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انقالبیون و معتقدان به اقتصاد مقاومتی بیایند
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به شرایط 
اقتصادی کنونی گفت: باید کسانی به میدان آیند که رویکرد آنها اقتصاد مقاومتی 
و انقالبی باش��د. م��ا به اقتصادی نیاز داریم که بتواند م��ا را از این برهه حاضر به 

سالمت خارج کند.
 حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم گفت: در س��ه نهاد وزات »اقتصاد و 

ام��ور دارایی«، »بانک مرکزی« و س��ازمان »برنامه و بودج��ه« نیازمند تغییر افراد و 
رویکرد ها هس��تیم و مش��اور اقتصادی رئیس جمهور نیز نیازمند تغییر است. وی تاکید 

کرد: حدود ۸۰ درصد نقدینگی در بانک ها و ۲۰ درصد آن در بازار سرمایه است.
 مصباحی مقدم پیش��تر گفته بود: بررس��ی هایی که پس از تحریم های سال ۹۱-۹۲ 
توسط اتاق بازرگانی انجام شد نشان  داد  سهم تحریم ها در به هم ریختگی اقتصاد کشور، 

۲۵-۳۰ درصد و سهم ضعف مدیریت اقتصادی، ۷۰- ۷۵ درصد است.  میزان

دیدگاه
توجیه دولت برای الزام اف ای تی اف!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پیگیری های دولت 
برای تصویب لوایح چهارگانه موسوم به اف ای تی اف در پارلمان خبر داد.

یحیی کمالی پور گفت: اس��تدالل دولتی ها این اس��ت اگر ای��ن لوایح ظرف دو 
ماه آینده در مجلس مصوب نش��ود در لیست س��یاه این قراردادهای بین المللی قرار 

می گیریم. وی با تاکید بر اینکه دولتی ها اعالم کرده اند اگر لوایح چهارگانه مصوب نشود 
بانک های کش��ور در ماه های آینده برای گردش های مالی خارجی خود با مش��کل مواجه 

می شوند، افزود: دولتی ها معتقدند تحریم هایی که ضد بانک های کشورمان اعمال می شود قطعاً 
سخت تر از تحریم هایی است که آمریکا ضد بانک های کشورمان اعمال خواهد کرد. 

کمالی پور گفت: یکی از  تحریم هایی که آمریکا در دستور کار خود قرار داده همین 
تحریم های بانکی اس��ت با چنین وضعیتی به نظر می رس��د تصویب لوایح چهارگانه در 

مجلس نیز کاری از پیش نخواهد برد.  تسنیم

پویش شفافیت
قرائت سوال از رئیس جمهور تا پایان هفته در مجلس

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از قرائت سوال از رئیس جمهور 
تا پایان هفته در مجلس شورای اسالمی خبر داد.

علی اصغر یوس��ف نژاد گف��ت: س��وال از رئیس جمهور هفته قب��ل با حضور 
نمایندگان آقای روحانی در کمیسیون اقتصادی مطرح شده و گزارش کمیسیون 

اقتصادی نیز به هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی ارائه شده  است. وی با بیان 
این که سوال از رئیس جمهور ۹۰ امضاء دارد، گفت: این سوال همراه با محورها تا پایان 

هفته در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی قرائت خواهد شد - مشروط به اینکه آن 
زمان تعداد امضاها از ۷۴ امضاء کمتر نشود - و پس از آن رئیس جمهوری یک ماه فرصت 

دارد در صحن علنی مجلس شورای اسالمی حاضر شود که به این سواالت پاسخ دهد.
یوس��ف نژاد گفت: کاهش تعداد امضای س��وال از رئیس جمهور پس از قرائت آن در 

صحن علنی تاثیری در مطرح شدن آن نخواهد داشت.  ایسنا

پارلمان

جلوگیری از خروج دولت از خط اسالم 
اینجا مملکت کمونیس��ت نیس��ت ک��ه دولت، هر 
چی هست کمونیستی که نیست؛ اینجا دولت اسالمی 
اس��ت. آن قدری که اسالم می شناسد مالکیت را، دولت 
نمی توان��د تخّطی بکند. بخواه��د تخّطی بکند کنارش 
می گذارند. این طور نیس��ت که ش��ما خی��ال کنید که 
بخواهند هر کس هر کارخان��ه ای دارد بگیرند. چنانچه 
در زمینها گفته بودن��د که خوب، زمینها را می خواهند 
بگیرند. مساله این نبود. زمیْن موات بود؛ زمیِن موات این 
است که هیچ کس��ی در این زمین ]آبادانی [ نکرده. آن 
وق��ت این موات را فروخته بودند. همه فروش غلط بود. 
زمین موات را نمی تواند کسی بفروشد. یا یک خطکشی 
کرده بودند و فروخته بودند. آن هم غلط است. آن موات 
را می گیرن��د بلکه ارفاق هم می کنن��د که اگر خودش 
بتواند، برود چه بکند. اما زمینی که کس��ی احیا کرده و 
مالک هست کی می گیرد او را؟ کی می تواند بگیرد او را؟ 
این مسائل مطرح نیست. این مسائل یک مسائل اسالمی 
اس��ت، یک برنامه اسالمی اس��ت. و تا کنون هم هر چه 
اینها گفته اند و طرح داده اند من ندیدم یک چیزی باشد 
که خالف اس��الم باش��د و بخواهند این را؛ ولی شایعات 
زی��اد اس��ت. یک کلمه که گفته می ش��ود ک��ه اراضی 
موات گرفته می شود؛ یکدفعه ش��ایع می شود به اینکه 
می خواهن��د خانه های مردم و زمینها را بگیرند از مردم! 
اما اش��خاص غیر مسئول اگر یک حرفی، نطقی بکنند، 
توی روزنامه یک چیزی بنویسند، اینها میزان نیست. هر 
وقت خود دولت صحبت کرد، سخنگوی دولت صحبت 
ک��رد، او میزان اس��ت. روزنامه ها خیل��ی چیزها همین 
طوری می نویس��ند یا یک اشخاصی که غیر مسئول اند 
یک حرفهایی می زنند. این مربوط به دولت و مربوط به 
اسالم نیست. ما روی خط اسالم باید عمل کنیم. من تا 
زنده هستم از خط اسالم نمی گذارم دولت خارج بشود. 

و من امیدوارم خودمان هم خارج نشویم.
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مخاطب شمایید

راهکار مأیوس کردن دشمن
حس��ین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس 
شورای اس��المی در امور بین الملل نوشت: اتاق 
جنگ اقتصادی - روانی دشمن بصورت شبانه روزی علیه 
جمهوری اس��المی ایران فعال اس��ت. باید قرارگاه های 
"اقتص��اد مقاومت��ی کارآمد"، "دیبلماس��ی هوش��مند 
نامتق��ارن" و "مقابله هدفمند با جن��گ روانی" را بدون 
لحظه ای توقف در مرکز و سراس��ر کشور فعال ساخت. 

قطعا دشمنان مایوس خواهند شد.

روایت زندگی یک آقازاده 
دختر ش��هید آقایی پور، دیپلمات ش��هید منا، 
روایتی از ساده زیس��تی یک سفیر در زندگی 
شخصی اش به اشتراک گذاشت و نوشت: ۱- پارکینگ 
رزیدانس اس��لوونی: س��وار بنز ش��ده اید و برادر جان 
نشس��ته کنار ش��ما. دارد با ذوق پس��رانه اش همه ی 
امکانات ویژه ی ماش��ین را بررسی می کند. شما هم به 
هم��ه ی س��وال هایش با آرام��ش ج��واب می دهید و 
درس��ت همان جایی که شیفته شدن را در چشمانش 
می بینید یکباره می گویید:"، ولی باورت می شه؟ برای 

من هیچ ماشینی راحتی RD قدیمی مون رو نداره
۲- چند ماهی می ش��د که از اس��لوونی برگشته 
بودید... کتونی مارک دار برادر جان تنگش شده. مادر 
زن��گ می زند به من ک��ه:" ما داری��م می رویم خرید! 
نگران نش��وی". دیر می کنند. زنگ می زنم به مادر که: 
"کجایی��د؟ مگر نرفته اید ف��الن مغازه؟ " مادر جدی و 
قاطع می گوید: "نه؟! رفته بودیم کفش ملی! بابا گفتند 

کفش های اونجا هم خیلی خوبه".
۳- چند ماهی می شد که از اسلوونی برگشته بودید... 
برادر جان با ذوق و شوق می آید خانه. شما را محکم بغل 
می کند. ش��ما آرام می زنی روی شانه اش که: "چه خبرا 
داداش حس��ین؟" صدایش پر از ذوق می شود "یه خبر 
خیییییلی خوب! ثبت نام کردم ب��رای اردوی جهادی" 

لبخند عمیقت تا چشم هایت می رسد: "احسنت."
۴- این روز ها برادر جانمان دانشجو شده. تولدش 
نزدیک اس��ت و موبایلش نفس های آخر را می کش��د. 
با هم گ��پ می زنیم. می خندیم. البه الی حرف هایمان 
می گوی��م: "باید برایت کادو یه گوش��ی خوب بخریم! 

فالن مدل چه طوره داداشی جان؟ "
نه چهره و صدایش؛ که حاال لحن حرف زدنش با 
شما مو نمی زند وقتی می گوید "نه خواهر جان!. فقط 

یه گوشی ایرانی... شبیه گوشی نفسی."
پ.ن اول: ساده زیست بودن یک سفیر در زندگی 
ش��خصی اش الزم است و ارزش��مند. اما انتقال آن به 

خانواده اش شاید ارزشی بزرگ تر.
پ.ن دوم: اللُّهمَّ اْجَعْل َعواقَِب اُموِرنا َخْیراً"

محمدرحیم آقایی پور، س��فیر س��ابق جمهوری 
اسالمی ایران در اس��لوونی در سال ۹۴ در فاجعه منا 

به شهادت رسید.
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روز ب��ه روز قیمته��ا افزایش  می یابد و شرایط طوری شده دست بـه نقد
ک��ه از هر کس��ی قیمت هر چیزی را بپرس��ی در 
پاس��خ به ش��ما با نگاهی به عقربه های ثانیه شمار 
س��اعتش می گوی��د: »االن؟ ی��ا االن؟« آن وق��ت 
عده ای همینطور به ج��ان اعتماد مردم افتادند تا 

آبروی جمهوری اسالمی را ببرند. 
یکی ب��ا برگزاری عروس��ی الکچ��ری و فخر 
برندپوش ب��ودن فالن فامیلش برجس��ته ش��ده، 
دیگری با کمال آس��ودگی و افتخ��ار می گوید که 
ماشین بیش��تر از ۴۰۰ میلیونی نخریده!!!! و یکی 
دیگر کل خاندانش را فرس��تاده اس��ترالیا و امریکا 
و... ت��ا بعد از گند زدن به اعتماد مردم در پس��تی 
که داش��ت و برکناری با س��الم و صلواتش پست 
جدید را در کشور محل سکونت خاندانش بگیرد!!! 
قوه قضاییه م��دام تهدید به برخورد با اخالل گران 
می کند و در حال��ی که زنجانی حکم اعدام گرفته 
چند سال اس��ت در زندان به سر می برد! می گوید 
اخالل گ��ران اقتص��ادی حکم مفس��د  فی االرض و 

اع��دام می گیرند!!! از مجلس هم که خبر آمده بعد 
از گذر چهل سال از انقالب طرح »سازمان مبارزه 

با مفاسد اقتصادی« نهایی شده است!!! 
بع��د قرار اس��ت ک��ه م��ردم همچنان پش��ت 
مسئوالنشان مانده و از آنها در برابر دشمنان حمایت 
کنند!!! مسئوالنی که برخی از آنها به قدری با اعتماد 
مردم بازی کرده اند که باعث ش��ده اند افراد ش��ریف 
را هم مردم به چش��م مفس��د بنگرند و اینطور شده 
است که حاال مردم انتظار دارند مسئوالن پاک بودن 
خود را ثابت کنند!!! قطعا اوضاع کل کش��ور و همه 
مسئوالن به بدی که برخی فکر می کنند نیست اما 
همین سکوت انقالبی ها و جلوه گری مفسدین اوضاع 
را ت��ا حدی به هم ریخته ک��ه اینطور بد جلوه گری 
کند. در این آشفته بازار هم شاید فقط الزم است که 
انقالبی ها دست به کار شده و انقالب اداری اقتصادی 
به پا کنند و در کنار آن مردم هم انقالبی های واقعی 

را شناسایی کرده و با آنها همراه شوند.
این موضوع طبیعی است که هر دوره ای از انقالب 
موج��ی می زند و مفس��دین و تندروها و کندروها را 
پس می زند، هر انقالبی، قطعا بسیاری عقب مانده و 
پیش تاز و تندروهایی که بیش از حد والیت می تازند 
دارد و اگر هوشمندی مردم و انقالبی ها نباشد، اگر با 
مالطفتی بیش از آنچه الیقشان است با آنها برخورد 
ش��ود قطعا اوضاعی پیش می آید که اعتماد مردم را 
هدف گرفته و در صورت وارد نشدن فوری به ماجرا 
باعث از دس��ت رفتن پشتوانه اصلی نظام که همان 

مردم هستند خواهد شد. 
پس االن الزم اس��ت که ورود فوری به ماجرا 
صورت گیرد و با اهرم ه��ای قانونی که وجود دارد 
از همه مس��ئوالن قصورکننده سهوی و یا عمدی 
پاسخگویی بخواهند. در این مسیر مسئوالن انقالبی 
که چش��م از دنیا بربس��ته و پی مق��ام و موقعیتی 
نیس��تند نیز باید به میدان آیند تا بتوان برخی از 
افرادی که اش��تباها در ۴۰ س��ال گذشته به جای 
دی��دن صندلی خدمتگزاری صندلی مال اندوزی را 
چسبیده اند و ریشه دوانده اند را زدود. قطعا اوضاع 
اروپا و امریکا و فس��اد ریش��ه دار و مافیایی که در 
این کشورها وجود دارد از جمهوری اسالمی بیشتر 
اس��ت، قطعا بزک حریف و پروپاگاندای رس��انه ای 
برای جلوه دادن ضعف های کشورمان بیش از آنچه 
وجود دارد در این مس��یر به کار افتاده اند اما چون 
این س��رزمین به نام اسالم مزین شده و جمهوری 
اسالمی ایران تشکیل شده است و چون در اسالم 
حتی یک مس��ئول خطاکار زیاد است و باید فوری 
با آن برخورد ش��ود، آژیر قرمز را به صدا درآوردیم 
تا بدانیم که ش��رایط اضطراری است، تا بدانیم که 

همان یک مفس��د هم نباید در جمهوری اسالمی 
وجود داشته باشد. 

تا بدانیم که مانند ش��هید بهشتی که در عمل 
ثابت کرد جمهوری اسالمی اهل تساهل و تسامح 
حت��ی با قاضی خاطی نیس��ت، مس��ئوالنی وجود 
دارن��د ک��ه چشمش��ان را روی نس��بت جناحی و 
حتی خویش��اوندی با مفسد نبسته و دست به کار 

می شوند تا فساد را از ریشه بخشکانند.
آژیر قرمزی که امروز به صدا در آمده ناش��ی 
از فس��اد ریش��ه دار و مافیایی در سراسر مسئوالن 
نیس��ت، بلکه ضرورتی اس��ت ب��رای حفظ آبروی 
جمهوری اس��المی که ش��عار زیاد بودن حتی یک 
مس��ئول فاس��د را س��رلوحه کار خود ق��رار داده 
اس��ت. آژیر امروز برای یافتن افرادی مانند شهید 
بروجردی و ش��هید زین الدین و باکری هایی  است 
که برای پس��ت نگرفتن و نپذیرفتن بار س��نگین 
مس��ئولیت گریه کرده و برای جانفشانی و خدمت 

به مردم همواره آماده بوده اند.
حال باید ب��ه فکر اصالحات قانون��ی و احیای 
قوانین مبارزه با فس��اد و پاس��خگویی از مسئوالن 

افتاد و در این مسیر از هر روشی برای حفظ اعتماد 
مردم و حفظ آبروی مسئوالنی که در نظام پربرکت 
جمهوری اس��المی افتخار خدمتگزاری داشته اند را 
به کار بس��ت تا دوباره اوضاع سفید شود و تا دوباره 
جلوه گرها و بیگانگان با درد مردم و اشرافی گرها از 

سمت هایی که لیاقتشان را ندارند کنار روند.
خوب اس��ت که خبرهایی از اعالم جرم فس��اد 
ف��ی االرض مفس��دین ش��نیده می ش��ود و عده ای 
مس��ئول برای بیت المال حساس هستند و اقداماتی 
نظیر مطالبه گری از ویالهایی که مس��ئوالن گرفتند 
صورت می دهند اما الزم اس��ت ضمن بازپس گیری 
ام��وال و اعالم متخلفان به مردم مانند آنچه حس��ن 
رحیم پورازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در 
تریبون نماز جمعه پیشنهاد داد، اعدام متخلفان بعد 
از اعالمشان در محافل عمومی رخ دهد تا هم مردم 
اعتمادشان به مسئوالن زحمت کش افزون شده و هم 
آنهای��ی که در معرض خطا ق��رار دارند از این تقاص 

گرفتن، درس عبرت بگیرند و به انحراف نروند.
در نهایت ب��از تاکید می کنی��م منکر زحمتی 
که برای مبارزه با فس��اد کش��یده ش��ده نیستیم و 
منکر بزرگ نمایی و سیاه نمایی دشمنان از فسادها 
نمی ش��ویم اما براساس ش��عار جمهوری اسالمی و 
زیاد بودن حتی یک فاس��د در نظ��ام، تالش داریم 
که جمهوری اس��المی را از تهمت و افترایی که به 
واس��طه چند خطاکار پیش می آید رهانده و اجازه 

نفوذ دشمن را به اعتماد مردم ندهیم.

آژیر خطر الزام مبارزه با مفسدین به صدا درآمده؛

اعالم می کنید، اعدام هم بکنید

معاون سازمان انرژی اتمی گفت:  باز نیروگاه بوشهر در حال کار و میکروفون 
فعالیت است و برخالف آنچه در برخی رسانه ها 
و فضای مجازی عنوان می شود، این نیروگاه از 

سال ۹۲ وارد تولید تجاری برق شده است.
محمد احمدیان در پاس��خ به آنچه در این 

برنام��ه چند روز قبل تحت عن��وان فعال نبودن 
نیروگاه بوشهر عنوان شده بود، اظهار کرد: نیروگاه 

اتمی بوش��هر از س��ال ۹۲ وارد مرحله تولید تجاری شده 
و ت��ا ای��ن لحظه ۳۰ میلیارد کیلووات س��اعت ب��رق تولید 
کرده اس��ت که معادل صرفه جویی ۲۷ میلیون تن آالینده 
زیست محیطی اس��ت. وی گفت: همچنین در سال گذشته 
یک رکورد خوب در تولید برق این نیروگاه داشت که باالی 

۸۵ درصد ضریب عملکردش ثبت شد.
احمدیان ادامه داد: نیروگاه اتمی بوشهر هر سال به مدت 
دو م��اه برای س��وخت گذاری از مدار خارج می ش��ود که ۱۵ 

درصد باقیمانده به همین زمان سوخت گذاری بر می گردد.
وی در پاس��خ به آنچه در این برنامه درب��اره راه اندازی 
واحد اول نی��روگاه امارات متحده عربی عنوان ش��د، گفت: 
اطالعاتی که درباره این نیروگاه مطرح کردید اش��تباه است. 
نیروگاه امارات حدود هشت سال طول کشید تا ساخته شود 
نه ۲.۵ سال و این نیروگاه هنوز واحد اولش وارد مدار نشده 
و بهره برداری از آن به پایان سال ۲۰۱۹ موکول شده است.

رئیس شرکت تولید و توس��عه انرژی اتمی خاطرنشان 
کرد: نیروگاه اتمی امارات متحده عربی مشابه نیروگاهی در 
کره جنوبی س��اخته شده اما نیروگاه بوشهر فناوری آلمانی 
را با فناوری روس��یه تلفیق کرد که بس��یار مش��کل بود اما 
االن ای��ن نیروگاه به خوبی کار می کند و س��هم خود را در 
تولید برق کش��ور به ویژه در فصل گرما می پردازد. ظرفیت 
نامی این نیروگاه هزار مگاوات است اما خوشبختانه تاکنون 

۱۰۱۰ تا ۱۰۲۰ مگاوات برق تولید کرده است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود تکنولوژی 
نیروگاه بوشهر به روز نیست، گفت: این نیروگاه 
در مقطعی که طراحی و س��اخته ش��ده است 
دارای فناوری روز دنیا بود. طبیعی است که از 
آن زمان تاکنون این فناوری ها پیشرفت داشته 
اس��ت. ما س��عی داریم فاز دو و س��ه نیروگاه را 
با اس��تفاده از فناوری های روز و پیش��رفته بسازیم 
اما واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر براساس استانداردهای 
جهان��ی ایمنی هس��ته ای بس��یار خ��وب کار می کند و به 

نیروگاه های نسل سوم نزدیک است.
احمدی��ان ادام��ه داد: نی��روگاه اتمی بوش��هر عمال در 
س��ال ۱۳۸۰ یعنی ۱۵ سال قبل شروع به ساخت کرد و از 

تکنولوژی روز سال ۸۰ خورشیدی بهره مند است.
معاون صالحی در ادامه درباره روند ساخت فاز دو و سه 
نیروگاه اتمی بوشهر گفت: قرارداد این دو فاز سال ۹6 بسته 
ش��د و االن یک سال و نیم است که کار ساخت شروع شده 
است. ما طبق قرارداد فاز دو را ۹ ساله و فاز سوم را ۱۸ ماه 

بعد از افتتاح فاز اول راه اندازی می کنیم.
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: نیروگاه اتمی بوشهر به 
خاطر مسائلی که بعد از انقالب به وجود آمد روند ساختش 
کال متوقف شد و عمال از سال ۱۳۸۰ شروع شد و قبل از آن 
چندان به حساب نمی آید و نمی توان سال های قبل از آن را 

به پای شروع ساخت نیروگاه فعلی به حساب آورد.
در هفته ها و ماه های گذشته متاسفانه برخی رسانه های 
داخلی به اش��تباه یا از س��ر بی اطالع��ی و صرفا تحت تاثیر 
فض��ای مجازی اقدام به انتش��ار مطالب و گزارش های غلط 
درباره نیروگاه بوش��هر و روند فعالیت آن کردند در حالیکه 
این نیروگاه پنج سال است مشغول به کار و تولید برق و به 

شبکه سراسری کشور متصل است.  ایسنا

معاون سازمان انرژی اتمی:
نیروگاه بوشهر از سال 92 وارد مرحله تولید تجاری شده است

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و  ن یبــــو سیاس��ت خارج��ی مجل��س تر
گفت: دادگاه الهه اگر حکم دهد برای همیش��ه 
می توانیم توطئه تحریم ه��ا را کنار بگذاریم. با 
ای��ن حال درح��د معقول هم ب��ه دادگاه الهه 
امیدوار هستیم و خیلی خوشبین هم نیستیم.

حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به »شکایت 
ای��ران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگس��تری و 

درخواست قرار موقت به دلیل بازگرداندن تحریم ها« گفت: 
معتقدم ایران هیچ وقت ظرفیت دادگاه الهه)دیوان بین المللی 
دادگس��تری موس��وم به دادگاه الهه( را جدی نگرفته است. 
وی تاکی��د کرد: در حال حاض��ر در زمینه برجام، زمینه های 
مختلف��ی برای طرح بحث وجود دارد ل��ذا همین که رئیس 
الهه به دولت آمریکا نامه نوش��ت این خود نشان می دهد که 

الهه صالحیت خودش را برای بررسی اعالم کرده است.
فالحت پیش��ه تاکید کرد: به نظر بنده ما به جای اینکه 
در دام افراط گرایی بیفتیم باید بپذیریم حقوقدانان در دنیای 
امروز دغدغه صلح دارند و ما هم در قالب رویه بین المللی در 
برجام به جلوی رفتیم. بنابراین باید از همه ظرفیت ها و توان 
وکالتی خود را در راستای این موضوع بهره ببریم تا بتوانیم 
خس��ارت ها را جبران کنیم. وی تصریح ک��رد: دادگاه الهه 
اگر حکم دهد ما برای همیش��ه می توانیم توطئه تحریم ها را 
کنار بگذاریم. ب��ا این حال درحد معقول هم به دادگاه الهه 
امیدوار هستیم و خیلی خوشبین هم نیستیم. البته به حدی 
ای��ن موضوع )خروج امریکا از برج��ام( جدی بود که بتوانیم 

ابزار های خود را برای پیگیری به کار بگیریم.

هشدار و دستور توقف دیوان بین المللی دادگستری 
به دولت آمریکا

رئی��س مرکز حقوقی بین المللی ریاس��ت جمهوری روز 

سه ش��نبه  هفته گذش��ته اعالم کرد بدنبال ش��کایت 
دولت جمهوری اس��المی ایران علیه دولت آمریکا، 
ساعتی قبل رئیس دیوان بین المللی دادگستری 
طی نامه ای رسمی خطاب به پمپیو وزیر خارجه 
امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که طوری 
رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد 

درخواست های ایران را خدشه دار نکند.
محسن محبی افزود: موضوع دادخواست ایران 
این اس��ت که اقدام آمری��کا در برگردان��دن تحریم های 
یکجانبه برخ��الف تعهدات بین المللی امری��کا در عهدنامه 
سال ۱۳۳۴ است. بموجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده 
ب��ود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داش��ته باش��د، و مانع از 

مراودات پولی و بانکی نشود.
وی ادام��ه داد: دولت جمهوری اس��المی ایران به علت 
فوری��ت امر و آثار س��وء ناش��ی از برگردان��دن تحریم های 
یکجانب��ه امری��کا بویژه در حوزه س��المت و درمان و دارو و 
خصوصا امنی��ت هوایی، همزمان با طرح دعوی رس��می از 
دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی 
و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، بعنوان یک امر فوری 
و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد 

و از دولت امریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند.
محب��ی ادام��ه داد: رئیس دیوان با توج��ه به اهمیت و 
فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ )۴( قواعد دیوان بین المللی 
دادگستری عصر سه شنبه و ساعتی قبل طی نامه ای رسمی 
خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از 
هر گونه اقدام جدی��د در این زمینه اجتناب کند، و »توجه 
دول��ت آمریکا را به این ضرورت جل��ب می کند که باید در 
زمینه مورد دعوا )بازگشت تحریم ها( طوری عمل نماید که 
آرای آتی دیوان که بعد از جلس��ه ۲۷ اگوست صادر خواهد 

کرد، بال اثر نشود«.  میزان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با حکم الهه می توانیم توطئه تحریم ها را کنار بگذاریم


