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    ضرغامي: در سيماي رهبر انقالب، همان واليت فقيهي را ديدم كه 

امام سفارش آن را مي كردند 
سيدعزت اهلل ضرغامي عضو ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي و عضو ش��وراي عالي فض��اي مجازي در 
توئيتر خود، از ديدار سه شنبه شب کارگزاران نظام 

با مقام معظم رهبري نوشت:
»ديشب در سيماي رهبر انقالب، همان واليت فقيهي را ديدم که امام سفارش 
آن را مي کردن��د. دل ها را گ��رم و همه را ب��ه خط کردن��د. رئيس جمهور هم 

پيشنهاداتي دادند که قرار شد به آن عمل کنند!« 
----------------------------------------------------------

    ظريف حوادث اخير در منطقه را نقشه تيم»ب« دانست
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان با انتشار پيامي در توئيتر تأکيد 
کرد: دليل ب��روز اتفاقات اخير منطقه اين اس��ت که جنگ طلبان موس��وم به 
تيم»ب«  در حال اجراي توطئه هاي طراحي شده توسط جان بولتون مشاور 

امنيت ملي امريكا هستند. 
ظريف در اين پيام توئيتري خاطرنش��ان س��اخت: »ح��وادث را من در چند 
گفت وگو در ماه آوريل، پيش بيني کردم، نه به اين دليل که من يك نابغه هستم 
بلكه به اين دليل که تيم»ب«، چنين گستاخانه از نسخه جان بولتون پيروي 
مي کند. به هر حال، نيمي از تيم»ب«، ش��رکاي جرم جن��گ فاجعه بار عراق 

بودند. يادآوري آشكار.«
وزير امور خارجه کشورمان همچنين در پيام توئيتري ديگري در خصوص سفر 
منطقه اي اخير خود نوشت: »در ترکمنستان و هند مذاکرات بسيار خوبي داشتم. 
منفعت واقعي امنيت ملي آنهايي که خود در اين منطقه شكننده زندگي مي کنند 
در ترويج صلح، ثبات، همكاري و پيوند است. ايران کماکان در دسترس ترين، 

مؤثرترين، پايدارترين و امن ترين شريك است.«
----------------------------------------------------------

    توئيت كدخدايي درباره استاني شدن انتخابات
عباس��علي کدخدايي س��خنگوي ش��وراي نگهبان در توئيتي اظهار داشت: 
کليات طرح اس��تاني شدن انتخابات قابل قبول اس��ت اما شيوه هاي اجرايي 

آن ابهاماتي دارد. 
وي همچنين تأکيد کرد: در مواردي حقوق رأي دهندگان و نامزدها ناديده گرفته 

شده و ناقض عدالت انتخاباتي است. 
----------------------------------------------------------

    چرا مسئوالن براي حل مشكالت اقتصادي فكري نمي كنند؟
حجت اهلل عبدالملكي تحليلگر مس��ائل اقتصادي در توئيتر درباره مش��كالت 

اقتصادي کشور، نوشت:
اگر از نظر آنها وضعيت موجود همان مطلوب باشد چه؟

چند برابر کردن نقدينگي و تمرکز آن در دست گروهي محدود!
بي تفاوتي در برابر رکود توليد!

و در نهايت رها کردن بازار!
و اين است معناي ليبراليسم مورد نظر بزرگواران!

نهاونديان در حاشيه جلسه دولت: 

اليحه جامع شفافيت در دولت نهايي شد 
اليحه جامع شفافيت ديروز در نشست هيئت دولت با حدود ۴5ماده 
نهايي و در روزهاي آينده تقديم مجلس ش�وراي اسالمي خواهد شد. 
به گزارش مهر،  محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس جمهور روز گذش��ته 
در حاشيه نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اليحه جامع 
شفافيت در جلسه هيئت دولت همچون دو سه جلسه گذشته مطرح و نهايي 
شد. وي گفت: براي مقابله ريشه اي با فساد، تأمين حقوق عمومي مردم و اطالع 
يافتن از آنچه به حق و تكليف مربوط مي شود، افزايش سرمايه اجتماعي، اعتماد 
عمومي و مش��ارکت اجتماعي، بايد دسترس��ي مردم را به اطالعات به صورت 

حداکثري تأمين کنيم. 
نهاونديان افزود: در اين خصوص س��ه محور مورد تأکيد قرار گرفت؛ اول آنكه 
مردم حق دارند نسبت به آنچه به اداره امور عمومي مربوط مي شود به خصوص 
بيت المال اطالع داشته باشند، دوم اينكه هر ش��هروندي حق دارد به مسائل 
مربوط ب��ه خودش و تصميم گيري هايي که در مورد آن مي ش��ود دسترس��ي 
داشته باشد و سوم اينكه تكليفي که همه دستگاه ها نسبت به حراست اطالعات 

خصوصي افراد دارند. 
معاون اقتصادي رئيس جمهور بيان کرد: به صورت جامع به اين اليحه نگاه شده 
است. همه مؤسسات حاکميتي در قواي مقننه، مجريه و قضائيه تحت شمول 
اين اليحه هس��تند، حتي نهادهاي مؤسس��ات خصوصي که عهده دار وظايف 

عمومي هستند نيز تحت شمول اين قانون قرار گرفتند. 
وي ادامه داد: همه موسس��اتي که فعاليت اقتصادي مي کنن��د، بايد اطالعات و 
مش��خصات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي، امالك و مس��تغالت، دارايي ها و 

درآمدهايشان را اطالع رساني عمومي کنند. 
نهاونديان گفت: ش��مول و فراگيري اين قانون در حوزه سياسي و اجتماعي به 
اندازه حوزه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگي و اجتماعي 
هم فصلي براي اين مهم وجود دارد. براي نظارت و راهبري اين کار يك شوراي 

نظارت بر فعاليت در نظر گرفته شده است که جريان امور را هدايت مي کند.
معاون اقتصادي رئيس جمهور بيان کرد: ما اميدوار هس��تيم در اين اليحه که 
حدود ۴۵ماده دارد و با نظرخواهي از صاحبنظران در حوزه هاي مختلف تهيه و 
تدوين شده و شكر خدا امروز)ديروز( در جلسه هيئت دولت نهايي شد، يك گام 
بلند هم در تأمين عدالت و هم در تأمين فضاي رقابتي برداشته شود. همچنين 

ان شاءاهلل منجر به افزايش اعتماد عمومي و مشارکت اجتماعي شود. 
وي در پايان خاطرنشان کرد: اليحه جامع شفافيت ديروز در نشست هيئت دولت 
نهايي و در روزهاي آينده تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد شد. اميدواريم 
در آنجا هم با توجه به اهميت و حساسيت موضوع اگر در اولويت قرار بگيرد در 

ماه هاي آينده شاهد تصويب و اجرايي شدن آن باشيم. 
----------------------------------------------------------
گرد و خاك امريكا براي گرفتن امتياز است 

رئيس كميته هس�ته اي مجلس با اش�اره به 
حضور ناو امريكا در خليج فارس گفت: اين 
اقدام�ات صرفاً گرد و خاك هاي سياس�ي و 
تهديدات امريكا براي اخذ امتياز است و قطعًا 
امريكايي ها دس�ت به اين اق�دام نمي زنند. 
به گزارش مهر،  حجت االسالم مجتبي ذوالنور 
با اشاره به حضور ناو امريكايي در خليج فارس، 
گفت: قطعاً امريكا چنين ريس��كي نمي کند 
که با ايران وارد جنگ نظامي شود چراکه ما 
بازدارندگي خود را باال برده و فرمول سود و هزينه را به ضرر امريكا تغيير داده ايم. 
وي تأکيد کرد: قطعاً اگر امريكا عليه ايران حمله نظامي کند، اين اقدام بي پاسخ 
نمي ماند و بيش از آنكه به ايران ضربه بزنند، از طرف ما ضربه خواهند خورد. رئيس 
کميته هسته اي کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه دوران بزن در رو تمام شده است، گفت: بيانات رهبر معظم 
انقالب بر اساس اطالعات پشت پرده و توانمندي هاي نظامي و دفاعي کشور است. 
ذوالنور تصريح کرد: ما شروع کننده جنگ نيستيم و عالقه اي به جنگ نداريم و 

توان خود را به کار مي گيريم که جنگي اتفاق نيفتد. 
وي خاطرنش��ان کرد: با توجه به هزينه اي که براي ش��روع جنگ براي دشمن 
درست کرده ايم، قطعاً آنان هم دست به اين کار نخواهند زد و اين اقدامات صرفاً 
گرد و خاك سياسي و تهديداتي براي گرفتن امتياز است و همه اطمينان داشته 

باشند که جنگ نظامي ميان ايران و امريكا رخ نخواهد داد.

اصالح طلب��ان بازي جدي��دي را ش��روع کرده اند؛ 
يك بازي در امت��داد موض��ع »نمي گذارند دولت 
کار کند«؛ موضعي که از دوران رياس��ت جمهوري 
محمد خاتمي همواره داشته اند و به خوبي مي دانند 
که بي اثر اس��ت و براي همين تالش کرده اند آن را 
تندتر پيش ببرند و در مرحله بعدي بازي با دعوت 
روحاني به کناره گيري از مقام رياست جمهوري آن 
را به مبارزه منفي با نظام تبديل کنند؛ موضعي که 
اگر منتقدان روحاني گرفته بودند، صداي اعتراض 
دولت بلند مي شد اما اکنون که »دعوت به استعفا« از 
اردوگاه اصالح طلبي حاميان روحاني بلند مي شود، 
دولت ترجيح مي دهد با سكوت بگذرد، شايد چون 
روحاني هم مي داند اين بازي به استعفا نمي رسد و 
هدف از آن، نه استعفاي رئيس جمهور بلكه فشار بر 
نظام است تا به خواسته هاي اصالح طلبان تندرو تن 
دهد و مهم تر از همه آنكه، روحاني مي داند »اختيار 
ندارم« و »نمي گذارند کار کنم« هم خود بخش��ي 
از اين بازي اس��ت و اگر اس��تعفا کند، ممكن است 
رئيس جمهور بعدي با عملكرد خود به خوبي بطالن 

اين بازي کذايي را ثابت کند. 
  پازل هاي فشار بر حاكميت

سعيد حجاريان آخرين نفر از اردوگاه اصالح طلبي 
اس��ت که از روحاني خواس��ته اس��تعفا کند. او در 
هفته نامه ص��دا طي يادداش��تي با عن��وان »کدام 
اصالح طلبي؟ کدام بقا؟« به ش��رح يادداشت قبلي 
خود با عنوان »اصالح طلبي و مسئله بقا« پرداخته 
اس��ت و توضيحات��ي را درباره ماجراي مش��ارکت 
مش��روط در انتخابات ارائ��ه و اصلي ترين جمالت 
يادداشت خود را در قالب اين کلمات بيان مي کند: 
»البته در اين ميان، وجود و کارکرد پارلمان به دليل 
تناقضات و تعارضات يا به  تعبيري ديگر، »حاکميت 
دوگانه« به طور جدي محل پرسش قرار گرفته است 
و شايد، تمهيد »حاکميت يگانه« و پايان دادن به اين 
معضل، از معبر استعفاي رئيس جمهور و برگزاري 
همزمان دو انتخابات در اسفندماه سال جاري بگذرد 
تا نتيجتاً، مجلس و دولتي همسو با رؤساي همسوتر 

بر مصدر امور قرار بگيرند.«
جمالت سعيد حجاريان صراحتاً از حاکميت دوگانه 
مي گويد و همچون يك مب��ارزه منفي مي ماند که 
مي گويد حاال که نمي گذاريد ما کار کنيم، همه اش 
تقديم شما! در اين رويكرد خدمت رساني به مردم 
و تالش براي پيشرفت کش��ور به يك جنگ قدرت 

تنزل داده مي شود. 
ولي اهلل ش��جاع پوريان از نماين��دگان چپ ادوار 
مجلس هم طي يادداش��تي در شماره سه شنبه 
روزنامه همدلي با اش��اره به نوش��ته اخير سعيد 
حجاريان مي نويسد: »در شرايط فعلي دو راه حل، 
پيش روي روحاني قرار دارد؛ اول اينكه بر اساس 
ديدگاه س��عيد حجاري��ان مبني بر اس��تعفاي 

روحاني و انتخاب رئيس جمه��ور جديد در دوم 
اسفند همزمان با انتخابات مجلس، زمينه براي 
رئيس جمهوري آينده فراهم شود تا دولت جديد 
با قرابت بيشتر با بدنه اصلي حاکميت فعاليت خود 
را آغاز کند يا اينكه روحاني مسئوليت خود را در 
شرايط فعلي امروز مشخص کند و اگر قرار است 
دولت هزينه ايستادگي در برابر زورگويي امريكا را 
بدهد، ساير ارکان و قوا که در اين تصميم موافق 
هستند، در پيامدهاي آن شريك و سهيم باشند. 
وقتي دکتر روحاني ۱۹بار درخواست مالقات با 
دولتمردان امريكايي را به خاطر تصميم حاکميت 
رد مي کند، شايس��ته نيست ش��رايط اقتصادي 
امروز کشور را صرفاً به دولت نسبت داد و از زير بار 

مسئوليت و پاسخگويي شانه خالي کرد.«
او در ادامه مدعي مي ش��ود: »دکت��ر روحاني فاقد 
اختيارات الزم براي هر گونه تغييرات در س��طوح 
کالن اس��ت و بس��ياري از مطالباتي که اين روزها 
نسبت به دولت مطرح مي ش��ود، اصوالً در حيطه 
اختيارات روحاني و هيچ رئيس جمهوري نيست و 
با علم به چنين س��اختار و شرايطي بايد اين روزها 
بهترين تدابير براي ايجاد آرامش در فضاي سياسي 

و اقتصادي کشور به کار گرفته شود.«
محمد خاتمي هم پيش از اي��ن چنين موضعي را 

مطرح کرده  بود. اسفند ۹7 رئيس دولت اصالحات 
در جمع تعدادی از نمايندگان عضو فراکسيون اميد 
درباره تأثيرپذيري خودش در انتخابات پيش  روي 
مجلس شوراي اس��المي و رياست جمهوري گفته 
بود که »اعتماد مردم به حرف هايش بسيار کم شده 
است و ديگر نبايد از او انتظار داشته باشند که مردم 

را به رأي دادن منتخبي خاص دعوت کند.« 
او با انتقاد از وضعيت سياس��ي و اقتصادي کش��ور 
گفته بود: »ديگر خيلي سخت اس��ت که به مردم 
بگوييم بياييد رأي بدهيد. فكر مي کنيد در انتخابات 
آينده مردم به حرف ما پاي صندوق  مي آيند؟ بعيد 
مي دانم، مگر اينكه در يك س��ال آينده تحولي رخ 

دهد.« 
علي صوفي وزير تعاون دولت اصالحات در همين 
رابطه و پيرامون تحليل هايي که از سخنان رئيس 
دولت اصالحات در رس��انه هاي مختلف برداشت 
شده است و اينكه نظر وي درباره مشكالت موجود 
و عملكرد دولت در مقابل آن چيست، عنوان کرده 
است: »خاتمي معتقد است اگر دولت موانعي در کار 
خود حس مي کند، بايد اين مشكالت را با جديت 
پيگيري کند يا آن را با م��ردم در ميان بگذارد. اگر 
اين موارد به نيروهاي باالدس��تي مربوط اس��ت يا 
قواي ديگر بايد رئيس جمهور تعيين تكليف کند. 

اگر نمي تواند موانع را برطرف کند، کنار بكشد.« وي 
در پاسخ به اينكه »يعني خاتمي به روحاني گفته 
اگر نمي تواند، از رياس��ت جمهوري استعفا کند؟« 
تأکيد کرده اس��ت: » بله. من شنيده ام که خاتمي 
به روحاني گفته اگر نمي تواند، از رياست جمهوري 
استعفا و شرايط خود را مطرح کند و اگر امكانپذير 

نيست، اجازه گرفته و کناره گيري کند.«
   مبارزه منفي با نظام

اصالح طلب��ان نمي خواهند مس��ئوليت عملكرد 
دولت روحاني را بر عهده بگيرند. سطح محبوبيت 
روحاني پايين آمده و اوضاع معيشتي مردم سخت 
شده است. اصالح طلبان در دو انتخابات ۹2 و ۹6 
و در طول اين پنج س��ال آنقدر حتي از اشتباهات 
حسن روحاني و دولتمردانش حمايت کرده اند که 
حاال نمي شود به راحتي بگويند مسئوليت دولت 
با ما نيست و آنچنان که برخي شان صريحاً اذعان 
کرده اند»مردم اين را از آنها نمي پذيرند« لذا تالش 
مي کنند از دولت پنهان بگوين��د و از اينكه اجازه 
نمي دهند دولت کار کند و اختيارات رئيس جمهور 

کم است و... 
شايد روحاني هم از اين بازي اس��تقبال کند؛ چه 
آنكه او هم عالقه مند است براي ناکارآمدي دولتش 
بهانه بتراش��د، بنابراين روحاني ه��م همين هفته 

اخير از اختي��ارات کم دولت مي گوي��د: »وقتي از 
دولت سؤال و مطالبه اي مي شود بايد از طرف ديگر 
بررسي شود که دولت چه مقدار در حوزه هاي مورد 
سؤال داراي اختيار بوده است، به طور مثال اگر در 
خصوص سياست خارجي، فرهنگ يا فضاي مجازي 
از دولت سؤال و مطالبه اي مي شود، بايد ببينيم که 
دولت چقدر در اين حوزه ها اختيار دارد. بايد در حد 
توان و در حوزه اختي��ارات رئيس جمهور از دولت 

مطالبه داشت.«
اصالح طلب��ان بر طب��ل اس��تعفاي رئيس جمهور 
مي کوبند، اما در واقع امر اي��ن صرفاً يك عمليات 
رواني براي تح��ت تاثير قرار دادن اف��كار عمومي 
اس��ت تا بگويند چقدر دولت بي اختيار ش��ده که 
ترجيح مي دهد کنار برود. آنه��ا تالش مي کنند با 
تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي، بر نظام فش��ار 
وارد کنند و از آن س��و با چانه زني در سطوح باالي 
حاکميت حرف خود را پي��ش برند )همان تئوري 
معروف حجاريان، فشار از پايين، چانه زني در باال(. 
اينگونه هم خود را از اتهام ناکارآمدي و حمايت از 
دولتي ضعي��ف مي رهانند و هم موض��ع خود را بر 

کرسي مي نشانند. 
   تالش نافرجام 

مبارزه منفي اصالح طلبان البته راه به جايي نخواهد 
برد. دعوت به اس��تعفا که بمان��د، در دولت قبلي 
رئيس جمهور روزهايي را ب��ه خانه رفت و در محل 
کار حاضر نش��د تا حرفش پذيرفته ش��ود و نشد. 
نظام را نمي شود اينگونه تهديد کرد و تحت فشار 
قرار داد تا حاضر به پذيرش مذاکره با دولت امريكا 
شود. همه دغدغه شان هم آنچنان که از سخنانشان 
برمي آيد که ش��جاع پوريان صريحاً گفته، همين 
مذاکره اس��ت اما اوالً ي��ك بار نظام ح��رف دولت 
روحاني را براي مذاکره پذيرفت و برجام نتيجه آن 
است که سرانجامش براي همه قابل مشاهده است 
و اين س��ناريو ديگر تكرار نخواهد شد، ثانياً دولت 
بايد بپذيرد وظيفه تأمين معيشت مردم را بر عهده 
دارد و قيمت مايحتاج مردم که روزانه باال مي رود و 
مسكن و ماشين که از کنترل خارج شده و... ربطي 
به مذاکره با غرب ندارد. ربطي به دولت پنهان هم 
ندارد و اختياراتش هم کامل در اختيار دولت است. 
خود روحاني هم هنگام انتخابات رياست جمهوري 
قسم جالله ياد کرده بود که مشكالت راه حل دارد 
و اگر نداش��ت، کانديدا نمي ش��د. در پايان سخن 
سه شنبه ش��ب رهبري را مرور کنيم: »اينكه آقاي 
رئيس جمهور بيان کردند که بايستي مديريت ها، 
برنامه ريزي ها جدي تر بشود، تغيير پيدا کند، اينها 
حرف هاي درستي است، بايد بشود و بكنند ديگر، 
اين کارها را واقعاً دنبال کنند. همان طور که بيان 
ش��د، واقعاً بروند دنبال فعاليت ج��دي در همين 

زمينه هايي که گفته شد و راه باز است.«

چرا اصالح طلبان مي  گويند روحاني كنار رود؟

بازي دعوت به استعفا براي مبارزه منفی با نظام
كبري آسوپار

   گزارش   

ي�ك مق�ام مطل�ع در س�ازمان ان�رژي اتم�ي گف�ت ك�ه 
توق�ف برخ�ي تعه�دات برجام�ي ب�ر اس�اس دس�تور 
اس�ت.  ش�ده  آغ�از  مل�ي  امني�ت  عال�ي  ش�وراي 
به گزارش »جوان« يكي از مهم ترين اقدامات ايران در مقابل بدعهدي 
اروپايي ها و همچنين خروج يكجانبه امريكا از برجام، بي اعتبار کردن 
برخي تعهدات برجامي بود. ايران در قالب برجام تعهدات گسترده اي 
را تقبل کرده است که برخي از آنها در چارچوب ان. پي. تي و برخي 
ديگر در قالب اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي اس��ت، با اين حال 
برخي ديگر از محدوديت ها فراتر از تمام اين موارد و شامل تعهداتي 
است که بخشي از فعاليت هاي هسته ای ايران را به صورت بنيادين 
محدود مي کند. اين محدوديت ها شامل محدوديت در درصد ميزان 
غني سازي، محدوديت در تعدد مكان هاي غني سازي و همچنين 

حجم مواد ذخيره شده غني شده است. 
در اين بين اولين اقدام ايران در مقابل عهدشكني غربي ها لغو همين 
محدوديت بود، البته اين اقدام در قدم اول بسيار ماليم بود و شامل 
موارد خاصي نمي ش��د چراکه ايران قصد داش��ت مهلتي ديگر به 

کشورهاي اروپايي براي کاهش تعهدات خود بدهد. 
محدوديت هايي که ايران در قدم اول قص��د لغو آنها را دارد، عماًل 
به وس��يله عدم تمديد معافيت هاي هس��ته اي امريكا ديگر توان 
اجرايي شدن را ندارد. يك هفته قبل از شروع برجام امريكا برخي 

معافيت هاي هسته اي در چارچوب برجام را لغو کرد. 
بر اس��اس س��خنان کريس��توفر فورد معاون وزير امور خارجه 
امري��كا معافيت هايي که ب��راي ادامه هم��كاري ديگر اعضاي 
توافق هس��ته اي براي همكاري با ايران در سه سايت هسته اي 
اين کشور يعني فردو، بوش��هر و اراك صادر شده بودند، تمديد 
مي شوند اما به جاي اينكه اين معافيت ها براي ۱٨٠روز تمديد 
شوند ۹٠روز تمديد خواهند شد. دو معافيت ديگر که در زمينه 
صدور آب س��نگين به مقصد عمان و صدور مازاد بر ٣٠٠کيلو 
گرم اورانيوم غني شده در مقابل واردات اورانيوم طبيعي يا ماده 

هسته اي موسوم به کيك زرد، لغو خواهد شد.
   قدم اول ايران 

حاال چند روز پس از بيانيه روحاني به نظر مي رسد ايران گام هاي 

اجرايي را براي لغو محدوديت ها آغاز کرده است. يك مقام مطلع 
در س��ازمان انرژي اتمي گفت: اجراي برنامه هاي مربوط به توقف 
برخي تعهدات کش��ور در برجام که در بيانيه شوراي عالي امنيت 
ملي بر آن تأکيد شده آغاز گرديده است. وي خاطرنشان ساخت: 
توقف برنامه هاي مربوط به رعايت سقف توليد اورانيوم غني شده 
و همچنين توليد بدون محدوديت آب سنگين در تأسيسات اراك 
که در دوره 6٠روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تأکيد گرديده، 

برنامه هايي است که با جديت دنبال مي شود. 
اين مقام مس��ئول که نخواس��ت نام وي اعالم گردد، افزود: طي 
روزهاي جاري براي آگاهي افكار عمومي از اقدامات انجام ش��ده، 

برنامه هايي براي بازديد نمايندگان رسانه هاي گروهي از تأسيسات 
فعال در نطنز و اراك پيش بيني شده که به زودي اعالم خواهد شد. 

   ايران چه محدوديت هايي را برداشته است
مطابق توافق برج��ام ايران مجاز بود که تا س��قف ٣٠٠کيلوگرم 
اورانيوم با خلوص کم در انبارهاي خود نگهداري کند. ميزان تعيين 
شده ذخيره آب سنگين ايران هم ۱٣٠تن بود. آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در ۱۴ گزارش خود طي هزارو2٠٨ روز گذشته، تأييد 
کرده بود که ايران درباره اورانيوم غني شده به تعهد خود پايبند 
بوده است. درباره آب سنگين چند بار ايران به طور بسيار محدودي 
در حد ۱٠٠کيلوگ��رم از ميزان مجاز نگه��داري فراتر رفت اما به 

سرعت خود را با تعهد برجامي اش هماهنگ کرد. 
بحث توليد آب سنگين براي تأسيسات هسته اي ايران در اراك يكي 
از چالش برانگيز ترين موارد برجام بود که ماه ها وقت براي توافق درباره 
آن صرف شد. اين آب سنگين اجازه راه اندازي رآکتورهاي نسل جديد 
در حوزه توليد انرژي را مي دهد که کشورهاي غربي مدعي استفاده از 
آن در حوزه تسليحاتي بودند. همچنين محدود کردن ايران در حوزه 
ذخيره مواد هسته اي به ادعاي غربي ها اجازه حرکت سريع ايران را 

به سمت توليد بمب هسته اي کاهش مي دهد. 
   قدم هاي بعدي ايران چه خواهد بود

نكته اصلي در اين باره اين است که اين دو مورد قدم اول ايران در 
اين حوزه نخواهد بود و مي توان به زودي انتظار قدم هاي جدي تري 
را نيز داش��ت و اروپايی  ها باي��د به فكر اقدام��ات جدي تري براي 
حفظ برجام باشند. اگر اروپايي ها عقالنيت کافي را به کار گيرند، 
طي اين 6٠روز اقداماتي انجام خواهند داد. حداقل و آس��ان ترين 
کاري که در مقط��ع فعلي اروپا مي تواند انجام دهد اين اس��ت که 
س��هميه اي از نفت ايران را خريداري کرده و پول آن را يا از طريق 
اينستكس يا سرمايه گذاري در شرکت هاي کوچك يا انتقال کاال 
به ايران پرداخت کند. اگر اروپا هيچ اقدامي انجام ندهد و همچنان 
بخواهد تعلل کند، ايران وارد فاز دوم خواهد شد. ورود به فاز دوم 
نيز به معناي خروج ايران از برجام نيست بلكه ممكن است ايران در 
فاز دوم تا حدودي در بازرسي ها با طمأنينه و فاصله بيشتري اقدام 
کند، بنابراين ايران گام به گام و فاز به فاز پيش خواهد رفت و فاز اول 
فعاًل هشدار به اروپا را در دل خود دارد. با وجودي که مشكالت فعلي 
ايران ناشي از اقدامات تحريمي امريكاست اما اروپا نيز به تعهدات 
خود عمل نكرده است و پس از اين براي حفظ برجام بايد جديت 
نش��ان دهد، به خصوص آنكه پس از خروج دونالد ترامپ از توافق 
برجام، ايران بارها اعالم کرده بود اقدامات متقابل را در زمان مقتضي 
انجام خواهد داد اما چون تهران اميدوار به نتيجه دادن اينستكس و 

ديگر اقدامات اروپا بود، تاحدودي دست نگه داشت. 
حاال باي��د ديد آيا اروپا مي تواند در مس��ير اج��راي برجام قدم 
بلندتري بردارد يا بايد در انتظار قدم ه��اي بعدي ايران در اين 

خصوص باشيم.

يك مقام مطلع اعالم كرد

ایران لغو 2 محدودیت برجامي را اجرایی کرد
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رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: ض�رورت مديريت متمركز 
و منس�جم با هدف تصميم گيري سريع و ش�جاعانه در برابر 
فش�ارهاي امري�كا و واگ�ذاري تصدي گري ه�ا به م�ردم از 
جمل�ه محورهاي بحث نشس�ت دي�روز هيئت دول�ت بود. 
 به گزارش فارس، محمود واعظي رئيس دفتر حجت االسالم حسن 
روحاني رئيس جمهور ديروز با حضور در جمع خبرنگاران پس از 
اتمام نشس��ت هيئت دولت، گفت: بخش قاب��ل توجهي از وقت 

نشست دولت، اختصاص به اليحه شفافيت داشت. 
وي با اش��اره به اينكه بخش ديگري از محتواي نشس��ت هيئت 
دولت به سخنان رهبر معظم انقالب در ديدار شب گذشته شان با 
مسئوالن نظام اختصاص داشت، اظهار داشت: مسائل اقتصادي، 
رونق توليد و اينكه چگونه مي توانيم اش��تغال و تسهيالت براي 
س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي به وج��ود آوريم و چگونه 
مي تواني��م بنگاه هايي را که ه��م دولت و ه��م نيروهاي نظامي 

تصدي گري مي کنند به مردم واگ��ذار کنيم از جمله محورهاي 
نشست ديروز در دولت بود. 

واعظي ادامه داد: همچنين درباره بحث گردشگري صحبت کرديم 
که چگونه مي توانيم در اين شرايط، رونق گردشگري داشته باشيم 
و در مجموع وقت مان صرف اين شد که چه کنيم که دستورات 

مقام معظم رهبري با سرعت بيشتري عملياتي شود. 
وي افزود: بحثي ديگر نيز در نشست ديروز هيئت دولت انجام شد 

درباره اينكه که همان طور که در صحبت هاي ديشب )سه  شنبه 
ش��ب( رهبر معظم انقالب هم مطرح ش��د، در اين شرايط بايد 
بتوانيم با فشارهاي امريكا مقابله کنيم که بسيار مهم است که يك 
مديريت متمرکز و منسجم داشته باش��يم تا سريع و با شجاعت 
بتواند تصميم بگيرد. رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: ان شاءاهلل 
بتوانيم در جلسه بعدي درباره رونق توليد و توسعه کسب و کار در 

داخل در بخش هاي مختلف تصميمات جدي بگيريم.

واعظي اعالم كرد 

عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری در دستور کار هیئت دولت
  دولت

خبرگزاري تسنيم


