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 چهار روز بعد از قطعنامه شورای 
حکام آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمی علیه فعالیت هسته ای ایران، 
نمایندگان مجلس در اولین جلسه 
علنی این هفته خود بعد از دو هفته 
تعطیلی در بیانیــه ای این اقدام را به 

شدت محکوم کردند. 
چهارشــنبه هفته گذشته این 
قطعنامه که پیش نویس آن ازسوی 
چهار کشور آلمان، فرانسه، انگلیس 
و آمریکا تهیه شــده بود،  در شورای 
حکام با 30 رای موافق، ۲ رای مخالف 
)چیــن و روســیه( و 3 رای ممتنع 
)هند، لیبی و پاکستان( تصویب شد. 
در پیش نویس قطعنامــه آمده بود: 
»شــورای حکام از ایران می خواهد 
که هرچه فوری برای اجرای تعهدات 
قانونی اش اقدام و بدون اتالف وقت به 
پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای همکاری بیشــتر 
جهت شفاف ســازی و حل وفصل 
مســائل باقی مانــده پادمانی عمل 

کند.«
یک روز بعد سازمان انرژی اتمی 
ایران با انتشار ویدیویی خبر داد که 
تعدادی از دوربین های نظارتی آژانس 

بین المللی انرژی را خاموش کرده و 
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی در این باره گفت: »تصمیم 
بر این شد تا بخشی از همکاری های 
فراتر از پادمان کــه جزو تعهدات ما 
نبود و بر مبنای حســن نیت انجام 
می شد مثل ضبط برخی از فعالیت ها 
توسط دوربین های آژانس و دستگاه 
سنجش غنای بر خط و فلومتر آژانس 

در ایران، متوقف شود.«
دیروز نیــز در واکنش بــه اقدام 
شورای حکام ۲60 نماینده پارلمان 
در بیانیه ای از کاهش همکاری ایران 
با آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
و توقف فعالیت دوربین های نظارت 
فراپادمانی حمایــت کردند. در این 
بیانیه اعالم شــده که »مدیر کل« و 
»دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی« وجاهت فنی خود را آشــکارا 
از دســت داده اند و ســفر »رافائل 
گروسی« به اسرائیل نشــانه رفتار 

سوگیرانه اوست.
نکته دیگر بیانیــه نمایندگان، 
مطالبه آنها از دولت ابراهیم رئیسی 
است. آنها در بند ششــم این بیانیه 
نوشــته   اند: »ما نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی ضمن مطالبه جدی 
از دولت محترم و وزارت امور خارجه 

بر صیانت از حقوق ملــت ایران در 
حفظ چارچوب برنامه هســته ای و 
همینطور رفع موثر تحریم ها به جهت 
انتفاع اقتصادی مردم کشورمان در 
مواجهه با طرف هــای غربی، تأکید 
نموده و اجرای دقیــق »قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران« )مصوب مجلس 
یازدهم( را ابزار اصلی حفظ حقوق این 
ملت بزرگ می دانیم.« نمایندگان 
در پایــان از دولت خواســته اند در 
مواضع اصولی و هسته ای کشورمان 
ایستادگی کنند. این بیانیه و خواسته 
نمایندگان از دولت در حالی است که 
وزیرخارجه دولت ســیزدهم هفته 
گذشته اعالم کرده بود پکیج و بسته 

سیاسی مبتکرانه جدیدی را به طرف 
مقابل ارائه داده و به آنها اعالم کرده: 
»می توانید بین این دو مســیر یکی 
را انتخاب کنید که ترجیح ما مسیر 

دیپلماسی و سیاسی است.«
اما »قانون اقــدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ایران« که نمایندگان در بیانیه خود 
به آن اشاره کرده اند، چیست؟ مجلس 
یازدهم در آذر ماه سال 99 و در دولت 
حســن روحانی این قانون را در دو 
فوریت به تصویب رســانده بود. این 
قانون شامل 9 ماده است که بر اساس 
ماده یک آن، ســازمان انرژی اتمی 
ایران موظف اســت بالفاصله پس از 
تصویب این قانــون، جهت مصارف 
صلح آمیز نســبت به تولید اورانیوم 
با غنای ۲0 درصد اقدام و ســاالنه به 
میزان حداقل 1۲0 کیلوگرم آن را در 
داخل کشور ذخیره کند. همچنین 
ســازمان مذکور موظف است نیاز 
کشور برای مصارف صلح آمیز اورانیوم 
با غنای باالی ۲0 درصــد را به طور 

کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
همچنین بر اســاس ماده دو این 
قانون سازمان انرژی اتمی ایران مکلف 
شده، ظرفیت غنی ســازی و تولید 
اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای 

متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز 
کشور را، به میزان ماهانه حداقل 500 
کیلوگرم افزایش دهد و نســبت به 
نگهداری و انباشت مواد غنی شده در 

کشور اقدام کند.
نکته دیگری کــه در این قانون 
آمده این است که چنانچه کشورهای 
متعاهد از جمله کشــورهای ۴+1 
)آلمان، فرانســه، انگلستان، چین و 
روسیه( نســبت به اجرای تعهدات 
خود و رفع کامــل تحریم ها از جمله 
هســته ای، نظامی، حقوق بشری و 
امثال آن علیه جمهوری اســالمی 
ایران اقدام کنند، دولت مؤظف است 
گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به 
مجلس ارائه کند، همچنین مسئول 
اجرای صحیح و کامــل این قانون، 
رئیس جمهور، مقامــات و مدیران 
مربوط و دستگاه های اجرایی ذی ربط 

تعیین شده اند. 
پیداست که نمایندگان در بیانیه 
دیروز خود در تالش هستند یکی از 
مفاد این قانون را بار دیگر به دولت و 
شخص رئیس جمهور گوشزد کنند تا 
آنها نیز در جریان مذاکرات و اتفاقات 
صورت گرفته قرار گیرند. پنهان کاری 
آشکاری که واکنش فعاالن سیاسی را 
نیز با طرح این پرسش به دنبال داشته 
که: چرا از روند مذاکرات و اتفاقات و 
تصمیمات احتمالی گرفته شده به 

مردم اطالع رسانی نمی شود.

پررویی مدرن تروئیکای 
اروپایی و آژانس! 

اما ایــن بیانیــه تنهــا واکنش 
مجلسی ها به قطعنامه شورای حکام 
نبود، رئیس مجلس نیز روز گذشته در 
نطقی عنوان کرد: »تصویب قطعنامه 
علیه ایران در شــورای حکام نشان 
می دهد که طرف مقابل در رسیدن 
به توافق خوبی کــه تحریم ها علیه 
ملت ایران را رفع کند، جدی نیست.«

محمدباقر قالیبــاف، گفت: »ما 
تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام آژانــس را اقدامی خصمانه و 
غیر ســازنده می دانیم که به معنای 
تاثیرپذیری مستقیم آژانس هسته ای 
از محافل صهیونیســتی است و این 
اقدام همکاری های بســیار سازنده، 
داوطلبانه و ســخاوتمندانه ایران با 

آژانس را نادیده گرفته و مســیری را 
گشوده است که تداوم آن، حتما به 
ســود مذاکرات جاری دیپلماتیک 
نخواهــد بود.«رئیس کمیســیون 
امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس نیز رفتــار جدید تروئیکای 
اروپایی و آژانس را پررویی مدرن نام 
گذاشــت و گفت: »ما با کشورهای 
اروپایی و با آقای گروسی در اسفند 
سال گذشــته قراری منعقد کردیم 
که در راستای مذاکرات وین مسائل 
و مشــکالتمان با آژانس حل و فصل 
شود. گروسی قول داد که در گزارش 
خرداد ماه خــود موضوعات را حل و 

فصل کرده و رفع ابهام کند.«
او ادامه داد: »ما از منافع جمهوری 
اســالمی ایران و ملت ایــران کوتاه 
نمی آییم این آژانس اســت که باید 
رفتارهای خود را اصالح کند. آژانس 
نباید تحت تاثیر کشورهای اروپایی 
قرار گیــرد و از ابــزارش علیه ایران 

استفاده کند.«
پیشــتر نیز ابراهیم رئیســی در 
واکنش به صدور قطعنامه شــورای 
حکام علیه ایران گفته بود: »ما یک 
قــدم از موضع خود عقب نشــینی 
نخواهیم کرد این شــورا چندین بار 
علیه مردم مظلوم فلسطین قطعنامه 
صادر کرده اســت اما موثر واقع نشد 
و ابتکار عمل در دست فلسطینیان 
اســت، با اعمال تحریم، کشور ایران 
در حوزه های صنعت، کشــاورزی، 
گردشــگری و ... متوقف نمی شود، 
لبخند و اخم دشمنان را به اقتصاد و 

معیشت مردم گره نمی زنیم.«
حال باید دید با توجــه به حمایت 
و همســویی مجلس با دولت و مطالبه 
اجرای قانون »اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها«؛ مسئوالن نظام در مواجهه 
با گره کور برجام و توافق هسته ای که با 
قطعنامه شورای حکام درهم تنیده تر نیز 
شده است؛ بر مواضع چند روز اخیر خود 
پای می فشرند یا در راستای گشودن 

این گره دست به ابتکار عمل می زنند؟

نمایندگان در واکنش به قطعنامه شورای حکام، بار دیگر خواستار »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« شدند؛ 
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فعال سیاســی اصالح طلب دربــاره قطعنامه 
شــورای حکام علیه ایران گفت: من از مسئوالن 
می پرسم که چرا راهی که یک بار رفته ایم و نتایج 

تلخش را دیده ایم را دوبــاره می رویم؟ انگار تاریخ 
به روزهای اول دولت احمدی نژاد بازگشته است.

علی محمد نمازی، در گفتگو با نامه نیوز عنوان 
کرد: قطعنامه شورای حکام علیه ایران و متعاقبش 
خاموش شدن دوربین های نظارتی آژانس انرژی 
اتمــی پیام های خوشــبینانه در مســیر احیای 
برجام نیست و آن طور که به نظر می رسد مسیر به 
نتیجه رسیدن مذاکرات و متعاقبش احیای برجام 

سخت تر از گذشته شده است.
نمازی افزود: واقعا جای تعجب دارد که دوباره 
همان مسیری را می رویم که پیشتر رفته ایم. این 
روزها همان  توصیفی کــه روزگاری احمدی نژاد 

درباره تحریم ها می گفت را می شنویم. ما نزدیک به 
ده سال است که سعی کرده ایم در ارتباط با آژانس 
و شورای امنیت اعتمادســازی کنیم و حاال یک 
برگشت عجیب به گذشته داریم. واقعا چرا؟ آژانس 
می گوید درباره سه محل سواالتی دارم؛ خب چه 
ایرادی دارد ما سواالت را پاسخ دهیم؟ حاال شورای 
حکام آمده بر اســاس گزارش آژانس قطعنامه ای 
صادر کرده، چرا ما می آییــم دوربین های آژانس 
را خاموش می کنیم؟ ما که بر اســاس فتوای رهبر 
انقالب نمی خواهیم سالح هسته ای بسازیم، چرا به 

سواالت پاسخ نمی دهیم تا میزان تنش باال نرود؟
او ادامه داد: شــاید برخی ایــن تحلیل را دارند 
که در شرایط جنگ روســیه با اوکراین یا به نوعی 
جنگ روســیه با غربی ها، روســیه و چین حامی 
ایران خواهند بود. اوال چنین تحلیلی اصال درست 
نیست و ثانیا اگر هم درست باشــد، ما باید به فکر 
پایان تحریم ها باشیم نه اینکه چه کشوری در چه 

شرایطی حامی ما خواهد بود یا خیر زیرا تحریم ها 
لطمات بســیاری به کشــورمان وارد کرده است 
و حتما اگر تنش ها شدیدتر شــود، تحریم ها هم 

شدت می یابد
این فعال سیاســی درباره ادامــه برجام عنوان 
کرد: من دیگر برجام را منتفی شــده می بینم زیرا 
با جمع شدن دوربین های آژانس عمال مسیر تنش 
آغاز شده و دیگر چندان امیدی به مذاکرات و احیای 
برجام نیست.متأسفانه همواره کسانی که رقابت 
سیاســی با اصالح طلبان دارند، مسیر تندروی در 
حوزه سیاســت خارجی را پیش گرفته اند و بازهم 
تأسف بارتر آن اســت که همین تندروی ها اتفاقا 
در جهت همان چیزی اســت که صهیونیست ها 
می خواهند. روشــن اســت که صهیونیســت ها 
نمی خواهند مذاکرات به نتیجه برســد و عجیب 
اســت که برخی نیروهای داخلی بر همین طبل 

می کوبند.

فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به قطعنامه شورای حکام:

بهاوایلدوراناحمدینژادبرگشتهایم

خبر

علی ایوبی

 وزیرخارجه 
در گفتگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل 

قطعنامهآژانس
شتابزدهوسیاسیاست

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در 
گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در ارائه 
قطعنامه به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی را رفتاری شتابزده و سیاسی خواند.
به گــزارش ایرنا، گوترش نیــز در این گفتگو بر 
اهمیت ادامه گفــت  وگوهای ویــن تاکید کرده و 
دیپلماســی را بهترین مســیر حل اختالفات بین 
جمهوری اسالمی ایران و برخی دیگر از طرف های 

مذاکرات برجام دانست.
او همچنین قطعنامه اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مورد ایران را صرفا دارای محتوای 
توصیه ای خواند و بر اهمیت تــداوم مذاکرات 

تاکید کرد.
    

شرکت ماهان:
هواپیمایتوقیفشدهدرآرژانتین

ارتباطیبهماندارد
مدیر روابط عمومی شــرکت هواپیمایی ماهان 
درباره خبر مربوط به توقیــف هواپیمای بوئینگ 
۷۴۷ در آرژانتین کــه ادعا شــده در مالکیت این 
شــرکت هواپیمایی قرار دارد گفــت: مالکیت این 
هواپیما یک سال اســت که واگذار و به یک شرکت 
ونزوئالیی فروخته شده است و توقیف این هواپیما با 

نام هواپیمایی ماهان اهداف سیاسی دارد.
به گزارش ایرنا، امیرحسین ذواالنواری همچنین 
در خصوص بازداشت خدمه این شرکت نیز گفت: اگر 
بازداشت خدمه این شرکت هم صحت داشته باشد، 
این ارتباطی با شرکت ماهان نمی تواند داشته باشد 
چون هواپیما در اجاره ایرالین ونزوئالیی اســت و 

ارتباطی با هواپیمایی ماهان پیدا نمی کند.
    

پورفعال سیاسی اصولگرا:
برجامدرکماست

منصور حقیقت پورفعال سیاسی اصولگرا معتقد 
است غربی ها باید شرایطی ایجاد کنند که برجام از 
کما بیرون بیاید چون اگر برجام بمیرد دنیا به ویژه 

1+5 لطمه آن را می خورند.
به گزارش فــردا، او درباره آینــده برجام گفت: 
شــرایط عرصه بین الملل فرق کرده است، اگر 10 
سال قبل پرونده ایران به شــورای امنیت سازمان 
ملل و شامل قطعنامه های این شورا شدیم، دیگر آن 
وضعیت وجود ندارد. آن زمان آمریکایی ها هژمونی 
در جهان داشتند و برخی از دوستان ایران نیز خوب 

در میدان حاضر نبودند.
حقیقت پور افزود: امروز ما دو بحث داریم یکی 
آژانس و دیگری مذاکرات وین. ایران اراده خود در 
پیشبرد برنامه هسته ای اش را دنبال خواهد کرد و 
نقطه گریز ما کوتاه تر خواهد شد. غربی ها این اتفاق را 
نمی خواستند اما به خاطر خطاهایی که انجام دادند، 
حاال در چنین وضعیتی قرار گفتند. این به نفع ما و 
به ضرر آنهاست. برجام را مرده نمی بینم، برجام در 

کما قرار دارد.
    

انتقادنوروزیازبرگزاری
جلسهغیرعلنیمجلسباوزرا

عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با انتقاد 
از تصمیم هیات رئیســه مبنی بر غیرعلنی کردن 
جلســه روز یکشــنبه با حضور وزرا، گفت چرا با 
وجود اینکه وزرای تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
جهاد کشاورزی در جلسه حضور داشتند جلسه 

غیرعلنی برگزار شد..
به گزارش ایلنا، رحمت اهلل نــوروزی با بیان اینکه 
مردم از ما انتظار دارند که جلــوی وزرا حرف خود را 
بزنیم، افزود: ما صدای مردم هستیم و از دولت با رأی 
اعتماد خود حمایت کردیم چرا باید جلسات به صورت 
غیرعلنی برگزار شــود مردم با پیامک مطالبه خود را 

به ما عنوان کردند و می خواهند صدای آن ها باشیم.
    

فعال سیاسی اصالح طلب:
راهخروجازبحرانها
»بازگشتبهملت«است

فعال سیاســی اصالح طلب عنوان کرد: دولت 
رئیســی در صورتی می توانــد از بحران های فعلی 
نجات پیدا کند که بازگشــت به ملت و استفاده از 
ظرفیت های بالقوه ســرمایه های اجتماعی درون 

کشور را داشته باشد
غالمرضا انصاری در گفتگو با ایلنا، تصریح کرد: 
باید امکان نقد منصفانه را به نقادان و صاحب نظران 
داده و در مقابل ملت ســر تعظیم فرود بیاوریم، در 
چنین شرایطی اســت که همراهی مردم و دولت، 
می تواند کشور را در مقابل بحران فعلی و بحران های 
سخت تر به سر منزل مقصود برساند و مشکل جامعه 

و کشور را حل کند.

روی موج کوتاه

در بیانیه نمایندگان 
مجلس اعالم شده که 

»مدیر کل« و »دبیرخانه 
آژانس بین المللی انرژی 
اتمی« وجاهت فنی خود 

را آشکارا از دست داده اند 
و سفر »رافائل گروسی« 
به اسرائیل نشانه رفتار 

سوگیرانه اوست

رئیس مجلس روز گذشته 
در واکنش به قطعنامه 

شورای حکام گفت: 
»تصویب قطعنامه علیه 

ایران در شورای حکام نشان 
می دهد که طرف مقابل در 
رسیدن به توافق خوبی که 

تحریم ها علیه ملت ایران را 
رفع کند، جدی نیست.«

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره حمله 
گروه های تندرو به سید حســن خمینی در مراسم سالگرد 
ارتحال امام خمینی گفت خودسرها با تحرکات خود با آبروی 
نظام بازی می کنند و ســکوت رســانه ها و پرهیز آنها از نقد 

تندروها از دالیل ادامه تحرکات آنها است.
به گزارش خبرآنالین، ســید رضا اکرمــی درباره اینکه 
خودسرها چه کســانی و دار و دســته کدام جریان سیاسی 
هستند، عنوان کرد: سازماندهی بودن این قضایا را نفی نمی کنم 
ولی بدانید ما در طول تاریخ اسالم از زمان شخص پیامبر اکرم 
)ص( و امیرالمومنین ، تاکنون، گروهی این چنینی داشته ایم 

،حتی پیغمبر در مورد آنان فرمودند : یا نادانند و بعنوان عبادت 
این کار را انجام می دهند یا دانا هستند که در این صورت ، این 
کار ، رعایت نکردن حریم هاست. مشابه افراد را در طول تاریخ 
داشــته ایم و به امروز اختصاص ندارد . گروهی که در سالگرد 
ارتحال امام )ره(این کار را کردند ، یک مشت آدم هایی هستند 
که با هم هماهنگی دارند .این ها ، آدم هایی هستند که عقل شان 
در چشم شان است و نه فقط آینده نگر نیستند بلکه ظاهرنگر 
و کاسه داغ تر از آش هستند .او در پاسخ به این سوال که کانون 
هماهنگی خودسرها کجاست و چه کسانی تندروها را از »اتاق 
فرمان« ، را هماهنگ می کنند، گفت: در این رابطه بحثی ندارم ، 

زیرا شناسایی هماهنگ کنندگان ، نیازمند کار اطالعاتی است.
اکرمی درباره اینکه چرا نهادهای امنیتی ، تاکنون ، گزارشی 
درباره شناسایی خودسرها و برخورد با آنان منتشر نکرده اند؟ 
افزود: ما باید حتما به افکار عمومی بها دهیم ،می گویند هزار 
دوست کم اســت و یک دشــمن زیاد . اصال چرا از کم کاری 
نهادهای امنیتی می گویید چرا از رسانه نمی گویید؟ فردای 1۴ 
خرداد، کدام روزنامه ای آمد و اخالل در مراسم را بررسی کرد و 
گفت آقایان نکنید ،این مایه شرمندگی برای باعث و بانی و ذاکر 
است ؟ اگر حرف حساب دارید، بیایید در فالن رسانه بنشینید و 
بگویید حرف حساب تان چیست ؟از سید حسن آقا چه انتظار 

دارید . باید همه ما بیت امام را مکرم بداریم .آنجا بیت امام است و 
امام برای نظام است و جلسه آنروز برای نظام بود و سخنران آن 
رهبری شخص اول مملکت بودند .شمااگر دلسوز و خیر خواه 

هستید باید به این ضرب المثل توجه کنید.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز:

تندروهاباآبروینظامبازیمیکنند


