نظرگاه

پارلمان

پالرمو و سی.اف.تی همانند برجام مشکلی از ما حل نخواهند کرد

عضو هیأت رئیس��ه فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت :هیچکس به ما
تضمین نمیدهد که با تصویب سی.اف.تی و پالرمو مشکالت اقتصادی و تحریمی
حل میشود و حتی آقای ظریف در صحن مجلس هم اعالم کرد که ما تضمینی در
اینباره نمیدهیم و تنها با تصویب این لوایح جلوی بهانههای آنها گرفته میشود.
عباس گودرزی با تأکید بر لزوم عدم تصویب لوایح سی.اف.تی و پالرمو در مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :اروپاییها و آمریکا از یکسو ما را تحریم کردند و از سوی
دیگر راههای برونرفت از تحریمها و گرهگشایی از اقتصاد کشور را هم میخواهند بر روی
ما ببندند و مسدود کنند .بدون تردید پیوستن به این کنوانسیونها یعنی خودتحریمی و
این عضویتها چیزی جز ندامت و پشیمانی غیرقابل جبران برای ما در بر نخواهد داشت.
داش��ت :برخیها از مش��کالت اقتصادی مردم ما سوءاستفاده میکنند تا

وی اظهار
زمینه خواست عمومی برای عضویت در کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی بتراشند.

دیدگاه

سی.اف.تی و پالرمو تکمیلکننده پازل تحریم دشمن هستند

 ۳۵نماینده خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه فریدون شدند

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم عدم تصویب لوایح سی.اف.تی و پالرمو
در مجمع تش��خیص مصلت نظام گفت :تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی در واقع
قدرت بخشیدن به دشمن است و باز کردن مسیر برای اقدامات بعدی آنها است.
اکبر رنجبرزاده با تأکید بر لزوم عدم تصویب لوایح سی.اف.تی و پالرمو در مجمع
تشخیص مصلحت نظام گفت :من خود در مجلس به لوایح سی.اف.تی و پالرمو رأی
منفی دادم و معتقدم که این کنوانسیونها تکمیلکننده پازل تحریم دشمن هستند.
وی افزود :قطعاً تصویب این لوایح به صالح کشور نیست و امیدوارم که مجمع تشخیص
مصلحت نظام این لوایح را تصویب نکند .چراکه این لوایح بس��یار خطرناک هس��تند که
تصویب آن نوعی قدرت بخشیدن به جبهه دشمن است .ما تا زمانی که حقوق ملت ایران
توس��ط کسانی که معاهدات بینالمللی را به هم زدهاند مانند آمریکا رعایت نشود هرگونه
معاهدهای که سرمنشا آن آمریکا باشد باید از عضویت در آن پرهیز کنیم.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه  ۳۵نماینده مجلس
به رئیس قوه قضاییه برای برگزاری علنی جلسات دادگاه حسین فریدون خبر داد.
متن بخشی از این نامه به شرح ذیل است :ریاست محترم قوه قضاییه
با احترام و ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی جهت برگزاری دادگاه حسین فریدون،
به عرض میرساند برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای حسین فریدون افکار عمومی را قانع
نخواهد کرد .همانگونه که میدانید در طول دو سال گذشته اتهامات و ابهامات متنوعی از
تریبونهای رسمی و غیررسمی به ویژه در فضای مجازی راجع به ایشان منتشر شده است و
اکنون هم مردم انتظار دارند صحت و سقم این اتهامات نسبت به برادر رئیسجمهور روشن
شود و هم به نفع متهم و متهمان است که بتوانند در محضر ملت ایران از خود دفاع کنند.
در این صورت ملت ایران و افکار عمومی جهان میتوانند شاهد عادالنه بودن رفتار و احکام
قضات جمهوری اسالمی ایران نسبت به وابستگان باالترین مقام اجرایی کشور باشند.

رویـکرد
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هیچکس برنامه جامع اقدام مشترک را گردن نمیگیرد!

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

«اینکه آمریکا احس��اس کرد
پرسمــــان
در برج��ام ضرر کرده و از آن
بیرون رفت ،تقصیر ما نیس��ت» این جملهای است
که سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو
ارش��د تی��م مذاکرهکنن��ده هس��تهای در جواب
دانشآم��وزان منتق��د ب��ه توافق جام��ع میگوید
جمل��های که حتی دانشآم��وزان را هم نمیتواند
قانع کند! اما س��وال اینجاس��ت که اگ��ر برجام به
عراقچی و تیم دیپلماسی مربوط نیست این توافق
دقیقا به چه کس و یا کس��انی ربط دارد؟! و مردم
بای��د از چه کس��انی درباره آنچه ب��ه عنوان توافق
نوشته شد و اجرا نشد ،مطالبه کنند؟!
عراقچی بعد از خروج امریکا از برجام :به ما چه!!
اینکه درباره برجام چه کس��ی باید پاس��خگو
باشد هنوز اجماعی صورت نگرفته است اما معاون
سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان گفته که:
«اینکه آمریکا احساس کرد در برجام ضرر کرده و
از آن بیرون رفت ،تقصیر ما نیست».
عراقچی با اتشار فیلمی در صفحه اینستاگرامش
از گفتوگو با تعدادی از دانشآموزان بسیجی استان
خراس��ان رضوی که در قالب راهیان نور به شلمچه
رفت��ه بودند ،اینطور عنوان ک��رده که«تحریمهایی
را آمری��کا علیه ایران اعمال ک��رده بود برای اینکه
به دس��ت و پای ایران زنجیرهای��ی ببندد که ما را
زمینگی��ر کند ،برج��ام این زنجیره��ا را باز کرد و
آمریکا متوجه ش��د ضرر کرده و دوباره مجبور شد
زنجیره��ا را ببن��دد و از برجام خارج ش��د .ترامپ
میگفت :برجام شرمآورترین توافق تاریخ آمریکاست
و از آن خ��ارج ش��د ».اما او نگفت��ه اگر تقصیر تیم
مذاکرهکننده نیست که نتوانسته تشخیص دهد که
چه اتفاقاتی رخ میدهد و نتوانس��ته س��از و کاری
تعبی��ه کند که امریکا بدون تبع��ات نتواند زیر میز
بزند دقیقا روند کنونی شکل گرفته تقصیر کیست؟!
آی��ا این ملت باید یقه ترامپ را بگیرد و حقش را از
ترامپ استیفا کند؟! ملت باید از ترامپ طلبکار باشد
یا تیم مذاکرهکننده؟! اگر قرار نیست ملت مطالبهای
از تیم مذاکرهکننده داشته باشد اصال از چه کسانی
میتواند مطالبه کند؟!

امضای برجام دقیقا به چه کسی ربط دارد؟!
بحران مسئولیتپذیری مسئوالن ،این قسمت عراقچی

اگر این ی��ک گفتوگوی معمولی در صفحات
مجازی بود و در صفحه رس��می عراقچی منتش��ر
نش��ده بود نمیتوانس��ت خیلی مس��تند به تایید
رسمی و نظر تیم دیپلماتیک و هستهای تلقی شود
اما وقتی خود عراقچی آن را منتش��ر میکند باید
آن را نظر رسمی تیم مذاکرهکننده تلقی کرد.
عراقچی قبل از خروج امریکا از برجام:
ترامپ نمیتواند از برجام خارج شود
عراقچ��ی ،کس��ی ک��ه ب��ا انتص��اب از جانب
محمدجواد ظری��ف ،از تاری��خ  ۱۹مهر  ۱۳۹۲به
عضویت تیم مذاکرهکننده هس��تهای ایران درآمد
در کلی��ه مذاک��رات دوجانبه ایران ب��ا گروه 5+1
حضور داش��ت .در آخرین روز دور اول از مذاکرات
ژن��و ( ۲۴نوامبر  )۲۰۱۳با ثبت پیغامی با مضمون
«برخاس��تن دود سفید از مذاکرات ژنو» در صفحه
توییتر خود ،موفقیت در دس��تیابی به توافق اولیه،
درخصوص برنامه هستهای ایران را اعالم رسانهای
کرد .عراقچی تا پایان مذاکرات هس��تهای ایران و
دس��تیابی به برنامه جامع اقدام مشترک ،به عنوان
مذاکرهکنن��ده ارش��د در مت��ن مذاک��رات حضور
داشت و پس از ظریف ،نفر دوم ایران در مذاکرات
محس��وب میش��د ،اما او و ظریف قب��ل از خروج
ترام��پ از برجام چه میگفتن��د؟! ظریف صراحتا
اعالم کرد که آمری��کا «نمیتواند» از برجام خارج
ش��ود و اگر خارج ش��ود مقبولیت خود را از دست
خواهد داد.
ام��ا عراقچ��ي نی��ز در  26دیم��اه  96در
جم��ع دوازدهمي��ن هماي��ش سراس��ري اتحاديه
صادرکنندگان فراوردههای نفت ،گاز و پتروشيمی
درخص��وص اينکه چرا ترام��پ عليرغم وعدههای
زي��ادي که درخصوص پاره ک��ردن برجام يا خارج
ش��دن از آن داده است تاکنون نتوانسته است آنها
را عمل��ي کند گف��ت :دليل اصلي اين اس��ت که
ترام��پ نمیتوان��د از برجام خارج ش��ود چراکه با
موانع زيادي روبهروس��ت؛ يکي پايبندي اروپاييها
به برجام ،حمايت روس��يه و چين از اين توافقنامه
و اسناد شوراي امنيت و در نهايت استحکام دروني

علیرضا بیگی:

شیشه عمر دولت در گرو
برجام و اف.ای.تی.اف است
آدرس غلط به مردم میدهند
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی
فراكس�ـيون
مجلس شورای اس�لامی گفت :دولت
شیش��ه عمرش را در گرو برجام و اف.ای.تی.اف میداند اما
باید بداند که مردم از عملکرد آنان شاکی هستند.
احم��د علیرضابیگی با اش��اره ب��ه اظه��ارات برخی از
دولتمردان مبن��ی بر اینکه در صورت ع��دم تصویب لوایح
مرتبط با اف.ای.تی.اف مش��کالت اقتصادی کش��ور بیشتر
میش��ود ،گفت :دول��ت از گذش��ته و زمانی که ق��رار بود
مذاکرات برجام هم انجام ش��ود ،رونق کس��ب و کار مردم و
زندگ��ی آنان را در گرو تصویب برجام میدانس��ت و وانمود
میکرد که اگر برجام تصویب ش��ود مش��کالت کشور حل
میش��ود اما در غیر این صورت مشکالت بیشتر میشود که
باید امروز پاس��خگوی آن وعدههای خود باش��ند چراکه با
برجام ،گشایشهای مورد نظر دولت رخ نداد.
وی افزود :علیرغم اینکه نهادهایی چون س��ازمان ملل
و آژان��س بینالمللی انرژی اتمی گواهی میدهند جمهوری
اسالمی تمامی تعهداتش در برجام را به درستی انجام داده
است ،اما دولت در اینجا هم به مردم آدرس غلط میدهد و
میگوید اگر برجام شکست خورده و ناکام مانده است ،صرفاً
به واس��طه این است که روی موش��کهای خود شعارهایی
چون مرگ بر آمریکا و اسرائیل را نوشته است.
عض��و فراکس��یون نماین��دگان والیی مجل��س تصریح
کرد :با توج��ه به اینکه برجام نتایج درخوری برای کش��ور
دادس��تان کل کشور با انتقاد
ميـــــز ا ن
از وضعی��ت فض��ای مجازی
گفت :یکی از حرفها و گالیههای ما به مسئولین
فرهنگی و به کس��انی که امروز سردمدار مدیریت
فضای مجازی هس��تند همین اس��ت ک��ه چرا در
جامعه اسالمی باید فضای مجازی ما رها باشد.
حجتاالس�لام والمس��لمین محمدجعف��ر
منتظ��رى ب��ا اش��اره به اینک��ه وظیف��ه حکومت
اس�لامی ایجاد و اجرای عدالت اس��ت ،گفت :همه
آنهایی که در جامعه اسالمی حکومت میکنند و
دس��تاندرکار هستند باید در تحقق عدالت تالش
کنند .وی ب��ا انتقاد از مدیری��ت در برخی از امور
کشور اذعان کرد :کشور ما توانمندیهای انسانی،

خود برجاماس��ت .حاال که ترامپ نمیتواند برجام
را از بين ببرد يا از آن خارج شود چارهای ندارد تا
دس��تاوردهاي ايران از برجام را به حداقل برساند.
همچنی��ن عراقچی در برنام��ه تلویزیونی جهانآرا
ک��ه در بهمنم��اه  96انجام ش��د ب��ه صراحت از
استحکام این سند دفاع کرده و میگوید« :ترامپ
اگر میدانس��ت از برجام خارج میشود و هزینهای
پرداخت نمیکند تا حاال این کار را کرده بود».
عراقچی دیماه س��ال  95هم این دلیل جالب
را ب��رای ناتوان��ی آمری��کا در نقض برج��ام عنوان
میکند« :همین االن ه��م آقای ترامپ از روز اول
لا از برجام خارج
رئیسجمه��وری میخواهد کام� ً
شود ولی در عمل موفق نشد این کار را انجام دهد
چون که برجام بخش��ی از قطعنامه شورای امنیت
اس��ت نه اینکه این شورا برجام را تایید کرده بلکه
برجام بخشی از قطعنامه است».
دولت قبل و بعد از توافق!
اما روحانی که تکلیفش با برجام هرگونه توافق
هس��تهای از ابتدای حضورش در پاستور مشخص
ب��ود و تا همین اواخ��ر آن را آفتاب تابان و کودک
نوپا و درختی با سیب و گالبی میدید هم با آمدن
ترامپ همچن��ان از برجام دفاع میکرد ،در همین
راستا حسن روحانی در تاریخ  24دیماه سال 96
ب��ه صراحت میگوید« :دیپلمات های ما قراردادی
را نوش��تند که آقای ترامپ یک سال است خودش
را به در و دیوار میزند و مداوم باال و پایین میرود
تا این قرارداد را به هم بزند تا امروز موفق نش��ده،
این به معنای اس��تحکام قرارداد است» او در ادامه
نوش��تن چنین قرارداد مستحکمی را(!) به معنای
پی��روزی تعهدات بینالملل��ی و پیروزی حقوق بر
دیکتات��وری معرفی میکن��د .او درحالی از محکم
بودن این دس��تاورد خود دفاع میکرد که ش��اید
هیچگاه فکر نمیکرد چهار ماه بعد از این سخنرانی
نه تنها تمامی تحریمها برگردد که با خروج آمریکا
از برجام تحریمها و فش��ارهای بیشتری نیز به این
دشمنی قدیمی اضافه شود.
روحان��ی حت��ی پیشتر از ای��ن موضوع و در

نداش��ت ،دولت دیگر نمیتواند مصرانه و با جرأت بیان کند
که تصویب لوایحی چون اف.ای.تی.اف باعث رونق وضعیت
کشور میشود.
علیرضابیگی خاطرنش��ان کرد :دولتمردان باید بپذیرند
که مجلس ،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نهادهای رسمی جمهوری اسالمی هستند و آنان باید درباره
مصالح و منافع ملی کشور نظرات خود را مطرح کنند.
وی یادآور شد :درست اس��ت که دولت شیشه عمرش
را در گ��رو برج��ام و اف.ای.ت��ی.اف میداند ام��ا نمیتواند
مس��ئولیت اداره کشور را از خود س��لب کند و با فرار رو به
جلو دیگر نهادها و افراد را مسئول مشکالت کشور بداند.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس با اش��اره به
اظهارات واعظی مبن��ی بر اینکه اگر لوایح اف.ای.تی.اف در
مجمع تش��خیص تصویب نش��ود باید خودشان پاسخگوی
مردم باش��ند ،گفت :در واقع دولت دارد پیشبینی میکند
ک��ه در صورت عدم تصویب لوایح اف.ای.تی.اف مش��کالتی
برای کشور پیش میآید و از االن هم نهادها و افراد دیگری
را میخواهد مقصر نش��ان دهد و این مس��ئله صرفاً حاکی
از ش��انه خالی کردن دولت از مس��ئولیتی است که برعهده
گرفته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد :از سوی
دیگر چه با اف.ای.تی.اف و بدون آن ،مردم از عملکرد دولت
شاکی هستند و دولت باید پاسخگوی مشکالت پیش آمده
باش��د چراکه از زمان��ی که زمزمه حضور ترامپ بر مس��ند
ریاس��ت جمهوری امریکا مطرح شد ،پیشبینی میشد که
چه مشکالتی پیش خواهد آمد.
علیرضابیگ��ی تصریح ک��رد :انتظار این ب��ود که دولت
در مس��ائل مختل��ف به وی��ژه تدوین بودجههای س��نواتی،
آیندهنگ��ری کند اما متأس��فانه دولت نه تنها پیشبینیهای
مناس��بی را انجام نداد بلکه از مناب��ع گرانقیمتی که امانت
ملت نزد دولت بود هم به درستی استفاده نکرد.

رهبری قبل و بعد از امضای توافق برجام:
امریکا و اروپا قابل اعتماد نیستند
شاید اگر بخواهیم قبول کنیم که تقصیر دولت
و تیم هستهای نیست که تدابیری اتخاذ نکردند که
امریکا نتواند از برجام و توافق خارج شود ،باید طبق
گفته خود مس��ئوالنی که مدام ب��ه اجازه رهبری
تاکی��د داش��تند مطالبات مردم به س��مت رهبری
کش��یده شود و از ایشان بپرسند که چرا توافقی را
پذیرفتیم که عاقبتش اینچنین ش��د؟ اما در پاسخ
به این پرس��ش اگر دقیق روی جمالت و س��خنان
ایشان تامل کنیم میبینیم که رهبر معظم انقالب
از هم��ان ابتدای دولت تدبی��ر و امید حتی زمانی
که درباره نرمش قهرمانانه س��خن میگویند رسما
از فریب��کار ب��ودن امریکا و اروپا س��خن گفته و بر
این عقیدهاند که آنها با دس��تکش مخملی میآیند

فوالدگر:

راه خروج از بنبستها
سازشکاری نیست
عدول ازانقالبیگری هزینه دارد
عض��و ش��ورای مرک��زی فراکس��یون
درحـــاشيه
نماین��دگان والی��ی گفت :ب��ا رویکرد
انقالبی میتوان نظام را از بنبس��تها عب��ور داد و هرگونه
انفعال و کوتاه آمدن در مواضع انقالبی ،خس��ران زیادی به
همراه خواهد داشت.
حمیدرضا فوالدگر درخصوص بیانیه مقام معظم رهبری
در چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :در طول
چهل س��ال انقالب دریافتیم که ه��ر زمان رهنمودهای مقام
معظم رهبری اجرایی نشده است ،کشور ضرر کرده است .خط
و مش��یای که مقام معظم رهبری به عنوان گام دوم انقالب
تعیین کرده اند ،شامل تجربه  ۴۰سال انقالب است .ایشان در
این چهل سال مدتی خودشان رئیسجمهور بوده و بعد از آن
رهبری انقالب را برعهده داشتند .مقام معظم رهبری هفتهها
روی این بیانیه کار کردهاند و این بیانیه حاصل کار کارشناسی
و مشورتی و حاصل تجربه چهل ساله انقالب اسالمی است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی با بیان
اینکه رویکرد ای��ن بیانیه توجه به جوانان و مدیریت انقالبی
اس��ت ،گفت :بار اداره کشور در سالهای آینده بر روی دوش
جوانان است زیرا جوانان پراستعداد و با انگیزه هستند.
وی ج��انِ کالم این بیانیه را احیای امید در میان مردم
به خص��وص جوانان خواند و گفت :در واق��ع این بیانیه در
ش��رایط س��ختی تنظیم ش��د تا به جوانان اعالم ش��ود که
مش��کالت امروز کش��ور نباید موجب کمرنگ ش��دن امید

انتقاد دادستان کل کشور از وضعیت فضای مجازی:

چرا در جامعه اسالمی باید فضای مجازی رها باشد؟
طبیع��ی ،جغرافیایی و س��ایر ظرفیتها که الزمه
پیش��رفت کش��ور اس��ت کم ندارد؛ اما چرا شاهد
برخی از آس��یبها و نابسامانیها هستیم علت آن
این است که از مسیری که خداوند برای ما تعیین
کرده و الزمه حکومت اس�لامی است گاهی اوقات
لغزش میکنیم .اینجاست که وظیفه قوه قضاییه و
نیروی انتظامی بسیار سنگین است.
وی افزود :نمیخواهم بگویم فس��اد در جامعه
ما همهگیر اس��ت ،اما در نظام اس�لامی این مقدار

مهرماه س��ال  95در پاسخ به رئیسجمهور آمریکا
گف��ت او نمیتواند این «س��ند س��ازمان مللی» را
نقض کند« :حقوق بینالمل��ل را هم ظاهرا ً دقیق
نخواندهاند ،چطور نس��بت به ی��ک معاهدهای که
معاه��ده چندجانب��ه اس��ت و به ی��ک معنا چون
در س��ازمان ملل متح��د و طبق قطعنام��ه تأیید
ش��ده ،یک سند س��ازمان مللی اس��ت ،مگر یک
رئیسجمه��ور میتوان��د این س��ند را ب��ه تنهایی
لغ��و کند و ملغی کند .او ظاه��را ً نمیداند که این
یک س��ند دوجانبه بین ایران و آمریکا نیس��ت که
هرگونه خواست ،رفتار کند ».او در ادامه گفته بود:
«سخنان امشب نش��ان داد که برجام مستحکمتر
از آن چی��زی اس��ت که این آق��ا در دوران رقابت
انتخاباتی فک��ر میکرد .ماهه��ا از حکومت جدید
آمریکا گذشته و مداوم علیه برجام شعار میدهد و
تازه که میخواست درباره برجام تصمیمی بگیرد،
میگوید من میخواهم با همکاری کنگره به برجام
تبصره بزنم».
اما بعد از خروج ترامپ به جای پاسخ به اینکه
چرا پیشبینیهایش درست نبوده گفت« :عضوی
مزاح��م رفت!» و به نوعی از رفتن امریکا که روزی
او را کدخدا خوانده بود ابراز رضایت کرد.

فس��اد نیز بس��یار زیاد اس��ت .ما در جامعه شاهد
برخی از جرایم ،آس��یبها و تخلفات هس��تیم ،اما
باید بررس��ی ش��ود که زمینه رش��د آنها چیست
و گلوگاهه��ا کجاس��ت .بانک مرکزی ،مس��ئولین
اقتص��ادی و فرهنگ��ی و بخشه��ای مختلفی که
مدیریت جامعه را عهدهدار هس��تند اگر در جریان
این امر قرار گیرن��د و اطالعات الزم به آنها داده
شود چه بسا به فکر اصالح بیشتری بیفتند.
حجتاالسالم و المسلمین منتظری در ادامه با

و به بزک کردن سخنانش��ان میپردازند و هش��دار
میدهند که تیم مذاکرهکننده مراقب باشند.
ایش��ان حتی قب��ل از امضای توافق ش��روط
9گان��های را ب��رای توافق و اج��رای آن میگذارند
که به گواه اس��ناد تقریبا هیچیک از این ش��روط،
از رفع کامل و یکب��اره تحریمها تا انجام پلکانی و
متقابل تعهد توسط ایران رعایت نمیشود و حتی
در پاس��خ به آنهایی که مدام میگویند رهبری در
جریان جزئیات توافق بوده اس��ت ،ایشان صراحتا
اعالم میکند که در جزئیات ورودی نداشتهاند.
بع��د از خروج امری��کا از برجام هم جمله عدم
اطمینان را درباره اروپا و سازوکار آنها بیان فرمودند.
با این تفاس��یر نمیتوان از رهب��ر معظم انقالب با
توجه به س��ابقه بیانات و هشدارهایی که مسئوالن
کمتر به آن توجه داشتند مطالبهای داشت.
قوه مقننه :رای به برجام بدون فکت شیت!
قو ه قضاییه که براساس قانون اساسی تکلیفش
مش��خص اس��ت که وظیفهای ندارد ه��ر چند که
رئی��س قوه قضاییه در مس��یر برجام س��خنانی را
درباره حدود مذاکرات بیان داشت .اما قوه مقننه.
این قوه هم میتواند طرف حساب مردم باشد
چراک��ه برجام را تصویب ک��رده و به آن رای داده
اس��ت و از آن مهمتر اینکه دو دوره نمایندگان هم
ب��ا آن موافق بودند چراکه در دوره نهم نمایندگان
به برج��ام رای دادند و نمایندگان دور دهم بعد از
خروج امریکا! به کنوانس��یونهای مربوط به برجام
که پایه و اس��اس مهم این تعهد بود! بر این اساس
م��ردم از ق��وه مقننه و از ه��ر دو دوره نهم و دهم
مجل��س و از ریاس��ت احد چندین س��اله مجلس
میتوانند طلبکار بوده و مطالبه داشته باشند.
براس��اس مباحث مطرح شده اینطور میتوان
نتیجه گرفت که نه تنها مس��ایل مربوطه به جناب
عراقچ��ی ،تیم دیپلماس��ی و دولت مربوط اس��ت
بلک��ه مجل��س نیز از تی��غ تند انتق��ادات مردمی
درب��اره چرایی نتیجه ندادن برجام و تعبیه نکردن
راهکاری برای پایبندی به توافق باید پاس��خگوی
افکار عمومی باش��د ،ضمن آنکه بر عکس سخنانی
که جناب عراقچی عنوان میکنند برجام زنجیرها
را از پای ما باز نکرد چراکه دس��تاوردمان از آن به
گواه ولیاهلل سیف رئیس وقت بانک مرکزی تقریبا
هی��چ بود و ای��ن موضوضع را وزی��ر خارجه اخیرا
درباره دس��تاوردهای ای��ران از امریکا و اروپا تکرار
کردن��د .پس فرض ایش��ان درب��اره چرایی خروج
ترامپ ار توافق هم میتواند مورد نقد مفصلی واقع
شود که در این مجال نمیگنجد.

جوانان به آینده شود.
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی،
ش��رط موفقیت این بیانیه را اجرای دقیق آن خواند و گفت:
آقای رئیسجمه��ور در نامهای به رهبر انقالب اعالم کردند
که ما آماده اجرای رهنمودهای شما برای چهل سال آینده
هستیم اما نباید به این نامه اکتفا شود ،باید تمام بخشهای
دول��ت موظف به اجرای بند به بند این بیانیه ش��وند .برای
اج��رای این بیانی��ه نیاز به تش��کیل کمیت��ه و دبیرخانه و
ساختارسازی نیست ،راهکار اجرایی این بیانیه را دولت باید
با ساختار موجود تدوین کند و در اولویت قرار دهد.
عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون نماین��دگان والیی
اظهارداش��ت :باید بخشهای اقتص��ادی این بیانیه به دقت
اجرایی شود .رهبری در این بیانیه تداوم راه انقالب در چهل
س��ال آین��ده را ادامه راه انقالب اس�لامی و تکیه بر مواضع
انقالب��ی خواندهاند ،زیرا با رویک��رد انقالبی میتوان نظام را
از بنبس��تها عبور داد و هرگونه انفع��ال و کوتاه آمدن در
مواضع انقالبی ،خسران زیادی به همراه خواهد داشت.
وی گف��ت :ممکن اس��ت پایمردی ب��ر مواضع انقالب
هزینههای��ی داش��ته باش��د ام��ا مصالحه ،س��ازش و زیر پا
گذاشتن آرمانهای انقالب هزینههای بیشتری دارد.
فوالدگر تصریح کرد :کش��ورهایی که در سالهای اخیر
خود را به آمریکا گره زدهاند ،شرایط وخیمتری پیدا کردهاند،
مثل مصر و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای التین.
وی تأکید کرد :کش��ورهایی ک��ه در اقتصاد خود موفق
ش��دهاند به خاطر وابس��تگی به آمریکا نبوده است ،بلکه به
خاط��ر تکیه ب��ر توانمندیهای داخل��ی و کار و تالش بوده
اس��ت .این کش��ورها با برنامهریزی ،کار و ت�لاش کردند و
دست بر زانوی خود گذاش��تند و در عمل اقتصاد مقاومتی
را پیشه کردند .مخاطب این بیانیه فقط دولت نیست ،بلکه
همه نهاده��ا ،مردم و به خصوص جوانان هس��تند که باید
برای چهل سال آینده انقالب برنامهریزی کنند.

انتقاد از وضعیت فضای مجازی خاطرنشان کرد :یکی
از حرفها و گالیههای ما به مسئولین فرهنگی و به
کس��انی که امروز سردمدار مدیریت فضای مجازی
هستند همین است که چرا در جامعه اسالمی باید
فضای مجازی ما رها باشد تا ما شاهد این همه جرم
و این همه گناه در جامعه باشیم.
دادستان کل کش��ور گفت :سخن من خطاب
به کسانی است که میتوانند از فضا را از آلودگیها
پاک نگه دارند.
حجتاالسالم والمسلمین منتظری افزود :آمار
واصل��ه که امس��ال در طول این ده ماهه داش��تیم
حکایت از این دارد جرایمی که بس��تر آنها فضای
مجازی اس��ت و جرایم رایانهای محسوب میشوند

 ۱۴۰درصد افزایش داشته است و کالهبر داریهای
رایانهای با  ۳۰۰درصد رشد بیشترین جرم رایانهای
را در کش��ور رقم میزند ،س��وال اینجاست که چه
کسی مسئول این رشد و جرایم است؟
وی در بخش دیگری درخصوص عدالت ترمیمی
اظهار کرد :عدالت ترمیمی یعنی میخواهیم افرادی
که مرتکب جرم ،تخلف و گناه شدند بازسازی کنیم
و به زندگی س��الم برگردانیم .شما میتوانید فردی
را که مرتکب خالفی ش��ده ترمیم و بازسازی کنید
البت��ه کار زیادی دارد و مهمت��ر از همه اینکه باید
وقت گذاشته ش��ود الزمه موفقیت در این کار این
اس��ت که یک هماهنگی ،همافزایی و تعامل کاملی
با دستگاه قضایی باشد.

3

مخاطب شمایید
وزیرخارجه گفت امریکاییها روی کاغذ
کارهایی انجام دادند

آنچه در این تحلیل مفقود اس��ت و نادیده گرفته
ش��ده است ،چند مطلب اس��ت که من به یکی از آنها
اش��اره میکنم و آن این است که در همین توافقی هم
ک��ه ما ب��ا آمریکاییها در قضیهی پن��ج بعالوهی یک
و مس��ئلهی هس��تهای کردیم ،آمریکاییه��ا به آنچه
وع��ده داده بودند عم��ل نکردن��د و کاری را که باید
میکردن��د انجام ندادند .بله ،ب��ه تعبیر وزیر خارجهی
محت��رم م��ا ،روی کاغ��ذ کارهایی را انج��ام دادند امّا
از راهه��ای انحراف��ی متع��دّ د ،جلوی تحقّ��ق مقاصد
جمهوری اس�لامی را گرفتند .ش��ما نگاه کنید امروز
در سرتاس��ر کش��ورهای غرب��ی و کس��انی که تحت
تأثیر آنها هس��تند ،همچنان معامالت بانکی ما دچار
مشکل است ،بازگرداندن ثروتهای ما در بانکهای آنها
دچار مشکل اس��ت ،معامالت گوناگون تجاریای که
احتیاج به دخالت بانکها دارد دچار مش��کل اس��ت؛
وقتی دنب��ال میکنیم ،تحقیق میکنیم و میگوییم چرا
اینجور است ،معلوم میشود از آمریکاییها میترسند.
آمریکاییه��ا گفتهاند که ما تحریمه��ا را برمیداریم و
روی کاغذ هم برداشتند امّا از طرق دیگر جوری عمل
میکنن��د که اثر رفع تحریمها مطلق��اً بهوجود نیاید و
تحقّ��ق پیدا نکند .بنابراین ،کس��انی که امید میبندند
به اینکه بنش��ینیم با آمریکا در فالن مس��ئله مذاکره
کنیم و به یک نقطهی توافقی برس��یم -یعنی ما یک
تعهّ��دی بکنیم ،طرف مقابل هم ی��ک تعهّدی بکند-
از ای��ن غفلت میکنند ک��ه ما ناگزیر بای��د به همهی
تعهّدهای خود عم��ل کنیم [امّا] طرف مقابل با طُ رق
مختلف ،با ش��یوههای مختلف ،با خدعه ،با تقلّب س��ر
باز میزند و به تعهّدهایی که کرده است عمل نمیکند.
این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان
داریم میبینیم؛ یعنی خسارت محض.

بیانات در اجتماع زائران
و مجاوران حرم مطهر رضوی
اول فروردین 95

سیاست مجازی
خبری که رو ِز وزیر ارتباطات را ساخت!

محمدج��واد آذریجهرم��ی وزی��ر ارتباطات و
فناوری نوشت :خبر خوب ،روز آدم رو میسازه.
هفته پیش ک��ه هرمزگان بودم ،مادری دردمند ،کمک
خواس��ت که فرزندش که به دلیل نزاع ۷ ،س��ال دربند
زندان اس��ت ،رهایی یابد .با وس��اطت صورت پذیرفته،
خبر دادند پسر با آزادی از زندان ،به مادرش رسید.

حضور داوطلبان اقلیتها در انتخابات
از حقوق اساسی در ایران است

سیدسلمان سامانی س��خنگوی وزارت کشور
نوش��ت -١ :حضورداوطلبان اقلیتهای دینی
رس��می در انتخابات ازحقوق اساسی کشور جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت -2 .طبق م��واد  ۵۷ ، ۵۵و ۵۸
الیح��ه جام��ع انتخاب��ات اقلیته��ای دینی رس��می
میتوانن��د در انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس�لامی و
شوراهای ش��هر و روس��تا ثبتنام کنند ،طبق تبصره
ذی��ل ماده  ۵۵این الیح��ه داوطلباناقلیتهای دینی
رسمی باید التزام بهدین خود داشته باشند.

کرمانشاه اولین استانی که
برنامه زنان و خانواده را به تصویب رساند

معصوم��ه ابتکار مع��اون رئیسجمهور در امور
زنان و خانواده نوشت :کرمانشاه اول شد .سند
ارتق��ای وضعی��ت زنان و خانواده اس��تان که از س��ال
گذشته در دست تدوین بود و شامل برنامههای اجرایی
بین بخش��ی میش��ود ،پس از تکمیل نهایی ،امروز در
ش��ورای برنامهریزی اس��تان کرمانش��اه تصویب ش��د.
کرمانش��اه اولین استانی است که برنامه زنان و خانواده
را به تصویب میرساند.
وی در توییت دیگری هم نوشت ۱۷ :مرکز اورژانس
اجتماعی  ۱۲۳در اس��تان کرمانش��اه برای مداخله در
آسیبهای اجتماعی فعالیت میکند .خط مشاور هم در
پاس��خگویی به مشکالت زنان ،جوانان و کودکان استان
بسیار موثر بوده .به همه کارشناسان و مددکاران اورژانس
اجتماعی کشور باید یک خداقوت جانانه بگوییم!

وزیر نفت
عزمی برای مقابله با تحریمها ندارد

سیدحس��ین نقویحس��ینی نماین��ده مردم
ورامین در مجلس شورای اسالمی نوشت :عزم
و ارادهای در ف��روش نف��ت و مقابل��ه ب��ا تحری�� م و
بحرانه��ای پیشرو در وزارت #نفت و ش��خص زنگنه
وج��ود ن��دارد .این در حالی اس��ت که ما در ش��رایط
تحریمی هستیم و امریکاییها تمام تالشهای خود را
علیه کش��ورمان به کار بستهاند تا بتوانند تولید نفت و
دیگر حاملهای انرژی در #ایران را تعطیل کنند.

