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سیاسی

وطن امروز شماره 2186

اخبار

آخرین اقدامات کمیته بررسی
حادثه تروریستی مجلس

عض��و هیاترئیس��ه مجلس
آخرین اقدامات کمیته بررسی
حادثه تروریس��تی پارلمان را
تشریح کرد .احمد امیرآبادی
در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به آخرین اقدامات و برنامههای کمیته بررس��ی
حادثه تروریستی مجلس ،گفت :جلسات مکرر
این کمیته با شاهدان عینی ،کارمندان مجلس
و نمایندگانی که در محل حادثه حضور داشتند
به طور متناوب در حال برگزاری اس��ت .وی با
بیان اینک��ه فیلمهای دوربینهای مداربس��ته
داخل مجلس از س��وی کمیته بررس��ی حادثه
تروریس��تی مجلس مورد بازبین��ی قرار گرفته،
اظهار داشت :هنوز تحقیقات پیرامون ابعاد وقوع
این حادثه تروریستی ادامه دارد و به جمعبندی
نهایی نرس��یدهایم .عضو هیاترئیس��ه مجلس
تصریح کرد :قرار است در کمیته بررسی حادثه
تروریستی مجلس ،گزارشی از نتایج تحقیقات
را آماده و به هیاترئیس��ه پارلم��ان ارائه کنیم
که ب��زودی این کار انجام میش��ود .امیرآبادی
خاطرنش��ان کرد :در جلس��ه اخیر این کمیته،
گزارش وزرای کش��ور و اطالعات در نشس��ت
غیرعلنی پارلمان که به موضوع حادثه تروریستی
مجلس اختصاص داشت ،مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفت.

امروز؛ رزمایش مشترک ناوهای
ایرانی با ناوهای چین در «تنگههرمز»

رزمایش مش��ترک ناوهای ایرانی با ناوهای
جنگی ارتش چین ،امروز در «تنگههرمز» برگزار
میشود .به گزارش تسنیم ،ناوگروه نیروی دریایی
ارتش جمهوری خلق چین که ظهر روز پنجشنبه
در منطق��ه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در بندرعباس پهلو گرفته ،امروز
(یکش��نبه) در آبهای جمهوری اسالمی ایران
یک رزمایش مش��ترک برگزار خواهد کرد .این
رزمایش مش��ترک میان ناوهای نیروی دریایی
ارتش و ناوگ��روه ارتش چین در «تنگه هرمز»
برگزار خواهد شد و در آن ،دوطرف توان نظامی
خود را به نمایش گذاشته و تجربیاتشان را به
اشتراک میگذارند .ناوگروه کشور چین متشکل
از ناوش��کن  ،Chang Chungناو پشتیبانی
 ،Chao Huناو رزم��ی  Jin Zhouبه همراه
یک بالگرد به منظور تحکیم روابط دوستانه بین
 2کش��ور و ارتقای تعام�لات دریایی نیروهای
دریایی  2کشور هماکنون در جنوب کشورمان
به سر میبرد.

لزوم تغییر ادبیات رئیسجمهور
در «پساانتخابات»

عض��و فراکس��یون والی��ی
مجلس با بیان اینکه اظهارات
روحانی جلسه کارگزاران نظام
را تلخ کرد ،گفت:روحانی باید
ادبیاتش را عوض کند .دوران
انتخابات تمام شد ،شعار دادن کافی است ،دیگر
باید کار را آغاز کنند .محمد دهقان در گفتوگو
با مهر ،درباره جلسه س��ران قوا با مقام معظم
رهبری گفت :متاس��فانه چند سال است رسم
غلطی ایجاد ش��ده و رؤسای جمهور در جلسه
کارگزاران نظام مطالب��ی را بیان میکنند که
اکثر حاضران جلسه آن مطالب را قبول ندارند و
حرفهای جناحی زده شده و آمارهای بیپایه
و اس��اس ارائه میشود .وی با بیان اینکه آقای
رئیسجمه��ور در این مراس��م مطالب بیپایه
و اساس سیاس��ی را مطرح کرد ،اظهار داشت:
رئیسجمهور در این جلس��ه ب��ه جای اینکه
حقایق کش��ور در  4سال گذشته را بیان کند
به صورت یکس��ویه آمارهایی که مورد قبول
مردم نیست و به نوعی آمارسازی است را مطرح
میکرد ،بع��د هم میگوید ما رای آوردیم حاال
بیاییم مش��کالت کش��ور را حل کنیم .طوری
صحبت میکنند که ان��گار بقیه با قوه مجریه
هم��کاری نمیکنن��د؛ ای��ن اظه��ارات کامال
غیرصادقانه اس��ت .عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس گف��ت :اظهارات رئیسجمهور
در ش��أن ایشان و آن جلسه نبود .روحانی باید
ادبیاتش را عوض کن��د .دوران انتخابات تمام
ش��د ،شعار دادن کافی است ،به اندازه کافی در
این  4سال شعار دادهاند ،حال دیگر باید کار را
آغاز کنند.

اظهارات خصمانه جبیر علیه ایران

وزی��ر خارج��ه عربس��تان در جدیدترین
گزافهگویی خود به ایران حمله کرد .به گزارش
ایسنا به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه ،عادل
الجبیر با تکرار ادعای واهی خود درباره حمایت
ایران از تروریسم ،اظهار کرد :ایران با استفاده از
سپاه پاسداران ،تروریسم را در منطقه گسترش
میده��د .وی ادعا کرد :اگر ای��ران میخواهد
کش��ور محترمی باش��د ،باید دست از حمایت
از تروریس��م و انفجار س��فارتخانهها و انتش��ار
طایفهگری بردارد!
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تحریم جدید آمریکا موسوم به  S722چگونه به دنبال قفل کردن فعالیتهای اقتصادی ایران است

گروه سیاسی :تحریم جدید سنای آمریکا علیه ایران
موسوم به تحریم  S722را میتوان بزرگترین بسته
تحریم اقتصادی دانست که تاکنون علیه یک کشور
برنامه ریزی ش��ده است 98 .س��ناتور آمریکایی به
بهانههای حقوق بشر ،تروریسم و موشکی مجموعهای
از بیس��ابقهترین تحریمها را علی��ه ایران تصویب
کردهان��د .به گزارش «وطن ام��روز» این تحریمها
بهگونهای نوشته شده است که میتوان گفت تقریبا
هم��ه فعالیتهای اقتص��ادی ای��ران را درگیر خود
میکند .گس��تره این تحریمها به گونهای است که
در صورت اجرا هیچ فعالیت اقتصادی دولتی در ایران
از آن در امان نخواهد بود .اگرچه برخی اجرایی شدن
این تحریمها را با تحریمهای برداشته شده در برجام
مقایس��ه میکنند و این تحریم را س��ندی بر نقض
برجام میدانند اما واقعیت آن است که تحریمهای
جدید آمریکا علیه ایران موسوم به تحریمهای S722
بسیار بسیار گستردهتر و خطرناکتر از تحریمهای
مورد بحث در توافق هس��تهای ایران و  5+1اس��ت.
آمریکاییها در تحریمهای جدید دنبال قفل کردن
همه فعالیتهای اقتصادی ایران هستند به گونهای
که بازگش��ت تحریمهای برداشته ش��ده در توافق
هس��تهای تنها یکی از تبعات تحریم جدید آمریکا
علیه ایران است .به اعتقاد کارشناسان این تحریمها
در صورت اجرا بزرگترین و گستردهترین تحریمی
اس��ت که آمریکاییه��ا تاکنون علیه ای��ران اعمال
کردهاند .تنها یکی از محورهای این تحریم قراردادن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست گروههای
تروریس��تی اس��ت .این اقدام جنونآمیز اگرچه به
بهانه مبارزه با تروریس��م و مسائل منطقهای انجام
ش��ده اما در واقع پشتپرده این تحریم ،بازگرداندن
تحریمهای نفتی و بانکی ایران است .آمریکاییها با
تحریم موشکی نیز اهرم تحریم بانکی را بر سر دولت
ایران ق��رار خواهند داد تا از این طریق درس��ت در
روزهایی که کارخانههای آمریکایی براساس توافق
 500میلیارد دالری برای آلسعود اسلحه میسازند؛
برنام��ه دفاعی ایران را متوقف کنند .البته به اعتقاد
کارشناسان این تحریمهای بیس��ابقه میتواند در
قالب توافقات آلسعود و ترامپ نیز تلقی شود .به هر
حال یکی از هدفگذاریهای دولت آمریکا از تحریم
جدید ،تضعیف بنیه دفاعی ایران برای کاهش نقش
جمهوری اسالمی ایران در تحوالت منطقه است .از
همین رو به نظر میرس��د آمریکاییها قیمت این
هدف را در توافق  500میلیاردی با آلسعود حساب
کردهاند.
ب��ه هر حال مرور اجمالی بندهای تحریم جدید
آمری��کا علیه ایران نش��ان میدهد ای��ن تحریم به
بهانههای موشکی ،هستهای و حقوق بشر به دنبال
ایجاد گسترهای وسیع از تحریمها علیه ایران است.
گسترهای که هم فعالیتهای اقتصادی و دفاعی ایران
را مورد هدف قرار میدهد و هم مجموعه بیسابقهای
از افراد ،دانش��مندان و مدیران اقتصادی کش��ور را
تهدید به حضور در لیست تحریمهای آمریکا خواهد
کرد .این طرح به صورت کلی از  12بخش تشکیل
ش��ده است و رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا را
موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیتهای ایران
در حوزه منطقه ،حوزه تس��لیحاتی و حقوق بشر و
اعم��ال تحریمهای جدی و موثر بر افراد و نهادهای
دخیل در این حوزه میکند.
نگاه��ی کوتاه به لیس��ت این فعالیتها نش��ان
میدهد جهتگیری اصلی این طرح عالوه بر احیای
برخی تحریمهای پیش از برجام در قالبهای جدید،
فش��ار بر بنیه دفاع��ی بویژه طرحهای موش��کی و
فعالیتهای منطقهای ایران را دنبال میکند.
مهمتری��ن و اصلیترین ارج��اع قانونی در طرح
تحریم��ی کنگ��ره در بخش دوم آن اس��ت که بند
 1701کد  50از قوانین داخلی ایاالت متحده آمریکا
عنوان میشود .این بند اختیاراتی را به رئیسجمهور
یـ��ک مـــ��اه از انتخابــ��ات
تخلف
ریاس��تجمهــوری دوازدهـ��م
میگذرد و همچنان یک��ی از اصلیترین مطالبات،
رس��یدگی به تخلفات در این دوره انتخابات است؛
تخلفاتی که باعث شد برخی استانداران ،فرمانداران
و مدیران دولتی به دستگاه قضا احضار شوند .دیروز
سخنگوی ش��ورای نگهبان به میان خبرنگاران آمد
ت��ا درباره پرونده تخلفات و جرائم انتخاباتی پاس��خ
دهد .به گزارش «وطنامروز» ،عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان میگوید شورای نگهبان
پرون��ده تخلفات انتخاباتی را به قوهقضائیه ارس��ال
کرده اس��ت .او از اعالم اینکه بیش��ترین تخلفات از
س��وی کدام نامزد بوده ،خ��ودداری میکند اما این
را هم میگوید که کمبود و نرس��اندن تعرفه ،تأخیر
در آغ��از رأیگیری و تبلیغات به نفع نامزدی خاص
از عم��ده این تخلفات اس��ت .او همچنین گفت در
بین متخلف��ان انتخاباتی ،مدیران دولتی نیز حضور
دارند .براساس این گزارش ،عباسعلی کدخدایی روز
گذش��ته در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوال
خبرنگار روزنامه اعتماد که درباره روال رأیگیری در
روز انتخابات ریاستجمهوری بود ،گفت :انتخابات
طبق قانون باید در روز جمعه  29اردیبهش��ت 96
برگزار میش��د ،در همه ادوار و انتخابات گذشته ،ما

سیاهچاله تحریم

بعد برای همه ارکان دولت��ی ایران از بانک مرکزی
گرفته تا وزارتخانهها و س��ازمانهای دولتی ممنوع
اس��ت .در غیر این صورت از بانک مرکزی تا س��ایر
وزارتخانهها و سازمانها در لیست تحریمهای آمریکا
ق��رار خواهند گرفت که اصطالحا به لیس��ت sdn
()Specially Designated Nationals
معروف اس��ت .البته این تنها بخشهای مربوط به
فعالیتهای اقتصادی است ،چراکه در حوزه دفاعی و
امنیتی تحریم سپاه یک توطئه خطرناک علیه بازوی
دفاعی و امنیتی ایران است .آن هم در شرایطی که
ایران بتازگی نخس��تین اقدام تروریستی مهم را در
خاک و در پایتخت خود تجربه کرده است.

■■و اما موشکی

نما
انتقاد ترامپ از برجام
رئیسجمهور آمریکا در بخشی از اظهاراتش هنگام اعالم سیاست جدید این کشور در قبال کوبا به انتقاد
از توافق هستهای ایران و گروه  5+1پرداخت و بار دیگر از آن به عنوان توافقی «بد» یاد کرد .به گزارش
تسنیم ،دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در شهر «میامی» گفت« :باید گفت اگر به توافق هستهای ایران
هم منصفانه نگاه کنیم ،بسیار بد بود .این دسته گل را هم از قلم نیندازیم .آنها با دولتی توافق کردند که
اقدام به گسترش خشونت و بیثباتی در منطقه میکند و چیزی هم به دست نیاوردند؛ فکرش را بکنید،
هیچ چیز به دست نیاوردند .آنها برای همه چیز جنگیدند و ما به اندازه کافی سخت تالش نکردیم اما حاال
آن روزها به پایان رسیدهاند .کارتها حاال دست ماست؛ ما حاال کارتها را داریم».

آمریکا میدهد که با تهدیدات غیرعادی و فوقالعاده
علیه سیاس��ت خارجی ،اقتصاد ی��ا روابط خارجی
آمریکا که منبع آن خارج از این کشور است ،مقابله
کند .بستر قانونی چنین ارجاعی نیز تمدید ساالنه
وضعی��ت اضطراری علی��ه ایران اس��ت .با تصویب
این قانون و اس��تناد به این بخ��ش از قوانین فدرال
رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا میتواند براساس
دستورات اجرایی و محول کردن آن به دفتر کنترل
داراییهای خارج��ی وزارت خزانهداری تحریمهای
ج��دی و موثری علیه ایران در ح��وزه فعالیتهای
موشکی ،اقدامات ثباتزدا یا نقض حقوق بشر ایجاد
کند که به راحتی معافیته��ای تحریمی برجام را
بدون اثر میکند.
■■تا سعودی بخندد

بخش س��وم «قان��ون مب��ارزه ب��ا فعالیتهای
ثب��اتزدای ایران در س��ال  »2017ب��ه طور کامل
به اس��تراتژی منطقهای آمریکا برای مقابله با ایران
اختصاص یافته و شامل بخشهای گوناگونی است.
ب��ه گزارش فارس ،بر این اس��اس کنگره آمریکا
دولت این کشور را موظف به تهیه گزارشی از ظرفیت
نیروهای متعارف ایران از جمله نیروهای زیرسطحی،
موش��کهای بالستیک و همچنین فعالیتهای آن
در حوزه جنگنده بدون سرنش��ین میکند .بخشی
از ای��ن گزارش ه��م باید به تواناییه��ای نامتعارف
ایران از جمله س�لاحهای بیولوژیک و ش��یمیایی
اختصاص یابد .در کنار این ،گزارش کاملی نیز باید از
فعالیتهای غیرمتقارن ایران از جمله توانایی و حجم
فعالیتهای نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب
اسالمی ،توانمندیهای س��ایبری آن و کمکهای
ای��ران به حزباهلل و س��ایر گروههای مقاومت تهیه
ش��ود .در این فصل کنگره آمریکا چندین راهبرد را
برای دولت این کش��ور جهت مقابله با فعالیتهای
ثباتزدای ایران تعیین کرده است .نخستین راهبرد
ممانعت از کمکهای ایران به دوس��تان منطقهای
خ��ود و جلوگی��ری از مداخل��ه ای��ران در خطوط
بینالمللیکشتیرانیاست.
آمریکا یکبار در سال  2015و با تماس مستقیم
تلفن��ی جان کری و محمدج��واد ظریف از حرکت
کش��تی حامل کمکه��ای ایران به س��مت یمن
ل از آن نیز ت��ردد هواپیماهای
جلوگیری ک��رد .قب 
ایرانی بین تهران و دمش��ق از طریق آس��مان عراق
بارها مورد انتقاد آمریکا قرار گرفت .اگرچه عراقیها

تالش کردند با بازرس��ی سرزده هواپیماهای ایرانی
بتوانند آمریکاییها را راضی کنند اما زنجیره انتقادات
آنها قطع نشد .در این میان اگر آمریکاییها بخواهند
به صورت مستقیم هواپیماها و کشتیهای ایرانی را
به منظور مقابله با انتقال سالح به گروههای مقاومت
مورد بازرسی قرار دهند ،به طور حتم امکان برخی
درگیریهای محدود نیز وجود دارد.
■■به نام سپاه...

تاکنون تمام تحریمهایی که علیه نهادهای نظامی
کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در میآمد براساس
دستور اجرایی  13224رئیسجمهور ایاالت متحده
آمریکا بود .براساس این دستورالعمل اجرایی ،سپاه
قدس و برخی شخصیتهای ایرانی در لیست سیاه
دفتر داراییهای خارجی ایاالت متحده آمریکا قرار
گرفتند و هر گونه معامله با این شخصیتها تحریم
شد .حاال این طرح با تکرار اتهام حمایت از تروریسم
بینالملل توسط دولت ایران و بویژه سپاه پاسداران
امکان قرار دادن نام س��پاه در لیست سیاه تروریسم
و تحری��م کامل آن را میده��د .اگرچه این طرح از
لح��اظ اجرایی به دلیل وج��ود تحریمهای معنادار
قبلی بیمعناست ،اما از لحاظ روانی میتواند بشدت
بر مب��ادالت خارجی ایران موثر باش��د .با توجه به
اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در قالب قانون
و به منظور آبادانی کش��ور فعالیتهای وسیعی در
حوزه عمرانی کش��ور دارد ،این تحریم جدید هراس
شرکتهای بینالمللی از معامله با ایران را به دنبال
خود خواهد داشت .البته نکته بسیار مهم این تحریم
این است که به دلیل فعالیتهای عمرانی سپاه طی
 3دهه گذش��ته اکنون بخش عم��ده فعالیتهای
اقتصادی و عمرانی کشور توسط قرارگاههای عمرانی
س��پاه انجام میشود به همین دلیل اتکای دولت به
اهرمهای عمرانی سپاه بس��یار زیاد است .از همین
رو کارشناس��ان معتقدند قرار دادن سپاه در لیست
گروهه��ای تروریس��تی میتواند به زمی��ن خوردن
دولت مس��تقر بینجامد .به عنوان نمونه نقش سپاه
در راهاندازی فازهای مختلف پارسچنوبی و س��ایر
بخشهای حوزه انرژی به گونهای اس��ت که امکان
جایگزینی آن وجود ندارد .یعنی نه شرکتهای داخلی
ظرفیت و توان جایگزینی دارند و نه حتی غولهای
بزرگ نفتی توان و عالقه ورود سریع برای جایگزینی
س��پاه در حوزه انرژی کشور را دارا هستند .براساس
این تحریم آمریکاییها همکاری با س��پاه از این به

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

ارسال گزارشتخلفات انتخاباتی مدیران دولتی به قوهقضائیه
این مش��کل را با وزارت کشور
داشتیم که روند رأیگیری را
بعد از ساعت  24شب تمدید
میکردند ،ولی ما در ش��ورای
نگهبان اص��رار میکردیم این
اقدام غیرقانونی است و نباید
اینگونه باش��د اما ه��ر بار به بهانههای��ی این اتفاق
میافت��اد ،باالخ��ره یکبار برای همیش��ه باید این
قانون اجرایی میشد که بنده از رحمانیفضلی ،وزیر
کش��ور در اینجا قدردانی میکنم ک��ه در انتخابات
ریاستجمهوری  29اردیبهشت روند رأیگیری را
بعد از ساعت  ،24دیگر تمدید نکردند.
■■اصلیترینجرائمانتخاباتیدولتیها

پ��س از انتخابات ریاس��تجمهوری دوازدهم،
حجتاالسالم رئیس��ی  300برگ تخلف در روند
برگزاری انتخابات را تقدیم ش��ورای نگهبان کرد.
طبق قانون ،ش��ورای نگهبان باید پس از بررس��ی
تخلف��ات ،در صورت عدم تاثیر ملموس بر نتیجه
انتخاب��ات ،صحت انتخابات را تایید و تخلفاتی که

منجر به وقوع جرم شده است
را به قوهقضائیه ارس��ال کند.
پرونده تخلفات انتخاباتی یکی
از سواالت اصلی خبرنگاران در
این نشس��ت بود .سخنگوی
ش��ورای نگهبان در پاسخ به
اینکه اقدامات شورا در قبال تخلفات وابستگان یکی
از نامزدهای انتخاباتی چه ب��ود ،گفت :ما گزارش
خ��ود را به قوهقضائیه دادهای��م و هر وقت این قوه
به آن رسیدگی کرد ،نظر خود را اعالم خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شایعاتی مبنی
بر هزینه ش��دن س��پردههای مردم در مؤسسات
اعتباری غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی حسن
روحانی اظهار داش��ت :در این باره مطلب خاصی
دریافت نکردهایم و اگر ش��ما گزارشی دارید به ما
ارائه دهید .به گزارش فارس ،کدخدایی در پاس��خ
به س��وال خبرنگار خبرگزاری مهر که از جزئیات
تخلف��ات رخ داده در انتخابات ریاس��تجمهوری
بویژه از سوی دستگاههای دولتی سوال کرده بود،

بخش چهارم این قانون به طور کامل به تحریم
گروهها و اشخاصی اختصاص یافته است که به برنامه
موشکی ایران کمک میکنند .در حقیقت این بخش
از این قانون میتواند بسیاری از نهادهای داخلی ایران
را تحت فشار قرار دهد.
برنامه موشکی ایران به عنوان بخشی از برنامه
ملی ایران برای دفاع از خ��ود در قالب ارگانهایی
همچ��ون وزارت دف��اع پیگیری میش��ود .به این
ترتیب نهادهایی همچون بان��ک مرکزی ایران به
عن��وان تامینکنن��ده هزینه این برنامه موش��کی
ایران میتوانند وارد لیس��ت سیاه تحریمها شوند.
در کن��ار ایران ش��رکتهای بینالمللی به منظور
کاهش ریس��ک خود در هرگونه مبادله با ایران از
حضور در فعالیتهای مربوط به پیشبرد برنامه دفاع
موش��کی ایران خودداری خواهند کرد .در صورت
تفس��یر سختگیرانه آمریکا از این قانون عمال تمام
ش��رکتهای خارجی باید ثابت کنند فعالیتهای
آنان تاثیری در پیشبرد فعالیتهای موشکی ایران
نخواهد داش��ت .این تفس��یر حوزههایی همچون
فلزات ،نرمافزارهای مهندس��ی ،صنایع شیمیایی،
مواد نوترکیب و همچنین سیس��تمهای هدایت را
در ب��ر میگیرد و ایران را عم�لا از فعالیت در این
حوزه محروم میکند .به نظر میرسد آمریکاییها
در ص��دد تحمیل رژی��م جدی��دی از تحریمهای
موشکی به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه
دوم قطعنام��ه  2231تحریمهای بینالمللی ایران
در حوزه موش��کی بعد از  8س��ال لغو شد ،باز هم
همچنان سایه تحریمهای یکجانبه موشکی علیه
ایران باقی بماند.
■■چماق و هویج ترامپی

آمریکاییها با تحریم بیسابقه S722به دنبال
آن هستند تا این بار به بهانه مسائل منطقهای ایران
را در منطقه منزوی کنند .آنها به دنبال یک مدل
گس��تردهتر از برجام هستند تا این بار با قرار دادن
یک چماق بسیار بزرگتر از تحریمهای هستهای،
منزوی شدن ایران در منطقه را زمینهسازی کنند.
اگرچه رسانههای طیف موس��وم به اصالحطلب و
حامیان دولت درست چند روز مانده به تصویب این
طرح در سنا ،گزارههای برجام منطقهای را کلید زده
و تقویت کردند و با این حرکت اظهارات تیلرسون،
وزی��ر خارجه آمریکا مبنی بر تقویت اپوزیس��یون
داخلی انقالب اس�لامی را معنی کردند؛ اما به نظر
میرسد با توجه به عملکرد آمریکا در برجام و خلف
وعدههای مکرر آنها در اجرای تعهداتشان ،اکنون
تنها تفکرات معیوب طرفدار ایده مذاکره با ترامپ
در حوزه مسائل منطقهای هستند .آنها کافی است
نامه اخیر ظریف به موگرینی را مطالعه کنند تا از
عمق ماجرا باخبر شوند .ضمن اینکه اکنون برخالف
برجام ،تحریمهای جدید در دولت حسن روحانی
واقع ش��ده است و با این تحریمها ژست تبلیغاتی
این دولت برای کم ک��ردن اختالفات با آمریکا ،به
شکس��ت انجامیده اس��ت .بر همین اساس اساسا
ای��ده مذاکره با آمریکا ن��ه در افکار عمومی و نه در
حاکمیتمقبولیتیندارد.
گفت :سرفصلهای این تخلفات به همراه گزارش
ما اعالم شد .وی از کمبود و نرساندن تعرفه ،تأخیر
در آغاز رأیگیری و تبلیغات به نفع نامزدی خاص
به عنوان عمده این سرفصلها یاد کرد و افزود :این
تخلفات دستهبندی شده و برای قوهقضائیه ارسال
شده است .سخنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ
به این س��وال که بیشترین تخلفات از سوی کدام
نامزدها بوده اس��ت ،اظهار داشت :این را نمیتوانم
پاس��خ دهم اما بیشترین ش��کایات از سوی نامزد
غیردولت بوده است .کدخدایی در پاسخ به سوال
خبرنگار فارس که پرسید آخرین اقدامات شورای
نگهبان در معرفی متخلفان انتخاباتی به دستگاه
قضا چه بوده اس��ت و آی��ا مدیران دولتی هم بین
متخلفان انتخاباتی بودهاند یا نه؟ اظهار داشت :طبق
روال ،ما گزارشهایی را در زمینه تخلفات انتخاباتی
داشتیم که برای دوستانمان در قوهقضائیه ارسال
کردیم و مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی
بودند که به قوهقضائیه معرفی شدند .وی همچنین
گفت :ما فقط موظفیم گزارشها را به قوهقضائیه
ارس��ال کنیم و صب��ح دیروز از دوس��تانمان که
در امر انتخابات مس��ؤولیتهایی داش��تند سوال
کردم که گفتند اکث��ر گزارشها برای قوهقضائیه
ارسال شده است.

تحریم

مسؤوالن در مقابل نقض برجام
توسط آمریکا اقدام متقابل کنند

مرج��ع تقلید ش��یعیان با بی��ان اینکه ذات
آمری��کا قل��دری ،جنایت ،خیان��ت و غارتگری
اس��ت ،گفت :همه دیدیم چگونه س��نا برجام را
نقض میکند ،آنان برای هیچ کش��وری حقوقی
قائل نیس��تند ،ما از مسؤوالن بهجد میخواهیم
سکوت نکنند ،اقدام متقابل انجام دهند تا عزت
کشور حفظ ش��ود .به گزارش مرکز خبر حوزه،
آیتاهلل العظمی حسین نوریهمدانی در دیدار
تعدادی از بسیجیان ،هوشیاری مقابل توطئههای
دشمن را ضروری دانست و اظهار داشت :کسانی
که سخن اختالفانگیز بزنند ،جامعه را دوقطبی
کنن��د و کش��ور را از وح��دت ک��ه از ضروریات
جامعه امروز ما اس��ت دور کنن��د ،بیتردید در
حال خیانت هستند .این کشور ولیفقیه دارد و
ای��ن حکومت با نظامی که در رأس آن ولیفقیه
ذکر ش��ده با رأی  98درصدی مردم قبول شده
است .استاد برجسته حوزه علمیه افزود :عدهای
در س��خنرانیها مکرر از امام و ولیفقیه صحبت
میکنند ،ولی در عمل خالف فرمایش ایش��ان
انجام میدهند ،اگر معنای ولیفقیه را نمیدانید
حداق��ل به درسه��ای والیتفقیه ام��ام راحل
مراجعه کنید تا بفهمید ولیفقیه کیست و چه
اختیاراتی دارد .مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد:
نباید دلخوش به آمریکا باش��یم ،آمریکا ذاتش
قل��دری و جنایت و خیانت و غارتگری اس��ت و
همه دیدیم چگونه سنا برجام را نقض میکند،
آنان برای هیچ کشوری حقوقی قائل نیستند .ما از
مسؤوالن بهجد میخواهیم سکوت نکنند ،اقدام
متقابل انجام دهند تا عزت کشور حفظ شود.

امیرعبداللهیان :برجام ثابت کرد
به آمریکا نمیتوان اعتماد کرد

س مجلس در امور بینالملل
دستیار ویژه رئی 
گفت :برجام ثابت کرد نمیتوان به آمریکا اعتماد
کرد .حسین امیرعبداللهیان ،در صفحه شخصی
خود در توئیتر نوشت :ایران در مذاکره با آمریکا
در عراق به کاخ س��فید اعتماد نکرد لذا بغداد
را متحد استراتژیک خود کرد .برجام ثابت کرد
نمیتوان اندکی به آمریکا اعتماد کرد.

 ۱۱تیر؛ بررسی طرح اقدام متقابل
مجلس با مصوبه تحریمی سنای آمریکا

نای��ب رئی��س کمیس��یون
امنیتملی مجلس از بررسی
ط��رح اقدام متقابل با مصوبه
تحریم��ی س��نای آمریکا در
کمیسیون متبوع خود خبر
داد .کمال دهقان در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به مصوبه اخیر سنای آمریکا در راستای اعمال
تحریمهای جدید ضد کشورمان ،گفت :مصوبه
اخیر سنای آمریکا به هیچوجه غافلگیرکننده
نبود و قابل پیشبینی بود .وی با تاکید بر اینکه
یکی از نتایج برجام ای��ن بود که نباید تحریم
جدیدی ضد کش��ورمان اعمال ش��ود ،افزود:
س��نای آمریکا نقض عهد کرد و قطعاً تصویب
تحریمهای جدید با روح برجام سازگاری ندارد.
دهقان با بیان اینکه پیشنویس طرحی از سوی
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اس�لامی
برای اقدام متقابل با مصوبه سنا به کمیسیون
امنیتملی ارائه ش��ده ،گفت :پس از بازگشت
نمایندگان از سرکش��ی به حوزههای انتخابیه
خود یعن��ی  11تیر این طرح در کمیس��یون
بررس��ی میش��ود و اگ��ر کامل نباش��د خود
کمیسیون طرحهایی را آماده کرده و به صحن
علنی پارلمان ارائه میکند.

اقدام متناسب هیأت نظارت
بر اجرای برجام درباره مصوبه سنا

رئیس کمیسیون امنیتملی
مجلس با بیان اینکه مصوبه
اخیر س��نای آمری��کا نقض
آش��کار برجام اس��ت ،گفت:
هی��ات نظ��ارت ب��ر اجرای
برجام تصمیم��ات الزم را درب��اره تحریمهای
اخیر س��نای آمریکا اتخاذ میکند .عالءالدین
بروجردی در گفتوگو با تس��نیم ،با اش��اره به
تصوی��ب تحریمهای اخیر س��نای آمریکا ضد
جمهوری اسالمی ایران موس��وم به (،)S722
اظهار داشت :تصویب تحریمهای اخیر سنای
آمریکا علیه ایران بدون تردید نقض برجام است
و ب��ا متن و روح آن مغای��رت دارد .وی با بیان
اینکه تحریمهای اخیر سنای آمریکا علیه ایران
تخلف آش��کار از برجام است ،افزود :با توجه به
اینکه این سند بینالمللی از سوی تمام اعضای
دائم ش��ورای امنیت ،آلمان و اتحادیه اروپایی
امضا شده لذا همین کشورها هم باید نسبت به
اقدام و بدعهدی آمریکا اعتراض کنند.

