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با حضور رضایی و نوبخت انجام شد
 بررسی انطباق الیحه بودجه سال 97 
با سیاست های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیس��یون نظارت مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام به 
منظ��ور بررس��ی و انطباق الیحه بودجه س��ال 97 کش��ور با 

سیاست های کلی نظام تشکیل جلسه داد.
 به گزارش فارس، در این نشس��ت گ��زارش هیأت انطباق 

حقوقی کمیسیون نظارت درخصوص مغایرت تعدادی از بندهای 
الیحه بودجه 97 کشور با سیاست های کلی نظام ارائه شد.

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، با اش��اره به ابالغ 
آیین نامه نظارتی، گفت: حسب دستور مقام معظم رهبری، مجمع 

می بایست نظارت خود بر نحوه اجرایی شدن سیاست های کلی 
را اعمال نماید که با توجه به اهمیت قانون بودجه کشور، بررسی 
میزان انطباق الیحه ی پیشنهادی دولت با این سیاست ها مورد 

توجه جدی و در دستور کار مجمع قرار گرفته است.

یجانی  احتمال شکایت نمایندگان مجلس از الر
نماینده مردم س��بزوار در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: جمعی از وکالی ملت قصد دارند از رئیس مجلس 

به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند.
به گزارش تسنیم، حسین مقصودی با بیان اینکه برای 
پیگیری مطالبات مردم از مؤسسات مالی و اعتباری راهی 
جز س��ؤال از رئیس جمهور برای نمایندگان باقی نمانده 
است، گفت: حدود 185 نماینده از سه فراکسیون والیی، 
امید و مستقالن والیی طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا 
کرده ان��د. وی با بیان اینکه طرح س��ؤال از رئیس جمهور 
روند قانونی خود را طی کرده و به هیئت رئیس��ه مجلس 
تقدیم ش��ده اس��ت، افزود: رئیس مجلس مانع به جریان 
افتادن این سؤال شده و اعالم کرده در شرایط فعلی سؤال 

از رئیس جمهور به صالح کشور نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان 
اینکه اقدام علی الریجانی رئیس قوه مقننه خالف قانون 
اس��ت، ادامه داد: اگر الریجان��ی در روزهای آینده مانع 
به جریان افتادن س��ؤال از رئیس جمهور شوند جمعی از 
نمایندگان تصمی��م گرفته اند از وی به هیئت  نظارت بر 
رفتار نمایندگان شکایت کنند. وی با تأکید بر اینکه طرح 
سؤال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرا حق نمایندگان 
است، اظهار داشت: نمایندگان امیدوارند هرچه سریعتر 
س��ؤال از رئیس جمهور از س��وی هیئت رئیسه پارلمان 

اعالم وصول شود.

 رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را 
برای اجرا ابالغ کرد

رئیس جمه��ور، یک قانون مصوب مجلس ش��ورای 
اس��المی را ب��رای اجرا ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی و 

سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد ریاست جمهور، 
حسن روحانی قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارد 
جهاد و کش��اورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ 
کرد. بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 
قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، »قانون اصالح 
تبصره بند )ب( ماده )35( قانون برنامه پنج س��اله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران« جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

 ایران درباره توان دفاعی خود 
از کسی اجازه نمی گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کشورمان 
توان دفاعی  و موش��کی اش را تقویت می کند و از کس��ی 

اجازه نمی گیرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، احمد توکلی با اشاره 
ب��ه تصمیم ترامپ در اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
و قراردادن ش��روط چهارگانه برای امضای برجام از سوی 
کنگره، اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا تاکنون بارها تهدید 
به خروج از توافق هس��ته ای کرده است و اظهارات اخیر او 
هم برای مان جای تعجب نداشت. وی ادامه داد: ایران یکبار 
مذاکره انجام داد و به تمامی تعهداتش عمل کرد و پایبند 
بوده اس��ت. بارها هم سازمان های بین المللی و طرف های 

دیگر مذاکره پابیندی ایران به برجام را تایید کرده اند.
توکلی تصریح کرد: ترامپ می خواهد نظر خود را به 
ایران تحمیل کند اما ایران زیر بار زور و تحمیل نمی رود.

توکلی تاکی��د کرد: صحبت های دیش��ب ترامپ از 
روی ناتوانی اش بود. هیچ کش��وری از جمله آمریکا حق 
دخالت در امور داخلی و جنبه های دفاعی ایران را ندارد. 
وی اضافه کرد: ایران توان دفاعی  و موشکی اش را تقویت 
می کند، در این زمینه با احدی چک و چانه نخواهد زد 

تمدید بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
تا پایان دی 

سخنگوی کمیس��یون تلفیق مجلس گفت: بررسی 
الیحه بودجه س��ال 97 کل کشور در کمیسیون تلفیق 
مجل��س با موافقت هیات رییس��ه مجلس به مدت یک 

هفته و تا پایان دی تمدید شد.
به گزارش ایرنا، علی اصغر یوس��ف نژاد اظهار داش��ت: 
طبق آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه، از 
زمان تشکیل حداکثر 15 روز برای بررسی و تصویب الیحه 
بودجه فرصت دارد که در صورت نیاز، این زمان تا 15 روز 

دیگر با موافقت هیات رییسه مجلس، قابل تمدید است.
وی اف��زود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، بررس��ی 
الیح��ه بودج��ه 97 در کمیس��یون تلفیق، می بایس��ت 
اواخرهفته گذشته پایان می یافت، ولی به دلیل عدم اتمام 
بررسی، ما در نامه ای به هیات رئیسه مجلس، درخواست 
مهلت یک هفته ای برای بررس��ی بیشتر الیحه بودجه را 
در کمیس��یون تلفیق دادیم. وی ادامه داد: هیات  رئیسه 
مجلس با تمدید مهلت یک هفته ای بررس��ی بودجه در 

کمیسیون تلفیق بودجه 97 موافقت کرد.

برگزاری یکصد و بیست و سومین نشست خبری 
سخنگوی قوه قضاییه 

دفت��ر س��خنگوی قوه قضایی��ه اعالم ک��رد: یکصد 
و بیس��ت و س��ومین نشس��ت خب��ری حجت االس��الم 
والمسلمین محس��نی اژه ای س��خنگوی قوه قضاییه روز 
امروز راس س��اعت 13:3۰ در محل دفتر سخنگوی قوه 

قضاییه برگزار می شود.
س��خنگوی قوه قضاییه در این نشست به مدت 9۰ 

دقیقه پاسخگوی سئواالت خبرنگاران خواهد بود.

برگزاری سی و نهمین نشست کمیته اجرایی 
اتحادیه مجالس سازمان همکاری اسالمی

سی و نهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه مجالس 
سازمان همکاری اسالمی، دیروز به ریاست کاظم جاللی 

آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوس��یما، در این نشست، 
15 نماین��ده از کش��ورهاي عربي، آس��یایي و افریقایي 
حضور دارند که درباره مسائل مهم جهان اسالم بحث و 

تبادل نظر مي کنند.
س��یزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهاي 
عضو س��ازمان همکاري اس��المي روزهاي سه ش��نبه و 
چهارش��نبه 26 و 27 دي با حضور 46 کشور اسالمي در 
تهران برگزار مي شود. هم اکنون محمود اورول قیلیچ از 

کشور ترکیه دبیرکلي این اتحادیه را برعهده دارد.

پاس��داران  سپاه  س��خنگوی 
انقالب اس��المی گف��ت: نعره پاســداران

آمریکایی ه��ا از س��ر ق��درت 
نیس��ت، چرا ک��ه در اکثر طراحی هایی که داش��ته 

شکست خورده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ س��ردار 
رمض��ان ش��ریف در آیی��ن اختتامی��ه جش��نواره 
مطبوعات و خبرگزاری ها، پایگاه های خبری ابوذر و 
بزرگداش��ت روز بسیج رسانه، اظهار کرد: تا قبل از 
وقوع انقالب اس��المی دو گفتمان جماهیر شوروی 
یا کمونیس��تی و گفتمان لیبرال دموکراسی غرب 
وجود داش��ت اما حاال جمهوری اس��المی صاحب 

گفتمان برتر به نام انقالب اسالمی است.
وی اف��زود: وقتی در بهمن 57 ملت ما انقالب 
اس��المی را با رهبری امام خمینی)ره( به پیروزی 
رس��اند، گفتمان انقالب اس��المی شکل گرفت که 
همین موضوع سبب شد غرب و شرق سراسیمه با 

انقالب اسالمی به مقابله بپردازند.
شریف با بیان اینکه اگر می خواهیم نقش خود 
را در رسانه انقالب اسالمی به درستی ایفا کنیم باید 
بدانیم چرا این تقابل ش��کل گرفت، اذعان داش��ت: 
باید بدانیم که چرا وحدت بین این دو گفتمان برای 

مقابله با نظام ایران ایجاد شد.

 وی با اشاره به اینکه گوش های شنوایی برای 
س��خنان انقالب در جهان وجود دارد، تأکید کرد: 
حضرت امام)ره( در اوج دشمنی دشمنان، نامه ای 
تاریخی را به گورباچف نوشتند و فرمودند»شما به 
تاریخ پیوسته اید«؛ واقعاً هم همین طور شد چراکه 
نمی توانس��ت نیازهای مردم خ��ود را تأمین کند؛ 
همین محتوا در نامه رهبر معظم انقالب به جوانان 

غربی وجود داشت.
 مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی با بیان اینکه فرهنگ آمریکایی نمی تواند 
سعادت مردم را تأمین کند، یادآور شد: در جنبش 
»وال اس��تریت« این موضوع به خوب��ی به نمایش 
درآمد؛ دلی��ل اینکه آمریکا امروز ای��ن گونه با ما 
دش��منی می کند این اس��ت که اگر پی��ام انقالب 
اس��المی به تمام بشریت برس��د دیگر جایی برای 

زورگویی مستکبران باقی نمی ماند.
 وی خاطرنشان کرد: برخی از فعاالن رسانه ای 
ام��روز خاطرات دفاع مقدس را به یاد ندارند، اغراق 
نیست که هر کدام از توطئه های مختلف و متعدد 
دشمنان به تنهایی می توانست یک نظام را سرنگون 
کند اما همه این ها نتوانس��ت مردم ما را به زانو در 
بیاورد؛ مس��تکبران جهان می خواهند بگویند نظام 
دینی برآمده از تئوری والیت فقیه کارآمد نیس��ت 

و نمی تواند در این دنیای متالطم، کش��وری مانند 
ایران را اداره کند، اما اگر شاخصه های کارآمدی را 

نگاه کنیم وضعیت به گونه دیگری است.
ش��ریف ب��ا بی��ان اینک��ه امنی��ت، دان��ش و 
زیرس��اخت های مطل��وب از جمله ش��اخصه های 
کارآمدی محسوب می شوند، ادامه داد: امروز پس 
از گذش��ت 4۰ سال از انقالب اسالمی، در مقایسه 
با وضعیت پیش از انقالب پیش��رفت های غیر قابل 
انکاری داشته ایم که البته دشمنان برنمی تابند این 

پیشرفت ها به درستی شکل بگیرد.
 شریف یادآور شد: ترسیم شرایط کشور زمانی 
که انقالب رخ داد با امروز امیدبخش و الهام بخش 
اس��ت، بدانید که مردم ایران نزد ملت های منطقه 
و دنی��ا با احترام یاد می ش��وند؛ نباید به رفتارهای 
رس��انه های مغرض غربی توجه کرد؛ نس��ل امروز 
وظیفه سنگینی دارد، شهید حججی ها برای ترویج 
گفتمان انقالب اس��المی همان راه شهدای انقالب 
و دفاع مق��دس را ادام��ه می دهن��د و تصویری که 

دشمن از کش��ور در ذهن جوانان ما پیاده می کند 
متفاوت از واقعیت هاست.

س��خنگوی س��پاه پاس��داران ب��ا بی��ان اینکه 
دشمنان با محتوای جهت دار و مبتذل، فرهنگ ما 
را به چالش می کش��ند، ادامه داد: یکی از تیم های 
پژوهشی فرانسوی که برای بررسی دالیل پیروزی 
در دفاع مقدس کار تحقیقی انجام داده، اعالم کرده 
که براساس وصیت نامه شهدای دفاع مقدس به سه 
جمله کلیدی در چرایی پیروزی ایرانی ها رسیدیم؛ 
اول فرهن��گ مس��تحکم مذهب��ی خانواده ها، دوم 
فرهنگی ش��یعی و س��وم رهبری دینی که هدایت 
رزمنده ها را انجام می داده اس��ت، پس دش��منان 

درصدد تخریب این سه مؤلفه هستند.
 مس��ئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی بیان داشت: دشمن با ماهواره و شبکه های 
اجتماعی سعی در تخریب خانواده و فرهنگ دارند، 
همچنین سعی داش��ته میان رهبر انقالب و مردم 
فاصله بیندازند، مقابله با دش��من نیازمند توسعه و 

ترویج فرهنگ س��بک زندگی ایرانی اسالمی است؛ 
اگر این نسخه شفابخش در دستور کار رسانه ها قرار 

می گرفت امروز شاهد برخی از حوادث نبودیم.
 وی ب��ا بی��ان اینکه امروز هم برای توس��عه و 
ترویج فرهنگ س��بک زندگی ایرانی اس��المی دیر 
نیس��ت، یادآور ش��د: هرگاه مردم با بصیرت پشت 
سر رهبر انقالب به پاخاستند، پیروزی حاصل شد 
و ه��رگاه درنگ کردند نش��انه های ع��دم موفقیت 
نمایان شده اس��ت. وی با بیان اینکه تنها نیازمند 
اتکا به جوانان کش��ور هستیم، اضافه کرد: بیش از 
یک قرن اس��ت که از نفت و گاز استفاده می بریم 

اما برداشت درستی انجام نشده است.
 سخنگوی س��پاه پاس��داران با بیان اینکه اگر 
اراده و عزم جدی وجود داشته باشد، هیچ مانعی در 
مقابل راه ما نخواهد بود، عنوان کرد: یکی از وظایف 
رسانه ها مطالبه گری اس��ت و باید مطالبه کرد چرا 
از توانمندی های داخلی استفاده نمی شود؛ امیدواریم 
مسؤوالن کش��ور قدر شرایط امنی که وجود دارد را 
دانس��ته و موانع پیش روی ملت را حذف کنند. وی 
با اش��اره به منابع زمینی و زیرزمینی کشور گفت: با 
استفاده از منابع زمینی و زیرزمینی نه تنها می توانیم 
نیازهای فعلی کشور را تأمین کنیم بلکه در آینده با 

وجود جمعیت بیشتر نیز مشکلی نخواهیم داشت.

ای��ن روزها به نظر می رس��د 
دو گــزارش 

گروه سياست
که ترامپ بازی خطرناکی را 
علیه ایران شروع کرده است، 
او ش��رایط ویژه ای را برای باق��ی ماندن در برجام 
عنوان کرده است، برجامی که از منظر بسیاری از 
ایرانیان فایده ای نداش��ته است و حتی بسیاری از 

خروج ایران از این توافق استقبال می کنند. 
شب ش��نبه باالخره رئیس جمهور امریکا، پس 
از تمدید معافیت ه��ای تحریمی ایران ذیل برجام 
و تحریم 14 ش��خصیت حقیقی و حقوقی دیگر به 
بهانه های واهی تعیین کرد و در عین حال شروط 
4 گانه ای را برای برجام گذاشت و تهدید نمود که 
در صورت اصالح نشدن توافق هسته ای ایران، این 
آخرین باری اس��ت که او تعلیق تحریم های ایران 

را تمدید می کند.
دونالد ترامپ اضاف��ه کرد: حاضرم برای اصالح 
توافق هسته ای ایران با کنگره همکاری کنم اما هر 
مصوبه ای که در این خصوص امضا می کنم باید این 
4 شرط را رعایت کند: اول، باید از ایران بخواهد که 
به هر س��ایتی که بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای راستی آزمایی برجام نیاز دارند، دسترسی 
بدهد. دوم، باید این اطمینان را ایجاد کند که ایران 
حتی به ساخت سالح هسته ای نزدیک هم نمی شود. 
سوم، مصوبه جدید نباید هیچ تاریخ انقضایی را برای 
برجام به رسمیت بشناسد. چهارم، این مصوبه باید 
تصریح کند که از نظر آمریکا برنامه هسته ای ایران 
و برنامه موش��کی دوربرد آن قابل تفکیک نیستند 
و توس��عه و تس��ت موشک های بالس��تیک دوربرد 

مشمول تحریم خواهد شد. 
این تهدیدات و شروطی که ترامپ برای مذاکره 
احتمالی ب��ا کنگره و اتحادیه اروپا عن��وان کرد، از 
منظر بسیاری از کارشناسان غربی راه ایران را برای 
خروج از توافق هموار می کند. این درحالی است که 
بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه می کنند در 

این شرایط بر حمایت اروپایی ها دل نبندد.

چرا شرایط ترامپ پذیرفتنی نیست
زمان��ی می گفتند که ش��رط بندی های ترامپ 
بس��یار مع��روف اس��ت اما ای��ن تاجر امری��کا که 
سیاس��تمدار ش��ده نمی دان��د خیلی از ش��رط ها 
در عالم سیاس��ت جای��ی ندارد. به نظر می رس��د 
رئیس جمه��وری آمریکا در نظر دارد مذاکره مجدد 
درب��اره برجام با اضافه کردن قید و ش��رط هایی را 
اجرایی کند و به توافقی جدید دست یابد. در واقع 
ترامپ به دنبال این است که محدودیت ها بر برنامه 
هسته ای ایران همیش��گی باشد و نه مطابق توافق 

کنونی محدود به زمان خاص.
همچنین وی می خواه��د با اعمال محدودیت 
بر برنامه موش��کی ایران، توانمندی دفاعی ایران و 
در حقیق��ت توان بازدارندگی کش��ورمان را از بین 

ببرد. در نهایت بازی که آمریکا راه انداخته به این 
معناس��ت که آمریکا دیگ��ر نمی خواهد تصمیمات 
9۰ روزه داش��ته باش��د و تهران را مجبور کند که 

تسلیم خواسته های غرب شود.
اما باید در نظر داش��ت که ایران چه در مقابل 
خواس��ته های ترامپ تس��لیم ش��ود ی��ا مقابل آن 
بایستد این امر به معنای پایان یافتن برجام است. 
رئیس جمه��ور آمری��کا اولی��ن ش��رط خ��ود 
ب��رای تمدی��د تعلیق ای��ن تحریم ها اج��ازه ایران 
برای بازرس��ی  نظامی در تمامی س��ایت های مورد 
درخواست بازرسان بین المللی، عنوان کرده است. 
این در حالی اس��ت که در مورد بازرس��ی ها صرفاً 
آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای، محور اس��ت و 
تا به حال نیز 9 گزارش از س��وی آقای آمانو ارائه 
ش��ده که در هر 9 نوبت تأکید ش��ده است که هر 
گونه دسترس��ی که آژانس می خواس��ته اس��ت به 
مراکز هس��ته ای ایران داش��ته و ممانعتی از سوی 

کشورمان وجود نداشته است.
از سوی دیگر شرط دوم رئیس جمهور آمریکا 
این اس��ت که ایران هیچ گاه نباید به دنبال سالح 
هس��ته ای ب��رود در حالی که این موضوع اساس��اً 
ربطی به کشور آمریکا ندارد. در طول بازرسی های 
هسته ای ایران مسلم شده که ایران به سمت سالح 
هسته ای حرکت نکرده واین امر در دکترین دفاعی 
ایران قرار ندارد و ایران هیچ گاه نخواسته به سمت 
دس��تیابی به سالح هسته ای حرکت کند. در عین 
حال اصل مهم فتوای رهبر معظم انقالب مبنی بر 

ممنوعیت تولید سالح هسته ای است. 
رهب��ر معظم انقالب در پاس��خ ب��ه اظهارات 
رئیس جمه��ور آمریکا، در 18 فوریه س��ال 2۰13 
اعالن کرد که: »اگر ایران به دنبال تولید تسلیحات 
هسته ای باشد، آمریکا به هیچ وجه نمی تواند مانع 
خواس��ت ملت ایران شود. جمهوری اسالمی ایران 
خواهان تولید تسلیحات هسته ای نیست و این به 
هیچ وجه به آمریکا ارتباطی ندارد، بلکه بر اس��اس 
اعتقادی ش��کل گرفته اس��ت که تولید و استفاده 
از تس��لیحات هس��ته ای را جنایتی علیه بش��ریت 
می دان��د و همزمان��ی که بر ع��دم تولید آن تأکید 
می کند، همچنین بر نابودی تس��لیحات هسته ای 

موجود در دنیا نیز پافشاری می کند.«
بنابراین ایران بارها اعالم کرده که این را دنبال 
نمی کن��د و اب��راز این ش��رط از س��وی دولتمردان 
امریکایی تنها بیانگر این است که آمریکایی ها بیشتر 
به دنبال غوغاساالری و بهره برداری از شیطنت های 

سیاسی برای اجرای برنامه های خود هستند. 
رئیس جمهور آمریکا همچنین س��ومین شرط 
خود را انقضا نداش��تن محدودیت ها برای ایران در 
زمینه صنعت هس��ته ای ذکر کرده است؛ در حالی 
ک��ه در برجام ب��رای محدودیت های ایران س��قف 
تعیین شده است و پس از حداکثر 25 سال پرونده 

ایران به حالت عادی برمی گردد.
اینکه رئیس جمه��ور آمریکا می خواهد پرونده 
هس��ته ای ای��ران الی االبد عادی نش��ود، موضوعی 
خنده دار اس��ت و ایران در حوزه هسته  ای صرفاً در 
بُعد دفاعی حرکت می کند و دس��تیابی به فناوری 
صلح آمیز هسته ای را بر اساس شرع، عرف و عقل، 

حق مسلم خود می داند.
هم��ه می دانند ک��ه امری��کا نمی خواهد ایران 
دارای فناوری پیشرفته باشد چون این امر حرکت 
این کشور برای تغییر نظام در ایران را به شدت به 
تاخیر می اندازد و قدرت منطقه ای ایران را افزایش 
می ده��د. امریکایی ها این مس��ئله را - نه تنها در 
زمان بوش پس��ر، حتی در زم��ان کلینتون و بوش 
پدر و ریگان نی��ز - تصریح کرده اند که تکنولوژی 
پیش��رفته نباید در اختیار ایران ق��رار گیرد. البته 
دو نوع س��خن بیان داشته اند. گاهی گفته اند ایران 
نباید فناوری پیش��رفته داشته باش��د و گاهی نیز 
گفته اند اگر ایران تکنولوژی پیشرفت داشته باشد، 
ممکن اس��ت به سمت س��الح های کشتار جمعی 
ب��رود. آنها در بیان دوم، در واقع بهانه خود را برای 
ممانع��ت ایران از دس��تیابی ب��ه فناوری های برتر 
مطرح س��اخته اند. اما به هر ح��ال در هر دو بیان، 
اصِل هدف این اس��ت که ایران، مقتدر و قدرتمند 
نباشد. آش��کار است که بحث س��الح های کشتار 

جمعی چیزی جز یک بهانه نیست.
ش��رط چهارم رئیس جمهور آمریکا در تمدید 
تعلیق تحریم های هس��ته ای کشورمان نیز موضوع 
موش��کی ای��ران و گره خوردن این ام��ر به پرونده 
هس��ته ای اس��ت. چنی��ن ادعایی زمان��ی صورت 
می گیرد که خود آمریکایی ها در ادعای نقض برجام 
توسط ایران به واسطه آزمایش های موشکی اذعان 
داش��تند که موضوع موش��کی از موضوع هسته ای 
کاماًل جداست. با این حال حاال می خواهند که این 

موضوع را به پرونده هسته ای ایران گره بزنند.
در حالی که فعالیت موش��کی ای��ران در زمره 
اصول بازدارندگی و امور داخلی کشورمان قرار دارد 
و در شرایطی که ایران از جانب کشورهای مختلف 
منطقه و خود امریکا و اسرائیل و هم پیمانان آنها در 

معرض تهدید قرار دارد هرگز از تقویت برنامه های 
موشکی خود دست بر نخواهد داشت. 

ترامپ به دنبال باال نگه داشتن چماق است
در عی��ن حال به نظر می رس��د ترامپ تالش 
می کن��د با تعلی��ق دوره ای تحریم های هس��ته ای 
چماق را باالی س��ر ایرانیان نگه داش��ته اس��ت و 
تالش می کند از حداکثر فشار خود برای تغییر در 

برجام یا خروج از آن استفاده کند. 
حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به اقدام ترامپ 
در تمدید 12۰ روزه »تعلیق تحریم های هس��ته ای 
ای��ران« و اع��الم اینکه برای آخرین ب��ار این کار را 
انجام می دهد، اظهار داش��ت: کاری که ترامپ کرد، 
نوعی عقب نش��ینی از ادعاهای گذشته وی بود. وی 
گفت: ترامپ می داند که برجام یک توافق ریشه دار 
بین المللی است و نمی تواند به راحتی ریشه برجام 
را بکند و این واقعیتی است که او بخواهد یا نخواهد 
گرفتارش ش��ده است و روز به روز هم امکان جلب 

نظر اروپایی ها برای خروج از برجام کمتر می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در عی��ن حال تصریح ک��رد: هدف ترامپ 
از اعالم اینکه برای آخری��ن بار تعلیق تحریم ها را 
تمدید می کند، این اس��ت که چماق را همچنان بر 
سر جمهوری اسالمی نگه دارد و مانع کنار رفتن این 
چماق ش��ود تا طی چهار ماه آینده موافقتنامه های 
خارج��ی ایران همچنان متزلزل باقی بماند و ایران 

در کانون هدف قرار داشته باشد.
فالحت پیشه درباره الزامات رفتاری جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی در شرایط 
کنونی اظهار داشت: وزارت امور خارجه ما در حال 
حاضر باید در عرصه سیاس��ت خارجی تابوشکنی 
کن��د و کاری کند که همچن��ان تحلیل های دنیا 
نس��بت به رفت��ار ای��ران متف��اوت از تحلیل ها و 

رفتارهای ترامپ و نتانیاهو باشد.
وی ادام��ه داد: در واق��ع دس��تگاه سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی باید با بخش��ی از دنیا 
که نگران سیاس��ت های یکجانبه ترامپ است، در 
ارتب��اط مداوم باش��د و در داخل نیز باید س��از و 
کارهای همبس��تگی ملی، بسیج عمومی و امنیت 

اقتصادی بیش از پیش تقویت شود.

بررسی واکنش ایران به نقض برجام
در همی��ن حال به نظر می رس��د که ش��ورای 
عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی و س��ایر دس��تگاه های ذی ربط کش��ور، 
دس��ت کم 4 گزینه را در برابر نقض برجام از سوی 

طرف مقابل پیش بینی کرده اند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیته 
هس��ته ای کمیس��یون امنی��ت سیاس��ت خارجی 
مجلس، با تأکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی 

کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر 
دس��تگاه های ذیربط، خود را برای شرایط مختلف 
در زمین��ه برجام آماده کرده ان��د، گفت: جمهوری 
اس��المی ایران برای ه��ر وضعیتی که طرف مقابل 

بخواهد در برجام به وجود آورد آمادگی دارد. 
وی اضاف��ه کرد: اگر آمری��کا بخواهد برجام را 
نق��ض کند دیگر برجامی باق��ی نمی ماند که ایران 
بخواهد به آن پایبن��د بماند به عالوه ما حق خود 
می دانی��م که بر اس��اس برجام در هر س��طحی از 
دسترس��ی ها که ب��رای آژان��س بین المللی انرژی 

هسته ای فراهم کرده ایم تجدیدنظر کنیم. 
ذوالنوری با اش��اره به پیش بینی تعلیق یا لغو 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای توسط ایران در صورت نقض برجام 
از س��وی آمریکا و دیگ��ر طرف ها گفت: در صورت 
نقض برجام از سوی طرف مقابل ایران فعالیت های 
صلح آمیز هس��ته ای را به ه��ر میزانی که نیاز خود 
بداند توس��عه می دهد و سطح غنی سازی اورانیوم 

را با حرکتی شتابنده پی می گیرد.
نماین��ده م��ردم ق��م در مجل��س گف��ت: اگر 
رئیس جمهور آمریکا احتمال می داد که پاسخ ایران 
به نقض برجام دندان ش��کن و کوبنده نیست هرگز 
تمدید تعلیق تحریم های هسته ای را امضا نمی کرد.

اروپا به دنبال کیک خود
متاسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی در این 
مقوله می خواهند »کیک« خود را داش��ته باشند و 
آن را بخورن��د. چیزی که امریکا ب��ه آن امیدوارم 
اس��ت این اس��ت که بتواند اروپا را مجبور کند تا 
به سمت واش��نگتن بیاید و از موضعی فعلی خود 
درباره کوتاه بیاید. باید در نظر داشت که اروپایی ها 
که امکانات زیادی ندارند تا برخالف اظهارنظرهای 
برخی از مس��ئوالن بتوانند در دراز مدت ترامپ را 

با چالش مواجه کنند.
از س��وی دیگر اروپایی ها در مس��ائل دیگری 
چون حقوق بشر نیز با ایران چالش دارند. هرچند 
اروپایی ها از حمایت برجام سخن گفتند، اما نباید 
فراموش کنیم که آنها در مواضع کلی دولت امریکا، 
علیه ایران همراهی می کنند و از همین منظر آنها 
در ضمن حمایت از برجام، دوباره به توان موشکی 
کش��ورمان و فعالیت های منطق��ه ای آن تاختند و 
نشان دادند چنان تفاوت عمیقی در دیدگاهشان با 
آمریکا نس��بت به ایران ندارند و اختالفات تنها در 

سطح تاکتیکی است نه راهبردی.
از این رو امید بستن به اروپایی ها در این مقوله 
جایی ندارد اروپا همواره نشان داد به دنبال منافع 
خویش اس��ت و زمانی که امری��کا از برجام بیرون 
برود به راحتی می توان آن را محک زد. دولتمردان 
باید توجه داش��ته باش��ند که ب��ه خاطر بدعهدی 

امریکا از سوراخ اروپا دوباره گزیده نشوند.

بازی امریکا برای محدودیت بیشتر ایران

یادگاری روی دیوار اروپا؟!

سردار شریف:

نعره آمریکایی ها از سر قدرت نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: 
ترامپ دچار یک بام و دو هواشده است 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گفت: ترام��پ در مواجهه با برجام دچار دیـــــدگاه

یک بام و دو هوا شده است.
به گزارش تسنیم، سیدحسین نقوی حسینی در واکنش 
ب��ه اظه��ارات اخیر رئیس  جمه��ور آمریکا مبنی بر تش��دید 
تحریم ها علیه ایران، گفت: آقای ترامپ در مواجهه با برجام، 
دچ��ار یک بام و دو هوا ش��ده اس��ت. وی اف��زود: جمهوری 
اس��المی ایران وقعی ب��رای تهدیدها و تحریم ه��ای آمریکا 
در جه��ت منافع ملی خود قائل نیس��ت؛ آمریکایی ها از بدو 
پیروزی شکوهمند انقالب اس��المی همواره ملت ایران را به 
انحای مختلف تهدید و تحریم کرده اند، اما کوچکترین خللی 

تاکنون در مسیر پیشرفت ملت ایران حاصل نشده است.
 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به 
اظه��ارات ترامپ مبنی بر اینکه مح��دود کردن فعالیت  های 
هسته ای ایران، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه 
از دکتری��ن دفاع��ی خود عقب نش��ینی نمی کند، م��ا برنامه 
موش��کی خود را، همان طور که بارها گفته ایم، در راس��تای 

دفاع از تمامیت ارضی کشور توسعه می دهیم.
نقوی حسینی با تأکید بر اینکه ملت ایران ذره ای کوتاهی 
در توس��عه و ادامه روند برنامه موش��کی را نمی پذیرند، افزود: 
امروز، ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شرایطی قرار گرفته که 
در مواجهه با برجام و فعالیت  های موشکی ایران مستأصل شده 
و نمی  تواند ش��رکای اروپایی خود را برای توهمات ذهنی اش 
همراه کند. وی گفت: براس��اس فتوای مق��ام معظم رهبری، 
تولید سالح های هس��ته ای حرام است و ایران نیز هیچ گاه در 

این مسیر گام برنمی دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه در سال های طوالنی تحریم، ایران توانمندی 
موشکی خود را گسترش داده و به پیشرفت های بسیار خوبی 
نیز رسیده اس��ت خاطرنش��ان کرد: با گذر از برخی مراحل 
در توانمند س��ازی نظامی، امروز با امکانات بیش��تری راهبرد 

موشکی خود را ادامه خواهیم داد.

واکنش عضو جامعه مدرسین به سخنان رئیس جمهور: 
معلوم می شود در حوزه درست درستان را نخوانده اید

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه 
ه گا قم در واکنش به س��خنان اخیر روحانی نظــــر

گفت: معلوم می ش��ود در حوزه درست 
درستان را نخوانده اید و آدم بی سواد این حرف ها را می زند.

به گزارش تس��نیم، آیت اهلل ش��یخ مهدی ش��ب زنده دار 
اس��تاد دروس عال��ی حوزه علمیه و در واکن��ش به اظهارات 
حسن روحانی درباره وارد بودن انتقاد به پیامبر و امام زمان 

گفت آدم بی سواد این حرف ها را می زند.
وی گفت: قبل از شروع در بحث، این نکته را عرض می کنم 
که گاهی در کلمات بعضی از بزرگان حکومت ما کلماتی گفته 
می ش��ود که قاب��ل تحمل برای جامعه ش��یعه و حوزه علمیه 
نیست. ما نسبت به عقاید شیعه با هیچ کس رودرباستی نداریم 
و انقالب ما برای این اس��ت که این ارزش ها گس��ترش و قوام 
پی��دا کند. اینکه گفته می ش��ود معصوم و ام��ام هم قابل نقد 
هستند، اگر مقصود گوینده این باشد که افرادی نقد می  کردند 
و معصومین به آن ها اجازه می دادند، این بالاش��کال است. اما 
نقد امروز به معنای این است که کسی اشتباه دارد و اگر کسی 

اشتباهش را به او گفت او باید بپذیرد.
آی��ت اهلل ش��ب زنده دار افزود: نقد ائمه از ناحیه کس��انی 
اس��ت که به مقامات ائمه آش��نا نبودند و یا ریگی به کفش 
داش��تند. ائمه که نقد ندارند. آنها معصومند. پیامبر معصوم 
ب��ود. این معنا ندارد که ما عقاید ش��یعه را مورد هجمه قرار 
بدهیم. ما نسبت به عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم 
و اگر بنا باشد این مطالب تکرار بشود همان طور که قبال هم 
شبیه این مطلب نسبت به موال امیرالمومنین بیان شده بود، 

بدانند که حوزه در مقابل آن ها برخواهد خواست. 
وی با تأکید بر اینکه ش��ما باید خدا را ش��کرگزار باشید 
که این فرصت به شما داده شده است که خدمت گزار باشید، 
اظهار داش��ت: به خاطر عقاید ش��یعه و والیت فقیه به اینجا 
رس��یدید. واال ش��ما چه جایگاهی داش��تید که حاال هر روز 
درباره عقاید شیعه مناقشه می کنید. معلوم می شود در حوزه 

درست درستان را نخوانده اید. 

س��خنگوی وزارت کشور گفت:  مقرر شد 
به ش��کل م��دام گزارش هایی از مس��ائل میدان فاطمي

مختل��ف کش��ور ک��ه در وزارت کش��ور 
بررسی می شود به مراجع عظام ارسال شود.

به گزارش تسنیم، سیدسلمان سامانی در نشستی خبری با 
اش��اره به جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اظهار داشت: در 
جلسه شورای معاونین مباحث مختلفی توسط حوزه های مرتبط 

در وزارت کشور مطرح شد و جمع بندی هایی صورت گرفت.
وی افزود: یکی از این محورها ارتباط بیشتر و تعامل دوایر 
وزارت کشور و فرمانداری ها با علما و مراجع تقلید بود که مقرر 
شد به شکل مدام گزارش هایی از مسائل مختلف کشور که در 

وزارت کشور بررسی می شود به مراجع عظام ارسال شود.
سخنگوی وزارت کش��ور تصریح کرد: موضوع مطرح شده 
دیگر در جلسه شورای معاونان بحث دستیاران ستادی به یکی 
از مصوبات دوت برای جوان گرایی و شایسته س��االری بود که 
براین اساس وزارت کش��ور 44 نفر از در آزمون های سراسری 
پذیرفته ش��ده بودند را به عنوان دستیار ستادی جذب کرد و 

جلسات آموزشی را برای آنها برگزار کرد. 
سامانی گفت: از مس��ئوالن کشور درخواست می کنیم که 
در مورد مس��ائل و طرح هایی که به ش��کل نهایی مصوب شده 
اس��ت اظهارنظر و مباحث خب��ری آن را مطرح کنند تا خدای 
ناکرده با مطرح ش��دن طرح هایی که هنوز مصوب نشده است 

منجر به تشویش اذهان عمومی نشویم.
وی با اش��اره به تجربه وزارت کش��ور در برگزاری انتخابات 
الکترونی��ک گفت: برخ��ی انجمن های صنفی از وزارت کش��ور 
درخواس��ت داشتند تا وزارت کش��ور انتخابات داخلی آنها را نیز 
به ش��کل الکترونیک برگزارکند لذا وزارت کش��ور اعالم آمادگی 
می کند که هر نوع تشکل صنفی که با انتخابات ارکان آن مشخص 

می شود، انتخابات آن را به شکل الکترونیک برگزار کند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره ناآرامی های اخیر 
کش��ور گف��ت: در هیئت وزیران مقرر ش��د گ��زارش و تحلیل 

جامعی از ابعاد مختلف ناآرامی های اخیر در حوزه های مس��ائل 
بین المللی، داخلی، اقتصادی، امنیت ملی، جامعه شناس��ی از 
س��وی وزارت کشور تهیه ش��ود که این گزارش در دستور کار 

است و در مهلت یک هفته ای به دولت ارائه می شود.
س��امانی در پاسخ به س��والی درباره عملکرد وزارت کشور 
در ح��وزه اقتص��اد مقاومت��ی و اقدامات عمل��ی در این زمینه 
گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید توسعه محور است و ما تالش 
کردیم در این دوره توسعه متوازن و متعادلی را در سطح کشور 
شاهد باشیم. لذا برنامه ها و مسائلی را که در دستور کار داریم 
براساس همین محور تعریف می شود. بر همین اساس بنا داریم 

برای موضوع اقتصاد مقاومتی جلسه جداگانه ای برگزار کنیم.
وی درباره تعداد بازداش��تی های حوادث اخیر کش��ور و به 
خصوص دانش��جویان نیز گفت: همانطور که اعالم ش��ده است 
تعداد کمی از این افراد را دانش��جویان تشکیل می دادند. قرار 
شده اس��ت وزارت علوم، وزارت بهداش��ت و آموزش وپرورش 

بیشتر در این حوزه اطالع رسانی کنند.
سامانی درباره آمار خودکشی های صورت گرفته در زندان ها 
پس از ح��وادث اخیر نیز گفت: بنده آمار جمع بندی ش��ده ای 
ندارم. وی در پاس��خ به سوالی درگیری درباره سفر وزیر کشور 
به قم و اینکه آیا این س��فرها ادامه خواهد داش��ت، گفت: وزیر 
کش��ور به همه استان ها سفر داشته اند و سفرشان به استان قم 
در همین راس��تا بوده است. مسئوالن وزارت کشور از برگزاری 
جلسات مختلف با علما استقبال می کنند و در جلسه با مراجع 

تقلید مباحث کشور به اطالع علما رسانده می شود.
س��خنگوی وزارت کشور درباره اینکه انتخاب استاندران به 
کجا رس��یده است گفت: جابجایی استانداران خیلی وقت است 
ش��روع ش��ده و حکم تعداد زیادی از آنها هم صادر شده است. 
در مراحل پایانی تغییر اس��تانداران هس��تیم. ارزیابی عملکرد 
اس��تانداران در وزارت کشور یک فعل دفعتا قاعده نیست اینکه 
بررس��ی ش��ود و پرونده را ببندند، بلکه بررس��ی عملکردها در 

وزارت کشور باز است و به شکل مستمر انجام می شود. 

سخنگوی وزارت کشور:

گزارش هایی از مسائل مختلف کشور به مراجع عظام ارسال می شود


