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مین گذاری آمریکا  در مذاکرات
تصویبطرحهایضدایرانیجدیددرکنگرهآمریکابزرگترینمانعدربرابراحیایبرجاممحسوبمیشود

ابهامدرسرنوشتگفتوگوهای
هستهایمیانجمهوریاسالمی
ایــرانو1+4درحالــیهرروز
بیشترمیشودکهطرفآمریکاییهمچنانناتوان
ازتصمیمگیری،درحــالافزایشموانعموجود
درمســیراحیایتوافقهســتهایسال2015
است؛رویکردیکهتصویبطرحهایضدایرانی
اخیردرمجلسسنايآمریکاوهمچنینمجلس
نمایندگاناینکشــورنمودیازآنبهحســاب

میآید.
بهگزارشهمشــهری،درروزهایاخیروحدود
5ماهپسازارائهطرح»متوقفسازیپهپادهای
ایران«ازسویتعدادیازنمایندگانهردوحزب
دمکــراتوجمهوریخواهآمریــکا،اینطرحدر
مجلسنمایندگاناینکشــوربهتصویبرسید
تاگامخصمانهدیگریازسویآمریکاییهاعلیه
کشورمانبرداشتهشود؛موضوعیکهدرنهایت
میتوانددســتیابیبهتوافقدرمذاکراتوینرا

سختترازقبلکند.
اینطرحکهبــا424رأیموافقو2رأیمخالف
بهتصویبرسیدهوبایدبهتأییدسناهمبرسد،
تقویتتواندفاعیکشورمانراهدفگرفتهوبا
تحریم»اشخاصیکهدانستهوآگاهانهازطریق
عرضهوفــروشیاانتقالقطعــاتهواپیماهای
بدونسرنشــینوفناوریهایپیشرفتهمرتبط
بــاآن،ازبرنامهپهپــادیجمهوریاســالمی
پشــتیبانیمیکنند«،میکوشــدازدستیابی
ایرانبهفناوریهــایپیشــرفتهدراینحوزه
جلوگیریکند؛رویکردیکهدرسالهایاخیرو
بابهکارگیریتوانوتخصصبومی،بارهاشکست

آنبهاثباترسیدهاست.

سنگ های جدید پیش پای مذاکرات
ازســویدیگردرروزهایاخیرمجلسســنای
آمریــکانیزبــاتصویبطرحیبــاهدفحفظ
تحریمهاعلیهبانکمرکزیجمهوریاســالمی
ایرانبهمنظــورمحدودکــردنهمکاریهای
پکن-تهران،گامخصمانهدیگریعلیهکشورمان
برداشتکهکارشناسانمعتقدندبیشازهرچیز
رویکــردمینگذاریدرمســیراحیــایتوافق

هستهایسال2015رادنبالمیکند.
اینطرحکهباهدف»حفظتحریمهایمرتبط
باتروریســم«با۸۶رأیمثبتو12رأیمنفی
تصویبشــد،شــاهددیگریبــرتناقضهای
حاکمیتیموجــوددرســاختارتصمیمگیری
آمریکاســتکهدرشــرایطکنونیاصلیترین
مانعدرمسیردســتیابیبه»توافقمثبت«در

گفتوگوهایهستهایمحسوبمیشود.

تــدکــروز،ســناتورضدایرانــیآمریــکا،که
پیشــنهاددهندهاصلیاینطرحنیزبهشــمار
میرود،دراینبارهدرجمعسناتورهایآمریکایی
ادعاکردکه»ایراننخســتینحامیتروریسم
دولتیدرجهاناســت...اگرشماازتحریمهای
تروریستیعلیهســپاهحمایتمیکنید،بایدبه

اینطرحرأیمثبتدهید«.
ادعاهایواهیتدکروزدرحالیمطرحمیشود
کهدرروزهایاخیربرخیرسانههایآمریکایی
ادعاکردهبودندیکیازپیشنهادهاییکهرابرت
مالی،نمایندهآمریکادرامورایرانوسرپرســت
تیممذاکرهکنندهاینکشــوردروین،بهطرف
ایرانیبرایبازگشــتبهتوافقهستهایداده،
برداشتنتحریمهایمرتبطباتروریسمبربانک

مرکزیایرانبودهاست.
رأیمثبــتســناتورهایآمریکایــیبهحفظ
تحریمهایبانکمرکــزیایرانباهدفمحدود
کردنهمکاریهایپکن-تهراننشانمیدهد
ادعایدولتبایدنمبنیبر»بازگشــتمتقابل
بهبرجام«ازپشتوانهحاکمیتیمناسبیدراین
کشــوربرخوردارنیســتوافزایــشروزافزون
تحریمهاعلیهکشورمان،چشماندازاحیایتوافق
هستهایسال2015راتیرهترازقبلکردهاست.

طرح پیش شرط های شکست خورده
عالوهبراینهاتصویبطرحضدایرانیجلوگیری
ازلغوتحریمهایســپاهوممانعتازگنجاندن
مسائلفرابرجامیدرهرگونهتوافقهستهایبا
ایراندرمجلسسنایآمریکا،گامدیگریبودکه
نشاندادتصمیمسازاناینکشورازارادهکافی
برایدســتیابیبهتوافقخوبدرگفتوگوهای
هستهایبرخوردارنیســتندوصرفابافرافکنی
وطرحادعاهایواهی،توپمذاکراترابهزمین
ایرانمیاندازند.اینطرحکهباپیشنهادجیمز
لنکفورد،سناتورجمهوریخواهضدایرانیارائهشد،
با۶2رأیمثبتو۳۳رأیمنفیبهتصویبرسید
تادولتآمریکارامجــابکندکههرگونهتوافق

هســتهایباایرانبایدشامل»همهفعالیتهای
شــرورانهومخرب«جمهوریاســالمیشود.
اگرچهرســانههایآمریکاییاعالمکردنداین
طرح،»اقدامیغیرالزامآوربرایدولتآمریکا«
محسوبمیشود،امانشانمیدهدتصمیمسازان
آمریکاییمیکوشندباطرحبرخیپیششرطها
ازجملهمحدودکردنفعالیتموشکیبالستیک
ایران،کهبارهاازسویمقامهایارشدکشورمان
ردشــده،درمســیردســتیابیبــهتوافقدر

گفتوگوهایهستهایسنگاندازیکنند.

نقض مشهود قوانین بین المللی
یکدیپلماتسابقکشورمان
دراینبارهبههمشهریگفت:
اصوالاقــدامآمریکاییهادر
قراردادننامسپاهپاسداران
درفهرستادعاییگروههای
تروریستیبهمفهومتحریمنیروینظامیرسمی
جمهوریاسالمیایراناست؛اقدامیکهبهوضوح

برخالفقواعدوقوانینبینالمللیاست.
محمدحســنقدیریابیانهبابیاناینکهچنین
اقدامیازسویآمریکادردهههایاخیرتقریبا
بیسابقهبودهاست،افزود:آمریکاییهاحقانجام
چنیناقدامیراندارند،چراکــهعالوهبراینکه
برخالفقوانینرایجوموردقبولجهانیاست،
برایاینکشــورنوعینقضغرضنیزبهحساب
میآید.آمریکاییهادرسالهایاخیراقدامهای
تروریستیبسیاریرادرسراسردنیاانجامدادهاند
کهبهشهادترساندنســردارشهیدحاجقاسم

سلیمانییکیازایناقدامهاست.
ویبابیــاناینکهنبایــدزیربارقبــولچنین
رویهایبرویم،ادامــهداد:بایدبهایننکتهتوجه
داشتکهحتیاگرآمریکاییهاحاضرشوندنام
سپاهپاسدارانراازفهرســتادعاییگروههای
تروریستیخارجکنند،اینموضوعبهمعنیپایان
خصومتواشــنگتندرقبالکشورماننیست.
سفیرسابقکشورماندرایتالیاومکزیکبابیان

اینکهآمریکاییهاثابتکردهانددرهرشرایطی
بهدشمنیخودعلیهجمهوریاسالمیایرانادامه
میدهند،تأکیدکرد:درهرصورتآمریکاهمواره
بهانهایبرایاعمالتحریمعلیهکشورمانمطرح

میکند.
ازســویدیگرمعتقدماگرنامسپاهپاســداران
دراینفهرســتباقــیبماندنیزایــنموضوع
بهانهایمیشــوددردســتآمریکاییهابرای
اعمالیکسریتحریمهایجدید؛روندیکهدر
گذشتهنیزمسبوقبهسابقهبودوپسازتوافق

برجامدرسال2015نیزشاهدآنبودیم.

دشمنی آمریکا با حاکمیت ملی ایران
قدیریابیانهبابیــاناینکــهآمریکاییهاثابت
کردهاندباحاکمیــتملیمادشــمنیدارند،
گفت:واشــنگتنتاکنوناقدامهایبسیاریرا
درراســتاینقضحاکمیتملیمــاانجامداده
کهاعمالتحریمهــایظالمانهبخشــیازاین
اقدامهابهشــمارمیرود.ترورســردارسپهبد
شهیدحاجقاســمســلیمانیهمنموددیگری
ازاتخاذچنینرویکردیازســویاینکشــور

محسوبمیشود.
ویافزود:همهایناقدامهایغیرقانونیواشنگتن
درحالیاستکهباتوجهبهفرایندهایناعادالنه
حاکمبرمجامعبینالمللی،ازجملهبرخورداری
آمریکااز»حقوتو«درشــورایامنیتسازمان
ملل،نمیتوانبهاحقاقحــقازطریقمجامع
بینالمللی،ازجملهسازمانمللامیدیداشت.
بنابراینراهیبهجزمقاومتدربرابرآنهانداریم.

ایندیپلماتسابقکشــورمانادامهداد:اینکه
فرماندهیارتشآمریکادرمنطقهراتروریستی
اعالمکردیم،اقدامیدرمسیرمقابلهبهمثلبود؛
فرایندیکهبایدادامهیابــد.درواقعماهمباید
مقاومتکنیموهمبرایمقابلهآمادهباشــیم.
اینرویکردیاســتکهجزوسیاستهاینظام
محسوبمیشود.قدیریابیانهافزود:نکتهمهم
ایناستکهبایدتوجهداشتهباشیمرفعتحریمها
دستدشــمناســت،اماخنثیکردنآنها،در
توانماستوبایدبرایتحققبیشازپیشاین
موضوعتالشکنیم.ویاضافهکرد:درهرحال
آمریکادشمنماست،چراکهبااعمالتحریمهای
غیرقانونی،اموالمردمایــرانرامصادرهکرده
است.اینموضوعنشانمیدهددنیایکنونی،
دنیایقلدریاســت،امانظامجمهوریاسالمی
ایرانثابتکردهتســلیماینفشارهانمیشود.
بنابرایــنحتیاگرمذاکراتویــنبهتوافقهم
ختمشــود،نبایدازترفندهایدشــمنانمان

غافلباشیم.

برجام

آزموده را آزمودن خطاست
تصمیمســازانآمریکاییدرروزهایاخیر
باانجامبعضیتحــرکاتوتصویببرخی
طرحهایضدایرانــیثابتکردندبرخالف
ادعایدولتمرداناینکشور،آنهاازقاطعیت
وارادهکافیبرایبهنتیجهرســیدنگفتوگوهایهســتهای
برخوردارنیستندوصرفاتالشمیکنندبافرافکنیهایبیهوده،
جمهوریاسالمیایرانرامقصرجلوهدهند.ایندرحالیاستکه
تصویبطرحهایضدایرانیدرمجالسسناونمایندگانآمریکا
نمودشفافیازادامهسردرگمیهایاخیردرسیاستخارجیاین
کشوربودوبهوضوحنشاندادمقامهایارشدآمریکادرحوزههای
مختلف،ازجملهگفتوگوهایهستهایمیانجمهوریاسالمی
ایرانو1+4دچارتناقضگوییوفرافکنیشــدهاندوازتوانالزم

برایتصمیمگیریدراینزمینهبرخوردارنیستند.
دربررســیچراییاتخاذرویکردهایمتناقــضاخیردرقبال
مذاکراتهستهایدروینمیتوانبهموضوعهایمتعددومتنوعی
اشارهکرد،اماآنچهبیشازهرچیزبهچشممیآید،حجمزیادیاز
مشکالتداخلیاینکشوراستکهدولتمردانآمریکاییناتواناز
رفعآنهاراواداربهفضاسازیهایبیهودهکردهاست.درواقعاکنون
ناظرانبینالمللینیزتأییدمیکنندکهعجزدولتبایدندرحل
مشکالتداخلیونداشتنپاسخقانعکنندهبرایمردماینکشور،
تأثیرعمیقیحتیبررویکردهایحوزهسیاستخارجیاینکشور
برجاگذاشتهاستکهنمودواضحیازآنرادرسردرگمیآمریکادر
قبالگفتوگوهایهستهایشاهدهستیم.آنچهامروزبهروشنی
مشاهدهمیشودایناستکههیأتحاکمهآمریکانتوانستهپاسخ
مناسبیبهمطالباتمردماینکشوربدهدودرقبالاجرایتعهدات
خویشنیزناتوانبوده؛موضوعیکهدولتمردانوتصمیمسازاناین
کشوررابهتناقضگوییباهدففرارازپاسخگوییوادارکردهاست.
گرفتاریهایمنطقهایوبینالمللیکهآمریکاییهادرماههای
اخیردچارآنشدهاندرامیتوانازاصلیتریندالیلاتخاذچنین
رویکردهایمتناقضیدانست.چالشهایاساسیامروزاینکشور،
بهویژهدربحراناوکراین،آمریکاییهاراواداشتهتاباروآوردنبه
فضاسازیوفرافکنیونادیدهانگاشتنناتوانیهایخود،بهدنبال
سرپوشگذاشتنبامشکالتداخلیوشکستهایبینالمللیشان
باشند.بههمیندلیلشاهدبودهایمدرروزهایاخیرجریانهای
اصلیحاکمبرسیاستآمریکا،نوعیرفتارمبتنیبرفرافکنیرا
درپیشگرفتهاندومیکوشندعللناکامیوشکستهایخود
رادرارتباطبادیگرکشورهاتحلیلکنندوبرهمینمبناباانجام
اقدامهایایذاییوشکستخورده،مانندتصویبطرحهایتحریمی
برضدایران،قصدسرپوشگذاشتنبرچالشهایپیشرویخودرا
دارند.دراینمیانامابهجرأتمیتوانگفتتصویبقانون»اقدام
راهبردیبرایلغوتحریمهاوصیانتازمنافعملتایران«،بهعنوان
»کمکویژه«مجلسبهتیممذاکرهکنندهکهزمینهسازدستبرتر
ایراندرگفتوگوهایهستهایاخیرجمهوریاسالمیایرانو4+1
شد،برسردرگمیآمریکاییهاافزودواکنونآنانراواداربهبرداشتن
گامهایمتقابلکردهاست.براساسقانوناقدامراهبردی،دولت
نسبتبهغنیسازیاورانیومباهدفرفعنیازهایداخلیوهمچنین
ارتقایصنعتهستهایکشورمکلفشده؛موضوعیکهسببشد
آمریکاییهابهایننتیجهبرسنددرزمینبازیباایرانشکست
خوردهاندودســتبرترباایراناســت.بنابراینناتوانیازتحمل
چنینشرایطیتصمیمسازاناینکشورراواداربهانجاماقدامهای
تقابلیکردهاستوایندرشرایطیاستکهبهنظرمیرسداکنون
آمریکاییهابیشازهرزماندیگریجرأتتصمیمگیریدرقبال

گفتوگوهایهستهایراازدستدادهاند.
درواقعازشرایطموجودچنینبرمیآیدکهدولتمردانآمریکااز
اتخاذرویکردهایتقابلیدربرابرسیاستخارجیتعاملیایرانبا
قدرتهایجهانی،ازجملهچینوروسیهناتوانشدهاندوگیجی
حاصلازموفقیتهایایراندرپیشبرددیپلماسیمنطقهایخود،
نمایندگانآمریکاییرابــهتصویبطرحهایتحریمیجدیدی
واداشتهکهشکســتآنهاازهماکنونقطعیاست.دراینمیان
شــاهدیمدولتآمریکاحتیازتصمیمگیریبــرمبنایمنافع
مردماینکشــورنیزعاجزبودهوصرفافرافکنیرادردستورکار
خودقراردادهاست.درمقابلاتخاذچنینرویههایمذبوحانهای
ازســویآمریکا،مابایدهمچنانبااقتدارروزافــزونبرمواضع
اصولیخویشمقاومتکنیموحرکتدراینمسیرراادامهدهیم،
چراکهدرماههایاخیرشــاهدبودهایمدردستورکارقرارگرفتن
رویکرد»خنثیسازیتحریمها«آثارمثبتخودراآشکارکرده
استوبهموفقیتهایقابلتوجهیدراینعرصهدستیافتهایم.
بهکارگیریتالشمضاعفدراینراه،پاسخکوبندهایخواهدبود
بهاقدامهایدشــمنان،ازجملهآمریکا،برایتضعیفارزشهای
مردمایران.دولتمردانجمهوریاسالمیهموارهبایدبهیادداشته
باشندکهشکستدشــمناندرطرحریزیهایضدایرانیشان،
بهدلیلمقاومتوصبوریمثالزدنیمردمکشورمانبودهاست؛
موضوعیکهاهمیترعایتدقیقراهبردهایتعیینشدهازسوی

مقاممعظمرهبریومجلسرابرایمسئوالندوچندانمیکند.
نهایتکالماینکهدشمنانملتایران،ازجملهآمریکاییها،باید
بااینواقعیتکناربیایندکهدرپیشگرفتنراهبردخنثیسازی
تحریمهاازسویجمهوریاسالمیایران،زمینهسازبیاثرشدن
تحریمهایحداکثریآنانشدهاســت؛امروزشاهدیمباوجود
تحریمهاینفتی،جمهوریاسالمیایرانازقدرتفروشوصادرات
مناسبیبرخورداراستواذعانوزیرنفتوبررسیهایمیدانی
تأییدکنندهچنینموضوعیاست.ازسویدیگروضعتحریمهای
جدید،نشاندهندهشکستتحریمهایگذشتهبودهاست؛بنابراین
خطاببهسیاستگذارانآمریکاییبایدگفتکه»آزمودهراآزمودن
خطاست«ونمیتوانملتشجاعایرانراازایستادگیرویاصولی

کههزینههایسنگینیبرایآنپرداخته،ناامیدکرد.

رمزگشایی از مصوبات ضدایرانی 
سنای آمریکا 

دراینخصوصبایدنهادمتناظرباکنگره ادامه از 
آمریکادرداخلکشورمانیعنیمجلسصفحه اول

شورایاســالمیبهمعادلهکنونیورودیمؤثرپیداکندودر
هماهنگیباشورایعالیامنیتملی،وزارتامورخارجهودیگر
نهادهایاجراییدخیلدرعرصهسیاســتخارجی،تصویب
طرحهاییراباهدفمقابلهباآثارقانونیوعملیاتیاقداماخیر
سنادردستورکارقراردهد.بسطقانونراهبردیرفعتحریمها
)کهقبالتوسطمجلسشورایاسالمیتصویبشدهاست(یا
ارائهطرحهایبازدارنــدهومحدودکنندهجدیدعلیهآمریکاو
حتــیتروییکایاروپایــی،درمدیریتصحنهبازیتوســط

جمهوریاسالمیایرانقطعامؤثرخواهدبود.

بهادریجهرمی:
 مشکل کاالهای اساسی را هم مثل 

واکسن حل می کنیم
سخنگویدولتدریکبرنامهتلویزیونیبااشارهبهانتقادات
عمومینسبتبهمشکالتمعیشتیگفت:»اقتصادکشور
یکاقتصادبیماراستومردمسالیانســالاستکهاین
بیماری)تــورم،رانــتو...(رالمسمیکننــد.همچنین
فشارهایبیرونیبراینبیماریمیافزاید؛ازاینرومهمترین
برنامهدولتسیزدهمدرمانبیماریاقتصادکشوراست.«
علیبهادریجهرمیهمچنیندرخصوصکمبودبرخیاقالم
اساسیموردنیازمردمگفت:دولتکاالهایاساسیرابیشاز
اندازهتامینکردهاستوامروزماکمبودکاالهایاساسیدر
کشورنداریم؛ایندرحالیاستکهاکنونکشورهایجهان
باکمبودکاالهایاساسیمواجههستندکهیکیازعللاین
موضوعجنگروســیهواوکرایناست،امااینموضوعهیچ
خللیدرتامینکاالهایاساســیبرایدولتایجادنکرده

استوادامهدارهمهست.
رئیسشورایاطالعرسانیدولتدربارهامنیتغذاییکشور
تصریحکرد:دولتدربرخیازمواردمانندامنیتغذاییمردم
شوخیباهیچکسیچهدرداخلوچهدرخارجندارد؛مثال
درحوزهواکسیناسیوندولتسیزدهمکهبرسرکارآمدبا
جدیتورودکردوامروزمابه۷فوتیرسیدهایم؛ایندرحالی
استکهدرکشورهایغربیمخصوصاًآمریکاتعدادفوتیها
به1500نفررسیدهاست.پسدولتزمانیکهتمرکزخود
رارویموضوعیبگذاردبهسرانجاممیرساند؛ایناتفاقدر

کاالهایاساسینیزرخدادهاست.
بهادریجهرمیبااشارهبهاینکهثابتترینمعضلاقتصادی
کشورتورماست،افزود:متأسفانهتورمیکبیماریمزمندر

کشورشدهاست.
حدود4سالاستکهکشورتجربهتورم40درصدراداردو
وضعیتاقتصادمابحرانیشدهاستوچندینسالمتوالی
مردمباتورمهایباالروبهروهستند.اودرعینحالتأکید
کرد:دولتتمرکزویژهخودرادرکنترلتورماقتصادیکشور
معطوفکردهاست.بهادریجهرمیتصریحکرد:همانطور
کهوزیراقتصادهممطرحکردهتاپایانامســال،نانگران
نمیشودوحتیدرجلســاتمتعددرئیسجمهورتأکید

داشتندکهاجازهگرانشدننانرانمیدهم.

رئیسی روی خط دیپلماسی 
تلفنی با منطقه

رئیسجمهورهفتهگذشتهقریببه10گفتوگوی
تلفنیبامقاماتمنطقهایداشــت.ســیدابراهیم
رئیسیدرپاسخبهتماستلفنیمصطفیالکاظمی،
نخســتوزیرعراقبابیاناینکهانسجامووحدت
درعراقهمــوارهموردتأکیدجمهوریاســالمی
ایرانبودهوهســت،اظهــارامیــدواریکردکه
روندسیاســیانتخاباتپارلمانیاخیــردرعراق
هرچهسریعترباتشــکیلدولتیمقتدروقویبه
سرانجامبرسد.براساسگزارشپایگاهاطالعرسانی
ریاستجمهوری،ســیدابراهیمرئیسیهمچنین
درگفتوگــویتلفنیخــودباجوکــوویدودو،
همتایاندونزیاییخودگفت:جمهوریاســالمی
ایرانبهدنبالآناســتکهروابطخودرابااولویت
کشــورهایدوســت،درعرصههــایمنطقهایو
بینالمللیارتقادهد.ابراهیمرئیسیهفتهگذشته
درتماستلفنیباشیخنوافاالحمدالجابرالصباح،
امیرکویتباابرازامیــدواریبرایدیــدارباامیر
کویتدرتهرانگفــت:افزایشرفتوآمدمقامات
2کشورمیتواندظرفیتهایموجودبرایارتقای
ســطحهمکاریهــایدوجانبهراهرچهبیشــتر
عملیاتیوفعالکند.رئیســیمواضعکویترادر
قبالتوطئههایمنطقهای،آگاهانهتوصیفکردوبا
یادآوریمناسباتخوبایرانوکویتدرگذشته،
تأکیدکردکــهبایدروابطایــرانوکویتبهعنوان
2دوســتقدیمیبهظرفیتواقعیخودبازگردد.
شــیخنوافاالحمدالجابرالصباح،امیرکویتنیز
گفت:عمیقاازرویکردجدیدواهمیتیکهجمهوری
اسالمیایراندردورهجنابعالیبرایگسترشروابط
باکشورهایهمسایهودوستقائلاست،خرسندیم.
اومتقابالبرایمیزبانیازرئیسیابرازامیدواریکرد.
رئیسیباروسایجمهورترکمنستان،تاجیکستان،
صربســتان،ترکیه،امیرقطروســلطانعماننیز

گفتوگویتلفنیداشت.

دولت

سیاستخارجی

ابراهیم عزیزی ؛ نایبرئیسکمیسیونامنیتملیمجلسیادداشت

طرحشفافیتکهاوایلهفته
گذشتهوقبلازتعطیالت
عیــدفطــر،کلیاتــشدر
مجلسبهتصویباکثریت
قاطعنمایندگانرســیدهبود،اینهفتهدر
دستورکاررســیدگیصحنعلنیمجلس
قراردارد.محمدباقرقالیباف،رئیسمجلس
یکماهپیشدرپاسخبهاخطارقانوناساسی
یکیازنمایندگانگفتهبود:»بحثشفافیت
درجلساتتعییندســتورجلساتصحن
علنیمجلسمطرحاستوانشاءاهللموضوع
شــفافیتدرماهمبارکرمضاندرصحن
بهبحثگذاشتهخواهدشــد.«نمایندگان
مجلــس،یکشــنبههفتــهقبــلیازدهم
اردیبهشتماهباکلیاتطرحشفافیتقوای
سهگانهودستگاههایاجراییوسایرنهادها
موافقتکردند.یکشــنبهگذشــتهکلیات
طرحدوفوریتیشــفافیتقوایسهگانهو

دستگاههایاجراییوسایرنهادهاموردبحث
وبررســیقرارگرفتونمایندگانمجلس
بعدازاستماعنظراتموافقانومخالفاندر
نهایتبا1۸۳رأیموافق،۳0رأیمخالفو
4رأیممتنعازمجموع220نمایندهحاضر
باکلیاتاینطرحموافقتکردند.مجلسبا
تصویبکلیات،واردبررســیجزئیاتاین
طرح5مادهایشدکهتنهامادهیکآنقرائت
شدوقرارشددرجلســاتبعدیمجلس،
جزئیاتطرحموردرســیدگیقــرارگیرد.
انتشارعمومیصورتهایمالیواطالعات
اموال،درآمدهاوهزینهها،تسهیالت،امالک،

کمکهاوواگذاریهایبالعوض،انتشــار
متن،متمــموالحاقاتتمامــیمعامالت،
انتشارفرصتهایاشــتغالوجذبنیروی
انسانیوهمچنینانتشارعمومیفرصتهای
سرمایهگذاریازدیگرویژگیهایمهماین
طرحاستکهنقشمهمیدرجلوگیریاز
فسادهایاحتمالیورانتخواریهاخواهد

داشت.
براساسگزارشایســناوبنابهتوضیحات
سیدنظامموسوی،سخنگویهیأترئیسه
مجلس،جزئیاتاینطــرحدرهفتهجاری
درمجلسجمعبندیمیشود.اوگفتهکه

اینطرحدرمجلستصویبخواهدشــد.
ماده۳طرحشــفافیتقوایسهگانهتصریح
دارد:»مشموالناینقانونازجملهمجمع
تشخیصمصلحتنظام)فقطدراجرایاصل
112قانوناساسیدرموارداختالفیمجلس
وشــوراینگهبان(،مجلس،هیأتوزیران،
شوراهایاسالمیشهروروستاوشوراهای
موضوعاینقانونموظفندمشروحمذاکرات
خودرااعمازصحنوکمیســیونهایتابع
آنهــاوآرایماخوذهازاعضــارابهتفکیک
اسامیموافق،مخالف،ممتنعوکسانیکه
دررأیگیریشــرکتنکردهانــد،حداکثر
ظرفیکماهدرپایگاهاطالعرسانیخودبا
قابلیتخوانشرایانهایمنتشرکنند؛مگردر
مواردیکهبهموجبقانوناساسیوقوانین
مربوطبههریکازنهادهایمذکوردراین
قانون،تشکیلجلسهغیرعلنییارأیگیری

مخفیپیشبینیشدهباشد.«

طرح شفافیت این هفته 
تصویب می شود؟

مجلس

ادامهتناقضگوییهایآمریکادرقبالمذاکراتهستهای
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعالم کرد که بازگشت به برجام 
هنوز اهداف این کشور را تأمین می کند؛ اظهاراتی که در تناقض آشکار با اقدام های ضدایرانی 
روزهای اخیر نمایندگان کنگره آمریکا قرار دارد و به نظر می رسد بیشتر با هدف فضاسازی علیه 
کشورمان بیان می شود. ند پرایس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه جایگزین آمریکا 
درصورت شکست مذاکرات برجام چیست، گفت: »معتقدیم برجام کماکان منافع امنیت ملی 
آمریکا را تأمین می کند، چراکه برجام یک بار دیگر برنامه هســته ای ایران را مهار می کند؛ 
برنامه ای که از سال 2018در وضعیتی قرار گرفته که به صورت غیرقابل قبولی برای ما، رو به جلو 
می تازد.« وی اضافه کرد: »ما می دانیم وضعیت موجود نمی تواند برای مدت طوالنی ادامه داشته 
باشد. یا در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که به پایبندی برجام برمی گردیم و آن محدودیت ها 
یک بار دیگر برمی گردند یا اینکه مجبور خواهیم شد مسیر متفاوتی درپیش بگیریم. برای ما از 

ابتدا روشن بوده که بازگشت دوجانبه به برجام نه تضمین شده بود و نه قطعی.«

مکث

مصوبه پنجشنبه گذشته سنای آمریکا مانع حذف نام سپاه از تحریم های آمریکا می شود.    عکس: همشهری


