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کشــورهای اروپایی در حالی آغاز نشست 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از تهیه قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای 
ایران خبر دادند کــه در نهایت از لغو ارائه 
قطعنامه مذکور ســخن گفتند و به صدور 
بیانیه ســه جانبه تردئیکای اروپایی شامل 
فرانســه، انگلیس و آلمان و البته با حمایت 
آمریکا بسنده کردند. حال این سوال مطرح 
اســت که چرا آنها از ایــن قطعنامه عقب 
نشینی کردند؟ پاسخ به این پرسش از چند 

منظر قابل توجه است:
 نخســت آنکه مطالبه غــرب مغایر با تمام 
حقایــق و روند توافق ایــران و آژانس بوده 
اســت. جمهوری اسالمی به اذعان گروسی 
مدیر کل آژانس تمام مراحل تعلیق تعهدات 
برجامی را به اطالع آژانس رســانده و حتی 
به رغم لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
در سفر گروسی به تهران، توافقی اجرایی را 
با آژانس صورت داد. بر این اساس قطعنامه 
مذکور از ســوی اعضاء آژانــس مورد اقبال 
واقع نمی شد بلکه ارائه آن زیر سوال رفتن 
ماهیت آژانس و شخص مدیر کل بود که از 

توافق با ایران گفته بودند.
دوم آنکــه اروپــا در حالــی در قطعنامــه 
ســخن گفت که محور آن را اعمال فشــار 
بــر جمهوری اســالمی برای تــن دادن به 
خواســته های غرب یعنی لغو تعلیق اجرای 
برخی تعهدات برجامی و پذیرش بازگشت 
آمریکا به برجــام بدون پرداخت هیچ گونه 
هزینه ای بود. غرب با این قطعنامه به دنبال 
قدرت نمایی و نمایش چهره ای شکســت 
خــورده از ایران بود تا الگویی باشــد برای 
سایر کشورها. نکته آنکه جمهوری اسالمی 
برخــالف تصــورات غرب به جای تســلیم 
شدن، رویکرد مقاومت در پیش گرفته و در 
اجماعی سراســری بر عدم تسلیم شدن در 
برابر فشارها تاکید و هرگونه صدور قطعنامه 
ای را برابر با بســته شــدن پنجره مذاکره 
براساس مصوبه  اســالمی  نامید. جمهوری 
مجلس برای اقــدام راهبردی لغو تحریم ها 
در کنار اجرای عملی تعلیق برخی تعهدات 
برجامی از جمله پروتکل الحاقی، در حوزه 
سیاســی نیز بر حفظ مواضع گذشته خود 
تاکید نمود که عمال سناریوی قطعنامه ای 
غرب را با چالش مواجه ساخت. با توجه به 
این حقایق می توان گفت که ریشــه عقب 
نشــینی غرب را مقاومت فعــال ایران در 
پیگیری حقوقش و عدم تمکین به سیاست 

فشار و تهدید تشکیل می داد. 
حال این ســوال مطرح است که این اقدام 
غرب آیا اقدامی در جهت کاهش تنشــهای 
هســته ای و گامــی عملی بــرای ورود به 
مذاکرات هســته ای اســت؟ در پاســخ به 
این پرســش نیز چند نکته قابل توجه اوال 
اقــدام اروپایی ها نه از روی اعتمادســازی 
بلکه برگرفته از اجبار بوده اســت؛ اجباری 
که ناشــی از فضای داخلی آژانس و رفتارها 
و مواضع جمهوری اســالمی بوده است لذا 
عملکرد اروپــا را نمی توان یک لطف و گام 
مثبت دانست بلکه رفتاری از روی ناچاری 
برای جلوگیری از رســوایی شکســت بوده 
است.  ثانیا بیانیه سه جانبه اروپایی ها و نیز 
سخنان مقامات آمریکایی که بار دیگر ایران 
را تهدید امنیت جهانی دانسته و به مقابله با 
تهران تاکید کرده اند خود سندی دیگر به 
عدم تغییر رفتار عملی غرب می باشد. بیانیه 
سه کشور اروپایی نشــان داد که همچنان 
تصــور و تفکر وادارســازی ایــران به کنار 
نهادن تمام حقوق هسته ای،توان موشکی و 
منطقه ای در ذهن آنها وجود دارد و همان 

رویه گذشته ادامه می دهند.
ثالثا پیش شــرط جمهوری اســالمی برای 
مذاکره لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی 
این لغو و در نهایت پرداخت خسارت سالها 
عدم اجرای برجام توســط غرب بوده است. 
عملکرد اروپا و آمریکا در شورای حکام هر 
چند در ظاهر گامی مثبت است اما در عمل 
هیچ اقدامی برای برداشتن تحریم ها صورت 

نداده اند.
براین اســاس می توان گفت کــه عملکرد 
آنهــا در آژانس نمی توانــد مولفه ای برای 
اعتمادســازی در نظر گرفته شــود که در 
قبال آن، ایران بازگشت به تعهدات لغو شده
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نه به ٓاتش افروزی 

مجلس به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت و با استقاللی که در انجام وظایف حاکمیتی و 
نظارتی برای آن در قانون اساسی  پیش بینی شده ، مرکز ثقل و ایفا کننده نقش اساسی در  ایجاد 

آرامش و رفاه برای مردم از طریق قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است.
صدا و سیما هم به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی منحصر به فرد در نظام حکومتی ، نقش آفرین 
اصلی هدایت افکار عمومی  جامعه ، برای رســیدن به نظام ارزشــی  بر مبنای رفتار های انسانی و 

اسالمی است.
 چالش هایی که در مسیر قانون گذاری تشکیل میشود ، باید بر روی همان صندلی های سبز مجلس 

باقی بماند و فقط خروجی مثبت تصمیمات  ان به جامعه منتقل شود.
 صدا و سیما نیز بعنوان یک رسانه جمعی و هادی اصلی ارکان نظام  از جمله مجلس،   با حمایت 
و پوشش تحلیلی و خبری از تصمیمات و مصوبات مجلس با هدف ایجاد آرامش و تزریق امید  می 

تواند جامعه  را هدایت و راهبری نماید. 
 به تعبیر مرحوم آیت اهلل طالقانی تشــنگان خدمت در مجلس شــورای اسالمی نمی توانند با تکیه  

بر صندلی های قرمز مجلس تصمیم درستی برای مردم مظلوم  بگیرند. 
 مجلس انقالبی و رســانه ملی با درک صحیح از اوضاع و احوال  جامعه و برای جلوگیری از التهاب 
بیشــتر جامعه و با دور بودن از هرگونه  هیاهو و غوغا ســاالری به انجام تکالیف قانونی خود اقدام 
کنند.  نزدیک به دو میلیون نفر از  دانش آموختگان و دارندگان پروانه وکالت در جامعه سالهاست 
دچار جنجال و هیاهوی صنفی و تبلیغاتی گســترده هستند.  اظهارات غیرکارشناسانه  نمایندگان 
مجلس و اقدامات نســنجیده صدا و سیمای جمهوری اسالمی هر از چند گاه، سبب ایجاد التهاب و 

نگرانی به اقشاری از  جامعه میشود.
 اقدام اخیر صداو سیما  با تهیه و پخش سریالهایی با رویکرد اهانتی  ، طیف  عظیم و گسترده ای از 
جامعه را دچار التهاب و تشویش نموده است. اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
که در کمیســیون قضایی مجلس عضویت دارد ، زخمی دیگری بود که  بر پیکره نهاد وکالت وارد 

آورد و باعث جریحه دار شدن احساسات طیف وکال و دلسوختگان عدالت گردید.
وضعیت اقتصادی جامعه ، وجود  تحریم ها و شــرایط حــاد اجتماعی حاکم بر جامعه در مبارزه با 
ویــروس منحوس ، توان مقابله  با موج دیگــری از دغدغه های فکری و چالش های جدید را برای 

جامعه باقی نگذاشته است. 
مجلســیان و رسانه ملی باید بدانند اگر تشنه خدمت و  خواهان اصالح امور جاری مملکت هستند 

باید مشکالت و مسائل را  در فضای کار شناسی و با همدلی و یکرنگی حل کنند.
 بیان مطالب با این شــکل و شــمایل و طرح ان در این شــرایط از رســانه  ملی صدا و ســیما و  
اظهارنظرهای خصوصی  نمایندگان محترم مجلس  باعث ایجاد  التهاب در قشــر حقوقدان و وکیل 

شده  و ایجاد تشویش در اذهان و افکار صنفی  نهاد وکالت خواهد شد.
این گونه اقدامات  شــاید در کوتاه مدت برای نمایندگان مجلس و جلب مخاطب رسانه ملی  موثر 
باشد ، ولی قطعاً در دراز مدت سبب تضعیف نظام و خش دار شدن  ساحت مقدس مجلس شورای 
اســالمی و رسانه ملی  خواهد شــد .  دفاع و صیانت از قداست و جایگاه مجلس و رسانه ملی یک 
تکلیف قانونی و شرعی است. نمایندگان مجلس و متولیان صدا سیما با حفظ حریم و حرمت اقشار 

مختلف جامعه میتوانند جایگاه رفیع و  مقدس  خود را حفظ نمایند.
 اظهــار نظر و اعالم موضع حتی انفرادی هر یــک از نمایندگان می تواند بازخورد منفی و بدی در 
زندگی روزمره مردم بگذارد. در زمانی  که همه دســتگاه های اجرایی و حاکمیتی با همراهی مردم 
در مقابله با مشکالت معیشتی و اجتماعی  متحدشده اند، افراد یا دستگاه قانونی نباید با اقدامات و 

اظهار نظرهای اختالف انگیز خدشه ای به این یکدلی وارد آوردند. 
رمز برون رفت از این معضالت و مشــکالت همین اتحاد و یک دلی است . جلوگیری از بروز التهاب 
و ایجاد آرامش در جامعه برای مجلس و  تک تک نمایندگان  مجلس یک وظیفه و تکلیف شــرعی 
و قانونی محسوب می شود . سکوت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسالمی و 

هیات نظارت بر صداو سیما  در این خصوص توجیه پذیر نیست. 
دست در دست هم باید مشکالت را حل نمود. یک جانبه نگری برای حل مشکالت و ایجاد طوفان های 
خبری و غوغاســاالری برای اهداف ناپسند سیاسی در این شرایط خاص نظام حاکمیتی اصاًل جایز 

نیست و باید از آن دوری کرد.
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محسن رضایی: 

طرح انتخاباتی مجلس شاید به
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برسد
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راه حل گرانی و مشکل 
معیشتی مردم را بارها 

به مسئوالن گفته ایم

حضرت ٓایت هللا خامنه ای هنگام 
کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری:


