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امیر حاتمی: راهزنی دریایی انگلیس را تحمل نخواهیم کرد
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کمالوندی: سطح غنی سازی ایران به 4.5 درصد رسید

3

افشای رشوه گیری برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح؛

صفحه 2

حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی اعالم ک��رد که رئی��س مجلس 
مصوب��ه دولت در مورد افزایش حقوق ه��ا را مغایر با قانون 

ش��ناخت.
حمیدرض��ا حاجی بابایی نماینده م��ردم همدان در مجلس 
شورای اس��المی   گفت: با توجه به بررسی های بعمل آمده 
در م��ورد عملک��رد دول��ت در خصوص افزای��ش حقوق ها 
براس��اس جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲؛ دیدگاه ریاس��ت 
مجل��س منطب��ق بر آنچه دولت عمل کرده نیس��ت و آن را 

مغایر با قانون مجلس ش��ناخت.
رئیس فراکس��یون فرهنگیان در تبیی��ن موضوع گفت: بند 

۱۵۸ ک��ه به بدون طرح در صح��ن علنی مجلس به صورت 
غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده ش��ده است، موضوعیت 

ن��دارد و نم��ی توان��د مت��ن قان��ون را تغیی��ر ده��د
وی بیان داش��ت: مصوب��ه ای که دولت براس��اس آن عمل 
کرده اس��ت، منطبق بر بند "ی" نیس��ت لذا ریاست محترم 
مجل��س ؛مصوبه دولت را منطبق بر بند "ی" مصوبه مجلس 

تش��خیص نداده و آن را لغو کرد.
حاج��ی بابایی افزود: دکتر الریجانی ضمن لغو مصوبه دولت 
در مورد افزایش حقوق های سال ۹۸ دولت را موظف نموده 
اس��ت که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد 

افزایش حقوق کارکنان ش��اغل وبازنشس��تگان کش��وری و 
لش��کری ارائه کند.

وی تاکید کرد: بنابراین منتظریم تا اصالح مصوبه دولت در 
مورد افزایش حقوق ها براس��اس افزایش ۴۰۰ هزار تومان و 
تا ده درصد برای کلیه حقوق بگیران کش��وری ولشکری در 

اس��رع وقت به مجلس اعالم کند.
عضو کمیس��یون بودجه و محاس��بات مجلس اظهار داشت: 
عالوه بِر اصالحیه مصوبه دولت در خصوص ش��اغلین اعمال 
همس��ان س��ازی حقوق برای همه بازنشس��تگان کشوری و 

لش��کری براس��اس عدالت مورد انتظار اس��ت.   فارس

رئیس مجلس مصوبه دولت درباره افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخت

بازجویی از ملی پوشان والیبال ایران
در فرودگاه شیکاگو 

عقده  گشایی 
آمریکایی ه��ا که با تحری��م و تهدید حت��ی در قالب نظامی، 
نتوانس��ته اند ایران را پای میز مذاکره تحقیر آمیز آورند و در 
نهای��ت نیز با مقاومت فعال ای��ران در اجرای گام دوم مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان تمام رشته هایشان را پنبه 
ش��ده دیده اند در یک عقده گشایی آش��کار تیم ملی والیبال 
ایران را در فرودگاه ش��یکاگو ۴ سال معطل و مورد بازجویی 

قرار دادند. 
کاروان تی��م ملی والیبال ای��ران برای حضور در مرحله نهایی 
جام ملت ها بامداد به فرودگاه شیکاگو )آمریکا( رسید. اما ورود 
سروقامتان با حواشی عجیبی همراه بود و در فرودگاه شیکاگو 
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال با بدرفتاری و بازجویی 
آمریکایی ها مواجه ش��دند. سرانجام ملی پوشان والیبال بعداز 

معطلی چهار ساعته راهی هتل اقامتشان شدند. 
»امی��ر خوش خبر« سرپرس��ت تیم ملی والیب��ال ایران  ، در 
خصوص انتشار اخباری مبنی بر معطلی ۴ ساعته و بازجویی 
از کاروان ایران در فرودگاه آمریکا اظهار داش��ت: پرواز خیلی 
خوبی داش��تیم، اما نحوه ورودمان به آمریکا با اتفاقاتی همراه 
ب��ود.وی درخصوص اتفاقات��ی که هنگام ورود ب��رای تیم به 
آمری��کا رخ داد، تصریح کرد: ما مرات��ب اعتراض خود را هم 

اعالم کردیم. من به مس��ئوالن آمریکای��ی گفتم اگر قوانینی 
ک��ه برای تیم ایران اج��را می کنید برای همه اجرا ش��ود، ما 
اعتراضی نداریم و به ش��ما اجازه می دهیم تا به صورت کامل 
تیم را بررس��ی کنید، اما اینک��ه برخی قوانین فقط تیم ایران 

باشد جای اعتراض دارد. 
سرپرست تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه اعتراض رسمی 
خ��ود را به این موضوع اعالم کرده ایم، گفت: پس از ورود هر 
گ��روه از بازیکنان و مربی��ان ایرانی چند نف��ر از آنها را برای 
انجام مصاحبه انتخاب کردند و این پروس��ه حدود ۴ س��اعت 

طول کشید.
در واکنش به این اقدام آمریکایی ها »محسن بهاروند« مدیرکل 
آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان از طریق سفیر سوئیس 
در تهران به معطل کردن تیم والیبال کش��ورمان در فرودگاه 
ش��یکاگو برای ورود به آمریکا اعتراض ک��رد.  بهاروند ضمن 
اعتراض به رفتار مقامات آمریکایی گفت: اگر آمریکا نمی تواند 
منصفانه و بیطرفانه میزبان همه تیم های ورزش��ی باشد بهتر 
است از میزبانی مسابقات ورزش��ی خودداری کند. این اقدام 
غیر اصولی و غیر اخالقی و مغایر با روح میزبانی مسابقاتی در 
سطوح جهانی و بین المللی که نشانگر عدم صالحیت آمریکا 
برای میزبانی رقابت های بزرگ اس��ت در حالی صورت گرفته 

که اهداف سیاسی بیش از هرچیز در آن دیده می شود. 

آمریکایی ه��ا همچنان بر این توهم هس��تند ک��ه با تحریم و 
تهدید می توانند ایران را تسلیم سازند. رویکردی که اروپایی ها 

نیز از آن بی بهره نیستند. شاید ۴ سال صبر و بردباری ایران 
در برابر عدم اجرای برجام از سوی غرب این توهم را برایشان 
ایجاد کرده که می توانند بدون هزینه به امیتازگیری از ایران 
بپردازن��د. این تصور طی دو ماه اخیر با چالش مواجه ش��ده 
آنجا که جمهوری اس��المی ب��ا مصوبه ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی تعلیق گام به گام تعهدات برجامی را اعالم داش��ت که 
گام دوم آن ۱6 تی��ر ماه آغاز و س��قف غنی س��ازی اورانیوم 
برداشته و دانش��مندان جوان هسته ای کش��ور طی یک روز 
توانس��تد غنی سازی را از 3/67 به ۴/۵ افزایش دهند. آمریکا 
و اروپا در حالی در عرصه اس��تمرار روند گذشته برجام ناکام 
ماندند که در حوزه جوسازی جهانی علیه ایران نیز به نتیجه 
نرس��یدند و بازی انگلیس��ی توقف نفت کش ایرانی و شکایت 
آمریکا به ش��ورای حکام نیز راه به جایی نبرد. با این ش��رایط 
به خوبی می توان خش��م و عصبانیت آمریکایی ها را احساس 
کرد که نتیجه آن در اقدام غیر اصولی و غیر حرفه ای آنها در 
قبال کاروان والیبال جمهوری اس��المی ایران نمود پیدا کرده 
اس��ت. آمریکا که در عرصه های مختلف ناکام شده اند حاال به 
س��اده ترین ابزارها برای پنهان س��ازی شکست هایشان چنگ 
م��ی زنند که بازجویی و معطل کردن چند س��اعته تیم ملی 
والیبال کشورمان نهایت این اقدامات شده است. آمریکایی ها 
با این کارشان درحالی به دنبال عقده گشایی شکست هایشان 
در عرصه نظامی و هسته ای در برابر ایران بوده اند که در عمل 
این رفتارش��ان تزتزل و ناتوانی ش��دید آنها را برای جهانیان 

آشکار ساخت. 

دادخواهی برای کسانی 
که پول وکیل و زبان حقوقی 

ندارند باید تسهیل شود
رئیس قوه قضاییه گفت: باید درب اتاق های دادگستری 
همواره برای دادخواهی مردم باز باش��د و دسترسی به 
عدالت برای کسانی که پول وکیل یا زبان حقوقی برای 

بیان خواسته خود ندارند، تسهیل شود.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در جلسه شورای عالی 
ق��وه قضاییه با تبریک ایام پربرکت دهه کرامت، به ایام 
میالد با س��عادت حضرت ثامن الحجج )ع( و تجلیل از 
مقام امامزادگان اشاره کرد و گفت: امامزادگان به عنوان 
نجوم آس��مان والیت، پیوس��ت هجرت امام رضا )ع( از 
مدینه به طوس هس��تند که هر کدام برای این منطقه 
و ایران اس��المی، جلوه ای از تمدن رضوی را به ارمغان 
آوردند و همواره منش��اء خی��ر و برکت فراوان بوده اند. 
وی ادامه داد: ای��ن تمدن بعد از هجرت پیامبر از مکه 
به مدینه، دومین تمدنی است که برکات بسیاری برای 
بشریت به همراه داشته و باید به ابعاد مختلف آن که از 
مهمترین آن ها گرایش به معنویت، دین، تمدن دینی و 
ایستادگی مقابل دشمنان بوده است، به دقت پرداخته 

شود.
رئی��س قوه قضاییه  اظهار ک��رد: همه دنیا در خصوص 
برجام، شاهد عمل ایران به تعهدات خود و نقض پیمان 
و بی عمل��ی آمریکا و اروپا بوده اند و امروز نیز تصمیم 
جمهوری اسالمی به کاهش تعهدات برجامی و افزایش 
غنی سازی اورانیوم، یک تصمیم ملی، اجماعی و مورد 

توافق مسئوالن و مردم است.
رئیس ق��وه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان خود 
با اش��اره به اقدام نیروی دریایی انگلس��تان به نیابت از 
آمریکا در توقی��ف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، این 
امر را نقض همه قوانین و مقررات بین المللی دانس��ت 
و خاطرنش��ان کرد: چطور زمانی که گروه تروریس��تی 
داعش، نفت س��وریه و ع��راق را ظالمانه تصاحب کرده 
ب��ود و در همی��ن آبراه ها به راحتی حض��ور می یافت و 
جلوی چشم همین کش��ور ها نفت قاچاق را به صورت 
غیرقانونی انتقال می داد، صدایی از این کشور ها شنیده 
نش��د، اما امروز که نفتکش جمهوری اس��المی در یک 
اق��دام قانونی و با رعایت همه قوانی��ن بین المللی، در 
جبل الطارق تردد می کند، از س��وی انگلستان توقیف 

می شود؟
رئیسی گفت: به نظر می رسد که انگلیسی ها و اروپایی ها 
به خوبی از دسترسی ها و ظرفیت های جمهوری اسالمی 
با خبر هستند و بر این اساس به نفع خودشان است که 
هر چه زودتر نس��بت به رفع توقیف این نفتکش اقدام 

کنند وگرنه باید منتظر عواقب این کار باشند.
رئی��س ق��وه قضاییه در بخ��ش پایانی س��خنان خود، 
خطاب به مس��ئوالن عالی قضایی تصری��ح کرد: درب 
دادگس��تری ها برای دادخواهان باز باشد و همه کسانی 
که در مقام رسیدگی به داد مردم هستند باید دسترسی 

آنان را برای دادخواهی تسهیل کنند.
  روابط عمومی قوه قضاییه

بحث مذاکره 
جدیدی مطرح 

نیست

القصیر رنگ  
زندگی گرفت 

برجام و سرنوشت آن همچنان در صدر اخبار محافل 
رس��انه ای و سیاس��ی جهان ق��رار دارد در حالی که 
تحوالتی جدید در این عرصه در حال ش��کل گیری 
اس��ت. ایران که تاکنون صادقانهو با حسن نیت تمام 
برجام را بر اس��اس ۱۵ گ��زارش آژانس اجرا کرده با 
مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعلیق گام 
ب��ه گام تعه��دات برجامی در برابر نق��ش عهده های 
طرف های مقابل ، سیاست مقاومت قاطع را در پیش 
گرفته و تاکنون دو فاز آن را اجرایی س��اخته که در 
صورت اس��تمرار بدعهدی طرف های مقابل گام سوم 

آن با قدرت بیشتری برداشته خواهد شد. 
ای��ن رویک��رد اقتدارگرایان��ه ای��ران که ب��ا حمایت 
گس��ترده مردمی و جریان های سیاس��ی نیز همراه 
است می تواند مولفه ای مهم برای تغییر در دیدگاه و 
توهمات طرف های برجامی باشد. نکته قابل توجه نوع 
رویکرد کشورهای غربی در برابر این اقدام جمهوری 
اسالمی ایران است. در آستانه اجرای فاز دوم مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت ملی یک��ی از اصلی ترین محور 
تحرکات غرب در قالب زبان تهدید صورت گرفته که 
انگلیس مح��ور آن بود. نیروهای ویژه ارتش انگلیس 
اع��الم کردند ک��ه با حمله به نفتک��ش ایرانی که در 
آب های بین المللی جبل الطارق در حال گذر بود، آن 
را توقی��ف کردند. اروپایی ها از جمله انگلیس تاکنون 
از اجرای تعهدات ب��ه جای خود خودداری کرده اند. 
حتی اخیرا نیز نشس��ت کمیس��یون برج��ام در وین 
ادعای اجرای اینستکس را مطرح کردند اما در عمل 

اقدامی صورت ندادند.
همچنین انگلیس همواره خود را مطیع آمریکا دانسته 
و تالش داش��ته تا با حرکت در سایه از منافع حاصل 
از تحرکات آمریکا برخوردار شود جنگ روانی توقیف 
نفتکش ایرانی را اجرا کرد تا به زعم غرب شاید ایران 
را از گام دوم منصرف نمایند که با شکست همراه شد 

و ایران ۱6 تیر ماه گام دوم را اعالم کرد. 
اما پس از اعالم گام دوم حرکت بعدی غرب توس��ط 
آمریکا صورت گرفت آنجا که واشنگتن اعالم کرد از 
شورای حکام خواسته تا ۱۹ تیر) امروز ( جلسه ویژه 
درباره ایران تشکیل دهد. در حالی که ایران تاکید دارد 
تحوالت اخیر پیرامون برجام ارتباطی با پادمان های 
آژانس و همچنین وظایف شورای حکام آژانس ندارد، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواس��ت آمریکا 

یک نشست ویژه درباره ایران برگزار می کند. 
این نشست که به درخواس��ت آمریکا برگزار خواهد 
شد در حالی است که ایران به تازگی اعالم کرد از حد 
تعیین ش��ده در توافق هسته ای برای ذخیره اورانیوم 
غنی شده خود، یعنی 3۰۰ کیلوگرم عبور کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته تائید کرد 
که ایران از محدوده 3۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
ذیل توافق هسته ای فراتر رفته است. این حقیقت که 
آمریکا به عنوان نقض کننده نخستین و اصلی برجام، 
چنین درخواستی را مطرح کرده، حاکی از انزوای آن 
به علت مخالفت با چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون 
در امور بین المللی است. نکته قابل توجه آنکه آمریکا 
خود متهم نقش برجام اس��ت و اصال صالحیت طرح 
چنین درخواستی را ندارد. نکته مهم آنکه درخواست 
آمریکا برای برگزاری نشست شورای حکام در حالی 
که پیش��تر نیز درخواس��ت نشست ش��ورای امنیت 
درباره نفت کش ها را مطرح کرده بود نشانگر شکست 
ی��ک جانبه گرای��ی آمریکا و رویک��رد اجباری آن به 
نهادهای بین المللی اس��ت که البته با عدم استقبال 
سایر کش��ورها مواجه ش��ده چنانکه نشست شورای 
امنیت ادعایی بی نتیجه بوده و نشست شورای حکام 

نیز از هم اکنون ناکام نشان داده است. 
ناکامی دو فاز دزدی دریایی و پرونده سازی در شورای 
حکام در حالی با ناکامی مواجه شد که سناریوی سوم 
غرب رخ نمایان کرد و آن سیاس��ت ادعای مذاکره با 
محوریت توقف گام های برجامی ایران اس��ت. امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه با حسن روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران تماس تلفنی گرفته و خواستار 
پایبندی ایران به برجام و البته برخی مذاکرات ش��ده 
است. در همین حال جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس 
، ایران را به نقض آن متهم کرد اما ابراز امیدواری کرد 
که توافق هس��ته ای به کار خود ادامه دهد. وی تاکید 
کرده است که ما همچنان مایلیم که راهی پیدا کنیم 
تا این توافق کار کند. در این فاز از سیاست های غرب 
یک  جمله کلیدی مشاهده می شود و آن اینکه توافق 
هسته ای به کار خود ادامه دهد و توافق کار کند. حال 
این س��وال مطرح می ش��ود که مفهوم برجام باید به 
کار خود ادامه دهد چیس��ت؟ اکنون بعد از گذش��ت 
۴ س��ال از برجام جهانیان اذعان دارن��د که ایران به 
تمام تعهدات برجامی خود عم��ل کرده و آژانس نیز 
در ۱۵ به این امر اذعان کرده اس��ت. نکته مهم آنکه 
سایر طرف های برجامی به هیچ کدام از تعهدات خود 
عمل نکرده و نه تنها تحریم ها لغو نشده بلکه هر روز 

تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده اند. 
این ش��رایط نشان می دهد که تعریف اروپا از کارکرد 

برجام با تعریف جهانی آن متفاوت است.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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