
اقتدار، تنها نسخه براي عقب نشینی دشمن
مطالعه رخداده��ا و حوادث در طول تاريخ، نش��ان دهنده آن اس��ت كه 
كشورهايي كه با قدرت در عرصه بین الملل رفتار كرده اند، همواره موفق 
بوده و توانسته اند نفوذ خود را حفظ كنند. ايران نیز از اين قاعده مستثنا 
نیست و رفتارهاي مقتدرانه ايران در عرصه بین الملل همواره باعث عزت، 
اعتبار و ارتقاي جايگاه ايران شده است. از همین منظر است كه امريكايي ها 
همواره تالش داشته اند با طراحي يك سناريوي نخ نما، ايران را از جايگاه 
خود در عرصه منطقه اي و بین المللي دور كنند. در دوره جديد نیز امريكا از 
يك طرف با تشديد تحريم ها و از طرف ديگر با اعزام ناوهاي خود به خلیج 
فارس سعي دارد تا ايران را وادار به میز مذاكره اي كند كه مي داند با رفتار 
غیراعتمادي كه در طول اين چند سال پس از برجام، انجام گرفته، تغییر 
رفتار ايران و تمكین به خواسته آنها ديگر امر محالي است. آنچه مسلم است 
اين است كه جمهوري اسالمي با ديدن همه عهدشكنی هايی كه از طرف 
امريكايي و اروپايي ديده، تصمیم گرفته از اين پس معادله رابطه و قدرت 
را آنگونه كه به صواب اين ملت است پیش ببرد. رصد تحوالت همین چند 
روز نشان داد باوجود آنكه ايران از همه خواسته هاي خود در بازگشت توافق 
برجام استفاده نكرد، همین اندك اقدام ايران در برداشتن محدوديت هاي 

هسته اي، باعث عقب نشینی امريكا شده است. 
امريكا تصور نمي كرد در چنین شرايطي، ايران به سمت تعلیق بخشي از 
تعهداتش در برجام پیش برود چرا كه از نگاه آنها، ايران در شرايط تحريمي 
سختي قرار داشته و بدترين تحريم هاي تاريخ علیه اين كشور در حال اجرا 
است و از نگاه امريكايي ها، اين شرايط مي توانست منجر به تسلیم ايران شود. 
اما موضع مقتدرانه ايران هم در بُعد نظامي كه فرماندهان نظامي مقتدرانه 
نسبت به هر گونه ماجراجويي امريكا هشدار دادند و هم در بُعد سیاسي كه 
ايران به اروپا در مورد برجام اولتیماتوم داد باعث شد تا ترامپ سرانجام شروع 

به عقب نشینی كند. 
رئیس جمهور امريكا روز پنج شنبه ۱۹ ارديبهشت گفت: » چیزي كه در 
رابطه با ايران مايلم شاهدش باشم، اين است كه آنها با من تماس بگیرند. 
جان كري با آنها زياد صحبت مي كند. جان كري به آنها مي گويد كه تماس 
نگیرند. « و در ادامه ، كاخ سفید با سفارت سوئیس تماس گرفت و شماره 
تلفني از رئیس جمهور امريكا براي تماس ايراني ها در اختیار آنها قرار داد. 
ترامپ بعد از ابراز عالقه اش براي تماس ايران به او، درباره اين احتمال كه 
بولتون او را به سمت جنگ با ايران پیش ببرد، گفت: » ترمز جان بولتون 
دست من است. « جیم مالوي، فرمانده ناوگان پنجم نیروي دريايي امريكا 
در بحرين نیز در مصاحبه با خبرگزاري رويترز، با وجود آنكه از احتمال اعزام 
ناوهواپیمابر به تنگه هرمز خبر داد، تأكید كرد كه ارتش امريكا به دنبال 
جنگ با ايران نیست. در واقع تنها يك موضع مقتدرانه از سوي ايران در 
مورد برجام، باعث شد كه ترامپ كه به جنگ طلبي معروف است، از مواضع 

خود عقب نشینی كند. 
جار و جنجال رسانه اي امريكا در مورد اعزام بمب افكن ها و ناو هاي جنگي 
به خلیج فارس بیش��تر از آنكه اقدامي در راستاي جنگ با ايران باشد با 
هدف ايجاد رعب و وحشت در منطقه است. چرا كه امريكا توان حمله به 
ايران را نخواهد داشت. دلیل اين مسئله نیز از يك طرف به توان نظامي 
ايران و از سوي ديگر به شكست هاي پي در پي امريكا در 50 سال گذشته 
بر مي گردد. تجربه حمله به ويتنام، افغانستان، لیبي و ديگر كشورها به 
خوبي نشان دهنده شكست سیاست هاي مداخله گرايانه امريكا است. 
بنابراين اعزام ناوهاي امريكايي به منطقه را مي توان در راستاي سیاست 
ايجاد ارعاب و وحشت در راس��تاي وادار كردن ايران به مذاكره مجدد 
آنچنان كه ترامپ طالب آن است، دانس��ت. دولت ترامپ در شرايطي 
كه همه شواهد و قرائن نش��ان مي دهند كه امريكا اساس��اً تواني براي 
راه اندازي جنگي ديگر را ندارد در ابتدا از تهديد به تقابل نظامي با ايران 
دم زد و وقتي نش��انه اي از عقب نشیني مشاهده نكرد به تمّناي مذاكره 
روي آورد و با اين خیال خام كه مقامات ايراني ناچار مي شوند با او تماس 
بگیرند، به سفارت سوئیس ش��ماره تلفن داد. ايالن گلدنبرگ، رئیس 
اسبق میز ايران در پنتاگون و عضو ارش��د انديشكده امريكايي »مركز 
امريكاي جديد« يكي از بي ش��مار تحلیلگران در امريكاست كه معتقد 
است تحركات جديد امريكا در منطقه چیزي جز تالش براي ارعاب ايران 
و اثرگذاشتن بر محاسبات اين كشور نیست. او معتقد است ؛ »پنتاگون 
در حال ايجاد نیروي بازدارنده است« گلدنبرگ نوشته است: »من سه 
سال مسئول میز ايران در پنتاگون بودم. اين نوع آرايش ها را نمي توان 
عاملي براي تغییر گسترده در معادالت بازي در نظر گرفت. «. بنابراين 
اين يك واقعیت است كه هر گاه ايران از موضع اقتدار در برابر تهديدات 
خارجي وارد شده است، دشمن عقب نشینی كرده و اعتبار بین المللي 
ايران افزايش يافته است و بر عكس، هر زماني كه برخي دولت هاي ايران 
اصرار بر مذاكره به دلیل هراس از جنگ احتمالي با امريكا را داشته اند، 
دش��من نه تنها به وعده های خود عمل نكرده، بلكه مذاكره را به عنوان 
ضعف طرف مقابل خود تعبیر كرده و فش��ارهاي بیشتري را بر كشور و 

ملت ايران وارد كرده است. 

حسن رشوند

اصالح طلبان حامي دولت نيز در اعتراض به سخنان روحاني درباره اختيارات محدود رئيس جمهور لب به اعتراض گشودند

عمل کنید آقاي روحاني!  اختیارات شما گسترده  است

» وقتي از دولت سؤال و مطالبه اي مي شود بايد 
از طرف ديگر بررسي شود كه دولت چه مقدار در 
حوزه هاي مورد س�ؤال داراي اختيار بوده است. 
به طور مثال اگر در خصوص سياس�ت خارجي، 
فرهنگ و ي�ا فضاي مج�ازي از دولت س�ؤال و 
مطالبه اي مي شود، بايد ببينيم كه دولت چقدر در 
اين حوزه ها اختيار دارد. بايد در حد توان و در حوزه 
اختيارات رئيس جمهور از دولت مطالبه داشت. «

اين عبارت را رئیس جمهور هفته گذشته و در ديدار 
فعاالن سیاسي اصولگرا و اصالح طلب عنوان كرد؛ 
موضوعي كه بازتاب گسترده اي در فضاي رسانه اي 

كشور داشت. 
آيت اهلل رئیسي، روز دوشنبه و در جلسه مسئوالن عالي 
قضايي اگرچه اشاره اي به سخنان روحاني نداشت، اما 
تأكید كرد: همه قوا از اختی��ارات كافي برخوردارند. 
اشاره رئیس��ي به ناهماهنگي هاي حاكم بر بازار بود. 

او صريحاً وزارت صمت به عنوان زير مجموعه دولت 
را خطاب قرار داد و با بیان اينكه همه قوا و دستگاه ها 
از اختیارات كافي برخوردار هستند، بهبود وضعیت 
معیش��ت مردم را در گرو كنشگري فعال مسئوالن 
و كارگزاران نظام دانس��ت و گفت: الزم است وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و س��ازمان تعزي��رات حكومتي، 

اقداماتي عاجل براي كنترل بازار صورت دهند. 
    كواكبيان: آقاي روحاني، از شما پذيرفته 

نيست
دامنه انتقادات اما از اين هم فراتر رفت و اصالح طلبان 
حامي دولت نیز در اعتراض به سخنان رئیس جمهور 

لب به اعتراض گشودند. 
مصطفي كواكبیان، فعال سیاس��ي اصالح طلب و 
عضو فراكسیون امید، ديروز در جلسه علني مجلس 
شوراي اسالمي در نطق میان دستور خود با اشاره به 

مشكالت معیشتي كشور خطاب به رئیس جمهور 
گفت: »آقاي روحاني امروز از شما پذيرفته نیست 
كه بگويید چندان اختیاري ندارم، چرا كه شما امروز 
رئیس ش��وراي عالي امنیت ملي هستید و رياست 
دهها شوراي جوروا جور را هم در اختیار داريد و اين 
مسئله نشان دهنده اختیارات گسترده شما است. 
اگر هم در مواردي طبق قانون اساسي بايد مسائل به 
تصويب و نظر مقام معظم رهبري برسد، در عمل و در 
طول اين چندين سال مشخص شده است كه ايشان 
با توجه به نظر مشورتي كارشناسان و متخصصان 
تصمیم مي گیرند و بر اين اساس جاي هیچ گونه تعلل 

و درنگي براي تحقق وعده های تان وجود ندارد .«
نماينده اصالح طلب مردم ته��ران در مجلس بیان 
كرد: »آقاي روحاني! شما شوراي اقتصادي سران قوا 
را هم در اختیار داريد و برخالف نظر عده اي كه شما 
را به كناره گیري دعوت مي كنند، از شما مي خواهم 

كه محكم بايس��تید و به وظايف و اختیارات خود با 
جديت بیشتر و همچنین با هماهنگي كابینه و تیم 
اقتصادي دولت عمل كنید.« وي اظهار داشت: »از 
بانك مركزي و همه دستگاه هاي اجرايي مي خواهم 
كه لیست اسامي دريافت كنندگان ارز به نرخ ۴ هزار 
و 200 توماني را منتشر سازند و میزان واردات و نحوه 

و نرخ توزيع آن مشخص شود .«
    رئيس جمهور نبايد بگويد به من ربطي 

ندارد
نماينده ادوار مجلس شوراي اس��المي اما بار ديگر 
رأی ۹ درص��دي روحاني را ي��ادآوري كرد و گفت: 
»در بهترين شرايط ۹ درصد از رأي جامعه را داشت 
كه با حمايت اصالحات به مقام رياس��ت جمهوري 

رسید.« 
به گزارش مهر، سید فاضل موسوي در گفت وگويي با 
بیان اينكه دولت بايد حرف هاي مردم و جريان هاي 
سیاسي را بشنود نه اينكه از خود سلب مسئولیت 
كند، اظهار داش��ت: »اينكه رئیس جمهور افطاري 
بگیرد، خوب است اما به شرطي كه برنامه ريزي شده 
باشد و حاضران با مطالعه و تحقیق سخن بگويند. 
رئیس جمهور در اين جلسه به نوعي اتمام حجت 
كرد و گفت كه در بس��یاري از مسائل كه نیاز است 
دولت دخالت كند، اختیاري ندارد و تصمیم گیري ها 
در جاي ديگري صورت مي گیرد؛ نشست بايد برگزار 
شود كه دولت حرف هاي مردم و جريان هاي سیاسي 
را بشنود نه اينكه از خود سلب مسئولیت كند و بگويد 
به من ربطي ندارد.« وي با بیان اينكه دولت روحاني 
تاكنون اراده اي براي شنیدن مطالبات جريان هاي 
سیاسي نشان نداده است، افزود: »اين موضوع حتي 
در مواجهه دولت با جريان هاي سیاسي همسو نیز 

مشهود است؛ چه رسد به جريان هاي منتقد.«  
اين فعال سیاس��ي اصالح طلب ادام��ه داد: »بارها 
به رئیس جمهور گفته ش��د كه اگر در حل مسائل 
سیاسي محدوديت هايي وجود دارد، دست كم در 
حل مشكالت مربوط به قیمت ها فعالیت شود يا در 
موضوع انتخاب وزرا تذكر داده شد كه كابینه همسو 
با مطالبات مردم نیست، اما توجهي صورت نگرفت. 
رئیس جمهور به عنوان كسي كه سال ها در عرصه 
سیاست ايران حضور داشته مي داند كه رئیس دولت 
چه اختیاراتي دارد و بايد بر اساس همان وعده مي داد، 

وعده هايی مطرح شد، اما به آنها عمل نشد .«

ژه
يك روز پس از غائله تجمع دانش��جويان موس��وم به چپ در وی

دانشگاه تهران علیه قانون حجاب دو حاشیه از آن در رسانه ها 
و شبكه هاي اجتماعي بازتاب يافت. حاش��یه اول دو عكس و 
فیلم بود. يكي تصوير لگد زدن يك��ي از معترضان به دختري 
چادري در حیاط دانشگاه و در میانه تجمعي كه مي گفتند آرام 
بوده است و فقط شعار داده ايم و ديگري فیلم يكي از لیدرهاي 
چپ در تجمع با روسري مشكي كه هم موهاي فرد و هم مقابل 
صورتش را پوشانده و در برابر پايین كشیدن آن از مقابل دهانش 
مقاومت مي كند. وقتي سرانجام يكي روسري را از مقابل دهانش 
كنار مي زند، معلوم مي شود او يك مرد است با روسري! اين فیلم 
براي مخاطب يادآور فرار مجید توكلي از لیدرهاي دانشجويي 
فتنه سال 88 است كه با پوشش مقنعه و چادر قصد فرار داشت 
كه توسط مأموران امنیتي دستگیر شد. همین دو قاب، تصويري 
روشن از غائله اي مي دهد كه به نام يك اعتراض مسالمت آمیز 
دانشجويي انجام شد. نگاهي به توئیت يكي از دانشجويان دانشگاه 
تهران تصوير بهتري هم ارائه مي كند از تجمعي كه گرچه به اسم 
دانش��گاه تهران بود، اما چپ ها دوستان ش��ان از دانشگاه هاي 
ديگر و حتي دوستاني غیردانش��جو را به اردوكشي آوردند. او 
كه در مخالفت با تجمع چپ ها در حیاط دانشگاه حضور يافته، 
مي نويسد: »بعد از اين كه يكي داشت چادرمو مي كشید و يكي از 
پشت مشت میزد تو كمرم خودمو كشیدم عقب و يكي از پسراني 
كه خیلي دغدغه آزادي پوشش داشت بلند گفت اون شال سبزه 
كه روشو پوشونده و میزنه عجب شیرزنیه اون يكي جواب داد  
دختراي امیركبیرنا!« يعني از دانشگاه امیركبیر بودند و نه تهران. 
دانشجوي ديگري هم در مقابل غائله چپ ها در تجمع حاضر 

شده، خطاب به فردي از حامیان اين تجمع غیرقانوني مي نويسد: 
»همه كساني كه توي سالن آويني جمع شده بودن از طرف ما 
كارت هاي دانشجويي شون رو نشون دادن و حتي يه نفر ازشما 

كارتي نداشت كه باال بگیره. «
چپ ها روز دوشنبه از دانشگاه هاي ديگر و حتي از غیردانشجوها 
ياركشي كردند تا تجمع شان علیه حجاب و علیه روزه پرتعداد 
جلوه كند، اما در برابر حضور پرتعداد دانشجويان مذهبي دانشگاه 
تهران به در بسته خوردند. اين میان اما دانشجوهاي دانشگاه 
تهران از يك نفر ديگر هم نام مي برند ك��ه نمي توان از نقش او 
در چگونگي پیشبرد اين غائله چشم پوشید و او كسي نیست 
جز معاون فرهنگي دانش��گاه تهران؛ مجید سرسنگي. كسي 
كه دانشجويان مخالف حجاب را به سالن آمفي تئاتر دانشگاه 
راهنمايي كرده، اما فضاي چنداني به دانشجويان موافق حجاب 
نداده و بعد هم پشت میكروفن گفته كه »20 سال است شما 
حرف زديد، بگذاريد بقیه هم حرف بزنند!« كسي كه پیش از 
اين نسبت به نامه چند هزار نفري دانشجويان و اساتید دانشگاه 
تهران نسبت به پوشش نامناس��ب تعدادي از دانشجويان بي 
اعتنايي كرده و روز تجمع هم به مخالفان حجاب فرصت قرائت 
بیانیه داده ولي اين سو به دانش��جويان حامي حجاب فرصت 
صحبت نداده است. دبیر جامعه اسالمي دانشگاه تهران مي گويد: 
» يكي از گاليه هاي ما از حراست دانشگاه اين است كه چرا روز 
گذشته و زماني كه از التهاب جو دانشگاه با خبر شدند، در بازديد 
كارت هاي دانشجويي در ورودي هاي دانشگاه تساهل به خرج 
دادند. همچنین مسئوالن فرهنگي دانشگاه در اين قضیه بسیار 
واداده عمل كردند و به رغم مخالفت دانش��جويان انقالبي در 

رابطه با رسمیت دادن به اقدامات ضدديني عده اي هنجارشكن، 
اما متأسفانه با دخالت آقاي سرسنگي، معاون فرهنگي دانشگاه 
تهران، عماًل آن اقدامات هنجارش��كنانه در فضاي دانشگاه به 
رسمیت شناخته ش��د. « چند توئیت از يك دانشجوي علوم 
سیاسي را در مورد سرس��نگي بخوانیم: »مجید سرسنگي در 
زمان رياس��ت محمدرضا عارف بر دانشگاه تهران رئیس دفتر 
او بود. در انتخابات سال 8۴ هم رسماً از معین حمايت كرد. بعد 
از تغییر دولت او كه جايگاهش را از دست رفته مي ديد، با تغییر 
رويكرد توانست كرسي اي در خانه هنرمندان زيرمجموعه بسیج 
هنرمندان كسب كند. با موفقیت در اين كار او وارد تیم قالیباف 
شد و همزمان توانست وارد سازمان زيباسازي شهرداري تهران 
شود. او در انتخابات ۹2 اما دوباره به س��راغ عارف رفت و رابط 
ستاد دانشگاهیان او شد. بعداز رأی آوردن روحاني دوباره پاي 
سرسنگي در هیئت رئیسه دانشگاه تهران بازشد. معاون دانشگاه 
تهران سرخط بسیاري از خبرها شد. بعدها مشخص شد براي 
پوشش خبري اخبارش به خبرنگاران هديه مي دهد. اما مسئله 
خیلي مهم تر آن بود كه شوراي عفاف و حجاب را كه در دانشگاه 
تهران شكل گرفته بود و تقريباً به مرحله تنظیم آيین نامه هم 
رسیده بود، او شخصاً ملغا كرد و باشگاه دانشجويان را در اختیار 
جرياني قرارداد ك��ه از نظر فرهنگي هیچ علق��ه اي به جريان 
فرهنگي ايراني و اسالمي نداشتند. حاال يك سؤال! جناب دكتر 
سرسنگي اين ما هم هستیم كه 20 سال است تريبون داريم يا 
شمايید كه با خوابیدن وسط لحاف و جفت كردن كفش اصحاب 
قدرت در قدرت هستید؟!« به نظر مي رسد بررسي نقش مديران 

دانشگاه تهران در اين غائله قابل تأمل باشد. 

  گزارش

روحاني: ايران بزرگ تر از آن است 
که کسي بتواند آن را تهديد کند

رئيس جمهور در ديدار صميمي با علما و فرهيختگان اهل س�نت 
سراسر كشور تأكيد كرد: ايران و ملت ايران بزرگ تر و با عظمت تر 
از آن است كه كس�ي بتواند آن را تهديد كند. ان شاءاهلل با عزت و 
سربلندي و شكست دشمنان از اين مرحله سخت عبور خواهيم كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، حسن روحاني 
ش��امگاه دوش��نبه در ديدار صمیمي با علما و فرهیختگان اهل سنت 
سراسر كشور تأكید كرد: انقالب اسالمي ايران مربوط به مذهب خاصي 
نیس��ت و همه مردم ايران و همه مذاهب در صحن��ه انقالب حضور و 
مشاركت فعال و گسترده داشتند و همه اينها صاحب كشور و انقالب 

هستند. 
رئیس جمهور تصريح كرد: بارها صراحتاً اعالم كرده ام كه مبناي دولت 
اين اس��ت كه همه عزيزان از اقوام و مذاهب مختل��ف عزت و كرامت 
اسالمي و جايگاه اجتماعي ش��ان محفوظ بماند و با روحیه برادري در 
اداره امور كشور حضور و مشاركت فعال داش��ته باشند و اين موضوع 
تصمیم اين دولت و نظام است. رئیس جمهور ادامه داد: در استان هاي 
مرزي اهل سنت از آغاز پیروزي انقالب تا كنون همیشه مرزداران باوفاي 
نظام اسالمي ايران بودند و از اين به بعد نیز خواهند بود. روحاني تصريح 
كرد: آباداني ايران، خدمت به مردم حس برادري و استفاده از همه اعم 
از شیعه و سني براي اداره كشور اراده ماست و اين نشانه رعايت حقوق 

شهروندي مردم ايران است. 
روحاني در بخش پاياني س��خنان خود با تأكید بر اينكه امروز ش��اهد 
تهديدهاي متنوع از سوي دشمنان هستیم، گفت: ايران و ملت ايران 
بزرگ تر و با عظمت تر از آن اس��ت كه كس��ي بتواند آن را تهديد كند. 
ان شاءاهلل با عزت و سربلندي و شكست دشمنان از اين مرحله سخت 

عبور خواهیم كرد. 

مطهری: بايد با کسی که به قانون دانشگاه 
احترام نمی گذارد برخورد شود 

ب�ه  اش�اره  ب�ا  اس�المي  ش�وراي  مجل�س  رئي�س  ناي�ب 
حواش�ي ايج�اد ش�ده در دانش�گاه ته�ران و ب�ي حرمت�ي ب�ه 
مس�ائل دين�ي گف�ت: نباي�د ب�ه بهان�ه مش�كالت معيش�تي 
و اقتص�ادي، مس�ائل دين�ي و فرهنگ�ي را تعطي�ل كني�م. 
به گزارش مهر، نصراهلل پژمانفر در جلسه علني ديروز مجلس شوراي 
اس��المي طي تذكري ش��فاهي گفت: »روز گذش��ته )دوشنبه( در 
دانش��گاه تهران و در ماه مبارك رمضان اتفاقاتي صورت گرفت كه 
به ارزش هاي اسالمي بي حرمتي شد. متأس��فانه معاونت فرهنگي 
دانشگاه توجهي به اين مس��ئله نكرد، در حالي كه بايد با كساني كه 
پرده دری مي كنند، برخورد جدي شود.« عضو فراكسیون نمايندگان 
واليي مجلس با تأكید بر اينكه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي بايد  
براي بررسي اين موضوع تشكیل جلسه دهد، اظهار داشت: »قبول 
داريم كه اقتصاد و تورم مس��ائل مهم امروز كش��ور است اما دين و 
اعتقادات مردم هم بايد مورد توجه قرار گیرد و نبايد به مسائل ديني 

ما هتك حرمت شود .«
علي مطهري كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكر 
گفت: »ما نبايد به بهانه مسائل معیشتي و اقتصادي مسائل ديني و 
فرهنگي را تعطیل كنیم و الزم است كمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس به حواشي ايجاد شده در دانشگاه تهران ورود كند.«
 نايب رئیس مجلس شوراي اسالمي بیان كرد: »هر دانشگاهي بايد 
آيین نامه اي براي نوع پوشش داشته باشد و به كسي كه به اين قوانین 

توجه نكند، برخورد شود .«

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس: 
اتفاقات امارات، شیطنت اسرائیلی هاست

س�خنگوي هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�المي گف�ت: 
اتفاقات�ي ك�ه در ام�ارات رخ داده، ش�يطنت اسرائيلی هاس�ت 
و نظ�ر نظ�ام هم�ان نظ�ري اس�ت ك�ه وزارت خارج�ه ب�ه 
اس�ت.  ك�رده  مط�رح  كش�ور  رس�مي  دس�تگاه   عن�وان 
به گزارش ايرنا، بهروز نعمتي در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس 
شوراي اسالمي گفت: »در جلسه غيرعلني در مورد اتفاقاتي كه در 
امارات افتاده مباحثي مطرح ش�د و احساس مي شود اين اتفاقات 
شيطنت اس�رائيلي ها باش�د و نظر نظام هم همان نظري است كه 
وزارت خارجه به عنوان دستگاه رسمي كشور مطرح كرده است .«

در پي وقوع س��انحه ب��راي چن��د كش��تي در درياي عم��ان در روز 
يك شنبه 22 ارديبهشت، سخنگوي وزارت امور خارجه اين اتفاقات 
را نگران كننده و تأسفبار دانس��ت و خواهان روشن شدن ابعاد دقیق 
اين حادثه شد. موسوي با اشاره به تأثیر منفي اين حوادث بر سالمت 
كش��تیراني و امنیت عبور و مرور دريايي نسبت به هرگونه دسیسه از 
سوي بدخواهان جهت برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه هشدار داد 
و خواهان هوشیاري كشورهاي منطقه نسبت به هرگونه ماجراجويي 

از سوي عوامل خارجي شد. 
سخنگوي هیئت رئیسه مجلس تصريح كرد: مسائل هسته ای، برجام 
و اقداماتي كه اروپايي ها بايد در بازه زماني 60 روز ضرب االجل انجام 
دهند، از ديگر موضوعات مطرح شده در نشست غیرعلني نمايندگان 
بود. ضمن اينكه امروز پیگیري هايي كه تیم وزارت خارجه و دستگاه 

ديپلماسي كشور داشتند، بررسي شد. 

با اشاره به مفاد قانون جديد انتخابات عنوان شد
حبس و شالق 

در انتظار مرتكبان خريد و فروش رأی
عض�و كميس�يون ام�ور داخل�ي كش�ور در مجل�س گف�ت: 
افرادي ك�ه مرتكب خري�د و فروش رأی ش�وند براس�اس قانون 
جدي�د انتخاب�ات بايد متحم�ل مجازات حبس و ش�الق ش�وند. 
محمد محمودي شاه نشین، در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت،  بیان 
كرد: اگر مصوبه مجلس تا ۹ خردادماه توس��ط ش��وراي نگهبان تأيید 
شود تبديل به قانون مي شود و انتخابات 2 اس��فندماه با قانون جديد 

اجرا مي شود.
 وي در خصوص نگراني هايي كه در خصوص اجراي قانون جديد وجود 
دارد، افزود: اين قانون مربوط به رويكردهاي انتخاباتي است و به افراد 
كاري ندارد، شفاف سازي در مورد برخي بندها مانند مدارك تحصیلي، 
استعفاي كانديداها، نحوه هزينه كرد شده است و براي همه كانديداها 
يكسان است.  محمودي شاه نشین ادامه داد: در قوانین قبلي اگر كسي 
مرتكب جرم��ي در انتخابات مي ش��د و خريد و فروش رأی را ش��اهد 
بوديم، آراي آن حوزه ابطال مي شد، اما اكنون جرم خريد و فروش رأی 
را تحمل زندان و شالق در نظر گرفته اند، با اين شرايط كسي به سراغ 
خريد رأی نمي رود. نماينده مردم ش��هريار، قدس و مالرد در مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: براي اكثر تخلفات انتخاباتي، جريمه نقدي، 
زندان، محرومیت هاي انتخاباتي و شالق در نظر گرفته شده است كه به 

سالم سازی كمك مي كند. 
عضو كمیسیون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس بیان كرد: موضوع 
استاني شدن انتخابات و تناسبي شدن انتخابات شامل همه مي شود و 
اينگونه نیست كه براي يك عده تهديد و براي برخي ديگر فرصت باشد 
بلكه براي همه يكسان اس��ت ضمناً براي همه افراد فرصت شركت در 

انتخابات را مي دهد. 
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      ايسنا: وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران به  مناسبت يوم النكبه 
)سالگرد اشغال سرزمین فلسطین/ ۱۴ مي ۱۹۴8( در بیانیه اي نوشت: در 
يوم النكبه موجوديتي نامشروع به نام رژيم صهیونیستي با حمايت امريكا، با 
اشغال سرزمین فلسطین متولد شد و با جنگ و جنايت و اشغالگري تداوم 
يافت و امروز به عامل اساسي ايجاد تمام بحران هاي منطقه اي و تهديدكننده 

واقعي صلح و امنیت بین المللي تبديل شده است. 
      ايرنا: انتخابات هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي براي سال چهارم 

مجلس دهم، يك شنبه پنجم خرداد ماه برگزار مي شود. 
      فارس: محمدصادق كوشكي، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران در 
خصوص ماجراي روز يك شنبه اين دانش��گاه گفت: اين سناريو از سوي 
اعضاي جبهه منحله مشاركت و بخش افراطي اصالحات چیده شد، آنها 

مي خواهند با اين اقدامات احساسات طرف مقابل خود را تحريك كنند. 

      هسته ای

س�خنگوي س�ازمان انرژي اتمي با بيان اينكه اگر اروپا موضوع 
هس�ته اي را ب�ه ش�وراي امنيت بب�رد، برج�ام از بي�ن خواهد 
رف�ت، گف�ت: چنانچ�ه اروپايي ها ب�راي حف�ظ برج�ام كاري 
نكنند به غني س�ازي اوراني�وم پي�ش از تواف�ق بازمي گرديم. 
به گزارش ايسنا، بهروز كمالوندي، سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي 
ايران در گفت وگو با شبكه پرس تي وي درباره اظهارات حسن روحاني، 
رئیس جمهور كشورمان مبني بر كاهش تعهدات برجامي ايران اظهار 
داشت: ما طي يك بازه زماني 60 روزه، برخي از تعهدات خود در برجام 
را به حالت تعلیق درمي آوريم و اين فرصت را به كش��ورهاي اروپايي 
مي دهیم تا به تعهدات خود برگردند. در واقع، از اين طريق سعي داريم 
تا عالوه بر رفع تحريم ها، به ثمرات برجام كه تاكنون محقق نشده است، 

دست يابیم. 
وي در خصوص اقدام اتحاديه اروپا مبني ب��ر رد مهلت 60 روزه ايران 
گفت: ايران حداقل يك سال صبر كرد تا ببیند كشورهاي اروپايي چه 
واكنشي را در قبال خروج امريكا از برجام در دستور كار قرار مي دهند. 
آنها در اين مدت، وعده های زيادي دادند ام��ا در عمل و در خصوص 
مواردي همچون س��ازوكار مالي SPV و يا اينستكس عزم جدي از 
طرف اروپايي ها مشاهده نشد. آنچه ما به دنبال آن هستیم، چیزي جز 
برداشته شدن تحريم ها نیست و متأسفانه طي اين مدت، اقدامي جدي 

از سوي غربي ها در اين زمینه انجام نگرفت. 
كمالوندي افزود: از اين رو، فكر مي كنیم كه اكنون زمان آن رسیده تا 

اروپايي ها اقدامي انجام دهند كه نشان دهند خواهان تغییر اين وضعیت 
هستند و اين پنجره اي است كه در برابر اروپايي ها قرار گرفته و نبايد آن 
را يك ضرب االجل تعبیر كرد. ما به طور داوطلبانه به تعهدات خود در 
برجام پايبند بوده ايم اما آنها به تعهدات خود عمل نكرده اند. درواقع، ما 
براي مدت زمان 60 روز اقداماتي را كه كشورهايي اروپايي در اين زمینه 
انجام خواهند داد، مورد ارزيابي ق��رار مي دهیم و در آن زمان تصمیم 
خواهیم گرفت كه آيا به پايبندي داوطلبانه خود به برخي از تعهدات 

ادامه دهیم يا خیر. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه اقدامات اروپايي ها براي حفظ 
برجام از قبیل راه اندازي اينستكس را ناكافي و فاقد كارايي دانست و 
گفت: ما بايد میان توانايي و تمايل اروپايي ها، تمايز قائل شويم. فكر 
مي كنم كه آنها تمايل دارند كارهايي را انجام دهند اما قادر به انجام آن 
نیستند. از اين جهت، زمان بیشتري به آنها داده ايم تا مشخص شود كه 
آيا مي توانند راهي را براي حل اين مسئله پیدا كنند يا خیر. در واقع، 
بیش از يك سال است كه منتظريم اقدامي جدي را از سوي اروپايي ها 
به منظور باز كردن راه هايي پیش روي تج��ارت ايران در زمینه هايي 
همچون فروش نف��ت، خريد و ف��روش كاال و رواب��ط بانكي ببینیم. 
سازوكارهاي اينستكس و SPV نشان دادند كه اروپايي ها با توجه به 
توان شان كارهايي را انجام دادند و به همین دلیل نیز ما اين مكانیسم ها 
را پذيرفتیم تا ببینیم كه آيا مي توانند راهي را براي تجارت عادي میان 

ايران و ديگر كشورها باز كند يا خیر. 

وي تأكید كرد كه اما حداقل تا به امروز اين دو سازوكار عملي نشدند و 
ديگر نمي توان منتظر ماند. اگر اروپايي ها مي خواهند كاري انجام دهند، 

بهتر است قبل از دير شدن دست به كار شوند. 
بهروز كمالوندي خاطرنش��ان كرد: اگر اتحاديه اروپا، اين مسئله را به 
ش��وراي امنیت ببرد، در واقع اين معاهده از بی��ن خواهد رفت و فكر 
نمي كنم كه ديگر اين معاهده پا برجا بماند. جمهوري اسالمي ايران 
قطعاً اقدامات جدي و محكمي را براي احق��اق حق ملت خود انجام 
خواهد داد و هر واكنشي محتمل است. اين واكنش ممكن است خروج 
از برجام و يا هر چیز ديگري باشد. بنابراين، اين مسئله بايد میان سران 

كشورهاي عضو حل شود. 
كمالوندي با اش��اره به سیاس��ت هاي عادالنه و هم��كاري نزديكي 
كه كش��ورهاي چین و روس��یه با ايران در زمینه ه��اي مختلف در 
پیش گرفته اند، بیان كرد: چین و روس��یه هر ك��دام به نوبه خود به 
تعهدات شان پايبند بودند. درخصوص كشور چین بايد بگويم كه آنها 
تحت شديدترين فشارها از سوي امريكا هستند كه با وجود تمامي 
اين فش��ارها، حداكثر تالش خود را براي پايبندي به تعهدات خود 
درباره مسائل مربوط به پروژه هسته اي به كار بسته اند. با اين حال، 
چیني ها بخشي از سیستم بانكي بین المللي هستند كه كار را براي 
آنها جهت تجارت با ايران سخت مي كند، اما با وجود تالش چیني ها، 
راه هاي جايگزين ديگري همانند استفاده از ارز جايگزين همانند يوان 

مي تواند مفید واقع شود. 

سخنگوي سازمان انرژي اتمي به اروپا هشدار داد

برجام با ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت خواهد مرد

 نقش معاون فرهنگي دانشگاه تهران در غائله دوشنبه

سهيل صحرانورد |فارس

مناظره روحانی با رئیس جمهور
ادامه از صفحه يک 

همه نخبگان كشور نیز در خدمت شما هستند. اگر دولت كارآمد باشد 
با تیتر يك سايت يا روزنامه نمی تواند زمینگیر شود و به محاق برود. زيرا 
همان ملتی كه شما را برگزيدند ش��عور تحلیل ادامه مسیر را هم دارند. 
امروز و در شرايط فعلی و سخت كشور همه شما را می فهمند، كسی در 
حال حاضر از شما توسعه نمی خواهد. عقالنیت را با جسارت توأم كنید، 
در روشنفكری را ببنديد و 25 قلم كاالی اساسی مورد نیاز ملت را برای 
پیشگیری از له شدن مستضعفین در اختیار دولت قرار دهید. اين توقع 
زيادی از دولت نیس��ت زيرا دولت بزرگ ترين س��رمايه دار كشور است. 
از تجربه گذش��تگان اس��تفاده كنید و تاريخ را مانند اصالح طلبان ثبت 
نفرمايید. تا خاتمی رئیس جمهور بود می گفتند تداركاتچی است، االن كه 
سال ها از آن گذشته است وی را منشأ تحول و جلوگیری از جنگ، ايجاد 
شوراهای اسالمی و... می دانند و اين تعارضات با هم در اذهان می نشیند.

مشاهده كرديد كه اين هفته  كه از الك دفاعی بیرون آمديد، اروپا به چه 
تكاپويی افتاده است. وزير خارجه امريكا فی البداهه تغییر مسیر سفر 
می دهد. بیشتر  كلمه تكراری مقامات امريكا عدم درگیری با ايران است. 
برای اين سطح مبارزه برای تأمین منافع ملی به پیش برويد. همه اركان 
كشور امروز در اختیار تدابیر شماست. همانگونه كه در سیل اين گونه 
عمل كردند، در تحريم و دور زدن تحريم نیز در كنار شما هستند. اما 

مسئولیت محوری با دولت است.


