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هیچ خطری در بُعد نظامی
کشور ما را تهدید نمیکند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :در بعد
نظامی هیچ خطری کشور ما را تهدید نمیکند
و ارت��ش در باالترین س��طح آمادگی نظامی و
دفاع��ی خود ق��رار دارد .امیر حیدری ،فرمانده
نیروی زمینی ارتش در حاشیه برگزاری همایش
سرانگش��تان قرارگاه تاکتیکی لشکر  ۲۸پیاده
کردس��تان گفت :در بعد نظامی هیچ خطری
کشور ما را تهدید نمیکند و ارتش در باالترین
س��طح آمادگی نظامی و دفاعی خود قرار دارد.
سرتیپ کیومرث حیدری افزود :نیروهای مسلح
ایران آمادگی پاسخگویی به هر نوع تهدیدی از
سوی دشمنان را دارند و نهتنها آمریکا بلکه به
هر دشمنی که بخواهد علیه کشور ما تحرکی
داشته باشد ،جواب قاطعی خواهیم داد.

روایت علیزادهطباطبایی
از لیستفروشی اصالحطلبان

وکیل خاندان هاشمیرفسنجانی میگوید
تا شب انتخابات در لیست امید شورای شهر
بوده ام��ا وقتی حاضر به پرداخت هزینههای
انتخاباتی(!) نشده از لیست حذف شده است.
محم��ود علیزادهطباطبایی در گفتوگویی با
اش��اره به انتخابات شورای شهر تهران گفت:
انتخاب افراد لیس��ت کامال اشتباه بود و افراد
شایس��تهتری بودند که میتوانس��تند درون
لیس��ت قرار بگیرند و به شورا راه پیدا کنند.
وی درباره اعضای فعلی ش��ورای شهر تهران
که با لیس��ت امید وارد ش��ورا شدند ،گفت:
افرادی که حتی شایس��تگی پستهایی که
در آن قرار گرفتهاند را ندارند ،درون لیس��ت
قرار گرفتند و به ش��ورا راه پیدا کردند و شد
همی��ن چیزی که میبینی��د! وکیل خاندان
هاشمیرفس��نجانی در ادام��ه ب��ه موضوعی
پرداخت که پیش از این برخی اصالحطلبان
از آن به عنوان پش��تپرده تجارت میلیاردی
برخی اصالحطلبان با فروش جایگاه لیس��ت
امی��د ،اش��اره ک��رده بودن��د .اصالحطلبان
از نق��ش غالمحس��ین کرباس��چی در ای��ن
معامله میلی��اردی گفته و اذعان کرده بودند
کرباسچی از آنان برای حضور در لیست امید،
درخواست  2میلیارد تومان کرده است .حاال
علیزادهطباطبایی نیز به این موضوع اش��اره
کرده است .او البته گفته بهانه دریافت پول،
تحت عن��وان «هزینهه��ای انتخاباتی» بوده
اس��ت .وی تصریح کرد :من تا شب انتخابات
در «لیس��ت امید» بودم اما شب آخر خیلی
صریح و واضح به من گفتند باید هزینههای
انتخابات��ی را پرداخت کن��ی! ولی من قبول
نکردم و گفتم قرار نیس��ت من از این پولها
خرج کنم.

دولت میخواهد ناتوانیاش را
گردن مجلس بیندازد

نماین��ده مردم اصفه��ان در مجلس گفت:
آقای��ان دولتی هم��ه چیز را گ��ردن مجلس
میاندازند و مس��ائل را منوط به این میکنند
اگر مجلس به پیش��نهادات دول��ت در الیحه
بودجه رأی داد مش��کل اشتغال حل میشود،
در غی��ر ای��نصورت مش��کل اش��تغال باقی
خواهد ماند .حجتاالس�لام احمد س��الک در
گفتوگ��و با ف��ارس ،اظهار داش��ت :تفکرات
حاکم بر اقتصاد کش��ور بر  3مبناست که یک
معنای آن به کاپیتوالس��یون و س��رمایهداری
برمیگردد .وی با اش��اره به الیحه بودجه سال
 ۹۷خاطرنش��ان کرد :ماهیت مجموعه الیحه
بودجه اقتصادی س��ال  97اش��کاالت اساسی
دارد که این موضوع بس��یار مهم و قابلتوجه
اس��ت ،لذا اش��کاالت آن باید حلوفصل شود.
نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی در بخش
دیگری از س��خنانش یادآور ش��د :ق��رار بوده
بخ��ش اعظمی از بودج��ه یارانههایی که ارائه
میش��ود ،صرف اش��تغال ش��ود اما در طول
همین  6ماه اخیر به چه میزان از این بودجهها
صرف اشتغال شده است؟ متاسفانه ما هر روز
شاهد رشد بیکاری هس��تیم .سالک در ادامه
خاطرنش��ان کرد :آقایان دولت��ی همه چیز را
گ��ردن مجلس میاندازند و مس��ائل را منوط
به ای��ن میکنند اگر مجلس به پیش��نهادات
دولت در الیحه بودجه رأی داد مشکل اشتغال
حل میش��ود ،در غی��ر این صورت مش��کل
یو
اش��تغال باقی خواه��د ماند؛ ع��دم توانای 
ارادهشان را میخواهند گردن مجلس بیندازند.
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در واکنش به ضرباالجل ترامپ ،تحریمهای بیسابقه جدید و همراهی اروپا با آمریکا ،تنها گزینه دولت ایران اتخاذ یک اقدام عملی مؤثر است

گروه سیاس�ی :دولت آمریکا از میانه اکتبر س��ال
گذش��ته میالدی برجام را در بس��تری قرار داد که
ماهی��ت توافق هس��تهای ای��ران و  5+1را به طور
کل��ی از بین خواهد برد .ترام��پ  13اکتبر با عدم
تایید پایبندی ایران به برجام ،دس��تور اجرا شدن
تحریمه��ای جدید و بیس��ابقهای را علی��ه ایران
صادر کرد که به «مادر تحریمها» یا در حوزه فنی
به تحریم «کاتس��ا» معروف شد .این تحریمها در
واقع رژیم بیسابقهای از فشارها و محدودیتهای
اقتصادی است که به مراتب گستردهتر و اثرگذارتر از
رژیم تحریمهای سابق علیه ایران است به گونهای که
به مرور تمام بسترهای اقتصادی ایران را فراگرفته و
زمینگیر میکند ،از همین رو کارشناسان اقتصادی
رژیم تحریم کاتسا را «سیاهچاله» نامیدهاند.
به گ��زارش «وطنامروز» ،حاال دونالد ترامپ در
میانه ژانویه  2018نیز همین روند را دنبال کرده و
رژیم تحریمها را علیه ایران گستردهتر کرده است.
آمریکاییها  14شخص و شرکت را در تحریمهای
جدی��د گنجاندهان��د .آنها در اقدامی بیس��ابقه که
تاکنون در تاریخ مناسبات بینالمللی سابقه نداشته،
رئیس قوهقضائیه ایران را به فهرس��ت تحریمهای
جدید افزودهاند؛ تحریمهایی که در ادامه این گزارش
ذکر خواهد ش��د دامنه فراگیری آن تا چه اندازهای
است و تا چه محدودهای از مدیریت اقتصادی کشور
را میتواند ش��امل ش��ود .اقدام بس��یار معن��ادار و
خطرن��اک دیگر وزارت خزان��هداری آمریکا تحریم
ش��ورای عالی فضای مج��ازی و مرکز ملی فضای
مجازی اس��ت که این مورد نیز میتواند به معنای
دام��ن زدن به ناآرامیه��ای اخیر و همچنین قفل
کردن روند همکاریهای ایران با س��ایر کشورها در
حوزه فعالیتهای مربوط به فضای مجازی باش��د.
تحریمهایی مانند تحریم صنعت هواپیمایی ایران و
همچنین ش��رکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای
ایران نیز در ادامه همان سیاهچاله تحریمها شکل
گرفته است و میتواند در ادامه تبعات بسیار زیادی
در این حوزه به کش��ور وارد کند .این تحریمها در
کنار فهرس��ت تحریمهایی ک��ه وزارت خزانهداری
دولت ترامپ در میانه اکتبر علیه ایران اعمال کرد،
یک بس��تر بیس��ابقه تحریم علیه ایران است .این
بخشی از نقش��ه دونالد ترامپ است .رئیسجمهور
آمریکا از ابتدای نشستن در اتاق بیضی شکل کاخ
سفید ،معادله موجود در توافق هستهای را تغییر داد.
ترامپ همانند اوباما در اعم��ال تعهدات آمریکا در
برجام اخالل ایجاد کرد .ترامپ هم مانند اوباما مانع
گش��ایشهای بانکی ب��رای ای��ران ش��د و وزارت
خزانهداری دولت ترامپ هم مانند وزارت خزانهداری
در دولت اوباما بانکهای معتبر اروپایی را از همکاری
با ایران باز داشت .ترامپ در ادامه راهبرد خود را در
قبال توافق هس��تهای آشکار کرد .او قائل به همان
تئوری قدیمی چم��اق و هویج بود .ترامپ به مرور
خود را از توافق هستهای عقب کشیده اما در ادامه
تالش کرده اس��ت اروپا را به حض��ور در این توافق
تش��ویق کند .هدف ترامپ این ب��وده که با خروج
غیررسمی خود از برجام ،فشار علیه ایران را دوباره از
سر گرفته و تحریمهای جدیدی به بهانههای مختلف
علی��ه ایران اعمال کن��د .تحریمهایی که هدف آن
بیاث��ر کردن تعلیق تحریمهای من��درج در برجام
است .از سوی دیگر او از حضور ایران و اروپا به همراه
چین و روس��یه در پای برجام استقبال کرده است،
چ��را که ب��ا این ترفن��د ،ای��ران را ناچار ب��ه تداوم
محدودیتهای هس��تهای خود میکن��د ،بنابراین
فرمول مورد نظر ترامپ ،خ��روج آمریکا از برجام و
ادامه برجام توسط سایر اعضا است .این نقشه ترامپ
پارلمان بی��ش از  7م��اه از زمان��ی که
نماین��دگان مجلس در واکنش
ب��ه تجمع��ات س��پردهگذاران موسس��ات مالی
در مقاب��ل مجلس و ش��عب این موسس��ات ،در
صح��ن علنی برای طرح س��وال از رئیسجمهور
امض��ا جمع کردهاند ،میگ��ذرد اما نهتنها دولت
تالش��ی برای حل مشکل س��پردهگذاران نکرده
ک��ه در مجلس نیز طرح س��وال از رئیسجمهور
مسکوت مانده اس��ت .به گزارش «وطنامروز»،
نماین��دگان امضاکنن��ده این ط��رح میگویند
علی الریجانی ،رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی
تنها مخالف طرح س��وال از روحانی اس��ت .آنان
میگوین��د عل��ی الریجان��ی در اقدام��ی خالف
قانون با ممانعت از ارجاع سوال از رئیسجمهور
به کمیس��یون تخصص��ی ،مانع حضور حس��ن
روحانی در مجلس و پاس��خ به سوال نمایندگان
ش��ده اس��ت .امضاکنندگان س��وال از حس��ن
روحانی درباره موسس��ات مالی بر همین اساس
میخواهند از الریجانی به هیات نظارت بر رفتار
نمایندگان شکایت کنند .براساس این گزارش،
پس از اعتراضات مستمر سپردهگذاران موسسات
مالی در مقابل مجلس ش��ورای اسالمی و برخی
موسسات مالی ،برخی نمایندگان از رئیس بانک
مرک��زی و وزیر اقتصاد خواس��تند ب��ا حضور در
مجلس به س��واالت نمایندگان درباره موسسات
مالی و اعتباری پاس��خ دهند اما ولیاهلل س��یف
در جلسهای که در کمیسیون تخصصی مجلس

گوشه رینگ نمان!

ح��اال رون��د آش��کارتری به خ��ود گرفته اس��ت.
رئیسجمهور آمریکا حاال با افزایش تحریمها علیه
ایران ،خروج رسمی خود از برجام را به مثابه چماقی
نگه داشته است و دولت ایران را تهدید میکند در
صورت عدم تحقق شروط اروپا درباره برنامه موشکی
و نیز در صورت عدم اصالح مفاد برجام ،او رس��ما از
برجام خارج خواهد شد .این رفتار ترامپ از یکسو
موجب نزدیک شدن مواضع تروئیکای اروپایی حاضر
در برجام به مواضع ترامپ در قبال ایران میشود و از
سوی دیگر شرایط را برای خروج آمریکا از برجام و
اعمال تحریمهای بیش��تر علیه ای��ران برای دولت
رئیسجمه��ور دیوانه آمری��کا فراهمتر میکند .به
عبارت��ی ترامپ میخواهد ت��ا  4ماه دیگر که پایان
ضرباالجل او برای خروج از برجام اس��ت ،معادله
رواب��ط ایران و  3کش��ور اروپایی حاضر در برجام را
تح��ت تاثیر اقدامات خود کند .همراهی  3کش��ور
اروپایی حاضر در برجام با این سیاست ترامپ نیز از
پیش مش��خص بود .همان زمان که برخی مقامات
دولت حس��ن روحان��ی و نیز رس��انههای حامی او
س��ادهلوحانه از همراهی اروپا با ای��ران در مقابله با
ترامپ میگفتند ،رسانههای منتقد تصریح کردند
اساسا نقطه اتصال اروپا با آمریکا به مراتب بیشتر از
آن اس��ت که اروپا بخواهد منافع برجام را به منافع
فراوان خود با آمریکاییه��ا ترجیح دهد .همراهی
حداکثری فرانسه و تاکید امانوئل مکرون بر ضرورت
مذاکره بر س��ر برنامه موش��کی ای��ران و همراهی
انگلیس و آلمان با این موضع فرانس��ه نشان داد 2
س��وی آتالنتیک بر س��ر مواجهه با ای��ران مواضع
مش��ترک مهمی دارند .حاال ترامپ ،صبح روز 12
ژانویه قبل از آنکه بیانیه کاخ س��فید درباره تمدید
تعلیق تحریمهای ایران منتش��ر ش��ود ،با امانوئل
مکرون ،رئیسجمهور فرانسه آخرین هماهنگیها را
انج��ام میده��د .او در بیانی��هاش درب��اره ضرورت
میدانداری اروپا درباره مذاکرات موش��کی و دائمی
کردن محدودیتهای هستهای ایران گفته و تصریح
ک��رده درباره این تصمیم��ات علیه ای��ران ،با اروپا
هماهنگیه��ای الزم را به عمل آورده اس��ت .حاال
زمینههای مشترک ترامپ و اروپا علیه ایران محکمتر
شده است .ترامپ پیچ و مهره شرط تغییر محتوای
برج��ام از طریق انجام یک توافق ضمیمه را با اروپا
محکمتر کرده است .او با قرار دادن موضع حیثیتی
فرانس��ه درباره موش��کها به عنوان یکی از شروط
توافق جدی��د ،همراهی حداکثری کاخ الیزه با کاخ
س��فید علیه تهران را تضمین کرده است .بر اساس
اس��تراتژی ترامپ و رفتار اروپا ،به نظر نمیرس��د
چشمانداز روشنی برای توافق هستهای وجود داشته
باش��د ،بویژه اینکه این نگرانی هست که در صورت

ادامه این وضعی��ت ،ایران بدون آنکه صاحب حقی
شده باشد ،یا چیزی را درباره بدعهدی آمریکا ثابت
کرده باشد ،در گوشه رینگ قرار گیرد .برجام از میانه
اکتبر و با تحریمهای کاتس��ا ،در واقع از بین رفت.
تحریمهای جدید آمریکا دارد بیشتر از آن کاری را
انجام میدهد که تحریمهای تعلیق شده در برجام
انجام داده است .آمریکا به سرعت تحریمهای تعلیق
ش��ده در برجام را جایگزین کرده اس��ت .بخش 4
«مادر تحریمها» ک��ه با عنوان «اعمال تحریمهای
بیش��تر در پاس��خ به برنامه موشکهای بالستیک
ایران» درج ش��ده ،تمام شرکتها و افرادی را که به
هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی ایران مرتبط
هستند ،تحریم میکند .در این قانون صراحتا قید
شده است هر شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی»
ب��ه فعالیته��ای دولت ای��ران در رابطه ب��ا برنامه
موشکهای بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در
جهت توسعه و اس��تقرار یا نگهداری سیستمهای
شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تالشی
برای تولید ،دستیابی ،تملک ،توسعه ،حمل ،انتقال یا
اس��تفاده از چنین قابلیتهایی کمک مادی کرده
باشد یا خطری مادی ایجاد کرده باشد ،در فهرست
تحریمی  SDNقرار خواه��د گرفت .این بخش از
تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده
نک��رده ،بلک��ه در بند  5از بخش شناس��ایی موارد
تحریمی ،صراحتا قید ش��ده اس��ت تم��ام افراد و
ش��رکتهایی که ب��ه افراد و ش��رکتهای حامی و
همکار برنامه موش��کی ایران هر نوع خدماتی ارائه
میدهند ،در فهرست تحریمی SDNقرار میگیرند.
به عبارتی بر اساس این بخش از تحریم جدید ،تمام
شرکتها ،س��ازمانها ،نهادها و افرادی که به «هر
نوعی» ب��ا وزارت دفاع ای��ران همکاری میکنند و
تشخیص داده شود این همکاری آنها موجب کمک
به برنامه موش��کی ایران میشود ،در لیست جدید
تحریمهای آمریکا قرار میگیرند .عالوه بر آن تمام
افراد ،ش��رکتها و س��ازمانهایی که به این افراد و
ش��رکتهای هم��کار وزارت دف��اع خدم��ات ارائه
میدهند نیز تحت تحریم قرار میگیرند .نکته قابل
تامل این است که فهرست  SDNجنبه تحریمی
دارد و نه تنبیهی .بر این اس��اس متناس��ب با نحوه
فعالیت همه این موارد ،آنها مجازات خواهند شد .از
توقی��ف و بلوکه ام��وال و داراییها و نیز لغو روادید
گرفته تا قطع همکاری شبکههای مربوط جهانی با
ای��ن افراد و ش��رکتها .ام��ا یک��ی از مهمترین و
نگرانکنندهترین بخشهای این تحریم مربوط به
محدودیتهای بیسابقهای است که به بهانه سپاه
علیه کش��ور اعمال میش��ود .این بخ��ش از مادر
تحریمها اگر چه میخواهد تبعات امنیتی بسیاری

در صورت عدم ارجاع طرح سؤال از رئیسجمهور درباره مؤسسات مالی

نمایندگان از رئیس مجلس شکایت میکنند
برای رس��یدگی به مشکالت موسس��ات مالی و
اعتباری و تعیینتکلیف بسیاری از سپردهگذاران
این موسسات تشکیل شده بود ،حضور پیدا نکرد
و معاون خود را به مجلس فرس��تاد .در کنار این
بیتوجهی رئیسکل بانک مرک��زی ،نامهنگاری
نمایندگان با حسن روحانی برای تسریع در حل
معضل سپردهگذاران موسسات مالی کاسپین و
آرمان و هشدار به وی درباره احتمال تبدیل این
موضوع به بحران ملی ،بدون نتیجه باقی ماند تا
بهارستاننش��ینان به این نتیجه برسند که تنها
راه رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران موسسات
کاسپین ،آرمان و ...سوال از رئیسجمهور است.
آنان بر همین اس��اس تابستان س��ال جاری ،با
بی��ش از  75امضا طرح س��وال از رئیسجمهور
را تقدیم هیاترئیس��ه مجلس کردند .براس��اس
اص��ل  88قانون اساس��ی در صورتی که حداقل
یکچهارم کل نماین��دگان بخواهند درباره یک
ی��ا چند وظیفه رئیسجمهور س��ؤال کنند ،باید
س��ؤال یا سؤاالت خود را به طور صریح و روشن
و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم
کنند .رئیس مجلس نیز موظف است موضوع را
کمیس��یون تخصصی مربوط

در اس��رع وقت به
ارجاع دهد .س��پس نماین��ده رئیسجمهور یک

هفته فرصت دارد به جلس��ه بیای��د و در حضور
نماین��ده س��والکنندگان ب��ه س��واالت پاس��خ
ده��د .اگ��ر پس از ی��ک هفته همچن��ان تعداد
امضاکنن��دگان س��وال از رئیسجمه��ور نصاب
الزم را داش��ته باش��د ،رئیسجمه��ور ی��ک ماه
ب��رای پاس��خگویی به س��واالت در صحن علنی
مجل��س فرصت خواهد داش��ت .ام��ا در مجلس
ش��ورای اس�لامی پس از تقدیم طرح س��وال از
رئیسجمهور به رئیس مجلس ،علی الریجانی با
ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی مخالفت
ک��رد و تاکنون که بی��ش از  7ماه از امضای این
طرح میگ��ذرد ،آن را به کمیس��یون تخصصی
ارجاع ن��داده اس��ت .این تخلف آش��کار رئیس
مجلس بارها انتقاد نمایندگان را به همراه داشته
اس��ت .آنان حتی هفتههای پیش تهدید کردند
اگ��ر این طرح به کمیس��یون تخصص��ی ارجاع
نش��ود ،از برخ��ی اعضای هیاترئیس��ه مجلس
ش��کایت خواهند کرد .بیتوجهی رئیس مجلس
به انتقادات و هش��دارهای نمایندگان در نهایت
باعث ش��د آنان به فکر شکایت از علی الریجانی
به هیات نظ��ارت بر رفتار نمایندگان بیفتند .در
ای��ن زمینه نماین��ده مردم س��بزوار در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :جمعی از وکالی ملت

در منطقه و داخل کش��ور ایجاد کن��د اما در حوزه
اقتصاد ،به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد ایران یا به
تعبیر س��ناتورهای آمریکای��ی «»Shut Down
اقتصاد ایران است .بر اساس قانون کاتسا ،ابتدا سپاه
و تمام دفاتر و نهادهای مرتبط با سپاه و همینطور
تمام ش��رکتهای همکار سپاه در فهرست تحریم
 SDNقرار میگیرند ،سپس افراد و نهادهایی که به
نوعی با س��پاه همکاری میکنند به موجب دستور
اجرایی  13224باید در لیست تحریمی  SDNقرار
بگیرند .به موجب این دستور اجرایی ابعاد این تحریم
جدید بس��یار زیاد و خارج از تصور است .به عنوان
نمونه بیش از  5هزار شرکت اقتصادی خصوصی با
قرارگاه خاتماالنبی��ا(ص) همکاری میکنند که بر
اساس دستور جدید ترامپ خطر قرار گرفتن در این
فهرست جدید تحریمی همه آنها را تهدید میکند.
یا اینک��ه اگر بان��ک مرکزی یا بانک مل��ی به این
شرکتها خدماتی ارائه کنند و وزارت خارجه آمریکا
این هم��کاری را شناس��ایی کند ،توس��ط وزارت
خزانهداری آمریکا در فهرست تحریمی  SDNقرار
میگیرند .این چالش بزرگ اقتصادی با بندهای ،26
 29 ،28و  30برجام که میگوید ایران باید از منافع
رفع تحریمها علیه بانک مرکزی و نهادهای ذیربط
منتفع شود ،در تناقض است .به همین خاطر به این
طرح سیاهچاله تحریم میگویند .حاال ترامپ با یک
فهرس��ت تحریمی  14موردی دیگر ،این فرآیند را
تش��دید کرده است .کار به جایی رسیده که رئیس
قوهقضائیه کشور نیز در فهرست تحریمها قرار گرفته
است! قطعا کسی نمیتواند منکر این واقعیت شود
که این موضوع از نتایج راهبرد سادهلوحانه دولت در
حوزه مناسبات خارجی و بویژه تنظیم نحوه روابط با
آمریکاس��ت .حاال این وضعیت فشار جدید تحریم
علیه ایران است .از برجام نیز عایدی چندانی نصیب
ایران نشده است .دولت روحانی هنوز نتوانسته است
ارز حاصل از فروش نفت را وارد ایران کند .به اذعان
مقامات دولتی ،همکاریهای بانکی ایران تنها با چند
بان��ک کوچک انجام میش��ود .دولت به جای آنکه
وعدههای غیرقابل شمارش خود درباره گشایشهای
اقتصادی را محقق کند ،حاال برای جبران کس��ری
بودج��ه ،ب��ه دنب��ال افزایش  50درص��دی قیمت
حاملهای انرژی و حذف یارانه مردم است! برجام 3
ماه قبل به صورت غیررسمی پاره شد و ترامپ تهدید
کرده است در صورت عدم تحقق شرطهایش ،بهار
س��ال  97به صورت رس��می آن را پ��اره میکند.
ش��رطهای ترامپ غیرقابل تحقق است ،بویژه آنکه
مذاکره مجدد بر س��ر محتوای برج��ام ،به معنای
بیاعتب��اری مذاکرات گذش��ته و مذاکرهکنندگان
اس��ت .دولت تاکنون یک رفت��ار منفعالنه در قبال
نقض مکرر برجام از سوی طرف مقابل داشته است.
برآورد طرف آمریکایی از واکنش ایران به ش��رایط
فعلی ،برآورد خطرناکی است و نسبتی با واقعیت هم
ندارد .ایران در شرایط فعلی چارهای ندارد جز آنکه
این ب��رآورد را تغییر دهد .حت��ی اگر هدف ،حفظ
برجام در همین حد کوچک هم باش��د ،ایران باید
واکنشه��ای عملی خود به این ش��روط آمریکا را
رونمایی کند .دست گذاشتن روی ماده  4انپیتی و
حقوق هس��تهای مندرج در آن از یکس��و و نشان
دادن توانمندیهای جدید موشکی ،تنها  2مورد از
دهها پیش��نهادی اس��ت که دولت ایران میتواند با
استفاده از آن تا حدودی واشنگتن را بلرزاند .هرچند
با ای��ن وجود نیز واقعیت آن اس��ت که یک دولت
هوشمند در چنین شرایطی ،اتکای خود به خارج از
کش��ور و س��رمایهگذاری خ��ود روی ی��ک توافق
مچاله شده را پایان خواهد داد.
قص��د دارند از رئیس مجلس به هیأت نظارت بر
رفتار نمایندگان شکایت کنند .حسین مقصودی،
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه برای پیگیری
مطالبات مردم از مؤسسات مالی و اعتباری راهی
جز س��ؤال از رئیسجمه��ور ب��رای نمایندگان
باقی نمانده اس��ت ،گفت :ح��دود  185نماینده
ن والیی ،امید و مستقالن والیی
از  3فراکس��یو 
طرح س��ؤال از رئیسجمهور را امض��ا کردهاند.
وی ب��ا بیان اینکه طرح س��ؤال از رئیسجمهور
روند قانونی خود را طی کرده و به هیاترئیس��ه
مجلس تقدیم ش��ده است ،افزود :رئیس مجلس
مانع به جریان افتادن این س��ؤال ش��ده و اعالم
کرده در ش��رایط فعلی س��ؤال از رئیسجمهور
بهصالح کشور نیس��ت .عضو کمیسیون شوراها
و ام��ور داخلی مجلس با بی��ان اینکه اقدام علی
الریجانی ،رئیس قوه مقننه خالف قانون است،
ادام��ه داد :اگر آقای الریجانی در روزهای آینده
مان��ع به جریان افتادن س��ؤال از رئیسجمهور
ش��ود جمعی از نمایندگان تصمیم گرفتهاند از
وی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت
کنند .نماینده مردم سبزوار در مجلس با تأکید
بر اینکه طرح س��ؤال و استیضاح رئیسجمهور
و وزرا ح��ق نمایندگان اس��ت ،اظهار داش��ت:
نمایندگان امیدوارند هرچه س��ریعتر س��ؤال از
رئیسجمه��ور از س��وی هیاترئیس��ه پارلمان
اعالم وصول شود.

دیپلماسی

بیانیه وزارت امور خارجه درباره
تحریمهای جدید دولت آمریکا

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
درباره تمدید اسقاطیههای الزامی تحریمهای
برجام و برخی تحریمهای جدید توسط دولت
آمریکا بیانی��های صادر ک��رد .در بخشهایی
از ای��ن بیانی��ه با اش��اره به تالش یکس��اله
رئیسجمهور آمریکا برای از بین بردن برجام
و تمدید اسقاطیههای الزامی در برجام ،آمده
اس��ت :رئیسجمهور آمریکا بر اس��اس رویه
یکس��اله خود همچنان به اقدامات خصمانه
علیه مردم ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار
میکند که بارها در اج��رای آنها ناتوان مانده
اس��ت و با ادامه روش یک سال گذشته خود
همزمان با انج��ام اقدامات اجباری مندرج در
برجام ،و برای نش��ان دادن خصومت با مردم
بزرگ ایران ،از س��ر استیصال تعدادی از اتباع
ایران��ی و غیرایرانی را به بهانههای غیرقانونی،
کهنه و مضحک در فهرست تحریم قرار داده
اس��ت تا حداقل بخشی از ناکامیهای خود را
جبران کرده باشد .وزارت امور خارجه در این
بیانی��ه با تاکید بر اینکه جمهوری اس�لامی
ای��ران همراه با اعضای دیگ��ر برجام و جامعه
جهانی بارها تاکید کرده است برجام یک سند
معتبر بینالمللی اس��ت و به هیچ عنوان قابل
مذاکره مجدد نیس��ت ،آورده است :جمهوری
اس�لامی ایران صراحت��ا تاکید مینماید هیچ
اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام
نخواه��د داد ،هیچ تغییری در این توافق را نه
اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت ،و اجازه
نمیدهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع
دیگری برقرار گردد .در این بیانیه با اش��اره به
تصمیم رژیم آمریکا ب��رای افزودن تعدادی از
اتباع ایرانی و غیرایرانی به فهرست خودساخته
و غیرقانونی تحریمی آمریکا ،آمده است :اقدام
خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ در قرار دادن
نام حض��رت آیتاهلل آملیالریجانی ریاس��ت
محترم قوهقضائیه جمهوری اسالمی ایران در
فهرست بهاصطالح تحریمهای جدید آمریکا از
تمام خطوط قرمز رفتاری در جامعه بینالمللی
عبور کرده و اقدامی خالف اصول آمره حقوق
بینالملل و نقض تعهدات دوجانبه و بینالمللی
ایاالت متحده است که حتما با واکنش جدی
جمهوری اس�لامی پاس��خ داده خواهد شد و
مس��ؤولیت تمام تبعات این اق��دام خصمانه
بر عهده دولت ای��االت متحده خواهد بود .در
پای��ان این بیانیه آمده اس��ت :ایاالت متحده
بای��د بیاموزد که تمام ارکان و قوای س��هگانه
مقتدر جمهوری اس�لامی ایران که مستظهر
به پشتیبانی قاطبه ملت همیشه سرفراز ایران
هس��تند ،با همدلی و وحدت کلمه ،وقعی به
این نوع سیاس��تها و استانداردهای دوگانه و
خصمانه علیه کشور خود نگذاشته و در زمان
مقتضی پاس��خ مناس��بی به اینگونه اقدامات
خصومتآمیز آمریکا خواهند داد.

پاسخ مسکو به تهدیدهای ترامپ
درباره خروج از برجام

مع��اون وزیر خارجه روس��یه از مواضع و
اظهارات اخی��ر رئیسجمه��ور آمریکا علیه
برجام انتقاد کرد .بن��ا بر گزارش خبرگزاری
«اسپوتنیک» ،سرگئی ریابکوف ،معاون وزیر
خارج��ه روس��یه تأکید کرد مس��کو همانند
اتحادی��ه اروپای��ی به توافق هس��تهای ایران
پایبن��د خواه��د مان��د .ریابکوف ادام��ه داد:
مس��کو مخالف هرگونه تالش برای تضعیف
توافق هستهای موجود میان کشورهای گروه
 5+1و ایران اس��ت .وی اف��زود ،اقدام ترامپ
س��واالتی را در ارتباط ب��ا مذاکرهپذیری وی
درباره مس��ائل بینالمللی مط��رح میکند،
ضمن اینکه مس��کو مکررا ً معایب سیاس��ت
تحری��م در قبال هم ایران و هم کرهش��مالی
را به واشنگتن تذکر داده است.ریابکوف یک
بار دیگر تأکید کرد« :توافق هس��تهای ایران
نمیتواند اصالح ش��ود و م��ا مخالف هرگونه
تالش برای مختل کردن آن هستیم» .وی با
اشاره به اظهارات روز جمعه ترامپ گفت« :ما
نگاه بسیار منفی درباره تصمیمات و اظهارات
روز جمعه واش��نگتن داریم ،به نظر میرسد
بدترین پیشبینیهای ما در حال به حقیقت
پیوس��تن اس��ت» .دیپلمات روس افزود :در
ش��رایطی که آمریکا به دنب��ال از بین بردن
برجام اس��ت ،معنا ندارد تصمیم برای تعلیق
تحریمهای ایران توسط ترامپ را بزرگ جلوه
دهیم .مع��اون وزیر خارجه روس��یه تصریح
کرد« :چشمانداز عقبنشینی آمریکا از توافق
هس��تهای ایران ضربه بس��یار ج��دی به کل
نظ��ام توافقات بینالمللی میزند و همچنین
مان��ع ارتق��ای رژیم عدم اش��اعه هس��تهای
نیز میشود».

