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    نشانه هاي ناسالمي سياست
مجتبي دانش طلب در توئيتي نوشته:

 در يك جامعه س��الم اصالح طلب ها و همه كساني كه 
با برجام آب از لب و لوچه ش��ان راه افتاده بود حاال بايد 
ساكت مي شدند و صدايشان در نمي آمد اما اينكه هنوز 
حرف مي زنند و حتي طلبكار هم هستند نشان مي دهد كه پررويي و وقاحت در 

جامعه ما ارزش است، از چنين جامعه اي نبايد انتظار سياستي سالم داشت. 
----------------------------------------------------------

    كاسبان جنگ
 فريد ابراهيمي در توئيتي نوشته: 

ترامپ ميگه من پاي تلفن نشستم ايرانيا بهم زنگ بزنن، اخبار مربوط به جنگ 
هم جعليه. ملت ه��م دارن با حمله ترامپ جوك ميس��ازن. بعد اصالح طلب ها 
كاليبر تفنگ و رنگ فش��نگ امريكايي ها رو هم مش��خص ك��ردن، دارن جام 
زهر آماده مي كنن. بزرگوارا! ديگه كاسبي با جنگ مشتري نداره! به فكر مغازه 

ديگه اي باشيد!
----------------------------------------------------------

    شما زبان دنيا را بلد بوديد؟
 حسين حقي در توئيتي نوشته:  شدت فاجعه كمك ۱۶ميلياردي اتحاديه اروپا 
به سيل زده هاي ايراني رو وقتي مي فهمي كه بدوني كريس رونالدو براي افطاري 

فلسطيني ها ۲۰ميليارد كمك كرده! شما زبون دنيا رو بلد بودين؟
----------------------------------------------------------

    كمپين استثنايي!
كاربری هم در توئيتي نوشته: پرويز پرس��تويي چند وقت پيش كمپين 
تحريم صداوس��يما راه انداخته بود، كمپين با س��ر خورد تو ديوار، حاال 
خودشم پس��ت گذاشته كه من هر ش��ب س��ريال برادر جان شبكه۳ رو 
مي بينم و بغض مي كنم! ظاهراً كمپين تحريم، براي تماشاي سريال هاي 

خوب يه استثنائاتي هم قائل شده!
----------------------------------------------------------

    تعطيلي شوراي عالي انقالب فرهنگي!
 رضا آزاد در توئيتي نوشته: 

ش��وراي عالي انقالب فرهنگي كه قرار بود قرارگاه فرماندهي كش��ور باشد به 
دس��تور رئيس جمهور و به دليل انتقادهاي برخي اعضا )ضرغامي و رحيم پور( 
چهار ماه است تشكيل نشده و دبير جديد هنوز يك جلسه را هم دبيري نكرده 
است! و هر روز شاهد يك مسئله فرهنگي هس��تيم، از ساسي مانكن گرفته تا 

تجمع عليه حجاب.
----------------------------------------------------------

    آفتاب پرست سياسي
 كاربري به نام ميم چه در توئيتي نوشته: علي مطهري ۱۱مهر ۹۱: دولت مقصر 

گراني ارز است، احمدي نژاد بايد عذرخواهي كند. 
علي مطهري ۱۳ارديبهشت ۹۸: مشكالت كشور مربوط به سؤمديريت نيست، 

هر دولتي با شرايط فعلي سركار بود شرايط همينطور مي شد.
ميگن آفتاب پرست زنگ زده به علي مطهري بهش گفته داداش من در مقابل 

تو هيچي نيستم.
----------------------------------------------------------

    ياد جمله امام)ره( در مورد سپاه
 مجتبي آزاد در توئيتي نوش��ته: س��پاه با صيد ترال چيني ها مبارزه ميكنه. با 
احتكارگر مبارزه ميكنه، تو خدمت رس��اني به مردم اوله. مقابل طلب ۳۰هزار 
ميليارديش از دولت ساكته. امنيت رو به ارمغان آورده. شبكه مدلينگ غربي رو 
منهدم ميكنه. طلبكار هم نيست. آيا يادآور جمله امام روح اهلل)ره( كه فرمود اگر 

سپاه نبود كشور هم نبود نيست؟
----------------------------------------------------------

    دانشمند ايرانی در زندان امريکا
كاربري به نام آقا اميرعلي در توئيتي نوشته: دكتر مسعود سليماني هشت ماه 
پيش براي سفر تحقيقاتي به  امريكا رفته و زندانيش كردن و نميذارن برگرده. 
خيلي  گشتم اما حتي يه  توئيت براي آزاديش نزدن، اما برا هر بي سروپايي كه ته 
فعاليتش وايستادن رو سكوي خيابون انقالبه و خودشو فعال مدني ميدونه، سه 

روز تشتك بازي مي كنن. 
----------------------------------------------------------

    ببينيد توتاليتاريسم يعني چه!
توحيد عزيزي با ترجمه خبري از توئيتر خبرگزاري اسپوتنيك در توئيتي نوشته: 
پليس مرد ۵۶س��اله اي )داراي دو فرزند( رو در انگليس دستگير كرده كه روي 
گوشيش تصاوير مستهجن پدوفيلي و عمل جنسي با حيوانات بوده. دادگاه اين 
فرد رو به سه سال خدمات اجتماعي محكوم كرده. قاضي گفته براي اين حكم 
زندان نداده كه ممكنه اين فرد در زندان همنش��ين پدوفيل ها بشه! دو تا نكته 
در اين ماجرا هست. اوالً تصور كنيد دادس��تان در ايران دستور بازرسي موبايل 
يك نفر )شماي نوعي( رو بده و پليس/نيروي انتظامي دستور رو اجرا كنه. چه 
داستان هايي از فشار حكومت ديني و آخوندي و »بياييد ببينيد توتاليتاريسم 
يعني چي« و اين ننه من غريبم ها در نمي آورند. ثانياً بياييد فرض كنيد دادگاهي 
در ايران، فردي رو به خاطر داشتن عكس هاي مستهجن روي گوشيش محكوم 
به زندان يا چند سال خدمات اجتماعي كنه. ببينيد اصالح طلبان و رسانه هاي 
خارجي و هموطنان روش��نفكرنما، چه جامه ه��ا كه بر خ��ود نمي درند و چه 

فحش هايي كه به حكومت آخوندي نمي دهند.

ميرزايي نيکو: 

 گعده هاي ساالنه رئيس جمهور
با نمايندگان مجلس كافي نيست

عض�و فراكس�يون امي�د مجل�س گف�ت: در ط�ول زم�ان دوره دوم 
رياس�ت جمهوري آق�اي روحاني فق�ط يك بار با كميس�يون ها جلس�ه 
داش�ته اس�ت، در حال�ي ك�ه رؤس�اي جمه�ور قبل�ي حداق�ل ماه�ي 
يکبار ب�ا يک�ي از كميس�يون هاي تخصصي مجلس جلس�ه داش�ته اند. 
قاس��م ميرزايي نيكو در گفت وگو با خانه ملت، در مورد دو س��اله شدن دولت 
دوازدهم، اظهار داش��ت: در يك كالم مي توان گفت كه آقاي روحاني در دوره 

دوازدهم بدقولي كرده زيرا به عهدي كه بسته پايبند نبوده است. 
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: قبول داريم كه اجراي 
بخشي از قول هاي رئيس جمهور از اختيار وي خارج است. بخشي از مشكالت 
اقتصادي مربوط به اين اس��ت كه پول نمي آيد و نفت به فروش نمي رسد، اينها 
به كنار زيرا عامل مؤثر از اختيار رئيس جمهور خارج اس��ت ولی اجرايي شدن 
برخي قول هاي حسن روحاني نيازي به هيچ كدام از اينها ندارد اما باز هم محقق 

نشده است. 
وي افزود: در طول اين مدتي كه آقاي روحاني به عنوان رئيس جمهور انتخاب 
شده است، فقط يك بار با كميسيون ها جلسه داشته است، در حالي كه رؤساي 
جمهور قبلي حداقل ماهي يك بار با يكي از كميس��يون هاي تخصصي مجلس 

جلسه داشته اند. 
ميرزايي نيكو با بيان اينكه چرا رئيس جمهور ارتباطش با مجلس و مجامع استاني 
مجلس قطع بوده است؟ ادامه داد: اينكه سالي يك بار در ماه رمضان نيم ساعت 

گعده اي برگزار شود، نشان دهنده پايبندي به آن تعهدات نيست. 
نماينده مردم دماوند و فيروزكوه در مجلس شوراي اسالمي گفت: رئيس جمهور 
بايد تصميم س��ازي و ريل گذاري و موانع را در همكاري همه گروه ها رفع كند، 
رئيس جمهور مي توانست اين نقش را بازي كند اما هيچ اقدامي نكرد و گروه هاي 

همراه را از همديگر جدا كرد.

دونالد ترامپ رئيس جمه�ور اياالت متحده در 
جديدترين مصاحبه خود با شبکه خبري فاكس 
نيوز ضمن عقب نشيني از ايده هاي جنگ طلبانه 
خ�ود و بيان اي�ن نکته ك�ه به دنب�ال جنگ با 
ايران نيس�ت، بخش مهمي از سياست خود را 
نس�بت به ايران در ماه هاي آين�ده بيان كرد. 
وي ضم��ن تأكيد بر اي��ن نكته كه ب��ه هيچ وجه 
به دنبال جنگ با ايران نيس��ت و تنه��ا به دنبال 
جلوگيري از دسترس��ي ايران به سالح هسته اي 
اس��ت، بار ديگر خواس��تار مذاكره با ايران شد و 
به  رغم تأكي��د بر عدم تمايل ب��راي ورود به تقابل 
نظامي با ايران گفت: من توافق هسته اي ايران را 
پايان دادم و در واقع، بايد به ش��ما بگويم كه فكر 
نمي ك��ردم تحريم ها تا اين اندازه مؤثر باش��د. در 

مجموع، اقتصاد اين كشور ويران شده است. 
تأكي��د ترامپ بر ويران ش��دن اقتص��اد ايران در 
جريان تحريم ها در حقيقت ادامه همان سياست 
قديمي است كه دولت امريكا سال هاي گذشته نيز 
آن را دنبال كرده و حاال با ايجاد يك جنگ رواني 
گسترده در خصوص جنگ به دنبال تاثيرگذاری 
بيشتر از آن است. شايد اين نكته جالب باشد كه 
امريكايي ها در طول چند ماه گذشته و همزمان با 
باال گرفتن تهديدهاي جنگي عليه ايران از چندين 

مسير به ايران پيشنهاد مذاكره داده اند. 
اين رويكرد جدي را به خوبي می توان در خصوص 
رفتار امريكا در مورد كره ش��مالي مش��اهده كرد. 
امريكا در اوج لشكركش��ي هاي مداوم در اطراف 
كره ش��مالي و برگ��زاري مانوره��اي گوناگون به 
رهبر كره شمالي پيش��نهاد مذاكره داد و از آينده 
اقتص��ادي بي نظيري ك��ه در انتظار اين كش��ور 
خواهد بود سخن مي گفت، البته بعدها در جريان 
مذاكرات دو طرف روشن شد كه اين ادعاها تنها در 
حد يك تبليغات دروغين است و هيچ كاركردي 

روي ميز مذاكره ندارد. 
   مذاكره و تحريم؛ يك سياست قديمي 

امريكا از س��ال ۲۰۰۸ با اتخاذ رويكرد دو مسيره 
تعامل و فشار س��عي بر اين داش��ت تا ايران را به 
سمت تغيير رفتاري سوق دهد كه غرب خواهان 
آن ب��ود. در اي��ن رويك��رد بيش��ترين كاربرد و 
بهره برداري بر فش��ار ب��ود كه ب��ا تحريم ها عليه 
ايران سعي داشت تا محاسبات ايران را در زمينه 
هس��ته اي تغيير دهد. اگرچه تحريم ها اقتصادي 
بوده و هدف مس��ئوالن ايران بيان شده است اما 
اقدامات انجام گرفته حاكي از اين است كه هدف 

اصلي مردم بوده اند. 
»تاك��ي« و »پ��والك« از  صاحب نظ��ران عرصه 
سياست خارجی امريكا يكي از بخش هاي سياست 
دولت امريكا در قبال ايران را ديپلماسي عمومي 
با مردم ايران عنوان كردن��د. به عقيده آنها تمركز 

دولت اوباما بر ملت ايران ناشي از اين واقعيت است 
كه جداس��ازي مردم از نظام مهم ترين ظرفيت و 
دارايي نظام را از آن مي گيرد. در واقع امريكا زماني 
به نتيجه مطلوب خود يعني همان تغيير رفتار يا 
تغيير محاسبات ايران مي رسد كه فشارهاي ناشي 
از تحريم بتوانند با جدا ك��ردن مردم از نظام، آنها 
را در تقابل با يكديگر ق��رار دهد. در واقع تا زماني 
كه بين دو وجه تعامل و فشار، توازن برقرار باشد 
اين رويكرد دو مس��يره محكوم به شكست است، 
بنابراين تحريم زماني نتيج��ه دارد كه عزيزترين 
داش��ته هاي ايران يعني حاكميت نظام سياسي 
جمهوري اسالمي ايران و تسلط آن بر جامعه ايران 

مورد تهديد واقع شوند. 
درگير كردن مردم و زندگي روزمره آنها هدفي بود 
كه امريكا با مدنظر قرار دادن آن س��عي داشت تا 
آن را به اهرمي براي فش��ار به دولت ايران تبديل 
كند و از تقابل و رويارويي دولت و مردم بيشترين 
بهره برداري را انجام ده��د، بنابراين در اين زمينه 
تحريم ها ب��ه عنوان مهم ترين اب��زار نقش آفريني 
مي كند تا رفت��ار رهب��ران اي��ران را تغيير دهد. 
طبق محاس��بات امريكا اگر رهبران و مس��ئوالن 

ايران احساس كنند كه مردم به خاطر شرايط بد 
اقتصادي در برابر آنها صف كش��يده اند، احتمال 
دارد تا رفتار خود را تغيير دهن��د، بنابراين تغيير 
رفتار اي��ران از طريق ايجاد نارضايتي و ش��ورش 
ناشي از اثرات تحريم ها و با اتكا بر نيروي مردمي 

جزو برنامه هاي امريكا قرار گرفت. 
به عبارتي ديگر، اين تئوري چنين مي گويد: »بر 
مردم فش��ار اعمال كني��د يا به گفته يك مفس��ر 
محافظ��ه كار در مصاحبه با نيوي��ورك تايمز وارد 
جنگ اقتصادي با آنها شويد تا آنها دولت هايشان 

را به مصالحه وادار كنند.« 
  جدايي مردم از حکومت با ابزار تحريم 

 در واقع تحريم ها يكي از قوي ترين س��الح ها در 
زرادخانه هاي غربي هس��تند كه توس��ط افراد در 
رأس ق��درت براي دام��ن زدن به ه��رج و مرج و 
ناآرامي در ايران و سرنگوني دولت از درون اعمال 
مي شوند. به نقل از سوزان مالوني »هدف تحريم ها 
صرفاً فلج كردن اقتصاد بازرگاني نيست بلكه براي 
تخريب اعتماد عمومي به دول��ت و دامن زدن به 
هرج و مرج طراحي ش��ده اند. با خلق يك بحران 
تورمي، غذاه��اي اصلي، دارو و س��اير ضروريات 

اوليه بس��يار گران تر و با عرضه بسيار كمتر، باعث 
خشم مردم ايران ش��ده اند. اين وضعيت با حذف 
يارانه هاي مواد غذايي، يك احساس نارضايتي را 
در عموم مردم در مورد آينده اقتصادي ايجاد كرده 
و همچني��ن باعث اختالفات بس��يار جدي درون 

پايگاه سياسي در تهران شده است.« 
امريكا س��عي داش��ت تا رهبران و دولت ايران را 
مسئول ش��رايط بد اقتصادي و به تبع آن شرايط 
به وجود آم��ده اجتماعي معرفي كن��د. كلينتون 
در اكتب��ر ۲۰۱۲ حاكميت اي��ران را مقصر اصلي 
وضعيت اقتصادي ايران معرف��ي كرد و وعده داد 
كه تحريم ها در صورت تغيي��ر رويكرد ايران و در 
صورت همكاري ايران با غرب در موضوع هسته اي، 

خيلي زود ترميم خواهند شد. 
اگرچه كلينتون هدف اعالمي امريكا از تحريم هاي 
ايران كه در قالب مواضع رسمي به صورت مستمر 
ابراز ش��ده را تغيير محاسبات رهبران ايران اعالم 
كرد اما با توجه به فش��ارهاي وارده بر مردم ايران 
بر اثر تحريم ه��ا برخ��ي از كارشناس��ان كاربرد 
طوالني م��دت تحريم ها را روش��ي محتمل براي 

تغيير رژيم ايران مي بينند. 

امروز ترامپ هم با افزايش فشارها و تحريم هاي 
بيشتر استراتژي مشابه دولت هاي پيشين امريكا 
را دنبال ك��رد، يعني ايجاد مش��كالت اقتصادي 
براي مردم ايران با اين اميد كه به نافرمانی مدنی 

و فروپاشی از درون منجر شود. 
س��وزان مالوني پس از تحريم هاي امريكا عليه 
بان��ك مركزي اي��ران و تهديد ايران به بس��تن 
تنگه هرمز در پاس��خ ب��ه اين اق��دام امريكا در 
مورد چگونگي حركت امريكا به س��مت تغيير 
رژيم اي��ران مي نويس��د: »تحريم هاي ش��ديد 
امريكا نش��ان دهنده مرگ الگويي هس��تند كه 
سياس��تگذاري ايران را از زمان انقالب ۱۹7۹ 
هدايت ك��رده اس��ت؛ تركيب فش��ار و تعامل. 
تصميم به من��ع ارتباط با بان��ك مركزي ايران 
باعث شده تاكتيك هاي امريكا و هدف بلندمدت 
آن )يك پايان مذاكره شده براي جاه طلبي هاي 
ايران( اساساً در تضاد قرار گيرند. در واقع امريكا 
نمي تواند اميد داشته باشد با كشوري كه تالش 
مي كند اقتصادش را مختل و نابود سازد، مذاكره 
كن��د. از آنجايي كه تحريم هاي ش��ديد اقتصاد 
ايران را نابود مي كنند، مطمئناً ايران تش��ويق 
مي شود تالشش براي بازدارنده نهايي را مضاعف 
سازد، بنابراين پذيرش فشار بي انتها توسط كاخ 
سفيد به اين معناست كه وارد يك سياست تغيير 

رژيم شده است. 
  صداهاي نامربوط از درون ايران 

با توجه به اين راهبرد مي توان به اين مس��ئله پي 
برد كه چرا در ش��رايط فعلي مقام معظم رهبري 
بر ضرورت راهب��رد نه جنگ و ن��ه مذاكره تأكيد 

مي كنند. 
در حقيقت ترامپ اگ��ر بتواند اي��ران را پاي ميز 
مذاكره آورده و فشارهاي فراوان اقتصادي بر مردم 
ايران وارد كند، عماًل تم��ام اعتبار ايران را به طور 
كامل از بين مي برد. بر اس��اس همين نكته است 
كه ترامپ شماره تلفن براي ارتباط با ايران اعالم 
می كند و مقامات امريكايی لحظه اي از كنار تلفن 

براي ارتباط با ايران كنار نمي روند! 
در روزهاي اخير هم اخباري از ميانجيگري سفير 
سوئيس براي ارتباط تهران و واشنگتن مطرح شده 
است. به طور حتم گزينه مطلوب براي ايران اين 
است كه عماًل نشان دهد تمام تهديدات امريكا در 
حوزه نظامي بي اعتبار است، چه تهديد به جنگ 
و چه تحري��م اقتصادي كه هم اكن��ون در نهايت 

خود قرار دارد. 
ش��ايد مهم ترين دغدغه اي كه در ايران در مقابل 
فشار فعلي ترامپ وجود دارد، برخي صداها باشد 
كه س��خن از تس��ليم و آغاز مذاك��ره مي گويند؛ 
صداهايي كه امريكايي ها را مي تواند به ثمربخش 

بودن راهبرد خود اميدوار كند.

تحريم و تعامل؛ پروژه نخ نما شده امريکا از ابتدای انقالب
ترامپ دنبال مذاكره با ايران از راه تحريم و جنگ طلبی است تا اعتبار انقالب اسالمی را به زعم خود از بين ببرد

مهدی  پورصفا
   گزارش   
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   چهره ها

طبق گفته رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش�وراي اس�المي، ۱5طرح ضدامريکاي�ي به زودي 
در اي�ن كميس�يون جمع بندي خواهد ش�د. اي�ن ۱5طرح 
مج�زا از ه�م ب�وده و در قالب يك ط�رح مطرح نمي ش�ود. 
اين موضوع را حشمت اهلل فالحت پيشه رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي به ميزان گفت و 
تأكيد كرد: ۱۵طرح هر كدام ماهيت خاص خود را دارد و بخشي از 
آن عملي، بخشي حقوقي و بخشي از آن هم به صورت ديپلماسي 

عمومي مطرح خواهد شد. 
 رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پيش تر 
- ۲۸ فروردين - به خبرنگار ميزان گفته بود كميسيون به زودي 
وارد بررسي »۱۵طرح پيشنهادي عليه امريكا« خواهد شد و اين 
۱۵طرح عمدتاً مربوط به الزام دولت ب��ه پيگيري در حوزه هاي 
مختلف اعم از »نقش امريكا در تروريس��ت س��ايبري«، »نقش 
امريكا در بيوتروريست«، »نقش امريكا در بحران هاي منطقه« و 

»نقش امريكا در نقض معاهدات بين المللي« و... است. 
 مجلس شوراي اس��المي در ابتداي س��ال ۹۸ و پس از تحريم 
سپاه پاسداران از سوي امريكا طرح »اقدام متقابل در برابر اعالم 

سپاه پاسداران را به عنوان سازمان 
تروريستي توسط اياالت متحده 
امريكا« تصويب كرد. نمايندگان 
پ��س از تصويب اين طرح ش��عار 

»مرگ بر امريكا« سردادند. 
 طبق م��اده ۲ اين ط��رح، دولت 
جمهوري اس��المي ايران موظف 
اس��ت در چارچوب مصوبات ش��وراي عالي امنيت ملي در برابر 
اقدامات تروريس��تي نيرو هاي امريكايي ك��ه منافع جمهوري 
اسالمي ايران را به مخاطره مي اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر 

اساس اين قانون به عمل آورد. 
همچنين طبق ماده ۳ اين طرح، دولت جمهوري اسالمي ايران 
و نيرو هاي مسلح موظفند در زمان مقتضي با اقدامات ضروري و 
هوشمندانه به گونه اي عمل كنند كه نيرو هاي امريكايي نتوانند 
از هر گونه توان و امكانات عليه منافع جمهوري اس��المي ايران 
استفاده كنند.  شوراي نگهبان در تاريخ چهارم ارديبهشت مصوبه 
مجلس درباره حمايت از سپاه پاسداران را مغاير با موازين شرع و 

قانون اساسي ندانست و آن را تأييد كرد.

ي�ك كارش�ناس مس�ائل بين المل�ل گف�ت: در ص�ورت 
عم�ل نک�ردن اي�ران ب�ه تعه�دات بين الملل�ي خ�ود در 
حوزه ه�اي مختلف مب�ارزه با تروريس�م، مواد مخ�در و پناه 
دادن به مهاج�ران، اروپ�ا هزينه هاي زي�ادي بايد بپ�ردازد. 
عباسعلي منصوري آراني كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با 
مهر در خصوص اقدام اخير ايران در واكنش به بدعهدي هاي طرف 
اروپايي و تعلل بيش از اندازه آنها در يك سال گذشته، اظهار داشت: 
ايران به رغم همه فشارهاي رسانه اي كه عليه آن از سوي امريكا و 
برخي كشورهاي غربي و عربي منطقه صورت مي گيرد، تاكنون در 
سطح بين المللي هزينه هاي بسياري را براي تأمين صلح، ثبات و 
امنيت در حوزه هاي مبارزه با مواد مخدر، تروريسم و پناه دادن به 
مهاجران كشورهاي همسايه كه گرفتار در مصيبت هاي مختلفي 

بوده اند، پرداخت كرده است. 
وي گفت: تحريم ه��اي ناجوانمردانه عليه ايران هم نتوانس��ت از 
تعهدات ما نسبت به قوانين بين المللي بكاهد و جمهوري اسالمي 
ايران نشان داد كه همواره پايبند به مقررات بين المللي و تعهداتي 
اس��ت كه به ديگر كش��ورها داده اس��ت و مصداق آن هم موضوع 
برجام اس��ت كه ۱۴گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي صحت 

فعاليت هاي اي��ران را تأييد كرده 
است. اين در حالي است كه امريكا 
به عنوان عضو دائم شوراي امنيت 
س��ازمان ملل قطعنام��ه ۲۲۳۱ را 
با خروج از برج��ام در اقدامي نادر 

نقض كرد. 
منصوري آراني اف��زود: انتظار ما از 
اروپا در يك سال زماني كه از خروج امريكا از برجام مي گذرد اين بود 
كه حمايت عملي و نه صرفاً در شعار و مواضع سياسي از ايران و برجام 
داشته باشند. اقدام اخير ايران كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي 
صورت گرفت، منطقي، اصولي و مبتني بر مقررات بين المللي بود 
چراكه قابل قبول نيست يك كشور ضمن پذيرش محدوديت هايي 

و عمل به تعهداتش، از هيچ مزيتي برخوردار نشود. 
وي با بيان اينكه طرف اروپايي بايد بداند كه حمايت از برجام را در 
قالب اقدامات عملياتي بايد انجام دهد و نه صرفاً در مواضع سياسي، 
ادامه داد: آنها بايد متوجه باشند كه فرصت دو ماهه كه از طرف ايران 
به آنها داده شده بسيار حياتي است و اگر مي خواهند اقدامي انجام 

دهند در اين بازه زماني بايد انجام شود.

 ۱۵ طرح مقابله با امريكا 
به زودي در كميسيون امنيت ملي مجلس جمع بندي خواهد شد

منصوري آراني:

عدم تعهدات برجامي ايران، هزينه هاي اروپا را زياد مي كند

اظهارات اخير آقاي روحاني در خصوص كم بودن اختياراتش 
در كش�ور به منظور فرار از پاس�خگويي از عملکردش بيان 
ش�ده و وي بايد توضي�ح دهد اگ�ر اختيار الزم را نداش�ته، 
چرا وع�ده حل مش�کالت كش�ور را در ۱۰۰روز داده اس�ت. 
حجت االس��الم عليرضا س��ليمي عض��و كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، درباره 
ميزان اختيارات رئيس                                               جمهور                                    كه آقاي روحاني اخيراً اعالم كرده 
كم اس��ت، گفت: آقاي روحاني اختيارات فوق العاده اي را در بين 

رؤساي جمهور پيشين در كشورمان داشته است. 
وي افزود: آقاي روحاني تنها رئيس                                               جمهور                                   ي است كه اختيار پيدا 
كرده است در شوراي عالي هماهنگي سران قوا قانونگذاري كند، 
در حالي  كه هيچ كدام از رؤس��اي جمهور قبلي چنين اختياري 
را نداش��تند، ضمن اينكه آقاي روحاني تنه��ا رئيس                                               جمهور                                   ي 

اس��ت كه با اختيارات ويژه از صندوق توسعه ملي برداشت هاي 
متعددي را داشته است و اس��ماً دولت مي تواند ۲۰درصد از اين 
صندوق برداش��ت كند، در حالي  ك��ه اين دولت با اس��تفاده از 
روش هاي مختلف، برداش��ت هاي متفاوت و زيادتر از حق خود 

را داشته است. 
عضو كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات مجل��س تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : 
آقاي روحاني اختيار انتش��ار اوراق قرضه را به نحو چش��مگير و 

بي س��ابقه اي در تاريخ ايران داشته و او چندين س��ال آينده را 
پيش خور كرده است، اين در حالي اس��ت كه اين اختيار بسيار 
عجيب و غريب است چراكه او براي آيندگان هم تصميم گيري 

كرده است. 
همچنين آقاي روحاني اختيار مذاكره با امري��كا را براي اولين 
بار با اين بهانه كه كدخدا حالل مشكالت است و بايد مذاكرات 
برد- برد را داشت انجام داده است، در حالي  كه رؤساي جمهور 

قبلي چنين اختياري را نداشته اند. 
نماينده مردم محالت در مجلس شوراي اس��المي افزود                                                                                                                                                                                                                   : آقاي 

روحاني اهرم قدرت كشور را در اختيار ديگران گذاشت تا اعتماد 

امريكايي ها را جلب كند، ضمن اينكه آقاي روحاني كسي بود كه 
با اختيار تمام كارت سوخت را حذف كرده و روزانه ۱۰۰ميليارد 
تومان به كشور ضرر زد و بالي اخير و افزايش قاچاق سوخت را 
بر سر كشور آورده است. وي ادامه داد: آقاي روحاني اين اختيار 
را داش��ت كه با اتحاديه اروپا مذاكره كند و با آنها بر س��ر خريد 

هواپيما مذاكره كند. 
سليمي خاطرنشان كرد: مشخص نيست كه آقاي روحاني پس 
از شش سال چرا يادش آمده كه اختياراتش كم است، در حالي  
كه هيچ رئيس                                               جمه��ور                                   ي اختياراتي كه آق��اي روحاني دارد را 

نداشته است. 
اين در حالي اس��ت كه در تبليغات رياس��ت جمهوري در سال 
۹۲ خبرنگاري از آقاي روحاني پرس��يد كه شما قانون اساسي و 
اختيارات رئيس                                               جمهور                                    را مطلع هستيد كه بر همين اساس قول 
و وعده و وعيد مي دهيد و آقاي روحاني در پاسخ به او گفت كه بله 

من به همه اين اختيارات واقف هستم. 
وي با تأكيد بر اينكه بهتر اس��ت آقاي روحاني اختيارات خود را 
اس��تخراج كرده و روي كاغذ آورد تا متوجه ش��ود كه نسبت به 
ديگران اختيارات بيشتري دارد، گفت: آقاي روحاني اختيارات 
ويژه اي را بر اس��اس قانون به منظور استخدام افراد دارد، ضمن 
اينكه او مي تواند افراد متعددي را از طريق سازمان امور اداري و 

استخدامي كش��ور به كار گرفته و مسئوليت هاي متعددي را به 
ديگران واگذار كند. 

وي با بيان اينكه آقاي روحاني در افطاري ماه رمضان و در محضر 
مقام معظم رهب��ري گفتند كه بس��ياري از ظرفيت هاي قانون 
اساسي را به خوبي نشناخته ايم و اظهار اين موضوع صحيح است، 
اين در حالي اس��ت كه اختيارات عجي��ب و غريبي طبق قانون 
اساس��ي به رئيس                                               جمهور                                    داده اند چراكه رئيس                                               جمهور                                    اسالمي 
ايران باالترين اختيار را بر اساس قانون اساسي نسبت به رؤساي 

جمهور كشورهاي ديگر دارد. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود                                                                                                                                                                                                                   : به نظر مي رسد 
اظهارات اخير آقاي روحاني در خصوص كم بودن اختياراتش در 
كشور به منظور فرار از پاسخگويي از عملكردش بيان شده و وي 
بايد توضيح دهد كه اگر اختيار الزم را نداش��ته است، چرا وعده 
حل مشكالت كشور را در ۱۰۰ روز داده و قسم جالله خورده است 
كه اگر من نمي توانستم مش��كالت كشور را حل كنم كانديداي 
رياست جمهوري نمي شدم و اگر وي نتوانسته مشكالت كشور را 

حل كند بايد كفاره اين قسم دروغ را بپردازد.
س��ليمي خاطرنش��ان كرد: اگر آقاي روحاني قس��م خورده كه 
مشكالت كشور را حل كند و به آن عمل نكرده است، بايد به مردم 

و خداوند پاسخگو باشد چراكه قسم خورده است.

سليمي: كم بودن اختيارات بهانه  دولت در فرار از پاسخگويي است
  مجلس


