
رهبر معظم انقالب:
قانون مجلس به دقت عمل شود 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به اختــاف نظر بین مجلس و دولت دربــاره اجرای قانون اقدام 
راهبــردی برای لغــو تحریم ها فرمودنــد: مجلس و دولــت اختاف نظر امروزشــان را حل کنند که 
نشان دهنده دوصدایی نباشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی عصر روز )دوشنبه( 
در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشــی اسام را نرم 
افزاِر ســاختار نظام اسامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش 
دامنه فعالیت های نظام اسامی و بروز چالش های جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضا و متفکرین، 

تقویت مبانی فکری نظام اسامی به منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و ســه کشور اروپایی در مورد ایران، 
ادبیاتی مســتکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن 

آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. 
ضمن آنکه جمهوری اسامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس 
مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشــان ضمن تبریک میاد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان 
و با گرامی داشــت چند عضو فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اســامی را عملیاتی 
کردن مفاهیم دینی برشــمردند و گفتند: در هر برهه ای که این مفاهیم عملیاتی شــد، برای کشور و 

ملت و آبروی جمهوری اسامی، ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.
 ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل، تکلیف، ایثار، جهاد 
و شهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک جنگ 

هشت ساله ی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اســامی، نظریه پردازی برای ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصه های اجتماعی 
و اداره کشــور به وسیله امام خمینی)ره( از دیگر نمونه هایی بود که رهبر انقاب اسامی به آنها اشاره 
کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات به وسیله مردم و جوانان 
و دستگاههای دولتی و نهادهای انقابی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی 

بود که گره های زیادی را باز کرد. 
ایشــان روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اســامی را وظیفه فضای صاحب نظر دانســتند و گفتند: البته 
این به روزرســانی به معنای دســتکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق 

متناسب با نیازهای داخلی و بین المللِی نظام اسامی است.
رهبر انقاب اســامی به چند نمونه متناســب با مسائل روز اشــاره کردند و افزودند: به عنوان مثال 
هنگامی که نظام اســامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود و او برداشتن تحریم ها را منوط 
به یک یا چند شــرط می کند که انجام آنها ممکن اســت به شدت گمراه کننده و هاک کننده باشد، 
نظام اســامی چه باید بکند؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در چنین 
شــرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در 
شرایطی که مردم با مشکاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است. ایشان 
ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشــمن و یا تبیین 
این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بی عملی و بی توجهی مســئوالن واکنش تند خواهد داشت، از 
دیگر نمونه های مورد نیاز جامعه برشــمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسامی و به روزرسانی 
نــرم افزار آن را باید فضا و متفکرین صاحب صاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر، و 

همچنین از افکار التقاطی به دور باشند.
 رهبر انقاب اسامی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هسته ای پرداختند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب 
و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می شد، انجام دادند و ان شاء اهلل 
فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شــد. ایشان با اشاره با اختاف برداشتی که مجلس 
از کار دولــت دارد، افزودند: این اختاف نظرها قابل حل اســت و بایــد دو طرف، قضیه را با همکاری 
یکدیگر حل کنند و نباید اختاف ها رها و یا تشدید شود که نشان دهنده دوصدایی باشد. رهبر انقاب 
اســامی تأکیــد کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می دانــد و باید به این قانون که قانون 
خوبی است، به دقت عمل شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال 
کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: 
جمهوری اســامی از روز اول و تا مدت طوالنی، بر اســاس تعالیم اســام به تعهدات خود عمل کرد
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سفر گروســی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اســت به تهــران در حالــی صورت 
گرفت که در نهایت ســازمان انرژی اتمی و 
آقای مدیرکل از صدور بیانیه مشترک خبر 
دادند. بیانیه ای که بیانگــر پایبندی ایران 
به تعهــدات پادلمان یا همــان ان.پی.تی و 
اســتمرار همکاری آن با آژانس بوده است. 
این امر مطرح اســت که این بیانیه مشترک 
می توانــد پیام آور تعهدپذیــری جمهوری 
اسامی و سندی دیگر بر واهی بودن ادعای 
مخرب مبنی بر تهدید هسته ای بودن ایران 
باشد در همین حال این بیانیه محدودیت ها 
و تعهداتــی را برای آژانــس ایجاد می کند 
که می توانــد بیانگر اراده تهران برای تحقق 
حقوق هســته ای باشــد. در کنار آنچه از 
پیامدها و دستاوردهای مثبت سفر گروسی 
به تهران و بیانیه مشترک ذکر شده، ابهاماتی 
در بندهای این بیانیه مشــترک وجود دارد 
که مطالبه گری نمایندگان مجلس شورای 
اسامی و بســیاری از کارشناسان و آگاهان 
به مسائل هســته ای برای شفاف سازی در 
بندهای این بیانیه را همراه داشــته اســت. 
برآیندها از این بیانیه آن است که دولت به 
عنوان مجری مصوبه مجلس شورای اسامی 
در باب احقاق حقوق هسته ای که با کاهش 
عهــدات برجامی و عدم اجــرای داوطلبانه 
پروتــکل الحاقی صــورت می گیرد مغایرت 
داشته و نمی تواند تامین کننده منافع ایران 
باشــد. این اصل مطرح است که فرصت سه 
ماهه مطرح شده در این بیانیه که براساس 
آن به آژانس حق دسترســی ها همچنان در 
قالب پادلمان داده شده و در عین حال ایران 
مباحثی را که بعضا برای پروتکل الحاقی اجرا 
می شــده، برای سه ماه یادداشت و نزد خود 
نــگاه مــی دارد و در صورت لغــو تحریم ها، 
اطاعــات را در اختیار آژانس قرار می گیرد، 
نمی توانــد در چارچوب منافع ملی کشــور 
باشــد و حتی با مصوبه مجلس که خواستار 
برخوردی قاطع با بدعهدی طرف های مقابل 

بوده، مغایرت دارد. 
همچنین این امر مطرح اســت که این اقدام 
دولت در قالب بازگذاشتن پنجره دیپلماسی 
بوده اســت تا در فضایی آرام تــر برای لغو 
تحریم ها اقدام شــود که در این صورت نیز 
در باب بیانیه مشترک و پیامدهای آن چند 
نکته قابل توجه اســت نخست آنکه فرصت 
سه ماهه در حالی مطرح شده که همزمان با 
پایان این سه ماه، کشور وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری می شود و فضای انتخاباتی 
اولویت سیاســت گذاری کشــور را تشکیل 
می دهد. مســلما در آن فضا تــوان و اجماع 
دیپلماتیک برای پیگیری حقوق هسته ای در 
ماه های پایانی کار دولت با فرودهایی همراه 
خواهد شــد و این فرصت بــرای طرف های 
غربی خواهد بود که با خرید زمان به استمرار 
بی تعهدی خود بپردازند. نکته آنکه فرصت 
ســه ماهه، این پیام منفی را می تواند برای 
غرب داشــته باشــد که ایران برای مقابله با 
بدعهــدی طرف های غربی چنــدان جدی 
نیست و آنها می توانند از سیاست خرید زمان 
برای استمرار تحریم ها و فشار بر تهران جهت 
آنچه تحمیل خواسته های هسته ای می نامند، 
بهره گیرند. در همین حال متاسفانه شرطی 
شــدن اقتصاد کشــور به آنچه انتظار برای 
نتیجــه مذاکــرات و روابط ایــران و آژانس 
نامیده می شــود، تکرار ضررهای ســالهای 
اخیــر به اقتصاد کشــور را به همــراه دارد. 
نکته آنکه این تهدید وجــود دارد که غرب 
به دنبال بهره گیری از این فرصت سه ماهه، 
برجــام و مذاکرات را به مولفه های انتخاباتی 
در فضای رســانه ای مبدل ساخته و فضای 
تبلیغــات انتخاباتی را به حاشــیه ای به نام 
مذاکرات برجامی منحرف سازد و دو قطبی 
مخالف و موافق مذاکره را به کشــور تحمیل 
نماید. دوم آنکه بعد دیگــری مخالفت ها با 
این بیانیه را بی اعتمادی به آژانس تشــکیل 
می دهد. آژانس نشان داده که نهادی مستقل 
نبوده و ابزاری برای کسب اطاعات و حتی 
اعمال فشار بر تهران بوده است. بیانیه مذکور 
احتمال استمرار رفتارهای غیر اصولی آژانس 
را می تواند به همراه داشته باشد که مغایر با 

منافع ملی ایران خواهد بود.
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قانون مجلس به دقت عمل شود  
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