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 حجت االسالم حائری 
مدیر بنیاد دائرةالمعارف فقه اسالمی شد

حکم��ی  در  اس��امی  انق��اب  معظ��م  رهب��ر 
حجت االسام و المسلمین حاج سید علیرضا حائری را 
به مدیریت بنیاد دائرة المعارف فقه اسامی بر اساس 

مذهب اهل بیت )ع( منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:

جناب مستطاب حجةاالس��ام والمسلمین آقای 
حاج سید علیرضا حائری دام افضاله

یک��ی از موهبت ه��ا و الط��اف اله��ی در دوران 
جمه��وری اس��امی توفیق اق��دام به تهی��ه ی دائرة 
المع��ارف فقه اس��امی بر اس��اس مذه��ب اهل بیت 
علیهم الس��ام اس��ت که حقاً پدیده ای افتخارآفرین و 
ماندگار و راه گش��ا اس��ت. نقش اصلی و اساسی را در 
این اقدام بزرگ مرحوم آیة اهلل هاش��می ش��اهرودی 
رحمة اهلل علی��ه بر عهده گرفته و با همکاری گروهی از 
فضای برجس��ته، بخش مهمی از این بنای فاخر را به 
سامان رساندند. اکنون پس از ارتحال آن عالم محقق، 
الزم است تاش مبارک برای به انجام رساندن این کار 
بزرگ ادامه یابد. اینجانب پس از بررس��ی و مشورت و 
جس��تجوی الزم جناب مستطاب عالی را که بحمداهلل 
دارای منزل��ت علمی و شایس��تگی وافر می باش��ید و 
سال ها در تدوین آن اثر برجسته همکاری و مشارکت 
داشته اید برای این مسئولیت مهم برگزیدم و مدیریت 
بنیاد متصدی این کار را به شما می سپارم و امیدوارم 
با جدیت و تاش��ی ک��ه به کار خواهید ب��رد ادامه ی 
کار را با کیفیت و س��رعت شایسته به سامان برسانید. 
توفیقات جنابعالی و دیگر دست اندرکاران را از خداوند 

متعال مسألت می کنم.

اخبار

با آمریکا تعارف نداریم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطالبه جدی ما در این شرایط از 
دولت این اس��ت که کامًا بر اساس مفاد برجام عمل کند؛ یعنی در متن برجام 
آمده است اگر کشوری به واسطه اقدامی که انجام می دهد، برجام را نقض کرد 

مستحق یکسری اقدامات است و باید مقابله شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره به دور جدید تحریم های آمریکا علیه فعالیت 
صلح آمیز هسته ای ایران گفت: ما در خصوص موضوع برجام توافقات تعریف شده ای را 
با طرف مقابلمان انجام دادیم. جمهوری اسامی ایران در قالب بر جام تعهداتی را پذیرفت 
که عمدتا این موارد منتهی به محدودیت های هسته ای  شد. وی با اشاره به تعهدات طرف 
غربی در برجام افزود: بر اساس این تعهدات باید تحریم های غیر قانونی اقتصادی علیه ایران 
مرتفع می شد بنابراین موضوع برجام یک سکه بود که یک روی آن تعهدات هسته ای ایران 

قرار داشت و روی دیگر آن برداشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران.  میزان

دیدگاه
طرح استیضاح وزیر ورزش تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

نماینده مردم مرند و جلفا درمجلس از تقدیم طرح استیضاح وزیر ورزش و 
جوانان به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.

محمد حس��ن نژاد با اش��اره به محورهای استیضاح سلطانی فر، گفت: یکی 
از وظای��ف وزارت ورزش و جوانان توس��عه ورزش پ��اک و روحیه جوان مردی 
در س��طح کشور است اما بررس��ی اتفاقات هر روزه در مسابقات ورزشی کشور و 
اقدامات خاف اخاق و قانون از جمله ش��رط بندی نش��ان از مغایرت ۱۸۰ درجه ای 

وضع موجود با رسالت ورزش و جوانان دارد.
نماینده مردم مرند و جلفا درباره دیگر محورهای این استیضاح، تصریح کرد: ورزش 
و مسابقات ورزشی باید عامل نشاط و وحدت مردم باشد اما بررسی اتفاقات به خصوص 
در استادیوم های فوتبال نشانگر این نتیجه تلخ است که این ورزش صرفاً باعث بداخاقی، 

فشار روحی و تفرقه قومی شده و وحدت ملی را مخدوش کرده است.  فارس

پارلمان
مردم مرعوب جنگ روانی دشمن نشوند

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: دش��من با ایجاد رعب و 
وحشت در فضای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال اهداف شوم خود است 

و مردم ما نباید مرعوب جنگ روانی دشمن شوند.
امیر دریادار حمزه علی کاویانی با حضور جمع کارکنان اداره عقیدتی سیاس��ی 
نیروی دریایی ارتش ضمن تبریک فرا رسیدن ماه نزول قرآن گفت: مجموعه کارکنان 
عقیدتی سیاس��ی که هسته اصلی فرهنگی در ارتش محس��وب می شوند باید نسبت به 
بصیرت افزایی و آگاه س��ازی سیاسی سایر کارکنان ارتش تاش کنند. وی افزود: با توجه به 
فضای موجود و تاش دش��من برای راه اندازی یک جنگ روانی گس��ترده با استفاده از اهرم 
اقتصادی، الزم است همه مسئولین فرهنگی در راستای اجرایی شدن تدابیر رهبر معظم انقاب 
اسامی با تاش شبانه روزی نسبت به ترویج فرهنگ اسامی اقدام کنند و البته اهتمام شما 

عناصر فرهنگی ارتش جمهوری اسامی قابل تقدیر است.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم

 تغییر تیم اقتصادی دولت
 یا پذیرش یک برجام دیگر

سید احسان خاندوزی  

۳۹۰ روز پس از ش��روع رس��می دومین ش��وک ارزی و 
س��پس قیمتی )اگرمصوبه ۲۰ فروردین ۹۷ دولت را نش��انه 
به رس��میت شناختن شوک ارزی بدانیم(، معاون اول محترم 
دول��ت از اقتصاددانان خواس��ت درب��اره روش بهینه حمایت 
مصرف کنن��دگان از جهش قیمت ها، بین دو راهکار الف و ب 
انتخاب خود را به دولت اعام کنند! ایشان البته طی ماه های 
گذش��ته جلس��ات متعددی حول این س��وال با کارشناسان 
بیرون دولت و مقامات درون دولت داش��ته اما این سرنوشت 
دولتی اس��ت که چارچوب فکری و اتاق اس��تراتژی اقتصادی 

ندارد و قادر به انتخاب گزینه مرجح نیست.
همانق��در که این خب��ر ما را غصه دار می کند و دوس��ت 
نداریم آقای رئیس جمهور و دولت جمهوری اس��امی ایران 
را مس��تاصل ببینیم، احتم��اال اتاق تحریم ایران مس��تقر در 
واش��نگتن، غرق در ش��ادی وصف ناپذیری اس��ت. ش��اد، از 
صد گزینه و سیاس��ت که طی ۱۲ ماه گذش��ته می توانس��ت 
وضع اقتصاد ایران را بهبود بخش��د اما دستگاه سیاستگذاری 

کش��ور، تنها در خصوص دو سه مورد به جمع بندی رسید و 
اتخاذ تصمیم کرد )عمدتا به برکت ش��خص رئیس کل بانک 
مرکزی(. ش��اد، از همچنان بازبودن باب یورش سفته بازان به 
بازارها و موج آفرینی هر روزه. ش��اد، از خشم عمومی ایرانیان 
نس��بت به س��ور رانت ارز، موادخام، واردات و مستغات و در 

مقابل عزای تهیدستان، بیماران و بیکاران.
درباره محتوای سیاس��ت پیش��نهادی، ب��ه زودی مطلب 
مس��تقلی خواهم نوش��ت، اما در این مج��ال ترجیح می دهم 
به ج��ای دوگان کاذب کوپن – یارانه نق��د، دو گان واقعی و 

استراتژیک زیر را تشریح کنم:
تجربه اقتصادی یکسال سخت، سقف بنیه سیاستگذاری 
بهنگام و ت��وان اداره )Administrative power( دولت 
دوازدهم را برای صاحبنظران آش��کار ساخت. فراموش نکنیم 
ک��ه نقطه ضعف مذک��ور اختصاصی به این دول��ت ندارد، اما 
ش��وک ارزی و قیمتی ۱۳۹۱ درشرایطی رخ داد که امیدوار و 
مترصد خاتمه دوران آقای احمدی نژاد بودیم. در چشم انداز 
۲ ساله آتی، به نظر می رسد کشور بر سر یک دوگان راهبردی 
قرار دارد و گمان می کنم راه س��ومی غیر از کابوس اقتصادي 

ادامه روند یکسال گذشته متصور نیست:
۱- دگرگونی رکن سیاس��ت اقتصادی و تهور در سپردن 
مس��ئولیت سیاس��تهای اقتص��ادی به یک تی��م مجرب. این 
انتخابی بود که مرحوم هاش��می رفس��نجانی در اوایل دولت 
دوم خ��ود که مثل امروز به تدریج تورم از س��قفهای تاریخی 

گذشت، اتخاذ کرد و ش��جاعانه از پرتگاه سیاستهای گذشته 
خود، بازگشت.

دع��وت از دکتر محمدناصر ش��رافت جهرمی، توقف برنامه 
تعدی��ل و تغیی��ر ارکان اقتصادی دولت موجب ش��د هواپیمای 
متاطم دولت وی در دو س��ال پایانی، فرود خوبی داشته باشد 
)البته مقصودم دعوت مجدد از آن اشخاص نیست(. هزینه های 
هنگفت رفاهی مردم ایران، آنقدر بزرگ هست که پیام ناکارآمدی 
روش و ایده سیاس��تگذاران کنونی اقتصاد را به همه گیرندگان 

مخابره کرده باشد )من جرب المجرب حلت به الندامه(.
۲- تس��ریع در فراین��د مذاکره و پذی��رش برجامی دیگر 
)احتماال در خصوص سیاس��ت منطقه ای و موشکی(. اگر قرار 
اس��ت انتخاب اول برگزیده نش��ود، ایران یکسال دیگر ناچار 
می شود با نرخهای رشد و تورم وخیم تر، از دست رفتن ذخایر 
ارزی و پس از تضعیف سیاس��ی بدلیل بروز نارضایتی ها، پای 

میز مذاکره با دولت مستکبر بنشیند.
عق��ل حکم می کند اکن��ون که در موض��ع ضعیفتر قرار 
نگرفت��ه و کارت های مذاکره بیش��تری داریم، بش��رط تعلیق 
تحری��م وارد مذاکره ش��ویم و فعا از عزت ملی، اس��تقال و 
خون ش��هیدان س��خنی به می��ان نیاوریم. اگر بن��ا بر اصاح 
ش��ماره ۱ نیست و س��ناریوی ۲ نیز برای قوه مجریه محتمل 
اس��ت، دولت اجازه ن��دارد بیش از این معیش��ت خانوارهای 
بی پناه و بیمار و بیکار را تخریب کرده، س��رمایه اجتماعی را 
برباد دهد و بواس��طه آشوب ها، اعتبار جمهوری اسامی ایران 

بیش از این مخدوش یا فضا را کاما امنیتی سازد.
اگر گزینه ۱ شجاعت اقتصادی می خواهد، گزینه ۲ مستلزم 
جسارت سیاسی است. بزدل ها همان کابوس ادامه روند موجود 
را برمی گزینند، رانت خواران را فربه مي کنند و ش��یون مردم را 
بلند مي کنند تا پس از افتادن تش��ت رسوایی، نظام ناچار شود 
خیلی دیر، به گزینه ۲ تن دهد )اجازه دهید بگویم این گزینه، 
پیشنهاد نویسنده است و سایت، مسئولیتي در قبال آن ندارد(.

البته ب��ه جهت عهدش��کنی دولت ترام��پ، جاانداختن 
مذاکره تحمیلی بلحاظ روانشناسی جامعه، کار دشواری است، 
اما با ایجاد اجماع در س��طوح عالی، کاما میسر و کم هزینه 
تر از تداوم وضع فعلی بدون گزینه ۱ اس��ت و سوءاستفاده از 
اس��تعاره صلح امام حسن )علیه الس��ام( در دسترس آقایان 
هست. اگر مقامات کشور واقعا به مقاوم سازی اقتصاد، تطهیر 
مناسبات از فساد مالي و مدیریت شایستگان، باور دارند، می 
توان پس از باالبردن دس��ت ها در جن��گ تحمیلي اقتصادي، 
ضمن بازنگری  اساس��ی در س��اختار سیاستگذاری، به سمتی 
رفت که در دوره های آتی قدرتهاي جهاني با تمسک به بهانه 
دیگر و تحریمی دیگر، از تحمیل خواس��ته هاي جدید ناتوان 
باشند؛ زیرا تحریم، مساله دوران پیشروي جهان خواهد بود.

تلخ��ي این ایام اگر زمینه تغیی��ر درون حاکمیت )حتي 
یغیروا ما بانفسهم( و رفتن به سمت روزگار ناامیدي خارجي ها 
از به کاربردن حربه فش��ار خارجي باشد، تحمل کردني است، 

آن روز یئس الذین کفروا.الف

یادداشت

قانون برای قانون یا برای اثربخشی؟!
ادامه از صفحه اول

تقس��یم کار مل��ی در قانونگرایی کش��ور، همواره 
دلی��ل ناکارآمدی ها را به یکدیگر نس��بت می دهند. 
بخ��ش تقنین، عل��ت ناکارآمدی قوانی��ن را از اجرای 
نادرس��ت و بخش اج��را، دلیل ناکارآم��دی قوانین را 
از تصویب و تایید نادرس��ت می دانند. دس��تگاه های 
نظارت��ی نیز علت را ناش��ی از ه��ر دو بخش تقنین و 
اجرا م��ی دانند. پاس دادن علت ناکارآمدی قوانین به 
هر دلیل که باش��د، انتقال حل مش��کات  موجود در 
جامع��ه و زندگی مردم به آینده )ش��اید وقتی دیگر!( 
اس��ت که م��ی تواند پس از چهار ده��ه قانونگذاری و 
اجرا، دستاوردهای نامطلوبی برای کشور داشته باشد. 
باید نس��بت قانون، قانونگ��ذاری و قانونگرایی با اداره 
ام��ور جامعه بصورت دقیق تعیین گ��ردد. به نظر می 
رس��د که برقراری این نسبت با مشکاتی همراه است. 
معموال لوایح بر اساس اطاعات ناقص و نادرست تهیه 
و به مجلس شورای اسامی ارسال می شود یا بصورت 
طرح در مجلس ش��ورای اسامی توس��ط نمایندگان 
تهی��ه می ش��ود. لوای��ح و طرح های ناق��ص بصورت 
قوانینی ناقص که اجرایی نیس��تند تصویب می ش��ود 
و توس��ط شورای محترم نگهبان تایید می شود. نهایتا 
این دس��ت قوانین توسط دولت ها بصورت ناقص اجرا 
و توسط دس��تگاه های نظارتی بصورت ناقص، کنترل 
و ارزیابی می گردد. محصول فرآیندی که همه بخش 
ه��ای قانونگرایی اعم از تدوی��ن، تصویب، تایید، اباغ 
و تفس��یر بصورت ناقص انجام می ش��ود، حل نشدن 
مش��کات زندگی مردم است. با همان روش نادرست 
شاهد خیل عظیمی از اصاحیه ها، متمم ها، الحاقیه 
ه��ا، تغییرات، ح��ذف ها و ابطال قوانین هس��تیم که 
ب��رای حل مش��کات موجود در جامعه ب��ه عمق آن 
دام��ن زده و بر س��طح و حجم آن م��ی افزایند. علت 
العلل قانونگرایی با الگوی ایرانی، جزءنگری در موضوع 
شناسی مشکات و راهکارهای برون رفت از آن است. 
بسیاری از قوانین موجود، قابلیت قانون بودن را ندارند 
و پیرامون بس��یاری از موضوع��ات مهم و کان، قانون 
کارآم��دی وجود ندارد. همه دس��تگاه ه��ا و نهادهای 
فعال در تقس��یم کار مل��ی قانونگرایی ب��ا تمام توان 
علمی و عملی خود می کوش��ند اما اینطر به نظر می 
رسد که فاصله بین مشکات زندگی مردم و مشکات 
در زندگی مردم، هر لحظه در حال افزایش اس��ت. چه 
باید کرد؟ تجربه چهاردهه گذشته نشانگر ین واقعیت 
مهم اس��ت که روش ه��ا و افرادی ک��ه وضع موجود 
کشور محصول عملکرد آنان است، چگونه دوباره برای 
حل مشکات زندگی مردم اعام آمادگی می نمایند! 
اینگون��ه روش ه��ا و افراد یا جناح های سیاس��ی اگر 
می دانستند و می توانستند که وضع مشکات کشور 
اینگون��ه نبود! مش��کل قانونگرایی در ایران اس��امی، 
جهل سیس��تمی به قانون و قانونگرایی در بخش های 
مختلف در تقس��یم کار ملی اس��ت. در س��ال ۱۳۹۸ 
ک��ه همزمان با برگ��زاری دور جدید انتخابات مجلس 
شورای اسامی است، نمی توان به حرف های تکراری 
و هیجانات پیش س��اخته انتخاباتی امید داشت. چاره 
ای جز عبور از روش ها، افراد و جریان های سیاس��ی 

ناکارآمد گذشته نیست!

سرمقاله

دبیرکل ح��زب موتلفه اس��امی گفت:  ب ا ح����ز احساس می ش��ود دس��ت های نفوذی، ا
تاش می کنند با افزایش نرخ ها فتنه ۹۸ را زمینه سازی کنند.

اس��داهلل بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اس��امی در 
پایان نشست دبیران حزب در رابطه با افزایش نرخ کاالهای 
ضروری مردم در آس��تانه ماه مبارک رمض��ان، گفت: عدم 
نظارت و رهاس��ازی نرخ ها در بازار رشد غیرقابل تحملی را 
برای مردم در قیمت کاالها و اجناس مورد نیازش��ان پدید 
آورده که صدای همه دلسوزان نظام را به نمایندگی از مردم 

فداکار و صبور کشور در آورده است.
وی اف��زود: دول��ت به ج��ای افزایش قیم��ت کاالها و 
خدمات، اشتباه خود را در لغو سهمیه بندی بنزین اصاح و 
ضمن کاهش معقول مصرف انرژی از قاچاق آن جلوگیری و 

یارانه ها را به سوی اقشار متوسط به پایین هدفمند کند.
دبی��رکل حزب موتلفه تاکید کرد: احس��اس می ش��ود 
دس��ت های نفوذی، تاش می کنند ب��ا افزایش نرخ ها فتنه 
۹۸ را زمینه سازی کنند. بادامچیان از عزم دستگاه قضائی 
برای مبارزه با قاچاق و گران فروشی و عوامل آن در فضای 
مجازی تقدیر و اس��تقبال کرد و افزود: مب��ارزه با قاچاق و 
توطئه های دش��من از طریق فض��ای مجازی در عرصه های 
اقتص��ادی و اجتماعی و سیاس��ی به هم��ت و اراده انقابی 

قوای سه گانه نیاز دارد.
وی با اظهار تأس��ف از ش��هادت طلبه همدانی توس��ط 
یکی از اوباش متأثر از فضای مجازی و تس��لیت به خانواده 
او، گف��ت: اگر چه این نوع اقدامات جنایت کارانه مظلومیت 
روحانیت مردمی و خدمتگ��زار و انقابی را اثبات و جایگاه 
آنه��ا در گروه ه��ای مرجع را ارتقا می ده��د، ولی در جامعه 
اسامی نباید اشرار و ضد انقاب و اراذل در فضای حقیقی 

و مجازی در امنیت بوده و نیروهای انقابی، طاب و آمران 
به معروف و ناهیان از منکر، امنیت نداشته باشند.

دبیرکل ح��زب موتلفه افزود: تا چه زمان��ی باید تاوان 
ناکارآمدی، ضع��ف و ناتوانی دس��تگاه های اجرایی در حل 

مشکات مردم را، روحانیت و نیروهای انقاب بدهند؟
بادامچیان با تقدیر از بیانات ارزشمند و راهبردی مقام 
معظم رهبری خطاب به معلمان، خطر تربیت س��رباز برای 
غرب وحش��ی با اجرای سند ۲۰۳۰ را گوشزد کرد و افزود: 
تقویت معاونت پرورش��ی و تسریع در اصاح متون آموزشی 
مدارس و دانش��گاه ها و تربیت معلمان انقابی برای ساختن 

نسل آینده انقاب، مطالبه جدی مردم و رهبری است.
وی با تبریک شکس��ت کودتای آمریکای��ی در ونزوئا، 
مقابله ب��ا دولت های قانونی و منتخب مردم توس��ط آمریکا 
را بدعت��ی خطرن��اک برای صلح و امنیت جهانی دانس��ت و 
افزود: متأس��فانه دولت آمریکا ب��رای چندمین بار با دخالت 
در امور داخلی کش��ورها و حمای��ت از جریان های غرب گرا 
صلح و امنیت کش��ورها را تهدید و ملت ها را به سوی جنگ 
و خونریزی س��وق می دهد. دبیرکل حزب موتلفه با تشکر از 
ایستادگی ملت و دولت عراق در برابر تحریم های آمریکا علیه 
ایران و حضور حشدالشعبی در کمک به سیل زدگان، توطئه 
دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنها در ایجاد شکاف بین 
دو ملت ش��یعه ایران و عراق را محکوم و خواس��تار برخورد 
قضائ��ی با این عوامل در فضای مج��ازی از طریق پلیس فتا 
ش��د. بادامچیان با اش��اره به تهدیدات نتانیاهو علیه لبنان و 
حزب اهلل، گفت: اسرائیل ناتوان تر از آن است که بتواند لبنان 
و حزب اهلل را تهدید کند. دیگر آن زمان که اسرائیل قدرت 
برتر منطقه بود گذش��ته و حزب اهلل یا حماس برای نابودی 

اسرائیل کافی است. روابط عمومی مؤتلفه

بادامچیان:
نفوذی ها با افزایش قیمت برای فتنه ۹۸ زمینه سازی می کنند

ماموریت »الریجانی« به ۴ کمیسیون  برای اجرای تاکیدات رهبری در زمینه بهارست���ان
حفظ اشتغال، تش��کیل کمیته ای در فراکسیون امید برای 
بررسی وضعیت معیشتی مردم، تعیین مجازات حبس برای 
والدی��ن در ص��ورت ف��وت ی��ا جراح��ت کودک ب��ه دلیل 
س��هل انگاری، موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص 
از عملک��رد بان��ک مرکزی، انتق��اد یک نماینده از روش��ن 
نش��دن نتای��ج تحقی��ق و تفحص های متع��دد در مجلس، 
اصاح طرح حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و خدماتی 
کش��ور مهمترین اخبار جلس��ه روز گذشته مجلس شورای 

اسامی بود.
جلس��ه علنی مجلس به ریاس��ت علی الریجانی برگزار 
ش��د و الیحه حمای��ت از اطفال و نوجوان��ان، طرح اصاح 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین 
نیازهای کش��ور و تقویت آنها در امر صادرات و اصاح ماده 
۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تحقیق و تفحص از بانک 

مرکزی در دستور کار جلسه مجلس قرار گرفت.
در آغاز این جلس��ه، رییس مجلس ش��ورای اس��امی 
به چهار کمیس��یون آموزش و تحقیق��ات، صنایع و معادن، 
اجتماعی و کشاورزی مجلس ماموریت داد تا زمینه اجرایی 
ش��دن فرمایش های اخیر رهبری در دی��دار با کارگران در 

حوزه قانونگذاری و اصاح قوانین را به وجود آورند.
همچنین بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
بابی��ان اینکه در جلس��ه غیر علنی موضوع��ات مختلف در 
خصوص مس��ائل منطقه و حوزه بین الملل و داخلی مطرح 
ش��د، گفت که موضوع س��همیه بندی بنزی��ن فعًا متوقف 
است و قرار است که این موضوع در جلسه مشترک مجلس 

و دولت بررسی شود.

حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی هم در تش��ریح نشس��ت 
فراکس��یون نماین��دگان والیی که با دس��تور کار بررس��ی 
التهاب ایجاد ش��ده پس از ش��ایعه افزایش قیمت بنزین در 
جامعه  تشکیل ش��د، گفت: در این نشست که با مشارکت 
نمایندگان این فراکس��یون برگزار ش��د نماین��دگان تاکید 
کردند ب��رای افزایش قیمت بنزین مجوز قانونی در دس��ت 
دولت نبوده و دولت نمی تواند قیمت بنزین را بدون مصوبه 

مجلس افزایش دهد.
همچنی��ن یک عض��و ناظر مجلس در ش��ورای نظارت 
بر صداوس��یما گفت که این ش��ورا میزبان میرباقری معاون 
سیما، شهریاری معاون اداری و مالی سازمان، فروغی مدیر 
شبکه سه و مهدوی  مهر مدیر کل بازرگانی سازمان خواهد 
بود و به بررسی اتفاقات پیرامون برنامه »۹۰« و نحوه درآمد 

مسابقات اپلیکیشنی خواهد پرداخت.
سخنگوی هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای 
اسامی از تشکیل کمیته ای در فراکسیون امید برای بررسی 
وضعیت معیش��تی مردم خبر داد و گفت: مقرر شد که این 
کمیته طرحی را برای بهبود وضعیت معیش��تی مردم ظرف 
دو هفته آینده تهی��ه و تدوین کند. نمایندگان مجلس  در 
جریان بررسی جزئیات الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان، 
برای والدینی که به دلیل بی توجهی و س��هل انگاری منجر 
به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات حبس تعیین 
کردند. در این جلس��ه همچنین س��والی ملی دو نماینده از 

وزرای نیرو و آموزش و پرورش اعام وصول شد.
درادامه این جلس��ه نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ 
رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به 
منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کردند. ایسنا

امروز جلسه غیر علنی خانه ملت برای بنزین 
سهمیه بندی بنزین فعاًل متوقف است 

اروپا از همان ۱۸ اردیبهشت  س��ال گذش��ته وعده دادند با گ���زارش دو
س��ازوکار هایی زمینه های انتفاع ای��ران از مزایای 
برجام را فراهم می آورند. یکسال از وعده اروپایی ها 
گذش��ته و تنها راهکار آن ها ب��رای حفظ برجام و 
مقابل��ه با یکجانبه گرای��ی و رفتار های ضدبرجامی 
آمریکا، در ش��رکتی به نام »اینس��تکس« خاصه 

شده است.
 آمریکا با تروریسم اقتصادی و تحریم های کور 
و نامش��روع خود هر روز اقدامات بیشتری را علیه 
مردم ای��ران و برجام انجام می دهد. س��ردمداران 
رژی��م آمریکا پس از آنکه معافی��ت ۸ وارد کننده 
عم��ده نفت ای��ران را با ه��دف به صفر رس��اندن 
درآم��د نفتی کش��ورمان لغ��و کردن��د، اکنون نیز 
محدودیت هایی را برای کش��ور ها جهت همکاری 
هس��ته ای با ایران وضع کرده اند؛ برای نمونه اعام 
کرده اند هر کشوری که وفق برجام با ایران مبادله 
اورانیوم غنی ش��ده و کیک زرد انجام دهد، تحریم 

خواهد شد.
رفتار ها و اقدام��ات یکجانبه و مخربانه آمریکا 
ف��ارغ از اینک��ه اعمال تروریس��م اقتص��ادی علیه 
م��ردم ایران اس��ت، ب��ه منزله برانداختن آش��کار 
نظ��م و قوانین جهانی اس��ت و این قانون ش��کنی 
آمریکایی ها با س��کوت کامل سایر بازیگران متنفذ 

جهانی از جمله اروپا همراه شده است.
اروپایی ها از همان ۱۸ اردیبهشت سال گذشته 
که آمریکا با دس��تور ترام��پ به صورت یکجانبه از 
برجام خارج ش��د، وعده دادند که با سازوکار هایی 
زمینه های انتفاع ای��ران از مزایای برجام را فراهم 

می آورند.

شرکت نیمه کاره اینستکس
یکسال از وعده اروپایی ها گذشته و تنها راهکار 
آن ها برای حف��ظ برجام و مقابله با یکجانبه گرایی 
و رفتار های ضدبرجامی آمریکا، در ش��رکتی به نام 
»اینس��تکس« خاصه شده اس��ت. شرکتی که در 
باره نقصان ها و معایب آن مطالب فراوانی از سوی 
کارشناس��ان امر بیان شده اس��ت و در توانایی آن 
برای جبران حت��ی اندکی از خس��ارت های ایران 
بواس��طه خروج آمریکا از برجام، تردید های جدی 

وجود دارد.

اروپا باید برای حفظ برجام هزینه بدهد
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور 
خارجه کشورمان روز دوشنبه ۹ اردیبهشت در دیدار 
»ت��وره هاترم« قائم مق��ام وزارت خارجه نروژ گفت: 
حمایت های سیاسی کافی نیس��ت و اروپا باید برای 
حفظ برجام هزینه بدهد و گرنه برجام قادر به ادامه 
حیات نخواهد بود و مسئولیت تبعات آن با آمریکاست. 
ایران حداکثر حسن نیت، همکاری و خویشتن داری 
را برای حفظ برجام نش��ان داده است، اما ظاهراً تیم 
حاکم بر کاخ س��فید اهداف و مقاصد دیگری در سر 
دارند. برای ایران انتخاب های متعددی وجود دارد و 
ما با توجه به منافع ملی خود واکنش مناس��ب را در 

برابر رفتار زورمدارانه آمریکا اتخاذ خواهیم کرد.

اقدامات تقابلی ایران چه خواهد بود؟
اما رفتار متقابل ایران در قبال اقدام ضدبرجامی 
اخی��ر آمریکا چه می تواند باش��د؟ همانطور که در 
سطور باال ذکر شد، آمریکا پس از تحریم های نقتی 
علیه ایران، حاال مس��تقیم سراغ مفاد برجام رفته 
و در نظر دارد در همکاری های هس��ته ای ایران با 
سایر کشور ها که ذیل برجام ضروری است، اخال 
ایج��اد کند؛ آمریکا در نظر دارد مانع از انتقال آب 
س��نگین مازاد ایران به خ��ارج و همچنین مبادله 

اورانیوم غنی شده ایران با کیک زرد شود.

احتمال خروج ایران از »ان پی تی«
محم��د ج��واد ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه 
کشورمان، یکش��نبه هفته گذشته )۸ اردیبهشت( 
که در آمریکا به سر می برد طی مصاحبه ای، خروج 
از »ان پ��ی تی« را یک��ی از انتخاب های ایران در 
واکنش به رفتار های ضدبرجامی آمریکا و س��کوت 

و انفعال اروپا دانست.

در حال حاضر که بیش از سه سال از عملیاتی 
ش��دن برجام می گذرد، ایران به تمام تعهدات خود 
ذی��ل این قرارداد بین المللی جامه عمل پوش��انده؛ 
بگونه ای که این امر در ۱۴ گزارش آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی به عن��وان مرج��ع راس��تی آزمایی 
فعالیت های هسته ای ایران نمود داشته است. اما در 
طرف مقابل رژیم آمریکا مستقیما در جهت تخریب 
برجام گام برمی دارد و شرکای اروپایی این رژیم هم 
که ق��رار بود منافع برجامی ای��ران را بعد از خروج 
آمریکا از آن تضمین کنند، غرق س��کوت و انفعال 
هس��تند. برای مقابله با این پدی��ده، نه تنها خروج 
از »ان پی تی«، بلکه تعلیق بازرس��ی های ماموران 
آژانس از سایت های هسته ای کشورمان و همچنین 
تعلی��ق نظارت های پادمانی و فراپادمانی آژانس نیز 

می تواند در دستور کار ایران قرار گیرد.

جان برجام در خطر است
عراقچی هفته گذشته در جریان سفر به ترکیه 
نیز در موسس��ه تفکرات راهبردی آن��کارا صریحا 
گفت: جان برجام در خطر است و این توافق بیش 
از هر زم��ان دیگری در نتیجه سیاس��ت های یک 

جانبه آمریکا به پایان نزدیک می شود.
مس��ئوالن وزارت خارج��ه کش��ورمان پیش 
از این نی��ز در اظهارات مش��ابهی از نزدیک بودن 
مرگ برجام س��خن گفت��ه بودند، ام��ا اروپایی ها 
به این هش��دار ها توجهی نکرده ان��د؛ بگونه ای که 
ام��روز ش��اهدیم واکنش آن ها به سیاس��ت برجام 
س��تیزانه مس��تقیم آمریکا که در قضیه اخال در 
همکاری های هس��ته ای ای��ران و ۱+۴ نمود دارد، 

فقط سکوت است!  میزان

سکوت کرکننده اروپا در قبال برجام ستیزی آمریکا

آیاتوافقهستهایدواممیآورد؟


