
t oseei r ani . i r
سياست2

در شــرایطی که همه چیــز برای 
سرانجام مذاکرات هسته ای در هاله ای 
از ابهام فرو رفته و سخنان ضدونقیض 
از هرسوی مطرح می شــود، خواسته 
روز شنبه روسیه برای تعهد امریکا در 
مذاکرات برجام بر ابهام این ماجرا افزود 
و این در حالی است که دیروز خبر رسید 
که چین هم به گروه تضمین خواهان در 
همین راستا پیوســته است، امری که 
بسیاری از صاحب نظران از آن به عنوان 
پوست خربزه زیر پای توافق هسته ای 

ایران یاد می کنند.
شــنبه ای که گذشــت روســیه 
تحریم  های غرب علیه مسکو به دلیل 
حمله اش به اوکراین را ســدی مقابل 
توافق اتمــی ایران خوانــد و از آمریکا 
ضمانت کتبی خواست تا این تحریم ها 
به همکاری این کشور با ایران لطمه وارد 
نکند و چنین بود که سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه در گفت و گو 
با خبرنگاران گفت کــه »ما تضمینی 
می خواهیم که این تحریم ها به هیچ وجه 
روابط تجاری-اقتصادی و سرمایه گذاری 

مقرر در برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( را تحت تاثیر قــرار نمی دهد. 
ما خواســتار تضمینی کتبی شده ایم 
که روند فعلی آغاز شده توسط آمریکا 
به هیچ وجه به حق ما بــرای تجارت، 
همکاری اقتصادی و ســرمایه گذاری 
و همکاری نظامی-فنــی آزاد و کامل 
با این کشور اســامی ]ایران[ آسیبی 

وارد نکند.«
اما در شــرایطی که وی از همکاران 
ایرانی اش! نام برد و خواسته های آنها را 
منصافه خواند رویترز بافاصله با انتشار 
خبری به نقل از یک مقام ارشد ایرانی آن 

را غیرسازنده توصیف کرد.
به گزارش انتخــاب این مقام ایرانی 
گفت: روس ها از دو روز پیش این خواسته 
را روی میز )مذاکرات وین( گذاشــته 
بودند. این درک وجود دارد که روسیه 
با تغییر موضع خــود در مذاکرات وین 
می خواهد منافع خود را در جاهای دیگر 
تامین کند. این اقدام بــرای مذاکرات 

هسته ای وین سازنده نیست.
در همین گیرودار بــود که نادری، 
مدیر خبرگزاری دولت )ایرنا(  در توییتی 
از درخواست چین و روســیه از امریکا 

برای تضمین معتبر خبر داد و در این باره 
نوشت: »چین و روسیه برای آینده روابط 
اقتصادی با ایران، از آمریکا خواســتار 

تضمین معتبر کتبی شده اند.«
و درســت پس ازآن رویتــرز نیز به 
نقل از دو دیپلمات آگاه چینی که یکی 
از آنها مســتقیماً در مذاکرات شرکت 
دارد، نوشــت چین نیــز ضمانت های 
کتبی خواسته اســت تا شرکت هایش 
که در ایران تجارت می کنند تحت تأثیر 
تحریم های آمریکا قرار نخواهند گرفت.

به ایــن ترتیب در شــرایطی که به 
گفتــه کارشناســان و صاحب نظران 
این خواســته روســیه می تواند ماه ها 
مذاکرات غیرمســتقیم فشــرده بین 
تهران و واشنگتن در وین را به هم بزند، 
چین هم وارد چنین جدالی شده است 
و برخی آگاهان معتقدند خواسته های 
چین و روسیه می تواند روند شکل گیری 
یک توافق جدید میان ایران و آمریکا را 

پیچیده کند.
 واکنش آمریکا 

به خواسته روسیه و چین
با این وجود اما براســاس آن چه در 
اخبار آمده است آمریکا تاکید کرده که 

امضای هرگونه توافق بر سر توافق اتمی 
ایران هیچ ارتباطی با تحریم  شرکت ها و 

کسب و کارهای چین و روسیه ندارد.
برهمین مبنا هم به گزارش ایســنا 
وزارت خارجــه آمریــکا در واکنش به 
اظهــارات اخیر وزیر خارجه روســیه، 
تاکید کرده که هیچ گونه ارتباطی میان 
تحریم های جدید علیه این کشــور و 

توافق هسته ای ایران وجود ندارد.
این ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا گفت که تحریم های جدید علیه 
روسیه نباید تاثیری بر توافق احتمالی 
جدید با ایران داشته باشد و تحریم های 
جدید آمریکا علیه روسیه به دلیل حمله 
آن به اوکراین به برجام مرتبط نیست و 
نباید هیچ تاثیری بر احیای احتمالی این 
توافق داشته باشد.این مقام وزارت امور 
خارجه آمریکا افزود: ما برای بازگشت 
به اجرای کامل برجام به تعامل با روسیه 
ادامه می دهیــم. وی در ادامه با تکیه بر 
ادعاهای واهی مقامات آمریکایی درباره 
ماهیت برنامه هسته ای کشورمان گفت 
که روسیه دارای منافع  مشترک برای 
اطمینان از عدم دستیابی ایران به ساح 

هسته ای است.

اسرائیل وارد می شود
از طرف دیگر به گزارش خبرگزاری ها 
نخست وزیر اســرائیل و رئیس جمهور 
روسیه درباره مذاکرات وین گفت  وگو 
کردند. آن طور که خبرگــزاری تاس 
گــزارش داده اســت، نفتالــی بنت 
نخست وزیر اســرائیل که صبح دیروز 
به مســکو ســفر کرده بود با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه در کاخ 
کرملین دیدار کــرد و دو طرف در این 
دیدار که نزدیک به سه ساعت به  طول 
انجامید درباره حمله روسیه به اوکراین 
و همچنین رایزنی ها درباره بازگشــت 
واشنگتن به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجــام( و احیای ایــن توافق بحث و 
تبادل نظر کردند.به گفته یک منبع آگاه 
بنت در صحبت های خود مخالفتش با 
بازگشت آمریکا به برجام را مورد تاکید 

قرار داده است.
 مخالفان داخلی  

و مشکل آیسا و کاتسا!
این اتفاقات اما در شرایطی در حال 
وقوع است که با انتشار برخی اخبار که 
از احتمال توافق خبر مــی داد  برخی 
تندروهای داخل شروع به انتقاد کردند. 
در همین راستا،  محمود نبویان، نماینده 
تهران در مجلس طی سخنانی گفت: 
شــاید روزهای آینده قرار باشد توافق 
هسته ای انجام شود اما اگر دقت کنیم 
در این توافق آنچه که مطلوب نمایندگان 
و ملت ایران اســت، وجود ندارد. اگر به 
دولت ســابق انتقاداتی داشتیم بحث 
هیکلی و شخصی نداشته ایم مشکات 
زیادی در این توافق وجــود دارد که ما 
باید به هوش باشیم، به طور مثال درباره 
لغو تحریم های آیسا و کاتسا مطلقا تعهد 
ندادند. در لیست )sdn( که لیست رفع 
تحریم ۲۰۰ نفر مدنظر بود به ۹۸۰ مورد 
رسید اکنون آقایان گفتند تنها تحریم 
۲۰ نفر را برمی دارند و بر همین موضوع 
توافق می کنند.روزنامه کیهان دیروز 
هم در مطلبی با انتقاد از اینکه باید حتما 
تضمینی از امریکا گرفته شود، نوشت: 
متاسفانه از ســوی تیم مذاکره کننده 
کشــورمان اطاعات چندانی از چند و 
چون مذاکرات و آنچــه داده ایم و آنچه 

گرفته ایم، منتشر نمی شود تا آنجا که 
جای خالی ما در تبیین واقعیات، دست 
حریف را برای تحریف باز گذاشــته و 
حتی در کمال وقاحت، ایران اسامی 
را »طرف ســنگ انداز«! و عامل به درازا 

کشیدن مذاکرات معرفی می کند!
و اکنون درشرایطی که به نظر می رسد 
مخالفان داخلی از یک ســو و مخالفان 
خارجی از ســوی دیگر روی خوشی به 
توافق نهایی نشان نمی دهند؛ قدرت های 
جهانی در عین کشمکش ها با روسیه بر 
سر حمله  به اوکراین، در طرف دیگر میز 
مذاکره با ایران قرار دارنــد تا با برطرف 
کردن موانع هسته ای و تحریمی، توافق 
هسته ای را که دولت قبلی آمریکا در سال 
۲۰۱۸ از آن خارج شده بود، احیا کنند.در 
این اوضاع هرچند که به نظر می رسد قرار 
نیست روسیه نقش قابل توجهی در روند 
احیای برجام ایفا کند و نقش آن تنها در 
خصوص مسئله انتقال اورانیوم غنی شده 
ایران، مطرح است اما پیش از این ها نیز 
برای پایین آوردن قیمت اورانیوم ایران 
از این دست بازی ها داشته است و شاید 
این درخواست تضمین هم تنها پوست 
خربزه ای باشد که از سوی آن ها و البته 
رفیق چینی شان برای به تعویق افتادن 
توافق هســته ای به زیر پای طرف های 
مذاکره کننده پرتاب شــده باشد مگر 
اینکه مسجل شود تحریم های آمریکا در 
فرآیند احیای برجام اخال جدی ایجاد 

خواهد کرد.

چین هم در پی روسیه به گروه تضمین خواهان پیوست

سنگ اندازی وسط میز توافق
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شاید این درخواست 
تضمین ها تنها پوست 

خربزه ای باشد که از سوی 
روس ها و البته رفیق 

چینی شان برای به تعویق 
افتادن توافق هسته ای 

به زیر پای طرف های 
مذاکره کننده پرتاب شده 

باشد مگر اینکه مسجل 
شود تحریم های آمریکا در 
فرآیند احیای برجام اخالل 

جدی ایجاد خواهد کرد

نفیسه زارع کهن

 ادامه بررسی طرح صیانت 
بعد از تصویب بودجه 

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از ادامه 
پیگیری این طرح با نام جدید »نظام تنظیم مقررات 
فضای مجازی« بعد از تصویب الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
خبر داد.به گزارش مهــر، رضا تقی پور با بیان اینکه 
کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی با نام جدید در کمیسیون 
مشترک به تصویب رســیده اســت، افزود: روند 
ادامه بررســی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی 
مطابق قبل دنبال می شود.وی گفت: در حال حاضر 
نمایندگان کمیسیون مشترک طرح درگیر بررسی 
الیحه بودجه سال آینده هستند و جلسات مجلس به 
طور فشرده برگزار می شود. از این رو برگزاری جلسات 
کمیسیون مشــترک بررســی طرح نظام تنظیم 
مقررات فضای مجازی که بسیاری از نمایندگان در 

آن عضو هستند، بعد از بودجه ادامه پیدا می کنند.
    

 رمزگشایی از ریشه ظهور
 کاترین شکدم در جمهوری اسالمی

علی مطهری ریشــه »ظهور پدیده هایی مانند 
کاترین شکدم در جمهوری اسامی« را نقد کرد.به 
گزارش خبرآناین، علی مطهری در توئیت خود نوشت 
: ظهور پدیده هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری 
اسامی ناشی از میل بخشــی از حکومت به تملق و 
چاپلوسی و بت سازی است. جاسوس ها از این روزنه 
مخصوصا در نهادهای انقابــی نفوذ می کنند. نفوذ 

دراین نهادها رخ می دهد نه درمنتقدان و مخالفان.
    

 تالش دشمنان 
برای بدبینی مردم به سپاه 

معاون اسبق اداره کل سیاسی سپاه با بیان اینکه 
نباید اجازه دهیم دشــمنان با اتهام زدن و شایعه 
سازی ســپاه را در ذهن مردم بدبین کنند، گفت: 
سپاه نه تنها مورد محبت ملت ایران بلکه مورد محبت 
مردم منطقه قرار دارد.بــه گزارش فارس، محمود 
معلمی، گفت: امام)ره( فرمودند اگر سپاه نبود، کشور 
نبود و یا رهبر معظم انقاب فرمودند که حفاظت 
از دســتاوردهای انقاب محدود به مسائل نظامی 
نیست.وی با اشاره به دستاوردهای سپاه در عرصه 
هوافضا، خاطرنشان کرد: تمام این موضوعات عوامل 
بازدارنده در برابر دشمن اســت و اگر امروز چنین 
پیشرفت هایی نداشتیم، مشخص نبود دشمن چند 

بار به ما حمله کرده بود.
    

دیدار وزیر و جمعی از مدیران 
وزارت اطالعات با سردار سالمی 
وزیر اطاعــات و رئیس شــورای هماهنگی 
اطاعات میاد با سعادت حضرت اباعبداهلل الحسین 
)علیه السام( و روز پاسدار را تبریک گفت. به گزارش 
ایلنا، وزیر اطاعات به همراه جمعی از مدیران وزارت 
در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی با 
سردار سرلشکر سامی و همکارانش دیدار و ضمن 
گرامی داشت یاد و نام سردار دل ها شهید حاج قاسم 
سلیمانی و سایر شهدای گرانقدر این نهاد مقدس، 
روز پاسدار را به ایشان و همکارانشان تبریک گفت.
در این دیدار، سردار سامی با بیان اینکه؛ سپاه یک 
عطیه الهی بود که در لبیک به ندای عاشورا و برای 
اسام و میهن تشکیل شد، به هدف واحد بین وزارت 
اطاعات و سپاه در پیگیری آرمان ها و اهداف اشاره و 
باتوجه به حجم دشمنی ها به همکاری مشترک بین 

سپاه پاسداران و وزارت اطاعات تاکید نمود.
    

انتقاد تند عبدی از وعده رئیسی 
برای برطرف کردن فقرمطلق

عباس عبدی، فعال سیاسی در توئیتی سخنان 
رئیسی درباره امکان رفع فقر مطلق   تا پایان ۱۴۰۰ را 
غیرواقع بینانه دانست.به گزارش خبرآناین وی در 
یک توئیت با اشاره به سخنان رئیسی  که گفته است 
می شود فقر مطلق در همین سال ۱۴۰۰ برطرف 
شود ، نوشت: متاســفانه این جمله نشان می دهد 
هیچ درکی از فقر مطلق ایرانیان وجود ندارد.ایجاد 
شغل با یک میلیون تومان معقولتر از رفع فقر مطلق 

تا پایان ۱۴۰۰ است.
    

اولیانوف:
سفر گروسی به ایران 

موفقیت آمیز بوده است
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
سفر مدیرکل آژانس اتمی به ایران را موفق خواند.به 
گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف، در حساب کاربری 
خود در توییتر نوشت: سفر دیروز رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی به ایران 
موفق بود.وی ادامه داد: دو طرف در مورد قدم های 
مشخص برای حل مسائل پادمانی باقی مانده در یک 
بازه زمانی منطقی به توافق رسیدند. موفقیت بزرگ!

روی موج کوتاه

یک نماینده پیشن مجلس شورای اســامی تاکید کرد: 
رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس باعث قهر عمیق تر مردم 
با صندوق های رأی می شــود.محمود صادقی در گفت وگو با 

خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات برخــی از نمایندگان مجلس 
یازدهم نسبت به مردم و این که چرا یک نماینده به خودش اجازه 
می دهد با الفاظی مردم را مورد خطاب قرار دهد که موجب خشم 
آنان شود، گفت: در گذشته به صورت طنز در یکی از نطق هایم 
بیان کردم آیا نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند؟ پاسخ 
دادم این ها عصاره فضائل شورای نگهبان هستند؛ در واقع آن 
سیستمی که شورای نگهبان برای تائید و رد صاحیت می چیند 
و مضیقه هایی که ایجاد می کند به طور طبیعی خروجی اش 

چنین اشخاصی هستند. این نماینده پیشین مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: حضرت علی در حدیثی چندین علت شکست 
تقدیِم االَراِذِل  یک امت اسامی را مطرح کردند که از آن علت ها » َ
َو تَاخیِر االَفاِضِل«  است. پیش از اینکه نمایندگان مورد سوال 
قرار گیرند اعضای شورای نگهبان باید مورد سوال قرار گیرند که 
نتیجه خروجی سیستم شورای نگهبان همین چیزی است که 
مشاهده می کنیم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شورای 
نگهبان مثًا به لحاظ این تعابیر بیایــد فیلتر رد صاحیت را 

تنگ تر کند در واقع این خروجی منطقی تصمیم شورای نگهبان 
است. صادقی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که میزان 
مشارکت مردم در ۲ انتخابات گذشته در کمترین حد خودش 
قرار داشت این رفتارها چه تاثیری در کنش سیاسی مردم در 
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسامی خواهد داشت، بیان 
کرد: فکر می کنم نتیجه ای که افکار عمومی می گیرد این است 
که در انتخابات سال ۹۸ و سال ۱۴۰۰ رفتار کرد و با این رفتارها 

قهر مردم عمیق تر خواهد شد.

صادقی در گفت  وگو با ایلنا:

رفتار برخی نمایندگان باعث قهر عمیق تر مردم با صندوق های رأی می شود

خبر

به نظــر می رســد در دوره یازدهم مجلس با 
نمایندگانی مواجه هســتیم که به درســتی با 
آیین نامــه  مجلس و روند اجرایی امور آشــنایی 
ندارند و برهمین اســاس گاه به اظهار نظرهایی 
روی می آورند که در شــرایطی مانند بررســی و 
تصویب کلیات طرح صیانت که جامعه حساسیت 
باالیی نســبت به آن دارد، زمینه ســاز افزایش 
نگرانی ها در افکار عمومی می شوند.خبرگزاری 
ایلنا نوشت:نشست علنی نوبت سوم روز یکشنبه 
مجلس در حالی از ساعت ۱۹:۱۵ روز شنبه آغاز 
شد به نظر می رســید فرآیند بررسی و تصویب 
بودجه به یک کاف سردرگم تبدیل شده است؛ 
چراکه نماینــدگان از نوبت عصر روز یکشــنبه 
۱ اسفند بررســی بودجه را آغاز کردند اما فرآیند 
رســیدگی آنچنان کند پیش رفت که طی چند 
نوبت رئیس و نــواب رئیس در صحــن علنی از 
نمایندگان درخواســت می کردند تا در صورت 

امکان از پیشنهادهای پرشمار خود که اغلب هم 
در صحن به تصویب نمی رسید، انصراف دهند تا 
روند رسیدگی به بودجه سرعت گیرد و مجلس 
بتواند در موعد مقرر قانونی بودجه را به شــورای 
نگهبان تحویل داده و تا پیش از پایان سال برای 

اجرا به دولت اباغ کند.
اما پیشرفت کند کار و سردرگمی تنها انتقاد 
وارد به روند رسیدگی به بررسی بودجه نیست، روز 
گذشته نمایندگان در حالی سومین جلسه علنی 
روز شنبه را برای بررسی بودجه آغاز می کردند که 
در اقدامی قابل توجه معاونت قوانین مجلس به 
مصوبات نوبت صبح صحن علنی ایراد وارد کرده و 
این مصوبات را نیازمند رأی گیری مجدد دانست. 
براساس اعام معاونت قوانین که در صحن علنی 
نیز اعام شد، مصوبات جلسه صبح مجلس برای 
تصویب به دو ســوم آراء نیاز داشت در حالی که 
تصویب آن ها بدون اطاع از این مساله براساس 

حدنصاب اکثریت آراء انجام شــد.این مســاله 
نشان دهنده آن است که در میان اعضای هیات 
رئیسه فردی که مسلط به آیین نامه های موجود 
در این مساله باشــد و این مورد را در همان زمان 
رأی گیری متذکر شود حضور نداشته که شاهد 

رقم خوردن چنین فرآیندی هستیم.
براین اساس مصوبات نوبت صبح مجلس مجددا 
در صحن مطرح شــده و بــرای آن ها رأی گیری 
صورت گرفت که این امر نیز باعث شــد تا وقت 
بیشتری از مجلس گرفته شود. با همه این اوصاف 
نمایندگان در همان جلسه که تا ساعت ۲۲:۱۰ 
به طول انجامید، باالخره بخش درآمدی بودجه 
را به تصویب رساندند تا از صبح امروز وارد بخش 

هزینه ای شوند.
اما این مساله از جنبه دیگری نیز جالب توجه 
است، طی دو هفته گذشته موضوع تصویب کلیات 
طرح صیانت یکی از پرحاشــیه ترین مباحث در 
میان افکار عمومی بود، مصوبه ای که ظهر یکی از 
روزهای بررسی بودجه، در فاصله دو نوبت صبح و 
عصر و در جلسه ای ۱۰ دقیقه ای به تصویب رسید و 
موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

در حالی که چند ساعت بعد و در شامگاه همان 
روز معاونت قوانین مجلس در نامه ای خطاب به 
رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت این به روند 
بررسی و تصویب کلیات این طرح را دارای اشکال 
دانست، مساله ای که از ســوی کاربران به عنوان 
رد یا ابطال مصوبه تعبیر شــد. اما برخی حامیان 
و موافقان این طرح در میان اعضای کمیســیون 
مشترک طرح صیانت در واکنش هایی نسبت به 
این مساله مدعی می شدند که معاونت قوانین شأن 

رد مصوبات کمیسیون را ندارد. حال باید توجه این 
دسته از نمایندگان را به اتفاق روز یکشنبه جلب 
کرد که معاونت قوانین مجلس به مصوبات صحن 
علنی ایراد وارد کرده و آن را دارای اشکال دانسته 
که براســاس همان ایراد هم این مصوبات دوباره 
رأی گیری شدند، چطور این شأن و جایگاه را دارد 
که به مصوبات یک کمیسیون هم ایراد وارد کرده 
و اشکاالت در روند بررسی و تصویب یا در جزئیات 

مصوبه را نیز شناسایی کرده و اعام کند.

اتفاق عجیب در جلسه مجلس 

 مصوبات دوبار رأی گیری شد


