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 مزاحمت های آمریکا میخی
بر تابوت برجام خواهد بود

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی، گفت: با علنی تر و رس��می ش��دن مزاحمت های 
آمریکا، هر مزاحمت این کش��ور علیه مردم کشورمان 

میخی بر تابوت برجام خواهد بود.
سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری با اشاره 
به مسائل هسته ای و فرجام برجام در پی رفتار طرف 
های مقابل ایران در توافق هسته ای، ادامه داد: ترامپ 
دوس��ال پیش در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری 
کتابی را با عنوان آمریکای افلیج منتشر کرد. او در آن 
کتاب اذعان کرد که رژیم آمریکا یک رژیم افلیج است 

اما امروز همان رئیس جمهور قلدری می کند.
وی ادام��ه داد: طرف های مقابل ای��ران در توافق 
هس��ته ای اعالم کردند که برج��ام دو طرف دارد یک 
طرف ایران و طرف مقابل آمریکا و متحدانش که طرف 
مقابل امروز دچار اضمحالل اس��ت و خودشان اعتراف 

می کنند که دچار ازهم گسیختگی هستند. مهر 

واکنش مجلس خبرگان به خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام

در پی نق��ض عهد و خروج غیرقانون��ی آمریکا از 
برجام، مجلس خبرگان رهب��ری با صدور اطالعیه ای 

این اقدام را محکوم کرد.
در بخش��ی از این اطالعیه آمده است : مقام معظم 
رهبری»مد ظله العالی« ، بارها بر غیر قابل اعتماد بودن 
دشمنان تأکید ورزیده بودند. ایشان بارها تأکید کردند 
که به نتیجه مذاکرات خوش  بین نبوده و صرفاً بجهت 
اصرار دولت محت��رم و به منظور ایجاد تجربه ای دیگر 

برای مردم شریف ایران با برجام موافقت نمودند.
دستگاه دیپلماسی کشور در مواردی خطوط قرمز 
مورد نظر مقام معظم رهبری در این توافق رعایت نکرد 
و تضمین الزم از طرف مقابل دریافت نشد. این بیانیه 
می افزاید: در ش��رایط کنونی، مان��دن در این قرارداد 
بدون اخذ تضمین های صریح و روش��ن، بطور مس��لم 

تضمین کننده منافع ملی ما نخواهد بود.  فارس

اخبار

"سیف" از نمایندگان مجلس شکایت کرد
نماینده مردم رش��ت از شکایت رئیس بانک مرکزی از جمعی از نمایندگان 

مجلس خبر داد.
جب��ار کوچکی نژاد نماینده مردم رش��ت اظهار کرد: ولی اهلل س��یف رئیس 

بانک مرکزی از بنده و جمعی دیگر از نمایندگان شکایت کرده است.
وی درباره علت این ش��کایت گفت: چندی پی��ش رئیس بانک مرکزی برای 
توضیح درباره وضعیت نرخ ارز و مش��کالتی که برای موسسات مالی و اعتباری ایجاد 
شده است به مجلس آمده بود، اما ما به هیئت رئیسه اخطار دادیم که در صالحیت وی 

نیست که پشت تریبون قرار گیرد و باز هم به مالباختگان وعده های دروغین دهد.
کوچکی ن��ژاد تصری��ح کرد: وی با وعده ه��ای دروغینی که داده ب��ود، مال باختگان 

موسسات مالی و اعتباری را به جان ما نمایندگان انداخته بود.
از شکایت وی نمی ترسیم.  باشگاه خبرنگاران جوان  

پارلمان
 

انهدام کامل تروریست، هدف مشترک تهران و کابل
شمخانی گفت: ایجاد ثبات در افغانستان و انهدام کامل گروه های تروریستی 

حاضر در این کشور، هدف مشترک تهران و کابل است.
س��پهبد طارق ش��اه بهرامی، وزیر دفاع افغانس��تان که در رأس یک هیئت 
بلندپایه نظامی به ایران سفر کرده است، دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی دیدار و درخصوص مس��ائل 

دوجانبه و تحوالت دفاعی و امنیتی منطقه گفتگو کرد.
امی��ر دریابان ش��مخانی با اش��اره به مس��یر رو به توس��عه همکاری دوکش��ور در 
حوزه های سیاس��ی امنیتی، اقتصادی و دفاعی بر تداوم تالش مش��ترک دو کشور برای 
برق��راری ثبات در مناطق مرزی میان دو کش��ور تاکید و اظه��ار کرد: مبارزه فرهنگی با 
 ریش��ه های تفکرات داعش ساز بایس��تی همزمان با اقدامات امنیتی و نظامی پیش برود.

 باشگاه خبرنگاران جوان 

امنیت و اقتدار 
۲۴ دستگاه در دفاع بیولوژیک مسئول هستند

رئیس س��ازمان پدافن��د غیرعامل گف��ت: در دفاع بیولوژیک ۲۴ دس��تگاه 
مسئول هستند و برایشان وظیفه تعیین شده است.

سردارغالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل درهمایش هیات های 
اندیش��ه ورز مرکز بسیج جامعه پزش��کی وزارت بهداشت گفت: آمریکایی ها در 
ب��رآورد تهدیدات ۲۰۱۵ در بازه  زمانی آین��ده ، پنج تهدید برتر جهانی را معین 

کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه بعد از تهدیدات هس��ته ای تهدیدات اقلیمی زیس��تی سومین 
تهدی��د برتر و مهم در این برآورد اس��ت، افزود : درحوزه زیس��تی تهدی��دات متکی بر 
تکنولوژی و فناوری اس��ت.  ردار جاللی در مورد تهدیداتی که منش��اء آن کش��ورها و 
ارتش های س��ایبری و بیولوژیکی هستند گفت: در این تهدیدات از موجودات دستکاری 

شده زیستی استفاده می شود.  فارس

درحاشیه 

رئیس جمهور گفت: پنج کش��وری که  ن در برج��ام ب��ا ما همراه بودن��د، اگر به گفتمــــا
طرف ایرانی تضمین دهند، این توافق علی رغم میل آمریکا 

و رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند.
حس��ن روحانی در نشست خبری روسای جمهور ایران 
و س��ریالنکا با اش��اره به اینکه اساس سیاس��ت خارجی بر 
مبنای اخالق، اعتماد و توجه به مقررات بین المللی اس��ت، 
تاکید کرد: خوش��حال هس��تیم که جمهوری اسالمی ایران 
در هرگون��ه توافقی که حضور یافت��ه و آن را امضا کرده به 
تعهدات خود کامال پایبند بوده و بس��یار متاسفیم که یکی 
از کش��ورهای عضو ۱+۵ در توافق بسیار مهم هسته ای که 

مورد تایید سازمان ملل هم قرار گرفته، آن را نقض کرد.
وی اف��زود: آمریکا اعالم کرده که از برجام خارج ش��ده 
و این به معنی نقض آش��کار اخالق، سیاس��ت و راه صحیح 

دیپلماتیک است.
رئی��س جمهور ادام��ه داد: در صورتی که پنج کش��ور 
دیگ��ری ک��ه در این توافق ب��ا ما همراه بودن��د به تعهدات 
خودش��ان عمل کنند و به طرف ایران��ی تضمین دهند که 
منافع جمهوری اسالمی ایران با ادامه برجام محقق خواهد 
ش��د، این توافق علی رغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی 

باقی خواهد ماند.
روحان��ی با بیان اینکه مبارزه با تروریس��م مورد تاکید 
دوکش��ور ایران و س��ریالنکا اس��ت، تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همانگونه که در عراق برای مبارزه با تروریسم 
کمک کرد و خوش��بختانه دیروز شاهد یک انتخاب آزاد در 
ع��راق بودیم و همچنین کمک هایی ک��ه به مردم و دولت 
س��وریه برای مبارزه با تروریس��م انجام داد، همچنان برای 
مبارزه با تروریس��م آماده یاری به ملت ها و دولت ها خواهد 

بود.
وی ادام��ه داد: جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیس��تی 
علی��ه مردم منطق��ه خصوصا م��ردم فلس��طین را محکوم 
می کنی��م و معتقدیم همه کش��ورهای جه��ان باید از ملت 
مظلوم فلسطین دفاع کنند و در برابر تجاوزگران ایستادگی 
کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه دو کشور در 
مسائل بین المللی و منطقه ای نظرات بسیار نزدیکی دارند، 
گفت: امیدواریم مش��ارکت دو کش��ور در سازمان های بین 

المللی مثل گذشته ادامه پیدا کند.
روحانی تاکید کرد: برای س��فر رئیس جمهور سریالنکا 
به تهران اهمیت قائلیم و امیدواریم سر آغازی برای تحرک 

بیشتر در توسعه روابط دو کشور باشد.  مهر 

روحانی:
۵ کشور به ایران تضمین بدهند،»برجام« باقی  خواهد ماند

س��خنگوی قوه قضاییه با تاکید بر  اینکه مرجع اصلی برای تشخیص سـخنگـــو
مجرم بودن افراد قوه قضاییه اس��ت، گف��ت: از نظر دادگاه 
جرم دّری اصفهانی ثابت ش��ده و حکم قطعی اس��ت و این 

فرد تقاضای اعاده دادرسی کرده است.
حجت االسالم والمسلمین محس��نی اژه ای، معاون اول 
قوه قضاییه، در حاش��یه دیدار با دادستان کل پاکستان در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حکم ۸ تروریست 
داعشی گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده است؛ اما هنوز 

قطعی نشده که از گفتن آن معذورم.
وی درباره  اینکه دادگاه متهمان خیابان پاس��داران در 
چه مرحله ای اس��ت، افزود: عنقریب انجام می ش��ود؛ چون 
پرونده هایی که به دادگاه رفته باید به متهمان یا وکالی آنها 
اعالم ش��ود. برای پرونده ها تعیین وقت ش��ده است و چون 
تعداد آنها زیاد بود، تعیین وقت های متناوبی شده و وکالی 
مربوطه هر مقدار از پرونده را که آماده ش��ود، شروع به کار 

می کنند و به این ترتیب کار معطل نمی شود.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای درباره مطالبی 
که اخیرا درباره جرم دّری اصفهانی مطرح می ش��ود، گفت: 
بنده نقل قول ها را درس��ت نمی دانم؛ اگر منظور این اس��ت 

که موضوع جاسوس��ی مربوط به این فرد نیست، حتما غلط 
است و اگر منظور این است که فردی که اتهام جاسوسی به 
او وارد است، وزارت اطالعات باید بگوید او جاسوس است یا 

نیست، این هم غلط است.
وی ادامه داد: وزارت اطالعات می تواند بگوید بر اساس 
اسناد و مدارک ما، فالنی متهم به جاسوسی است یا نیست؛ 
اما نمی تواند بگوید که از نظر ما این فرد جاس��وس اس��ت؛ 
چون زمانی می توان به فرد گفت جاس��وس که این اتهام و 

جرم ثابت شده باشد.
س��خنگوی دس��تگاه قضا ادامه داد: این ف��رد را دادگاه 
محکوم و دادگاه تجدید نظر حکم را تأیید کرده اس��ت و با 
حضور وکیل هم به پرونده رس��یدگی شده است. بنابراین، 
ای��ن فرد از نظ��ر دادگاه جرمش ثابت ش��ده و حکم قطعی 
اس��ت و مرجع اصلی برای تشخیص مجرم بودِن افراد، قوه 

قضاییه است.
حجت االس��الم والمسلمین محس��نی اژه ای بیان کرد: 
احکامی که در خصوص این اتهام صادر می ش��ود بین ۵ تا 
۱۰ س��ال اس��ت. قاضی می تواند بر اساس تشخیص خود و 
نوع و شرایطی که فرد مرتکب جرم شده است و اظهارات او، 

حکم حداقل یا حد وسط یا حداکثر را بدهد.   میزان

معاون اول قوه قضاییه:
مرجع اصلی اثبات جاسوسی قوه قضاییه است

هر
م

نامعادله اقتصاد مقاومتی و برجام
ادامه از صفحه اول

اگر آلمانی ها به مرکز خودروس��ازی و صنعت دنیا 
تبدیل ش��ده اند یا چش��م بادامی های ژاپنی، محوریت 
تکنولوژی های برت��ر الکترونیکی را در دس��ت دارند، 
بیش و پیش از هر چیزی، وام دار حمایت های بی شائبه 
و همه جانبه مردم و مس��ئولین این کش��ورها و قطع 
امید از خارج بوده اند. در تاریخ بس��یاری از قطب های 
اقتصادی ازجمله این دو کش��ور، بسیار خوانده ایم که 
برای مدت ها حتی از کاالهای اولیه محروم بودند ولی 
زیر بار واردات مایحتاجش��ان نرفتند ت��ا اینکه با عزم 
همگانی و تالش س��خت و ش��بانه روزی، کاستی ها را 
برطرف کرده و با افتخار از دسترنج خودشان استفاده 
کرده اند. تردیدی نیس��ت که چنین رویکردی، تمکن، 
اقت��دار و رفاه را به دنبال دارد و موجب می ش��ود که 
دیگران برای خرید محصوالت با کیفیت آن ها، شتابان 

پای میز مذاکره بروند.
در ص��ورت تحق��ق چنی��ن ش��رایطی اس��ت که 
برون نگری، معنا پیدا می کند؛ به این مفهوم که وقتی 
از بیگانگان برای تأمین مایحتاج اولیه قطع امید شد و 
به دنبال آن، توان داخلی مقاوم گش��ت، اقتصاد چنان 
ریش��ه می دواند که نه تنها تطمی��ع و تحریم و تهدید 
جواب نمی ده��د، بلکه هم��ان تحریم کنندگان، برای 
خرید محصوالت داخلی صف می کش��ند. بر این مبنا، 
نادیده گرفتن وعده وعیدهای کشورهای اقماری نظام 
سلطه، اولین و بلندترین گام در جهت استحکام بخشی 

به اقتصاد است.
شرط کلیدی دیگر در راستای شکل گیری اقتصاد 
مقاوم، همراهی و همرنگی مس��ئولین با مردم اس��ت. 
نمی ت��وان ازیک طرف، َعلَم اقتصاد مقاومتی را باال برد 
و در هر نشس��ت و جلس��ه ای با آب وتاب از آن سخن 
گف��ت ولی در عمل، خودروهای لوکس س��وار ش��د، 
در خانه های اش��رافی اقامت گزی��د و تعطیالت را در 
پیست های اس��کی اروپا و آمریکا س��پری کرد! مردم 
وقت��ی ببینند که حرف مس��ئولین با عملش��ان نقض 
می ش��ود، نه تنه��ا برای شعارهایش��ان ت��ره هم خرد 
نمی کنند، بلکه نسبت به آینده نظام و کشور بدبین و 
ناامید ش��ده و ممکن است بخشی از آن ها با تبلیغات 
رسانه ای غرب برای ورود به فاز شورش های اجتماعی 

نیز همراه شوند. 
و باالخ��ره اینکه هرچند خ��روج آمریکا از برجام، 
در کوتاه مدت بر معیش��ت جامعه س��ایه می اندازد، اما 
یگانه مسیر خنثی س��ازی تحریم ها و مصونیت بخشی 
به اقتصاد از گزند خباثت های دشمنان، اجرای اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و ضروری اس��ت که ف��ارغ از هرگونه 
قبیله گرای��ی و سیاس��ت زدگی، ای��ن فرصت طالیی و 
بی نظیر را برای مهندسی انقالب در چارچوب استقالل 

همه جانبه، قدر بدانیم و مغتنم شماریم.

سرمقاله

گروه رویداد  زمان��ی ک��ه برج��ام، پس از گـــزارش دو
دو س��ال مذاکرات فش��رده پی در پی حاصل شد، 
مس��ئولین به مردم وعده و وعی��د فراوانی دادند و 
تالش کردند تا نش��ان دهند ک��ه این فتح الفتوح، 
حتی می تواند مش��کل آب خ��وردن مردم نیز رفع 

کند.
»آفتاب تابان«!،»معجزه قرن«!،  را  برج��ام  آنها 
»بزرگ ترین دستاورد تاریخ ایران«!،»نشانه تسلیم 
هم��ه قدرت ه��ای ب��زرگ در براب��ر اراده ملت«!، 
»ورق خ��وردن تاری��خ ب��ه نف��ع ایران«!،»پیروزی 
بزرگ تر از فتح خرمش��هر«! و...عنوان کرده، آن را 

ثمره کاردانی و تدبیر خود  دانستند.
حت��ی ع��ده ای از دولتمردان نیز پ��ا را از این 
فراتر گذاشته و اجرا نشدن برجام را موجب صدمه 
به کشور دانس��تند و دراین باره گفتند که هر روز 
تاخی��ر در اجرای برجام ۱۰۰ میلیون دالر ضرر به 

دنبال دارد.
ام��ا در نهایت دولت نتوانس��ت چک برجام را 
نقد کن��د و از آن برای مقابله با خشکس��الی های 
اقتصادی کش��ور بهره جوید و حتی مقامات ارشد 
دولت نی��ز اذعان کردن��د که برج��ام تقریبا هیچ 

دستاوردی نداشت.
با ای��ن حال دولتمردان تغیی��ر رویه ندادند و 
به ج��ای عذرخواهی و تالش جدی ب��رای جبران 
خسارت های محض برجام، وعده های خود را انکار 

کردند.
در نهای��ت خ��روج برجام آب پاکی به دس��ت 
همگان ریخت و نه ب��ه مردم ایران بلکه به جامعه 
جهانی نیز ثابت ش��د که از غ��رب آبی برای ایران 
گرم نمی ش��ود. موضوع هس��ته ای تنها یک بهانه 
اس��ت و دش��منی امریکا با ایران ریشه دار تر از آن 

است که با امضای برجام کمرنگ شود.
حاال باتوج��ه به اینکه دول��ت در برجام نمره 
قبول��ی نگرفته  اس��ت، این س��وال در بی��ن افکار 
عمومی مطرح اس��ت که آیا دول��ت و اعضای تیم 
مذاکره کننده اش توانایی جبران شکست برجام و 
صدماتی که بر اثر آن به کشور وارد شد را دارند؟

آیا دولت استراتژی در این زمینه تدوین کرده 
است؟

درس��ت از زمانی که  گفتگوهای هسته ای در 
دولت اصالحات ش��کل گرفت، ای��ران عضومحور 

شرارت شد و فشار آمریکا و اروپا افزایش یافت.  
بعد از اج��رای برجام نی��ز وزارت خزانه داری 
آمریکا با صدور بیانیه ای نام شرکت ها و افراد جدید 
را  به فهرست تحریم های ایران  افزود و پس از آن، 

س��ریال نقض برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲ 
میلیارد دالری اموال ایران، تمدید قانون تحریمی 
آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش 
از ۸۰ ط��رح ضدایرانی در کنگ��ره آمریکا و پابرجا 

ماندن تحریم سوئیفت و...ادامه یافت.
با روی کار آمدن ترامپ وی در تکمیل قانون 
محدودی��ت ویزای دول��ِت اوباما، قان��ون جنجالی 
محدودی��ت مهاج��رت را امض��ا ک��رد و در ادامه 
اقدامات ضدایرانی اوباما، قانون سیاه چاله تحریم- 

یا همان مادر تحریم ها- را امضاء کرد.
نگاه��ی به خس��ارات ناش��ی از امض��ای این 
توافقنامه نش��ان می دهد که در این دوسال بدون 
آنک��ه تحریمها لغو ش��وند، تاسیس��ات هس��ته ای 
تعطیل و هزاران دانش��مند هسته ای بیکار شدند. 
ش��رکت بوئینگ و ایرباس نه تنه��ا هواپیمایی به 
ای��ران  ندادند بلکه پول ایران را نیز بلوکه کردند و 
حتی اخیراً دادس��تانی آمریکا ایران را به پرداخت 
6 میلیارد دالر به بازماندگان حوادث ۱۱ سپتامبر 

محکوم کرد.
در ح��ال حاضر برخ��ی بانک ه��ای اروپایی و 
حتی چینی نیز از تبادل با ایران سر باز می زنند و 
خبری هم از س��رمایه گذاری های کالن یا گشایش 

اعتبارهای چنانی نیست.

ادامه راه با اروپایی ها 

درای��ن میان به نظر می رس��د که دولت برای 
حفظ برجام بنا را برادامه راه با دولتمردان اروپایی 

گذاشته است. 
مردم کش��ورما شاهد بودند که ۱۲ سال پیش 
هم بعد از بیانیه ی س��عدآباد ۲ س��ال فعالیت های 
هس��ته ای ایران تعلیق ش��د و همان سه کشوری 
ک��ه برخی به آنان ب��رای ادامه  برج��ام امیدوارند، 
بدعه��دی کردند. ح��اال اینکه امی��دوارم به تغییر 

روش اروپا باشیم جای تعجب دارد. 
کارشناس��ان عقیده دارند که اروپا هماهنگ با 
امریکاست و اقتصاد آنها که 6۸ برابر ایران است به 
آمریکا وابس��ته است، و در این شرایط امید به این 

کشورها به نوعی ساده لوحی به شمار می رود.
اما به نظر می رس��د که حتی اگر قرار بر ادامه 
مس��یر با اروپایی ها باشد الزم است تا تغییراتی در 
ادامه این گفتگوها داده ش��ود و همانگونه که مقام 
معظ��م رهبری در ای��ن باره فرمودند ب��ا توجه به 
اینکه اروپایی ها قابل اعتماد نیس��تند، برای ادامه 

برجام از آنها تضمین قطعی گرفته شود.
ایشان در بیانات خود افزودند: » اگر نمی توانید 
تضمی��ن قطع��ی بگیری��د و من واقعا ش��ک دارم 
ک��ه بتوانید، در آن صورت دیگر نمی ش��ود برجام 
را ادام��ه داد. اگ��ر می خواهید ق��راردادی ببندید، 
تضمی��ن واقعی بگیرد، و اال اینها همان کار آمریکا 

را خواهند کرد.«

از این رو عده ای  بر این باورند که الزم اس��ت 
ت��ا پرونده برجام از دولت و وزارت خارجه گرفته و 
به تیم دیگری واگذار ش��ود. نشان دادن ضعف در 
مذاک��رات و موضعگیری ه��ا منفعالنه حاکی از آن 
اس��ت که تیم فعلی دول��ت نمی تواند تضمین های 

واقعی را از اروپایی ها بگیرد.

نرمش های تیم مذاکره کننده 
نرمش های تیم مذاکرکننده در طول مذاکرات، 
هم��واره از موضوعات مورد انتقاد دلس��وزان  نظام 

بود.
تی��م مذاک��ره کننده بیش��ترین زم��ان را  با 
نماینده امریکا در مذاکرات صرف کرد و بدون هیچ 
پیش بینی برای سرعت بخشیدن به روند مذاکرات 
از رئیس جمه��ور به عنوان کاتالی��زور بهره برد و 
حت��ی روحان��ی راضی به مذاک��ره تلفنی با رئیس 
جمهور امریکا ش��د اما نتیجه این اق��دام این بود 
که آمریکایی ها اعالم کردند، این طرف ایرانی بوده  
که درخواس��ت مکالمه داش��ته اس��ت. رسانه های 
امریکای از دیدار دوجانب��ه وزاری خارجه ایران و 
امریکا، ق��دم زدن و صحبت کردن آنها در ژنو نیز 
اس��تفاده فراوانی کرده و در این باره با بیان اینکه 
این دیدار نش��ان دهند صمیم��ت دو وزیر خارجه 

جریان  سازی های بسیاری را شکل دادند.
بس��یاری در آن زم��ان گفتند ک��ه گویا تیم 
مذاکره کننده فراموش کرده است که هدف از این 
نشس��ت و برخاست ها چیس��ت و همین که وزیر 
خارجه امریکا به مالقات ظریف آمده اس��ت، نشانه 

عزت است.
حت��ی در این مذاکرات فلس��فه اصلی با ذوق 
زدگی ه��ا و ترویج آن در فضای رس��انه ای کم کم 
این توهم را در مذاکره کنندگان هس��ته به وجود 

آورد که واقعا دنبال »هر توافقی« باشند.
اعتماد به تضمین و امضای وزیر خارجه آمریکا  
پای برجام  نیز موضوع دیگری بود که نشان دهنده 

اعتماد بیش از حد  به مقامات امریکایی بود.
رهب��ر معظم انقالب از در نام��ه ای به رئیس 
جمهور از وی خواسته بودند که تضمین های قوی 
و کاف��ی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل 
تدارک دیده شود و رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه 

اروپ��ا لغو تحریمه��ا را کتباً اع��الم کند که چنین 
تضمینی اخذ نشد.

سوپاپ اطمینان  
در عی��ن حال گروهی نیز بر این عقیده اند که 
تی��م مذاکره کننده می تواند، ادامه دهنده مس��یر 
گفتگوها با کش��ورهای اروپایی باشد اما شرط آن 
این اس��ت که کارشناسانی دیگر این تیم همراهی 

کرده و مانع از اشتباهات گذشته آنها شوند.
همچنی��ن نیازاس��ت ک��ه س��ازوکاری برای 
انتق��ال تجربیات و اطالعات تیم مذاکره کننده در 

سال های اجرای برجام در نظر گرفته شود.
ضرب المثلی داریم که می گوید "س��گ زرد 
برادر ش��غال اس��ت"  و حکایت اروپا و امریکا هم 
همین است، بنابراین در این باره باید محتاط بود.

هرچند رئیس جمهور در ابتدای امضای برجام  
معتقد بودند که در مذاکرات 3 گل زدیم و دو گل 
هم خوردیم، اما نتیجه مذاکرات برای ایران باخت 

کامل بود.
در این ش��رایط  نیز هیچ عقل س��لیمی قبول 
نمی کن��د که همان بازیکنان ب��ه همراه مربی وارد 
زمین بازی ش��وند، اگر برای تغییر مربی مش��کلی 
وج��ود دارد، برای تغییر بازیکن��ان و تاکتیک های 
تیم، هیچ مانعی وجود ندارد و نظام می بایس��ت در 

این مرحله تصمیم منطقی بگیرد.
باره��ا دیده ایم که  کش��ورهای غربی در تیم 
های مذاکره کننده خود دس��ت به تغییر و تحول 
م��ی زنند تا سیاس��ت های مورد نظ��ر خود را در 
جلسات پیاده کنند بنابراین این تغییر کادر امری 

رایج و معمولی در تمام کشورهاست.

پیروی از منویات مقام معظم رهبری 
 در نهایت بای��د از تجربه امضای برجام درس 
گرفت. مهمترین مسئله در این امر توجه و اجرای 

عملی منویات مقام معظم رهبری است.
رهبر انقالب در سخنانی که در جمع کارگران 

کشورمان ایراد کردند فرمودند:
»کلی��د حل مش��کالت اقتص��ادی در لوزان و 
ژنو و نیویورک نیس��ت، در داخل کش��ور اس��ت و 
همه باید مسئولیت های متفاوت خود را در تقویت 
تولی��د داخلی به عنوان »تنها راه عالج مش��کالت 
اقتصادی«، انجام دهند... استحکام ساختار داخلی 
ق��درت از جمل��ه در زمینه ی اقتص��ادی، موجب 
تقویت مذاکره کنندگان پش��ت میز هر مذاکره ای 
می ش��ود و اال طرف مقابل مدام ش��رط و ش��روط 

می گذارد و حرف های مفت و بی ربط می زند.«

آیا خسارات حاصل از اجرای برجام جبران می شود؟

اجرای تاکتیک های جدید با تغییر تیم 

گروه رویداد  روز گذش��ته نشست بهارستـــان
غیرعلنی مجلس ش��ورای اسالمی با حضور معاون 
اول رئی��س جمهور و رئیس بان��ک مرکزی برگزار 

شد.
در این جلس��ه ضمن بررسی التهابات بازار ارز 
درباره نابسامانی این بازار و راهکارهای تعدیل آن 

بحث و تبادل نظر شد.
در همین حال نماینده مردم شاهین ش��هر از 
درخواست تعدادی از نمایندگان از رئیس مجلس 
ب��رای رأی گیری علنی درخصوص مواد باقی مانده 
از الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در صحن 

علنی مجلس خبر داد.

جلسه علنی مجلس با حضور جهانگیری 
جلس��ه علن��ی نماین��دگان مجلس ش��ورای 
اس��المی از دقایقی قبل و پس از ۲ ساعت نشست 
غیرعلن��ی با حضور مع��اون اول رئیس جمهور و به 

ریاست علی الریجانی  برگزار شد.

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی  در ابتدای 
جلس��ه در توضیح جزئیات جلسه غیر علنی گفت: 
در این جلس��ه در رابطه با مس��ائل مربوط به ارز و 
همچنی��ن موضوعات مهم اقتصادی با نحوه کمک 

به صادرکنندگان بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود: در این جلس��ه همچنین در رابطه با 
موضوع مهم صادرات و نح��وه کمک به این حوزه و 
صادرکنن��دگان و همچنین نیازهای کش��ور بحث و 
تبادل نظر ش��د. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با 
تعامل انجام شده در این زمینه همفکری و رایزنی هایی 
ب��رای تصمیم گی��ری دقیق انجام ش��ود. اهمچنین 
نماین��ده مردم بویراحمد و دنا در مجلس نیز در باره 
این جلسه اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور به 
دفاع از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر پرداخت و 

آن را عامل ایجاد ثبات در بازار دانست.

نامه 156 نماینده مجلس درباره قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۱۵6 نف��ر از نمایندگان مجل��س درباره قانون 
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دول��ت نامه ای به 

رئیس جمهور نوشتند.
احم��د امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیس��ه 
مجلس ش��ورای اس��المی در صحن علنی پارلمان 

این نامه را قرائت کرد.

رفتار وزیر نفت باعث پرداخت 18 میلیارد 
دالر شد

نماینده م��ردم لنجان در مجلس، گفت: رفتار 
گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در 
هفته گذشته به پرداخت ۱۸ میلیارد دالر محکوم 
شدیم. محس��ن کوهکن طی اخطار قانون اساسی 

با اس��تناد به اصل 79 قانون، به نطق میان دستور 
علیرضا رحیمی نماینده تهران اش��اره کرد و گفت: 
در چند بخ��ش نطق این نماین��ده تلویحاً توهین 

وجود داشت.
وی ادام��ه داد: ام��ا م��ا نبای��د در مجلس در 
نطقمان بگوییم این در فرهنگ اس��المی نیس��ت، 

منطق عقالنی ندارد و عقده گشایی است.
وی همچنی��ن یادآور ش��د: م��ا از ابتدای این 
مجلس اصل را بر این گذاش��تیم که هر نماینده ای 
از هر س��لیقه سیاسی زمانی که پشت تریبون قرار 
گرف��ت و نقطه نظرات خ��ود را گفت به هر جهت 
تحمل داشته باشیم و یکدیگر را تحمل کنیم قرار 

نیست که ما چنین برخوردی داشته باشیم.
نماین��ده م��ردم لنجان در مجل��س همچنین 
عنوان کرد: ای کاش آن کس��انی که صرفاً به آتش 
زدن پرچ��م آمریکا اعتراض می کنند به حرف های 
توهین آمی��زی که رئیس جمهور ن��ادان آمریکا به 

ملت ایران هم زد توجه می کردند.
وی گفت: رفتار وزیر نفت باعث ش��د تا  ایران 

محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دالر شود.

تبعیض »بطحایی« را به مجلس کشاند
تبعی��ض در معرفی دانش آم��وزان به مدارس 
مختلف »وزیر آموزش و پرورش« را با اعالم وصول 
س��وال 7 نماینده به صحن علنی مجلس ش��ورای 

اسالمی کشاند.
محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیس��ه مجلس 
ش��ورای اسالمی در نشس��ت علنی دیروز پارلمان 

موارد اعالم وصولی را قرائت کرد.
همچنی��ن س��وال روح اهلل بابایی صالح نماینده 
بویین زه��را در مجلس از وزی��ر آموزش و پرورش 
در م��ورد عل��ت عدم توجه به اجرای س��ند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش نیز اعالم وصول شد.

تذکر نمایندگان به 5 وزیر 
نماین��دگان ارومیه و تهران در تذکری به پنج 
نفر از وزرا خواستار رسیدگی به مشکل سهامداران 

شرکت پدیده شاندیز شدند.

نشست غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری و سیف 
رایزنی برای حل مشکل ارز


