
  

سیاسی 2
 نمایندگان مجلس به دیدار رئیس قوه قضائیه می روند

نمایندگان  دیدار  از  اسالمی  رئیسه مجلس شورای  هیأت  یک عضو 
مجلس شورای اسالمی با رئیس قوه قضائیه خبر داد.

محمدعلی وکیلی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره دیدار 
نمایندگان  مجلس شورای اسالمی با سید ابراهیم رئیسی گفت: فردا قرار 
است دو قوه به دعوت آیت الله رئیسی دیداری با یکدیگر دیداری داشته 

باشند.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: دیدار نمایندگان 
با رئیس قوه قضائیه بعد از  جلسات کمیسیون های تخصصی خواهد بود.

رنجبرزاده خبر داد
جلسه غیرعلنی مجلس با حضور فرمانده جدید سپاه 

برگزار می شود

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از جلسه غیرعلنی مجلس 
با حضور فرمانده جدید سپاه پاسداران خبر داد.

علی اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره جلسه 
غیرعلنی مجلس شورای اسالمی با حضور سردار حسین سالمی فرمانده 
تازگی  به  اینکه سردار سالمی  به  باتوجه  گفت:  پاسداران  جدید سپاه 
فرماندهی سپاه پاسداران را برعهده گرفته، قرار است یک جلسه غیرعلنی 
با نمایندگان مجلس شورای داشته باشند. این عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای درباره محورهای مورد بحث میان نمایندگان مردم و فرمانده جدید 
سپاه پاسداران گفت: ایشان گزارشی از برنامه های خود در سپاه پاسداران، 

مسائل منطقه ای، راهبردی و تحریم ها ارائه خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد:  سردار سالمی برنامه های راهبردی سپاه و انتظارات 
چه  اینکه  و  مطرح  جلسه  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  از  را  خود 
تمهیداتی را برای مقابله با تحریم ها و تروریستی خواندن این نهاد توسط 

ایاالت متحده دارند، بیان می کنند.

فالحت پیشه:
نگرانی عراقچی درباره یک میلیون مهاجر شرق است 

که عازم غرب می شوند
درباره  عراقچی  نگرانی  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
غرب  عازم  ایران  خاک  از  که  است  شرق  مهاجر  میلیون  یک  سالیانه 

می شوند و بیش از این، توان جلوگیری از آن ها را نداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فالحت پیشه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر 
درباره اظهارات اخیر عباس عراقچی مبنی بر خروج اتباع افغانستانی، 
نوشت: »در بدترین سال ها به همنوعان افغانی بی حرمتی نکردیم، آن ها 

نیز بخشی از تاریخ بازسازی ایران بعد از جنگ هستند«
وی در ادامه نوشت: »نگرانی عراقچی درباره سالیانه یک میلیون مهاجر 
شرق است که از خاک ایران عازم غرب می شوند و بیش از این، توان 

جلوگیری از آن ها را نداریم.«

نعمت احمدی:
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئوالن 

مثبت است به شرط اجرا
یک وکیل دادگستری گفت: راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های 

مسئوالن مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود.
نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: قرار است 
یک نرم افزاری برای ثبت اموال مسؤوالن طراحی شود ولی هنوز مشخص 
نیست مبنا و قیود و الزاماتش چیست زیرا عنوان کرده که مسئولین 

اموالشان را ثبت کنند.
وی افزود: اگر به این صورت باشد که مسئولین اختیاری اموالشان را ثبت 
کنند و حالت الزام نداشته باشد؛ خیلی راهگشا نخواهد بود اما اگر تکلیفی 
باشد که اگر مثالً یک زمانی مالی از مسئولی در این سامانه ضبط نشده 
بود و بعداً کشف شد، چه جرایمی باید برای آن در نظر بگیریم؟ آیا باید 
بگوییم که عدم ثبت اموال مسئولین در این سامانه برایشان محدودیتی 
دارد یا شرط تخلفی گذاشته شود که درست است و در غیر این صورت 

تأثیری ندارد و فقط سامانه ای را راه اندازی کرده ایم.
و  اموال  اساسی  قانون  طبق  اینکه  یادآوری  با  دادگستری  وکیل  این 
دارایی مسئوالن باید قبل و بعد از مسئولیت مشخص باشد، گفت: در 
این سامانه مسئولین ملزم هستند که اموالشان را ثبت کنند ولی سواالتی 
مطرح می شود که چه کسی می تواند به این سامانه رجوع کند؟ آیا قابل 
دسترس برای عموم است؟ ثبت اموال مسؤولین به چه منظوری است؟ و 

… این موارد قابل مفهوم نیست.
وی افزود: قانون اخیر التصویب -قانون رسیدگی به اموال مسئوالن- 
باشند، حال  اموال مسؤولین مطلع  از  ندارد مردم  لزومی  می گوید که 
سامانه می گوید باید اموال مسؤولین ثبت شود و در اینجا اگر مسئولی 
اموالش را ثبت نکرد و بخشی را در آن مشخص نکرد و بعداً مشخص 
شد که آن مسئول چنین مالی را داشته و کتمان کرده است، چه تخلفی 
مرتکب شده است؟ لذا باید سامانه نهایی شود تا به این سواالت پاسخ داده 
شود. احمدی در پایان گفت: راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های 

مسئوالن مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود.

اخبار
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صدای واحد حمایت به گوش می رسد

 تصمیم برجامی دولت و حمایت یکپارچه ملت

در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه مطرح شد

وپا برای جلوگیری از مرگ برجام هشدار خرازی به ار

ارسال پیام واحد حمایت از تصمیم دولت در کاهش 
تعهدات برجامی نشان می دهد، جریان های سیاسی در 
ایران فارغ از هر نگرشی، در آینه برجام به دنبال منافع 
ملی بودند و در صورت کدر شدن این آینه و دیده نشدن 
آن منافع در کناره گیری تدریجی از برجام هم یک صدا و 

هم رای خواهند بود.
به گزارش روز شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، همزمان با 
ایران  آمریکا، ظرف صبر  بدعهدی  از  گذشت یک سال 
اردیبهشت، شورای  چهارشنبه 18  روز  و  لبریز شد  هم 
عالی امنیت ملی در بیانیه ای اعالم کرد؛ ایران بر اساس 
بندهایی از قرارداد برجام، تعهدات هسته ای خود را در 

چارچوب این تفاهم کاهش خواهد داد.
به این ترتیب جمهوری اسالمی دیگر خود را متعهد به 
رعایِت محدویت های مربوط به نگهداری ذخائر اورانیوم 
بیانیه  این  در  نمی داند.  آب سنگین  ذخائر  و  غنی شده 
همچنین به کشور های باقی مانده در برجام 60 روز فرصت 
داده شده است تا تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی 

و نفتی را عملیاتی نمایند.«
رییس جمهوری هم دقایقی پس از انتشار بیانیه شورای 
عالی امنیت ملی در توضیحاتی، سازوکار تصمیم تازه ایران 
را توضیح داد و تاکید کرد ایران از برجام خارج نشده است 
اما در برابر زیاده خواهی های آمریکا هم ساکت نخواهد 

نشست.
ساعاتی پس اعالم تصمیم ایران، واکنش های داخلی و 
خارجی به آن در صدر خبرهای جهان قرار گرفت. میان 
سردرگمی های آشکار اروپا و آمریکا در برابر اقدام تازه 
ایران؛ صدای واحد حمایت از این تصمیم در داخل کشور 

قابل توجه بود.
صدای واحد حمایت

متاخرترین واکنش ها به اقدام ایران در کاهش تعهدات 
برجامی از سوی نمازگزاران روز جمعه بود. ائمه جمعه و 
نمازگزاران در اکثر شهرهای ایران در شعارها و بیانه هایی 
از اقدام دولت و شورای عالی امنیت ملی در مقابله با عهد 

شکنی های کاخ سفید حمایت کردند.
در کنار این اعالم های رسمی و البته مردمی، بسیاری از 
کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی حامی اقدام 
دولت در مقطع کنونی بودند. چهره های سیاسی و نظامی 
هم ضمن تاکید بر حقوق ایران در برجام اقدام دولت در 

کاهش دادن تعهدات برجام را درست ارزیابی کردند.
بررسی اظهارات شخصیت های سیاسی که طی دو روز 
گذشته درباره برجام و آینده آن سخن گفته اند، نشان 
دهنده حمایت هر دو جریان سیاسی کشور است. هم 
اصولگرایان و هم اصالح طلبان، آغاز اولتیماتوم ایران در 
برابر نقض عهدهای مکرر آمریکا و تععل اروپا را به موقع 

و سنجیده ارزیابی کردند.
مذاکرات هسته ای ایران با 6 کشور غربی از همان ابتدا 
مخالفان و موافقان سرسختی داشت؛ این مخالفت ها و 
موافقت ها در امضا و تصویب برجام به اوج خود رسید. 
بسیاری از منتقدان این تفاهم بین المللی را در تضاد با 
منافع ملی می دانستند و مخالف سرسخت آن بودند و 
حامیان دولت و برجام آن را تامین کننده منافع مردم و 
رفع کننده تحریم ها و بهانه های آمریکا عنوان می کردند.

فضای  توافق  این  امضای  از  پس  سالهای  سول  در 
سیاسی و اقتصادی کشور متاثر از کشمکش بین این دو 
طیف سیاسی بود؛ نقطه اشتراک هر دو طیف دفاع از 

منافع ملی بود با این حال در تعریف و مصادیق منافع 
تفاوتها آشکار شد و در نهایت چند سال فرصت  ملی 
سوزی اتفاق افتاد. با این حال و با وجود تمام اختالف 
نظرها ایران تا همین االن هم به تعهدات خود پایبند بوده 
است و 14 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این امر 
را تایید کرده است. آنچه این توافق بین المللی را به مرز 
فروپاشی کشانده، عهد شکنی و زیاده خواهی آمریکای 
ترامپ و بی عملی و مسئولیت نشناسی اروپاست که در 
قبال کارشکنی های آمریکا عمال اقدام موثری در یک سال 
اخیر برای حفظ برجام انجام نداده اند. دقیقا به همین 
دلیل است که حجت االسالم »حسن روحانی« رییس 
جمهوری در جلسه هیات دولت روز چهارشنبه در تشریح 
اقدام و تصمیم تازه ایران، از اصطالح جراحی برای نجات 
برجام خبرداد. به نظر می رسد امروز جراحی مورد نظر 
دولت؛ هم از سوی منتقدانی که برجام را قبول نداشتند 
و هم از سوی موافقان که زیاده خواهی های آمریکا را 
تاب نمی آورند، مورد حمایت قرار گرفته است. به اعتقاد 
اغلب سیاستمداران و کارشناسان و طیف های مختلف 
سیاسی زیاده خواهی های آمریکا حد یقفی ندارد و اگر 
بنابرادامه این روند باشد،منافع جمهوری اسالمی از برجام 

تامین نخواهد شد.
از همین روست که چهره ها و کارشناسان از طیف های 
مختلف سیاسی از اقدام روز چهارشنبه دولت حمایت 
کرده و حتی برخی اعتقاد دارند که جمهوری اسالمی ایران 
باید خیلی زودتر از این اقدام عاجلی در این زمینه انجام 

می داد.
اهداف ایران از تصمیم جدید

کاستن از تعهدات برجامی، اولتیماتوم 60 روزه به اروپا، 
بی توجهی به پیشنهادات علنی و غیرعلنی مذاکره آمریکا 
و عبور از نگرانی های پیدا و پنهان اروپا نشان می دهد که 

صبر ایران در برابر نقض عهد آمریکا و انفعال اروپا تمام 
شده و تهران در مسیر حراست از منافع ملی خود آماده 

مقابله دیپلماتیک است.
کاستن گام به گام از تعهدات برجامی، از یک سو پیش 
بینی رفتار جمهوری اسالمی را برای غرب ممکن می سازد 
و از دیگر سو تبعات تعلل در برابر این رفتار را باال خواهد 
برد. با توجه به نامه رییس جمهوری به کشورهای باقی 
ماه  چند  اقدامات  نمودن  مشخص  و  برجام  در  مانده 
آینده ایران توپ در زمین دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا و اتحادیه اروپا است تا با تصمیمات آتی ایران چه 
برخوردی داشته باشند. پیش کشیدن موضوعاتی مانند 
مهاجران حاضر در ایران و ترانزیت مواد مخدر هم تکانه 
های دیپلماتکی است که ایران برای خروج اتحادیه اروپا 
از انفعال وارد می سازد. چنین تکانه هایی برای مجموعه 
ای از کشورها که هزینه آرامش روانی و اقتصادی آن ها 
را ایران تقبل کرده، مسیرهای عبور و حضور پناهجویان و 
مواد مخدر را در مرزهای اروپا بسته نگاه داشته و در این 
پروسه متحمل هزینه های باالی مالی و جانی شده، الزم 

و حتی واجب است.
باال بردن هزینه ماجراجویی در مرزهای ایران و منطقه؛ 
به صورت دیپلماتیک و با بهره گیری از بندهای یک توافق 
بین المللی یعنی برجام، کار آمریکا را برای دستیابی به 
از دیگر  ایران دشوار خواهد کرد.  اجماعی جهانی علیه 
سو مسئولیت هرگونه تنش به عهده آمریکا قرار می گیرد 
و دیگر کشورهای حاضر در برجام، کاخ سفید را شعله 
اختالف در جهان و خاورمیانه خواهند  آتش  ور کننده 

دانست.
در سخنان چهارشنبه  رییس جمهوری  که  همانگونه 
گذشته تاکید کرد ایران باب مذاکره با اروپا را نبسته و 
نخواهد بست اما منافع خود را نیز در این مذاکرات در 

صدر اولویت ها قرار می دهد. با چنین رویکردی اروپا 
بیش از گذشته خود را در تنگنای انتخاب میان استقالل 
سیاسی از آمریکا یا تن دادن به بی خردی های ترامپ 

خواهد دید.
 واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا و آینده برجام

واکنش  در  گذشته  روزهای  طی  برجام  های  طرف 
به تصمیم تازه و مهلت 60 روزه ایران به اروپا؛ مواضع 
مختلفی اتخاذ کرده اند. ترامپ تقاضای تماس تلفنی کرد 
و حتی کار به دادن شماره هم رسید!.اتحادیه اروپا مهلت 
60 روزه ایران قبول نکرد و درباره نگرانی های خود از خروج 

ایران گفت.
روسیه آمریکا را مقصر بحران کنونی دانسته و چین 
هم درباره آینده تحوالت منطقه و جهان هشدار داد. هر 
چند شرکای برجامی تاکنون باید به تعهدات و مسئولیت 
های بین المللی خود برای حفظ نظم و امنیت بین المللی 
متعهد می ماندند.با این حال کسانی که قریب دو سال 
و نیم مذاکرات فشرده ای با دیپلماتهای ایرانی داشته اند 
به خوبی به اهمیت این توافق واقف هستند و خوب می 
دانند که ایران برگ های برنده زیادی در اختیار دارد و 
اگر تاکنون از این برگ ها استفاده نکرده است، نباید این 
امر زمینه ساز خطای محاسباتی در نظام تصمیم سازی و 

تصمیم یگری این کشورها شود.
توافقی  آینده  دید  و  ماند  منتظر  باید  هر صورت  در 
که تعامل و گفت وگو را راه حل همه معضالت جهان 
شناساند اما آمریکا برای بطالن گزاره های آن تمام تالش 
داشت.آیا  خواهد  سرنوشتی  چه  بست  کار  به  را  خود 
شرکای برجام با عمل به تعهداتشان این توافق را به ریل 
اصلی برمی گردانند و یا با بی عملی می خواهند بر باد 
رفتن این دستاورد مهم چندجانبه گرایی و نظام عدم اشاعه 

عرصه بین المللی را شاهد باشند. 

به  اشاره  با  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
و  خود  تعهدات  مرحله ای  تعلیق  برای  ایران  تصمیم 
مقابل  برای طرف های  روزه  گرفتن فرصت 60  نظر  در 
برای  خوبی  فرصت  گفت:  برجام  هسته ای  توافق  در 
اینستکس،  کردن  اجرایی  در  تسریع  با  که  اروپاست 
برجام  مرگ  از  و  جبران  را  خود  گذشته  اقدام  کندی 

جلوگیری کند.
شورای  رئیس  خرازی،  سیدکمال  ایسنا،   گزارش  به 
در  شرکت  برای  که  کشورمان  خارجی  روابط  راهبردی 
مجمع رهبران برای صلح به پاریس سفر کرده است، با 
خانم ماریل دو سارنز، رئیس کمیسیون روابط خارجی 

مجلس ملی فرانسه مالقات کرد.
خانم دو سارنز با ابراز خرسندی از این دیدار و تأکید 
بر اهمیت ایران، خواستار شنیدن دیدگاه دقیق تهران 
در خصوص تصمیم اخیر مبنی بر تعلیق اجرای برخی 

تعهدات برجامی شد.

وی گفت: این تصمیم و خروج ایران از برجام می تواند 
نتایج مثبت و ثبات ایجادشده بعد از توافق هسته ای 

را با مشکل مواجه سازد که این امر جای نگرانی دارد.
کمال خرازی نیز در توضیح مواضع جمهوری اسالمی 
به  اروپا  به  نسبت  ایران  مردم  داشت:  اظهار  ایران 
از  تبعیت  و  آن ها  برجامی  تعهدات  نکردن  اجرا  دلیل 
سیاست های تحریمی ترامپ و تن دادن به تصمیم های 

فراملیتی آمریکا به شدت بدبین هستند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان افزود: 
در  و  کرد  مذاکره  صداقت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
نتیجه آن توافق هسته ای که مورد تائید شورای امنیت 
سازمان ملل هم قرار گرفت، حاصل شد؛ لیکن با وجود 
اجرای تعهدات از سوی ایران، اروپا فقط به موضع گیری 
سیاسی بسنده و در عملی کردن تعهدات خود کوتاهی 

کرد.
خرازی ادامه داد: در نتیجه جمهوری اسالمی ایران 

بر اساس مفاد برجام تصمیم به تعلیق اجرای برخی از 
تعهدات خود گرفت.

برای  خوبی  فرصت  دوماهه،  فرصت  گفت:  وی 
اروپاست که با تسریع در اجرایی کردن اینستکس برای 
تسهیل در مبادالت تجاری و مالی، کندی اقدام گذشته 

خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.
همچنین رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی 
و  فراملیتی  تصمیمات  از  ناراحتی  ابراز  با  نیز  فرانسه 
فشارهای آمریکا به اروپا و انتقاد از خروج آمریکا از برجام، 

اذعان کرد برجام نتوانسته در عمل خوب جلو برود.
وی اظهار کرد: اروپا و فرانسه برای پیشبرد و حفظ 
برجام، اراده و حسن نیت دارند و امیدواریم به راه حل 

مناسبی برسیم.
هیئت های  تبادل  اهمیت  بر  همچنین  سارنز  دو 
پارلمانی بین دو کشور برای شناخت بهتر واقعیت ها و 

دیدگاه های طرفین تأکید کرد.

در دیدار با معاون فضای مجازی وزیر ارتباطات
آیت اهلل مکارم شیرازی: امکانات الزم برای ورود به فضای مجازی ملی فراهم شود

تسهیل  برای  الزم  امکانات  باید  که  این  بیان  با  شیرازی  مکارم  آیت الله 
دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه های ذی ربط فراهم 
شود، تأکید کرد: فضای مجازی قابل حذف نیست و ابزاری است که می توان 
از آن استفاده های مثبت فراوان کرد اما در عین حال جنبه های منفی آن نیز 

زیاد است.
به گزارش ایسنا، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با معاون فضای مجازی 
وزیر ارتباطات، با بیان این که فضای مجازی قابل حذف نیست، گفت: فضای 
مجازی ابزاری است که می توان از آن استفاده های مثبت فراوان کرد اما در 

عین حال جنبه های منفی آن نیز زیاد است.
او تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر آثار منفی فضای مجازی بر آثار 
مثبت آن غلبه دارد؛ این مساله تحلیل نیست بلکه مبتنی بر آمار موثقی 
ارائه کرده اند که نشان می دهد چه جرایم و  است که مسئوالن ذی ربط 
کالهبرداری ها و مفاسد اخالقی و سو ءاستفاده های اقتصادی در این فضا 

صورت می گیرد.
این مرجع تقلید با بیان این که فضای مجازی برای ما یک مسأله حیاتی 
است و نباید در این خصوص انفعالی برخورد کرد، خاطرنشان کرد: ما به لحاظ 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اخالقی در این عرصه دچار خسارت شده ایم و 

اگر بی تفاوت باشیم، باز هم امکان تکرار دارد.
وی تأکید کرد: نباید چشم روی هم بگذاریم، باید مضار و منافع را ببینیم و 

بعد تصمیم بگیریم.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: در خبرها آمده بود 
که روسیه برای خودش یک فضای مجازی ملی درست کرده؛ اگر دیگران 

می توانند این کار را بکنند، چرا ما نتوانیم؟
آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطالعات، 
یادآور شد: باید امکانات الزم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی 

ملی از سوی دستگاه های ذی ربط فراهم شود.
او تأکید کرد: حل مشکل فضای مجازی تنها در حیطه مسئولیت و وظایف 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست. باید نهادها و سازمان های دیگر هم 

همکاری کنند تا این مسأله به سامان برسد.
وی ادامه داد: اصالح و ساماندهی فضای مجازی خواسته رهبر بزرگوار 
انقالب، مراجع معظم تقلید، بزرگان و دلسوزان است؛ اگر امروز اقدام شود 
از فردا بهتر است. بی توجهی به این مهم خسارات جبران ناپذیری به همراه 

خواهد داشت.
و  مجازی  فضای  اصالح  برای  متأسفانه  افزود:  شیرازی  مکارم  آیت الله 
یا  و  نمی کنند  همکاری  دستگاه ها  و  مسئوالن  برخی  اجتماعی  شبکه های 
همکاریشان ضعیف است. امیدواریم نسبت به این موضوع حیاتی احساس 

مسئولیت کنند و با عزمی راسخ گام بردارند تا مساله کامالً حل شود.

روزنامه صبح ایران


