد را نشللانه مي رود و يك تن را حذف 
مي كند، اما تجربه ها نشان مي دهد ترورها گاهي به تحوالت منطقه اي 
مي انجامد و چه بسا ژئوپلتيك و نقشه جغرافياي سياسي يك منطقه را 
دسللتخوش تغيير مي كند. بي آنكه بخواهم نتيجه گيري كنم كه ترور 
الظواهري نيز آيا از همان دسللت ترورهاي معطوف به تحوالت عميق 
اسللت يا خيللر، خواه ناخواه، شلليوه ايللن تللرور و زمان و مللكان آن، 
پرسش برانگيز است.  حمله تروريستي دو پهپاد امريكايي به محل سكونت 
الظواهري در كابل، اگر بخواهيم همكاري يا گرا دادن احتمالي طالبان )يا 
دست كم بخشي از طالبان( را ناديده بگيريم، براي امريكايي ها پروژه اي به 
سختي يافتن يك سوزن در انبار كاه بوده است. الظواهري به كابل آمده و با 
ماهبت اهلل رهبر طالبان بيعت كرده بود. حضور او در كابل بيانگر اين بوده 
كه از حضورش در اين شهر احساس امنيت مي كرده و دور از ذهن نيست كه 
تضميني نيز بابت امنيت خود و خانواده اش از مقامات طالبان گرفته بوده 
باشد. قدس اضافه كرده است: دو پهپاد امريكايي از كدام پايگاه در منطقه به 
پرواز درآمده اند و از آسللمان  چه كشللورهايي گذشللته اند تا بر فراز كابل 
رسيده اند؟ همچنين گويي قرار نيست كسي در غرب در اين باره بينديشد 
كه الظواهري پير و فرتوت و سازمان القاعده اي كه مدت هاست ديگر سر و 
صداي چنداني از آن برنمي خيزد، براي امريكا خطرناك تر است يا سراج الدين 
حقاني، رهبر شللبكه حقانللي و زيرمجموعلله طالبان؟ نقللش احتمالي 
»آي اس آي« )اطاعات ارتش پاكستان( هم از ديگر گمانه هاست كه جاي 
درنگ دارد. با اين همه، تحوالت پيش رو در حوزه همسللايه شرقي نشان 
مي دهد ترور الظواهري را در راستاي يك سناريوي بزرگ تر بايد ارزيابي كرد 
يا اينكه آن را تنها يك حذف و انتقام بايد دانست كه مي تواند هديه شگفتانه 
كاخ سفيد براي دموكرات هاي امريكا در آستانه انتخابات اين كشور باشد. 
-------------------------------------------------
»مرگ ايمن الظواهري« برگ برنده بايدن؟

روزنامه آرمان امروز كشتن ايمن الظواهري را تاش 
دموكرات ها بللراي رهايي از ناكارآمللدي بايدن طي 
1/5سللال گذشللته ارزيابي كرد و نوشللت: تمامي 
نظرسلللنجي ها در سللله ماهه ششلللم »جلو بايلدن« را نامحبوب ترين 
رئيس جمهور امريكا از زملان آيزنهلاور معرفلي مي كننلد. گاف هاي بزرگ 
بايدن در مجامع بين المللي با ديگر رهبران جهللان و اتاق هاي گفت وگو با 
خبرنگاران به سلطحي غم انگيز رسليده است. همزملان در صحنله خارجلي، 
سلربازان امريكايلي بله فاجعه بارترين شلكل ممكلن از افغانسلتان خلارج 
مي شلوند. همچنين واشلللنگتن در صحنه معادالت اوكراين نيز عملكرد 
ضعيفي داشلت و نتوانست مانع حمله روسليه بله ايلن كشلور متحلد امريكا 
شلود. در مذاكلرات وين نيز تيم سياسلت خارجي بايدن نتوانسلت عملكرد 
مثبتي را از خود به نمايش بگذارد.  اما تأسلف برانگيزترين و نگران كننلده ترين 
موضوع بلراي دموكرات ها اين بود كله آنها انتخابات ميلان دوره اي كنگلره 
را در هشتم نوامبلر )17 آبلان( سلال جلاري در پيلش داشلتند و بله نظلر 
مي رسليد اگلر نتوانلد بلرگ برنلده بزرگي را رو كننلد، بازنده حتمي ميلدان 
انتخابلللات خواهنللد بللود. در چنيلللن شلللرايطي بله نظلر مي رسلللد 
استراتژيسلت هاي كاخ سلللفيد نيازمنلد يلك »رخلداد بلزرگ« بلراي 
توجيله جايلگاه تضعيلف شلده خلود بودنلد. حلال به نظر مي رسلد در اول 
آگوسلت)1۰مرداد( از سلورپرايز بلزرگ يا اقدام بلزرگ واشلنگتن رونمايلي 
شلد؛ »كشلتن ايملن الظواهري«. در واقلع، در شلرايطي كله دموكرات هلا 
نگلران آينلده وضعيلت خلود در انتخابلات ميلان دوره اي كنگلره بودنلد، 
چله اقداملي بهتلر از انگشلللت گذاشلللتن بلر زخملي كله »ترومايلي« 
تاريخلي بلراي ناخلودآگاه و روانلي جمعلي امريكايلي بلر جلاي گذاشلته 

بلود، مي توانسلت التياملي بلر كم كاري هلاي بايلدن باشلد. 

88498443سرويس  سياسي

 FATF ۱۰ دستاورد دولت رئيسي بدون برجام و
فصل مش�ترك اظه�ارات و موضع گيري هاي 
برخ�ي دولتم�ردان و فع�االن اصالح طلب در 
دولت قبل اين ب�ود كه هيچ اق�دام مثبتي در 
كش�ور رخ نخواه�د داد، مگ�ر اينك�ه برجام 
احيا ش�ود و ايران به عضوي�ت FATF درآيد. 
به گزارش مشرق، در دولت قبل مباحثي از جمله 
برجام و FATF به دفعات از سوي برخي دولتمردان 
و فعاالن و رسللانه هاي اصاح طلب تكرار مي شد. 
فصل مشترك اين اظهارات و موضع گيري ها اين 
بود كه هيللچ اقدام مثبتي در كشللور رخ نخواهد 
داد، مگر اينكه برجام احيا شود و ايران به عضويت 

FATF درآيد. 
ايللن ادعللا در بزنگاه هللاي حسللاس از جمللله 
واكسيناسيون كرونا به صورت گسترده مطرح و به 
آن ضريب داده مي شد، اما با روي كارآمدن دولت 
سلليزدهم و تغيير ريل گذاري دولت در سياست 
خارجي، سياست داخلي و اقتصاد شاهد هستيم 
اين ادعا روز به روز بيشللتر بي اعتبار مي شللود. در 
سالگرد آغاز دوره رياست جمهوري سيدابراهيم 
رئيسي به 1۰دستاورد دولت رئيسي بدون برجام 

و FATF اشاره مي كنيم:
1: يكي از مهم تريللن مصاديللق اقدامات مثبت 
دولت سيزدهم بدون برجام و FATF، مربوط به 
واكسيناسيون سراسللري كرونا و كارنامه مثبت 
دولت در ايللن خصللوص اسللت. در دولت قبل 
رئيس جمهور گفته بود »واكسللن كرونا سوهان 
قم نيسللت كه فراوان باشللد«!، »علللي ربيعي« 
سخنگوي دولت روحاني نيز در اظهارنظري گفته 
بود: »نپيوسللتن ايران به FATF علت ناتواني در 
خريد واكسللن كروناسللت.« بنا بر گزارش هاي 
منتشللر شللده، تا 15مرداد 1۴۰۰- پايان دولت 
روحاني- حدود 1۹ميليون دوز واكسن كرونا وارد 
كشور شده بود. با روي كارآمدن دولت سيزدهم تا 
پايان اسفند1۴۰۰ مجموع واكسن هاي واردشده 
به كشور به حدود 15۸ميليون دز رسيد. به عبارتي 
طی هشت ماه تقريباً واردات واكسن كرونا به كشور 
هشللت برابر افزايش يافت.  در تابسللتان1۴۰۰ 
ميزان فوتي هاي روزانه كرونا به بيش از 7۰۰نفر 
افزايش يافت، امللا با اقدامات بسلليار مهم دولت 
سيزدهم در اين خصوص، آمار فوتي و مبتايان به 
شدت كاهش يافت و چندين نوبت روزهاي بدون 
فوتي كرونا ثبت شللد، اين در حالي است كه در 
اين مدت نه برجام احيا شد و نه ايران به عضويت 

FATF درآمد. 
۲: در دولللت قبل برخللي دولتمللردان همصدا با 
فعاالن و رسللانه هاي اصاح طلب تأكيد داشتند 
تا مسئله FATF حل نشود، رويدادهايي از جمله 
پيوسللتن ايران به سللازمان همكاری شانگهاي 
محقق نمي شود، اما در دولت سيزدهم و با تغيير 
ريل سياست خارجي، ايران به عنوان عضو ناظر در 
سازمان همكاري   اقتصادي شانگهاي پذيرفته شد. 
۳: روحاني، رئيس جمهور سابق- فروردين 1۳۹5- 
گفت: »اگر برجام نبود، قدم به قدم حتي يك بشكه 
نفت را هم نمي توانستيم صادر كنيم.« »محمدباقر 
نوبخت« معاون رئيس جمهور و رئيس سللازمان 
برنامه و بودجه در دولت سابق نيز در اظهارنظري 
مشابه گفت: »شديدترين مرحله تحريم، نفت در 
برابر غذا بود، اما االن در شرايطي هستيم كه اين 
بي انصاف ها و دژخيمان حتي براي غذا و دارو اجازه 
فروش يك قطره نفت را نمي دهنللد و اگر هم به 

 فروش مي رسد، امكان تبادل مالي ندارد.«
همچنين »بيژن زنگنه« وزير نفت دولت روحاني 
در اظهار نظري گفتلله بود: »امللروز، هيچ نفتي 
نمي توانيم بفروشيم، حتي اگر بفروشيم پولش را 

نمي توانيم بياوريم.«
با اين حال در دولت سيزدهم نه تنها فروش نفت 
افزايش يافت بلكه درآمدهللاي حاصل از آن نيز 

دريافت شد. در روزهاي گذشللته »سيداحسان 
خانللدوزي« وزير اقتصللاد گفللت: »در چهار ماه 
ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
شاهد افزايش 5۸۰درصدي وصول درآمد حاصل 
از صادرات نفت خام و ميعانات بوديم.« »علي صالح 
آبادي« رئيس بانك مركزي- ارديبهشت1۴۰1- 
گفت: »ما در زمينه فروش نفت به رقم هاي بسيار 
خوبي رسيده ايم و تمامي درآمدهاي فروش نفت 
را وصول مي كنيم، بنابرايللن حتي اگر برجام هم 
نباشللد، تأمين ارز كشللور به نحو مناسبي انجام 
خواهد شللد.« چندي پيش وال استريت ژورنال 
در گزارشي نوشت: »فروش نفت ايران به باالترين 
ميزان پللس از تحريم هاي دولت ترامپ رسلليده 
اسللت.« گفتني اسللت تنها در هفت ماه ابتدايي 
دولت سيزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژي بيش 
از 55قرارداد و تفاهمنامه بلله ارزش ۳۳ميليارد 
دالر از جمله با شركت هاي بزرگ خارجي به امضا 
رسيد، اين در حالي است كه ارزش قرارداد توتال 
در دولت قبل كه جريان اصاح طلب از آن با عنوان 
»گابي برجام« نام مي برد، حللدود ۸/۴ميليارد 

دالر بوده است. 
۴: افزايش صادرات غيرنفتي از ديگر دستاوردهاي 
دولت سيزدهم بدون برجام و بدون FATF است. 
در هفته هاي گذشته »محمدرضا پورابراهيمي« 
رئيس كميسلليون اقتصادي مجلس گفت: »در 
دولت قبل و طي سال هاي ۹۲ تا ۹۹ شاهد كاهش 

7ميليارد دالري صادرات غيرنفتي بوده ايم.«
در اوايل تيرماه سللال جاري، رئيس كل سازمان 
توسللعه تجارت ايللران از افزايللش ۴۰درصدي 
صادرات غيرنفتي در بهار امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشللته خبر داد. وي افزود: افزايش 
۴۰درصللدي صللادرات غيرنفتي، مثبت شللدن 
۶۰۰ميليون دالري تراز تجاري كشللور را در پي 

داشته است. 
5: يكي از اقدامات بسلليار مهم ديگللر در دولت 
سيزدهم، احياي كارخانه ها و واحدهاي توليدي 
تعطيل و نيمه تعطيل بوده است. اين اقدام نيز در 
حالي رخ داد كه در دولت سيزدهم نه برجام احيا 
شللد و نه تغييري در وضعيت ايران در FATF به 
وقوع پيوست. احياي كارخانه هاي ارج، آزمايش، 
فوالد ازنا، ذوب آهن اردبيل، تحول در كارخانه هايي 

از جمله هفت تپلله و هپكللو و آذرآب تنها بخش 
كوچكي از تغييرات مثبت در اين خصوص در طول 

فعاليت دولت سيزدهم است. 
۶: در دولت روحاني مردم در استان هاي شمالي 
در فصل سللرما با قطعي گاز و برق دست و پنجه 
نرم می كردند و با مشللكات عديللده اي مواجه 
مي شدند، اما در دولت رئيسللي شاهد توقف اين 
روند تأسف برانگيز نبوديم. يكي از علل اين تغيير، 
امضا و اجراي قرارداد سللوآپ گازي ميان ايران، 

تركمنستان و آذربايجان بود. 
همچنين در يك نمونلله ديگر در جريان سللفر 
اخير رئيس جمهور روسلليه به ايران، تفاهمنامه 
سرمايه گذاري ۴۰ميليارد دالري با شركت گازپروم 

روسيه به امضا رسيد. 
7: در دولت قبل برخللي دولتمردان مدعي بودند 
 FATF تا تحريم ها لغو نشللود و ايران به عضويت
درنيايد، سند همكاري ۲5سللاله ايران و چين به 
مرحله اجرا نخواهد رسيد، اما در دولت سيزدهم 
اين مسئله محقق شد. »ناصر كنعاني« سخنگوي 
وزارت خارجلله- 1۰مرداد 1۴۰1- در نشسللت 
خبري گفت: »خوشللبختانه اراده مشللاركت در 
عالي ترين سطح براي گسللترش روابط ميان دو 
كشللور ايران و چين مبتني بر منافللع و مصالح 
مشللترك وجود دارد... ما وارد فاز اجرايي سللند 

همكاري ۲5ساله شده ايم.«
۸: چندي پيش سلليدابراهيم رئيسللي به دعوت 
رسمي رئيس جمهور چين در چهاردهمين اجاس 
سران بريكس و جمع ديگري از كشورها موسوم به 
»بريكس پللاس« كه به صورت مجللازي برگزار 
شد، سخنراني كرد. بريكس شامل كشورهايي از 
جمله چين، روسيه، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي 
و نمايانگر نيمي از جمعيت جهان اسللت و بخش 
قابل توجهي از قدرت اقتصادي دنيا را در اختيار 
دارد. نكته قابل توجه اين است كه در اجاس اخير 
بريكس  پاس صرفاً ايران از منطقه غرب آسلليا 
دعوت شللده بود. در حال حاضر ايران به صورت 
رسمي براي عضويت در بريكس پاس درخواست 
داده و اين درخواست با استقبال اعضاي بريكس 

روبه رو شده است. 
۹: در دولت قبل برخللي دولتمردان مدعي بودند 
خودكفايي در كشللاورزي مزخرف است. همين 

طيف وقتي سخن از تعامات اقتصادي بين المللي 
مطرح مي شد، مدعي مي شد تا برجام و FATF به 
سرانجام نرسد، شاهد اين روند نخواهيم بود، اما در 
دولت سيزدهم ونزوئا با هدف كشت فراسرزميني، 
يك ميليون هكتار زمين كشاورزي در اختيار ايران 
قرار داده است. به عقيده كارشناسان، زمين هاي 
كشللاورزي ونزوئا از شرايط مناسبي براي كشت 
محصوالت استراتژيكي چون ذرت و سويا برخوردار 
است. در يك نمونه ديگر روسلليه نيز اعام كرده 
است 1۰۰هزار هكتار زمين كشت فراسرزميني در 

اختيار ايران قرار مي دهد. 
1۰: آنطور كه در خبرها اعام شده است تا سه ماه 
آينده موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا )EAEU( به مرحله امضا مي رسد 
كه زيرساخت مهمي در مبادالت تجاري محسوب 
مي شللود. بر اسللاس اين موافقتناملله ۸۰درصد 
تعرفه هاي گمركي بين ايران با پنج كشور عضو اين 
اتحاديه)ارمنستان، روسيه، باروس، قزاقستان و 

قرقيزستان( صفر خواهد شد. 
در روزهاي گذشته »حسللين اميرعبداللهيان« 
وزير امللور خارجه گفللت: »جمهوري اسللامي 
ايران از اعضاي فعال گروه بندي هاي بين المللي 
و منطقلله اي و اقتصادي از جمله سللازمان دي۸ 
است. در حوزه همگرايي اقتصادي و تبادل تجاري 
نيز در حال ايجاد بنيان هاي تجارت آزاد هستيم و 
به زودي موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحاديه 

اقتصادي اوراسيا را نهايي خواهيم كرد.«

مللوارد مذكور تنهللا بخشللي از نتايللج عملكرد 
 FATF دولت سلليزدهم بللدون برجام و بللدون
است. اين نتايج هم خوشللحال كننده است و هم 
ناراحت كننده؛ خوشحال كننده از حيث بهره مندي 
از فرصت هاي مغفول مانده و ناراحت كننده از اين 
جهت كه در هشت سللال روي كار بودن »دولِت 
اصاح طلبان« ايللن ظرفيت هللاي عظيم مورد 
غفلت قرار گرفت و خسارت هاي هنگفتي به كشور 

تحميل كرد. 
سللؤالي كه اكنون مطرح است اينكه، چرا جريان 
اصاح طلب و طيف غرب گرا بللا توهين به فهم و 
شعور مردم و بي اعتنا به منافع ملي، حتي از يك 

عذرخواهي ساده هم امتناع مي كند؟!

گازده�ي  و  راه ان�دازي  و  برجام�ي  تعه�دات  كاه�ش 
س�انتريفيوژهاي جدي�د در قب�ال تحريم ه�اي جدي�د 
اس�ت.  اي�ران  اس�المي  جمه�وري  ح�ق  امري�كا، 
حسن عابديني در گفت وگو با ايرنا در مورد اقدام جمهوري اسامي 
ايران و راه اندازي صدها سانتريفيوژ جديد گفت: جمهوري اسامي 
ايران در ابتدا و در چارچوب طرح لغو تحريم ها، زمينه براي اجراي 
تعهدات خود را فراهم كرد اما بعد از مدتي شاهد خروج امريكايي ها 
از برجام بدون هيچ دليل منطقي بوديم و كشللورهاي اروپايي هم 
به رغم تعهدات كتبي كه در 11بند به ايران دادند، به هيچ كدام از 

وظايف خود عمل نكردند. 
اين كارشناس مسائل بين الملل عنوان كرد: جمهوري اسامي ايران 
هم در همين چارچوب بر اسللاس مصوبه مجلس شوراي اسامي 
تصميم به كاهش تعهدات گرفت كه يكي از آنها كاهش تعهدات و 
برداشتن سقف غني سازي بود. بر اسللاس برجام ايران محدود بود 
كه صرفاً ۳/5درصد را غني سازي كند اما تصميم گرفت اين سقف 
برداشته شود. حجم غني سازي كه ايران براساس برجام پذيرفته 
بود ۳۰۰كيلوگرم مواد غني شده اورانيوم بود كه در چارچوب كاهش 

تعهدات خود اين موضوع هم برداشته شد. 
وي ادامه داد: استفاده از سانتريفيوژهاي نسل جديد هم يكي ديگر 
از مواردي بود كه ايران اعام كرد ديگر به آن پايبند نخواهد بود و 
در مقابل تحريم هاي جديد امريكا انجللام داد، بنابراين در اين گام 
اقدام به گازدهي به سانتريفيوژهاي IR6 كرد. جمهوري اسامي 
ايران اين حق را به خود مي دهد كه زمانللي كه يك طرف به هيچ 
كدام از تعهدات خود پايبند نيست، تعهدات خود را كاهش بدهد، 
در صورتي كه هيچ  يك از اقداماتي كه جمهوري اسامي ايران انجام 

مي دهد، مغاير با ان پي تي نيست و اقدام كامًا قانوني است. 
كارشللناس مسللائل بين الملل بيان كرد: اگر ايران بخواهد ميزان 
سوخت رآكتور نيروگاه بوشهر را تأمين كند، احتياج به 1۹۰هزار 
 IR1 سو دارد و اگر بخواهد اين 1۹۰هزار سو را با سانتريفيوژهاي
انجام دهد، حداقل بايللد 1۹۰هزار سللانتريفيوژ را راه اندازي كند 
كه عمًا در نطنز امكان ايللن حجم وجود نللدارد، بنابراين نياز به 
سانتريفيوژهاي نسل جديد دارد، زيرا سللانتريفيوژهاي IR1 هر 
كدام حدود يك سو است، لذا براي 1۹۰هزار سو بايد 1۹۰هزار عدد 

سانتريفيوژ IR1 داشته باشد. 
عابديني تصريح كرد: سللانتريفيوژهاي نسل جديد 1۰سو و حتي 
سللانتريفيوژ IR8 تا ۲5سو هم قدرت جداسللازي دارند، بنابراين 
هر يك سانتريفيوژ نسللل جديد برابر با 1۰سانتريفيوژ نسل قديم 
كارايي دارد، به اين معنا كه با بهره گيري از 1۹هزار سللانتريفيوژ 
IR6 مي توان 1۹۰هزار سو غني سللازي كرد، اين اقدامي است كه 
جمهوري اسامي ايران انجام داده و براي پاسخ دادن به نيازهاي 

خود به سمت سانتريفيوژهاي نسل جديد رفته و اقدام جديد ايران 
در همين چارچوب قابل تحليل است. 

  ايران خواستار تضمين عيني است
اين كارشللناس مسللائل بين الملل تصريح كرد: آنچلله در جريان 
برجام اتفاق افتاده اين است كه اياالت متحده امريكا با نقض توافق 
برجام و البته زيرپا گذاشتن قطعنامه۲۲۳1 شوراي امنيت سازمان 
ملل به همه آنچه توافق كرده بود، پشللت پا زد، بنابراين جمهوري 
اسامي ايران اعتمادي به امضاي سردمداران امريكايي ندارد، البته 
كشورهاي اتحاديه اروپا هم وضعيت بهتري ندارند، زيرا سه كشور 
اروپايي هم نشان داده اند اراده اي براي اجراي توافق و توان مقاومت 

در برابر زورگويي امريكايي ها ندارند. 
عابدينللي ادامه داد: جمهوري اسللامي در اين مرحله خواسللتار 
تضمين عيني اسللت، به اين معنا كه امريكا و سه كشور اروپايي به 
جمهوري اسامي ايران تضمين بدهند اگر توافقي را امضا كردند، 
مانند دوره  قبل آن را زير پا نگذارند و نكته دوم راستي آزمايي است، 
به اين معنا كه اگر توافقي ميان ايران و امريكا امضا شد، در مرحله 

اجرا به منصه عمل گذاشته شود. 
وي خاطرنشان كرد: سياستي كه ايران بارها اعام كرده اين است 
كه تضمين عيني بايد به شكلي باشد كه كنگره اياالت متحده امريكا 
آن را تأييد كند. گرچه  امريكايي ها در 75سال بعد از جنگ جهاني 
دوم نشللان داده اند به دليل اسللتفاده بي رويه از قللوه قهريه، قوه 
عاقله آنها بسيار كوچك شده و اعتمادي به امضاي رئيس جمهور 
و وزير امللور خارجه و توافللق كنگره و مصوبات كنگره نيسللت، با 
 اين حللال اين موضوع بايللد از طريق مجللاري قانونللي در امريكا 

به تصويب برسد. 

كارشناس مسائل بين الملل:

كاهش تعهدات برجامي در قبال تحريم هاي امريكا، حق ايران است

    گزارش 2

 فضاسازی عليه دولت سيزدهم 
بيشتر بهانه گيری است

آق�اي روحاني ه�ر جا ك�ه مي رف�ت فقط ي�ك كلنگ ب�ه زمين 
مي زد و نتيج�ه آن هم اين حج�م زي�اد از پروژه ه�اي نيمه تمام 
باقي مان�ده اس�ت، ام�ا دول�ت س�يزدهم تكمي�ل پروژه ه�اي 
اولوي�ت كاري خ�ود ق�رار داده اس�ت.  نيمه تم�ام را در 
حجت االسام محمد سبزي، عضو فراكسيون روحانيت مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به فضاسازي عليه خدمات رساني 
دولت به مردم در سياب هاي اخير گفت: فضاسازي هاي اصاح طلبان 
عليه خدمات رساني دولت به مردم به بهانه گيري بيشتر شباهت دارد تا 
انتقاد و البته طبيعي است كه فردي كه كار كند، بيشتر هم مورد انتقاد 

قرار مي گيرد. 
وي افزود: اگر مسئوالن دولتي و شللخص آقاي رئيسي در ميان مردم 
حاضر شوند، اين آقايان مي گويند چرا حاضر شدند و عكس گرفتند و نيت 
كار آنها تبليغاتي است و اگر حاضر نشوند، مي گويند چرا حاضر نشدند. 

عضو فراكسلليون روحانيت مجلس اظهار داشللت: ما منكر ايرادات و 
اشكاالت دركار دولت نيستيم. به هر حال دولت يك مجموعه وسيع از 
وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف است كه البته نواقصي هم كه هست 
بايد برطرف شود، اما در مجموع عزم همه مسئوالن و مقامات اجرايي 

كشور بر خدمت به مردم و انقاب است. 
سبزي خاطرنشان كرد: آقاي روحاني هر جا كه مي رفت، فقط يك كلنگ 
به زمين مي زد و نتيجه آن هم اين حجم زيللاد از پروژه هاي نيمه تمام 
باقي مانده است، اما دولت سيزدهم تكميل پروژه هاي نيمه تمام را در 
اولويت كاري خود قرار داده اسللت كه بسللياري از جاده ها در تكميل 
همين پروژه ها آسفالت شللده و پروژه هاي عمراني در ساخت وساز هم 

در حال تكميل است. 
وي افزود: در بحث يارانه ها دولت آقاي روحاني به زحمت قادر بود ماهي 
5هزار ميليارد تومان يارانه مردم را بدهد و در اين حوزه با مشكل مواجه 
بود، اما دولت آقاي رئيسللي امروز ماهانه ۲5هزار ميليارد تومان يارانه 
مي دهد، بدون آنكه پايه پولي را افزايش دهد و از بانك مركزي استقراض 
كند. عاوه بر اين در اين يك سال گذشته فروش نفت و فرآورده هاي 
نفتي بيش از دو برابر افزايش يافته كه اين خود نشان دهنده موفقيت 

دولت سيزدهم است. 
سبزي خاطرنشان كرد: من از اصاح طلبان مي خواهم بي انصافي نكنند 

و در مسير دولتي كه عزمش خدمت است، سنگ اندازي نكنند. 
-------------------------------------------------

معاون سياسي وزارت كشور:

پايش انقالبي ماندن مديران وظيفه ماست
معاون سياس�ي وزير كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه در گام دوم انقالب 
اس�المي، دولتي كاماًل همس�و با انديش�ه هاي انقالبي و به دنبال 
مردمي س�ازي حكمران�ي روي كار آمده اس�ت، گف�ت: رويكرد 
سياس�ي دولت، پيش�رفت بر پاي�ه نظريه نظ�ام انقالبي اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني وزارت كشور، محمدرضا غامرضا در نخستين 
همايش معاونان سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هاي سراسر كشور 
با بيان اينكه قيام سيدالشهدا)ع( روشنگر خطوط حق و باطل است، تصريح 
كرد: اين مفهوم به آن معناست كه همه زمان ها و مكان ها صحنه عاشوراست 

و براي همين بايد در صف حسينيان و عليه يزيديان قرار بگيريم. 
غامرضا با تأكيد بر اين امر كه سللامت و محوريت اسام با قيام امام 
حسين)ع( گره خورده اسللت، گفت: انقاب اسامي ايران ادامه مسير 
نوراني اسام و ثمره قيام حسيني است. وي اضافه كرد: در آستانه گام 
دوم انقاب اسامي ايران با رأي مردم، دولتي سللكاندار امور اجرايي 
كشور اسللت كه با رويكرد مردمي، جهادي و انقابي، در جهت تحقق 
منويات رهبر معظم انقاب به دنبال خدمت رسللاني، ارتقاي سرمايه 

اجتماعي و تحقق حكمراني دانش بنيان است. 
معاون سياسي وزير كشللور خطاب به معاونان سياسي استانداري هاي 
سراسللر كشللور گفت: بايد متوجه مسللئوليت خدمللت در يك نظام 
مردم ساالر ديني بود. غامرضا با تبيين مسئوليت هاي سياسي و ضرورت 
پيشبرد برنامه هاي دولت مردمي اظهار كرد: تحقق برنامه هاي دولت در 
گرو همدلي و اقدام جهادي همه مسئوالن و مشاركت حداكثري مردم 
است و استانداري ها در اين زمينه مسللئوليت مهمي دارند. وي اضافه 
كرد: معاونت سياسي استانداري ها با انتصابات صحيح، متولي انقابي 
بودن است و با ارزيابي مستمر، وظيفه پايش انقابي ماندن مديران را بر 
عهده دارد. معاون وزير كشور از معاونان سياسي استانداري ها خواست 
در راستاي نشاط سياسي نسللبت به تقويت فعاليت احزاب سياسي و 

همچنين ارتباط مستمر با نخبگان اهتمام داشته باشند. 
غامرضا توضيح داد: احزاب نقش مهمي در پيشللرفت كشللور دارند، 
با اين شرط كه توانمند شوند و نسللبت به فعاليت سياسي، رويكردي 
مسئوليت پذير داشللته باشللند. وي همچنين بر ضرورت به اشتراك 
گذاشللتن تجربيات و اقدامات موفق معاونت هاي سياسي در استان ها 

براي بهره برداري در راستاي تحقق اهداف دولت مردمي تأكيد كرد. 
-------------------------------------------------

بيانيه اي به امضاي 273نماينده صورت گرفت

تقدير مجلس از عملكرد ديوان محاسبات
273نف�ر از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�المي ط�ي بيانيه اي 
از عملك�رد دي�وان محاس�بات كش�ور تقدي�ر و تش�كر كردند. 
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه كه روز گذشته احمد اميرآبادي فراهاني 
قرائت كرد، آمده اسللت: بيانات رهبر معظم انقاب اسللامي )مدظله 
العالي( در ديدار مورخ چهارم خرداد1۴۰1 نمايندگان محترم مجلس 
شللوراي اسللامي با عنايت ويژه ايشللان به عملكرد ديوان محاسبات 
كشور كه فرمودند »بحمداهلل در اين سال هاي اخير ديوان محاسبات 
چابك، فعال و خوب شده، يعني اين گزارش هاي تفريغ بودجه در موعد 
خودش خيلي زود و خيلي خوب انجام مي شود« و اظهار رضايت ايشان 
از عملكرد اين نهاد نظارتي، مايه مباهات و نشان افتخاري براي خانواده 
بزرگ ديوان محاسبات كشور و پشتيباني معنوي براي اهتمام مضاعف 

به وظايف مورد تأكيد معظم له گرديد. 
ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسامي 
و منتخبان ملت و نظارت بر حسن اجراي قانون و در راستاي پاسداري 
از بيت المال در سال1۴۰1 گزارش تفريغ بودجه سال1۴۰۰ كل كشور 
را به انضمام تعداد ۲1فقللره گزارش هاي خاص تحليل در اجراي اصل 
55قانون اساسي و بند ج ماده يك قانون ديوان محاسبات كشور و بند 
يك ماده۲1۹ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسامي براي نخستين 
بار شللش ماه زودتر از موعد مقرر قانوني و همراه با نظارت كارشناسي 
و پيشنهادات خود تهيه و تسليم مجلس شوراي اسامي نمود. مضافاً 
اينكه ارائه گزارش عملكرد ارزيابي قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران كه براي اولين بار صورت 
گرفت و همچنين گزارشات مسللتمر نظارت بر اجراي قوانين بودجه 
سال1۴۰1-1۴۰۰ كشور در مقاطع زماني دو ماهه نيز كه مورد تقاضاي 
نمايندگان مجلس شوراي اسامي بود، دستاورد جديد ديگري توسط 
ديوان محاسبات كشور است كه به لطف الهي و تاش هاي مجاهدانه 

همكاران خدوم ديوان محقق گرديد. 
بنا به مراتب فوق بدين وسيله مراتب تقدير و تشكر نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي از اقدام هوشمندانه و تحول گراي ديوان محاسبات كه گام 
ديگري در سرعت و چابكي اين نهاد در تحقق منويات مقام معظم رهبري 
است را از رياست ديوان محاسبات كشور، مسئوالن و همكاران تاشگر و 

زحمتكش و حافظان بيت المال در اين سنگر مقدس اعام مي داريم. 

   گزارش یک


