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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز تلخ و ناگوار است ولی واقعیت دارد که مخالفت دولت محترم با ارسال 

الیحه برجام به مجلس شورای اسالمی به اندازه ای گسترده و عمیق است 
که »نگرانی« برخاسته از آن قابل توجیه به نظر نمی رسد و این پرسش را 

به دنبال دارد که چرا؟!
1- هفته گذشته طی یادداشــتی با عنوان »اگر فتح الفتوح است چرا 
قانونی نشود؟!« با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی و ارائه دالیل 
و مستندات دیگری از متن برجام و چرخه ای که برای عملیاتی شدن آن 
پیش بینی شده است به الزام قانونی دولت در ارسال الیحه برجام به مجلس 
شورای اسالمی پرداختیم- که تکرار آن اطاله کالم و غیر ضروری است- در 

بخشی از یادداشت مورد اشاره آمده بود؛ 
»موافقان برجام از این سند با عنوان »فتح الفتوح«! »بزرگترین دستاورد«! 
»تسلیم قدرت های جهانی در مقابل کشورمان«! »برجسته ترین معاهده 
تاریخ معاصر«! »پیروزی 3 بر 2« و... یاد می کنند و ســوال آن است که 
اگــر آقایان، به این دیدگاه و نظر خود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از 
تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می فرمایند تصویب برجام در 
مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام آور می کند؟! 
قانونی شدن »فتح الفتوح«! و تثبیت »برد 3 بر 2« که باید افتخارآفرین و 
غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران کننده و دغدغه آور است؟! 

تعجب آور نیست؟!
اگر نگرانی آقایان از آن اســت که تصویب برجام در مجلس شورای 
اسالمی این ســند را قانونی و الزام آور می کند باید پرسید مگر تصویب 
احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ 
بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در 
شــورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر 
می رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه 
نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا 
مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می دهد که می تواند اطالع و 
باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده ایم و آنچه قرار است- تاکید 
می شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود 
مجلس نیز می تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت 
واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس 

نمی تواند در نهایت پنهان باقی بماند.«
2- روز پنج شنبه 12 شهریورماه رهبر معظم انقالب نیز در دیدار اعضای 
مجلس خبرگان با ایشان بر ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی 

تاکید کرده و فرمودند؛
»من معتقدم و به آقای رئیس جمهور هم گفتم که مصلحت نیســت 
مجلس شورای اسالمی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود« و در 
ادامه یادآور شــدند که؛ »من در مورد نحوه بررسی )برجام( و اینکه آن را 
رد کنند یا تصویب کنند، هیچ توصیه ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان 

ملت هستند که باید تصمیم بگیرند«.
و اما، در حالی که عالوه بر صراحت قانون اساســی درباره لزوم ارجاع 
برجام به مجلس شورای اسالمی و تأکید رهبر معظم انقالب، انتظار می رفت 
دولت محترم بالفاصله و بدون فوت وقت به وظیفه قانونی خود عمل کند، 
از فردای آن روز، اعضای تیم مذاکره کننده در مصاحبه ها و اظهارنظرهای 
پی درپی اعالم کردند که ارجاع برجام به مجلس شــورای اســالمی را 
»به مصلحت«! نمی دانند! و بی آن که توضیح بدهند از کدام جایگاه سخن 
می گویند؟ و مسئولیت خود خوانده! تشخیص مصلحت مردم و نظام را با 
استناد به کدام سند قانونی و شرعی برای خود قائل شده اند؟ در توجیه این 
اقدام عجیب و سوال برانگیز خود به تکرار همان بهانه های بی پایه و اساس 
قبلی روی آوردند، بهانه هایی که بارها پاســخ مستند آن را دریافت کرده 
بودند! البته با همه احترامی که برای رئیس جمهور محترم، برادران عضو 
تیم مذاکره کننده و سخنگوی دولت قائل هستیم این نکته را نیز گفتنی و 
تاکید کردنی می دانیم که آنان در جایگاه و مرتبه ای نیستند که بخواهند یا  
بتوانند قانون اساسی  را دور بزنند و این میثاق برخاسته از خون دادن ها و 

خون  دل خوردن های ملت را نادیده بگیرند.
پیش از این درباره غیرقانونی بودن تعلل دولت و خودداری از ارسال 
الیحه برجام به مجلس و نیز، ضرورت تصویب یا رد آن از سوی نمایندگان 
ملت، گزارش ها و نوشته های مستند و متعددی داشته ایم و تیتر یک کیهان 
امروز با عنوان »استقبال دشمن از دهن کجی دولت به قانون اساسی« نیز به 
همین موضوع اختصاص دارد. در یادداشت پیش روی اما، سخن بر چرخه 

دیگری می چرخد.
3- این دیدگاه با مستندات فراوانی از متن توافق وین، قطعنامه 2231 
شــورای امنیت سازمان ملل و ملحقات دیگر آن همراه است که »برجام« 
در صورت تصویب برای آینده »علمی«، »امنیتی« و »اقتصادی« کشــور 
فاجعه آفرین خواهد بود. بنابراین، اگر دولت محترم این دیدگاه را باور ندارد، 
انتظار منطقی آن است که دالیل مستند صاحبان این نظریه را با استناد به 
متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آن که دهان منتقدان را با ردیف کردن 
الفاظ  ناروایی نظیر؛ برو به جهنم! بی سواد! تازه به دوران رسیده! و... ببندد! 
بدیهی است که این برخورد، قبل از هر چیز نشانه عبور از پاسخگویی است 
از چندگاه در جاده یکطرفه صدا و سیما  و البته، برخی از پاســخ ها که هر 

ارائه می دهند نیز، پاسخ نیست.
می فرمایند، پذیرش برجام از جانب ما »داوطلبانه« اســت! و توضیح 
نمی دهند  که آیا این اقدام داوطلبانه- به قول شــما- تعهدآور نیز هست 
یا نه؟ اگر هست باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد و اگر نیست چالش 
12ساله برای چیست؟ و یا مگر تعهدات دور اول نیز داوطلبانه نبود؟ چرا بعد 
از آن که باج خواهی  حریف را نپذیرفتیم، شورای امنیت سازمان ملل سه 
قطعنامه علیه کشورمان صادر کرد؟ و یا ادعا می کنند توافق وین، معاهده 
جدیدی نیســت بلکه همان معاهده NPT است! و حال آن که توافق وین 
بیرون از معاهده ان.پی .تی تدوین شده، چرا که معاهده یاد شده را پیش 
از این امضاء کرده و پذیرفته ایم و امضای مجدد آن معنا و مفهومی ندارد! 
ضمن آن که برجام در بسیاری از موارد حقوق مسلم و ثبت شده کشورمان 
در معاهده ان.پی.تی را حذف کرده است. مثال اگر فردا اعالم کنیم مطابق 
ماده NPT 4 از حق غنی سازی اورانیوم بدون محدودیت در میزان ذخیره 
مواد غنی شده و درصد غنی  سازی، برخورداریم، پاسخ خواهند داد این حق 
در چارچوب برجام قابل ارزیابی اســت که در آن بر میزان مواد غنی شده 
و درصد آن به وضوح تصریح شده است. و یا آقای الریجانی رئیس محترم 
مجلس در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا-ان. پی  آر- می گوید »اگر احساس 
کنیــم طرف مقابل دارد توافق را نقض می کند، خب! ما هم مقابله به مثل 
می کنیم«! و این پرســش را بی پاسخ می گذارد که از دست دادن  ذخیره 
9700 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده که طی 10 سال فراهم آمده و قرار است 
از کشور خارج شود چگونه در فاصله کوتاهی قابل جبران است؟ و یا بعد 
از آن که سامانه 14 هزار سانتریفیوژ از هم گسیخته شد با کدام مکانیسم 
بازگشت پذیر خواهد بود؟!  و یا اگر قلب راکتور آب سنگین اراک را با بتن 
مســدود کردیم، بازسازی آن در صورت نقض تعهد حریف چه سرنوشتی 
خواهد داشت؟!  اگر با استناد به بند 3 از ضمیمه B قطعنامه 2231، خواستار 
توقف تولید موشک های بالستیک شــوند و با تأکید بر بازرسی از مراکز 
نظامی، اسرار نظامی کشورمان را به دست آورند و... آیا به این خواسته آنان 
تن می دهیم؟ اگر پاسخ آری است که ایران اسالمی را در مقابل دشمنان 
وحشی و خونریز خلع سالح کرده ایم و اگر پاسخ منفی باشد که به تعهدات 
خود عمل نکرده ایم! و... دهها نمونه فاجعه بار دیگر که به آن پرداخته ایم و 
طرح مجدد آن بیرون از محدوده و موضوع اصلی یادداشت پیش روی است.
4- آنچه به اختصار اشاره شــد اگر  به زعم آقایان، ناشی از توهم! و 
زائیده ذهن یک مشت بی سواد، تازه به دوران رسیده، باشد کمترین انتظار 
منطقی آن است که آنها را از توهم بیرون آورید و اگر واقعیت هایی است 
که از متن برجام برمی خیزد، چرا بر پذیرش و اجرای آن اصرار می ورزید 
و از بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی که احتمال عدم تصویب آن 

می رود، نگران هستید؟!
بی تردید دولت و اعضای محترم تیم مذاکره کننده هسته ای، حتی 
در دوردســت ترین افق ذهن خود نیز تصور- خدای نخواسته- کمترین 
آسیب به عرصه های اقتصادی، امنیتی و علمی و تکنولوژیک کشورمان 
را نداشــته و برنمی تابند، اما صاحبان این دیدگاه که تصویب و اجرای 
توافق وین می تواند آینده کشورمان را با آسیب های جدی یاد شده روبرو 
کند نیز برای دیدگاه و نظر خود، شواهد و اسناد در خور توجهی از متن 
برجام ارائه می دهند بنابراین، بایسته آن است که دولت محترم از اصرار 
غیرقانونی خود در مخالفت با بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی 
دست بکشد و به جای ایستادگی در برابر قانون به وظیفه قانونی خود 
در این زمینه عمل کند. بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی، نقاط 
ضعف و آسیب رســان این سند را از الیه های به ظاهر پنهان آن بیرون 
کشیده و در میدان قضاوت همگان می گذارد. این اقدام که برخاسته از 
نص صریح قانون اساســی است، برخالف تصور رئیس جمهور و اعضای 
تیم مذاکره کننده کشورمان عالوه بر آن که مخالف مصالح مردم و نظام 

نیست به نفع دولت محترم نیز هست.

تلفنبهانه های تکراری !

حسین شریعتمداری

* این پافشاری که از دولت در عدم ارائه الیحه برجام به مجلس دیده می شود 
تمام شعارها و تبلیغات دولت را بی اثر کرده است.

0938---3446
* آقای عراقچی در جلســه کمیســیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفته 
بارها به سواالت جواب داده ام چرا مجددا این سوال ها مطرح می شود. ایشان 
توجه بفرمایند که وقتی جواب ها قانع کننده نباشــد پرسش ها به قوت خود 

باقی می ماند.
حیدری
* اظهارنظر جدید آقای عراقچی در خصوص برجام و ترجیح نظر شــخصی 

خود بر نظر تمام کارشناسان دیگر کامال غیرمنتظره بود.
0915---6290
* وهب نصرانی در انقالب و رکاب پیامبر اکرم)ص( و امیرالمومنین)ع( نبود 
اما غیرتمندانه در رکاب امام حســین)ع( شهید شــد. از آن طرف خیلی ها 
صحابه پیامبر بودند ولی 25 ســال حضرت علی)ع( را خانه نشین کردند بعد 

هم فتنه ها به وجود آوردند.
0911---4161
* خدا وکیلی اینکه کیهان یک تنه در مقابل طیف ضدانقالب خارج و داخل 
ایســتاده و روشنگری می کند جای تقدیر و تشکر دارد. برای شما کیهانی ها 

دعا می کنیم.
0914---2011
* آقای عراقچی گفته اند تردید نداریم که با دشــمن مذاکره می کردیم. لطفا 
بفرمایند اگر چنین است پس قضیه امضای یادگاری چه می شود. آدم با دشمن 

عکس یادگاری می اندازد؟
0919---8847
* جانم فدای رهبری که همیشــه با صالبت آب پاکی را روی دست دشمن 
ریخته و می ریزد و امید را در دل دوست زنده می کند. با سخنان اخیر معظم له 

در جمع مجلس خبرگان بسیار خوشحال شدم و انرژی گرفتم.
0919---3416
* در شهر مقدس مشهد در جوار ملکوتی امام رضا)ع( زیباترین لحظات برای 
آرمیتا فرزند شهید هسته ای کشورمان رضایی نژاد با هدیه و دستخطی از سوی 
رهبر معظم انقالب رقم خورد و جشن تکلیف ایشان شروع شد. اطمینان داریم 

که راه پدر شهیدش را ادامه خواهد داد.
0915---0609
* اخالص شهید تهرانی مقدم به جایی رسیده بود که در ساخت موشک های 
بالستیک هر جا مشکل پیش می آمد به زیارت ولی خدا حضرت امام رضا)ع( 
می رفت و از ایشــان کمک می خواســت ولی بعضی ها متاسفانه نگاهشان به 
کدخدای تقلبی جهان شده و از طریق آمریکا می خواهند مشکالت را حل کنند.
عربی
* آن کســانی که مردم را مرتب با تحریم ها می ترساندند پاسخ بدهند پس 

چرا گرانی ها ادامه دارد؟
0913---2569
* حرف امروز ما نســل سومی ها خطاب به آمریکا و آمریکایی ها این دشمن 

قسم خورده انقالب این است که با والیت زنده ایم و تا زنده ایم رزمنده ایم.
خامه ای

* قرار بود به ایثارگران بابت حضورشان در جبهه های جنگ تحمیلی حقوق و 
پاداش بدهند ولی خبری نشد. از مطبوعات تقاضا داریم پیگیر موضوع باشند.
0912---7211
* جاده ایرانشهر به مهرستان در استان سیستان وبلوچستان از خطرناک ترین 
جاده های کشور است. شاید باور نکنید ولی این جاده از قبل از انقالب تاکنون 
شــاید فقط یک بار آسفالت شده باشــد و به دلیل کم عرض بودن همیشه 

حادثه خیز است.
0915---4623
* پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسالمی که نوعی مدرک فروشی 
محسوب می شود بنیه علمی کشور را نابود می کند. بنویسید درآمدزایی با چه 
قیمتی؟ حداقل در اینگونه امور به خاطر حرمت علم و دانش مرز نگه دارند.
0917---8150
* بیمارستان فخریه مالیر اعالم کرده بود دندان کودکان زیر 12 سال رایگان 
درمان می شود فرزند 8 ساله ام را به این مرکز بردم گفتند تا یک سال نوبت 
نداریم. در مطب آزاد هم 500 هزار تومان پول می خواهند کودک 8 ســاله 

چگونه مدت یک سال درد دندان را تحمل کند؟
0919---0950
* مطالبات قطعه ســازان از خودروســازان بیش از 9 ماه به تأخیر افتاده اگر 
مشکل نقدینگی شرکت های خودروساز مثل سایپا حل نشود فاجعه خواهیم 

داشت و خیلی ها بیکار می شوند.
0919---0619

 پاسخ سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 94/6/14 در ستون پیام های مردمی مبنی 
بر وضعیت ظاهری خانم فروشنده در یکی از غرفه های میدان میوه و تره بار 
که از ســوی یکی از شهروندان محترم به نام خانم مقدم عنوان شده بود، به 
آگاهی می رساند: رویکرد فرهنگی و مذهبی از جمله ارکان اساسی سیاست های 
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار محسوب می شود و در همین راستا توجه 
به وضعیت ظاهری مناسب فروشندگان عالوه بر برخورد شایسته با شهروندان 
همیشه مدنظر بوده و خواهد بود. سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ضمن 
تشکر از شهروند محترم به اطالع می رساند با مسئول غرفه مذکور برخورد و 
تذکر الزم داده شــده است، لیکن از شهروندان محترم تقاضا دارد در صورت 
نیاز به رســیدگی موضوعات مدنظر بالفاصله به دفتر مدیریت بازار مراجعه و 
با اطالع رسانی این موارد کارکنان این سازمان را در ارائه خدمات مطلوب به 

شهروندان محترم یاری نمایند.
پاسخ سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

 در پاســخ به مطلب مندرج در تاریخ 94/6/8 درخصوص برخورد نامطلوب 
با مشــتریان و اجحاف در حق ایشــان که از سوی یکی از شهروندان محترم 
عنوان شده بود، به آگهی می رساند: یکی از ویژگی های بارز میادین و بازارها، 
برخورداری از سیســتم نظارتی و بازرسی مناسب و کارآمد می باشد که بروز 
هرگونه تخطی را به حداقل می رساند. درخصوص تکریم شهروندان محترم و 
برخورد مناسب با این عزیزان در میدان میوه و تره بار توصیه ها و تذکرات الزم 
به تمامی بهره برداران داده شده و در آیین نامه انضباطی برای جلوگیری از بروز 
اینگونه تخلفات جرایمی تعیین شده است. لذا شهروندان محترم در صورت 
مشــاهده هر نوع برخورد نامناســب موضوع را با مراجعه به مدیر و بازرسین 
مســتقر در میدان و بازار میوه و تره بار، اطالع دهند تا ضمن حل مشــکل 
بوجود آمده این سازمان را در خدمت رسانی بهتر به شهروندان یاری رسانند.

 پاسخ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
در پاسخ به پیام مردمی درخصوص »ارسال پیام های تبلیغاتی ایرانسل و کسر 
شارژ« منتشر شده در تاریخ 94/6/11 ضمن تشکر از آن مشترک محترم و 

روزنامه وزین کیهان، با احترام موارد زیر را به اطالع می رساند:
ایرانسل صرفاً تأمین کننده زیرساخت فنی عرضه خدمات ارزش افزوده است 
و محتوای این خدمات توسط شرکت های تأمین کننده محتوا که از نهادهای 
مرتبط دارای مجوز هســتند، تهیه و ارسال می شــود. هیچ سرویس ارزش 
افزوده یا مبتنی بر هزینه ای بدون صدور درخواســت فعال ســازی از سوی 
مشــترک روی خط وی فعال نمی شــود و نحوه فعال سازی، غیرفعال سازی، 
هزینه اســتفاده از سرویس و شماره پشتیبانی در پیامک آغازین به مشترک 
اطالع رسانی می شود. بررسی بیشتر در این زمینه تنها با ارائه شماره مشترک 
موردنظر می تواند صورت گیرد. مشترکان در هر لحظه عالوه بر امکان ارسال 
کد غیرفعال سازی درج شده در پیامک، می توانند عبارت stop را به شماره 
8282 پیامک کنند تا فهرست تمامی خدمات ارزش افزوده فعال روی خط خود 
و نحوه غیرفعال سازی آنها را دریافت و مطابق دستورالعمل ارسالی اقدام به لغو 
اشتراک سرویس یا سرویس های ارزش افزوده فعال شده براساس درخواست 
مشترک کنند. همچنین تمامی پیامک های اطالع رسانی درخصوص محصوالت 
و خدمات جدید ایرانســل برای تمامی مشترکان رایگان بوده و دریافت آنها 
هزینه ای برای مشترک ندارد. مشترکان محترمی که مایل به دریافت این قبیل 
پیامک ها نیســتند، می توانند با ارسال رایگان عدد 2 به شماره ویژه 5005، 
درخواستشــان را مبنی بر عدم دریافت پیامک های اطالع رسانی ایرانسل به 
ثبت برسانند.  همچنین این دسته از مشترکان می توانند با اعالم شماره خود 
به مرکز تماس شبانه روزی ایرانسل، شماره خود را از فهرست دریافت کنندگان 

این قبیل پیام ها حذف کنند.
شــایان ذکر است؛ کارشناســان مرکز ارتباط با مشتریان شبکه تلفن همراه 
ایرانسل به شــماره700 برای تماس از خطوط ایرانسل و 09377000000 
برای تماس از ســایر خطوط، در 24 ساعت شــبانه روز و 7 روز هفته آماده 

پاسخگویی به مشترکان محترم هستند.

برای رجز خوب است اما
نقض برجام مقابله به مثل ندارد

موضوع امکان واکنش متوازن ایران در صورت نقض توافق هسته ای از سوی 
غرب، به دغدغه ای جدی و مهم تبدیل شده است.

رئیس جمهور دیروز در دیدار هیئت اتریشی گفت تا زمانی که طرف مقابل به 
تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند باشد ما هم نسبت به آن پایبند خواهیم بود.

همزمان رئیس مجلس در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا )ان پی آر( و در 
پاســخ به این پرسش که اگر آمریکا تحریم های تازه ای به علت حمایت ایران از 
گروه مبارز اسالمی حزب اهلل ضد این کشور تحمیل کند، ایران چگونه پاسخ خواهد 
داد، هم گفت: »اگر احساس کنیم طرف مقابل دارد توافق را نقض می کند خوب 
ما هم مقابله به مثل می کنیم. فکر می کنم افرادی هستند که می خواهند توافق 
را به شکســت بکشانند، از این رو آنها در پی یافتن راه های تازه ای هستند تا به 
توافق خدشه وارد کنند. اگر کسی به این توافق رخنه کند و به هر شکلی آن را 

به شکست بکشاند، آنگاه می دانیم چگونه پاسخ بدهیم.
هر چند این واکنش ها خوب است اما سوال مهم این است که اگر طرف مقابل 
به توافق وفادار نماند و آن را به هم زد، آیا می توان 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده را که در مدت 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود، اعاده 
یا دوباره به سرعت تولید کرد؟ اگر قلب راکتور آب سنگین اراک را بتون ریختیم 
یا آبشار 14 هزار سانتریفیوژ را از هم گسیختیم که در طول چندین سال روی 
هم سوار شده، می توان در کمتر از 4-3 سال بازسازی و احیا کرد؟ این در حالی 
است که تنها تعهد محدود و پرابهام غرب در تعلیق 13 درصد از کل تحریم ها 
براساس مکانیسم ماشه، صرفا با اعالم شکایت ایران یا یکی از طرف های غربی، 
منتفی می شــود و برای تداوم این تعلیق باید رأی اجماعی به دســت آید و در 
صورت مخالفت حتی یکی از 8 عضو کمیسیون  مشترک، تحریم ها اعاده خواهد 
شد. بدتر اینکه قرار است تمام تعهدات مهم ما ظرف چند ماه و قبل از روز اجرای 
توافق انجام شــود و وقتی دســت ما از گزینه ها تهی شد، تازه آنگاه نوبت غرب 
است که به تعهد محدود خود عمل کند!! بنابراین سوال این است که »تا زمان 
پایبندی طرف مقابل، به توافق پایبند  می مانیم« و »اگر توافق را نقض کنند، ما 
هم مقابله به مثل می کنیم« در عالم واقع و به شکل ملموس و ممکن یعنی چه؟

نقیض گویی مذاکره کنندگان
درباره الزام آور بودن برجام

اعضای تیم مذاکره کننده مشغول ضد و نقیض گویی درباره تعهدآور بودن 
برجام هستند.

پیــش از این برخی مقامات دولتی و  وزارت خارجه برای اینکه اصول 77 
و 125 قانون اساسی درباره »لزوم بررسی و تصویب هر گونه توافق بین المللی 
تعهــدآور در مجلس« را دور بزنند، ادعا می کردند اجرای توافق برجام الزام آور 
و تعهدآور نیست و به تعبیر آقای روحانی، »برنامه اجرایی ان پی تی« محسوب 
می شــود. اما آقای عراقچی معاون وزیر خارجــه و عضو تیم مذاکره کننده روز  
دوشنبه در نشست کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: برجام، ضمیمه قطعنامه 
و بخشی از قطعنامه است. ارزش قطعنامه های شورای امنیت را دارد و به لحاظ 
حقوقی برابر اســت با قطعنامه های شورای امنیت و به لحاظ حقوق بین المللی 

برای کشورها و دولت ها الزام آور است.
اما یک دور  پس از این ســخنان حمید بعیدی نژاد در جلســه کمیسیون 
ویژه گفته اســت: در حقوق بین الملل، مالک تشخیص سند بین المللی، اراده 
تبیین کننده سند اســت. از ابتدا برای مذاکره کنندگان هیچ تردیدی نبود که 
این سند، ســندی سیاســی و واجد تعهدات داوطلبانه است. اراده کشورهای 
مذاکره کننده از روز نخســت این بود که ســند مذکور با ماهیت حقوقی اسناد 
بین المللی بسیار تفاوت خواهد داشت. از این رو، ضرورتی برای تصویب این سند 

در مجلس شورای اسالمی نیست.
وی اظهار داشت: نگرانی ما این است که تعهدی سیاسی و داوطلبانه را برای 
خودمان الزام آور و تکلیف کنیم. ماهیت سند، سیاسی و داوطلبانه است، هیچ کس 

چیزی را برای خودش الزام آور نمی کند.
چند ســوال کامال روشــن در این میان وجود دارد که از سوی جریان دور 
زننده مجلس پاســخ داده نمی شــود. آیا تعهداتی در برجام وجود دارد یا خیر؟ 
و آیــا می توانیم این تعهدات را انجام دهیم یا خیر؟ اگر این تعهدات خوب بلکه 
عالی اســت تا جایی که می گویند 3 بر 2 بر حریف پیروز شده ایم و فتح الفتوح 
کرده ایم و بزرگترین توافق قرن را به دست آورده ایم، که چرا از تصویب مجلس 
نگرانند؟ اگر بگوییم »تعهد داوطلبانه«  باز هم مسئولیت ساقط نمی شود؛ با این 
استدالل که مگر توافق های بین المللی اصالتا بدون اختیار و انتخاب است؟ »تعهد 

داوطلبانه« ای که آقای بعیدی نژاد می گویند، مکانیزم همه توافقات بین المللی است 
مگر اینکه کسی مدعی شود قانون اساسی فقط بررسی و تصویب »تعهدات از سر 

اجبار« را به تصویب مجلس منوط کرد!
نکته بعدی این است که اغلب تعهدات در برجام یکطرفه است و بنابراین، این 
ادعا که اراده کشورهای مذاکره کننده واجد تعهدات داوطلبانه بود، بی مبناست؛ ضمن 
اینکه اراده موجر و در ذهن قابل اســتناد نیست و آنچه محل استناد در دعاوی و 

شکایات قرار می گیرد اصل توافق و تعهدات مندرج در آن است.
و باالخره اینکه اظهار نگرانی درباره تصویب برجام و الزام آور شــدن آن، دادن 
آدرس غلط اســت و این دوستان در حقیقت از رد برجام توسط نمایندگان ملت 
نگراننــد چه اینکه تعهدات برجام نامتــوازن، بدون رعایت اصل همزمانی، و برای 

طرف ایرانی برگشت ناپذیر است.
حزب رکورددار تورم

با سیاست های تورم زا مخالفت می کند
نایب رئیس کمیته سیاســی کارگزاران گفت نامزدی که حامی سیاست های 

تورم زای اقتصادی باشد، نمی تواند انتظار حمایت از کارگزاران را داشته باشد.
به گزارش نشریه »صدا« محمد قوچانی در نشست اعضای شورای مرکزی این 
حزب با دبیران استانی به شرایط محتوایی عضویت در حزب پرداخت و با اشاره به 
معیار قرار دادن منشور سازندگی و آزادی به عنوان مالک عضویت در کارگزاران، 

اظهار داشت: همه باید این پرسش را طرح کنیم که چرا کارگزارانی هستیم.
وی با تخطئه احزابی چون مشارکت و ندا افزود: در درجه اول چرا مشارکتی 
یا اتحادی یا ندایی نشدیم و یا به عضویت حزب اعتماد ملی درنیامدیم و سپس به 

این پرسش بپردازیم که چرا اصالح طلبیم و نه اصولگرا؟
قوچانی گفت: به لحاظ هویتی ما خود را یک حزب آزادی خواه و متدین می دانیم 
به قرائتی بومی به زبان فارسی از حزب لیبرال دموکرات مسلمان است. ما اصراری بر 
تعبیر لیبرال دموکرات مسلمان نداریم. همان طور دنیا احزاب دموکرات مسیحی، 
لیبرال مسیحی و سوسیال مسیحی وجود دارد و حتی در کشور ما از دموکراسی 
اســالمی یا مردم ساالری دینی ســخن می رود ما نیز می توانیم لیبرال دموکرات 

مسلمان یا به تعبیر صحیح تر آزادی خواه متدین باشیم.
وی گفت: ما از نظر سازمانی یک حزب نخبه گرا هستیم نه یک حزب توده گرا 
بنابراین ما دنبال حزب توده ای و لنینی نیستیم که کادر همه جانبه بپرورد و فردا 

را از صبح تا شب تحت سیطره خود بگیرد.
وی یادآور شــد: ما اصالح طلبی را از تدوین برنامه اول توسعه در سال 1368 

شروع می کنیم که با دولت آقای هاشمی مصادف شد.
به گفته وی کارنامه غالمحسین کرباسچی در شهرداری تهران و رشد و اصالح 
اجتماعی و کارنامه عطاءاهلل مهاجرانی در وزارت فرهنگ در رشد و اصالح فرهنگی 

از جمله مواردی است که بیانگر توسعه همه جانبه در نگاه کارگزاران بوده است.
قوچانی با تاکید بر اینکه ما سرآغاز اصالح سیاسی کشور را در انتخابات مجلس 
پنجم می دانیم، گفت: در انتخابات مجلس پنجم مقابل انحصارطلبی جناح راست 
ایستادیم و رای خانم فائزه هاشمی نماد ورود نسل جدید زنان و جوانان به عرصه 

سیاسی کشور شد و به نوعی آن انتخابات مقدمه دوم خرداد 1376 را رقم زد.
وی این را هم گفته که »مثال کسی که می خواهد با توزیع پول یا سیاست های 
تورم زای اقتصادی یا نفی حقوق مالکیت نامزد اصالحات شود نمی تواند از کارگزاران 

انتظار حمایت داشته باشد.«
برخالف این اظهارات، حزب دولت ســاخته کارگزاران در 8 سال حضور خود 
در دولت، باالترین نرخ تورم در چند دهه گذشته را به میزان 49/4 درصد برجای 
گذاشــت و به موازات سیاســت های غلط اقتصادی به اشــرافیگری و زراندوزی و 
تجمل دامن زد و سنگ بنای تراکم فروشی بی حد و حصر در پایتخت را گذاشت.

برخی اعضای این حزب نیز حرکت پر نوسان و زیگزاگ در میان سیاست های 
اقتصادی و فرهنگی ضد و نقیض را بارها تجربه کرده اند و برخی از آنها از طیف سوپر 
راست به راست افراطی خزیده اند. در عین حال حزب ژله ای کارگزاران به شکل فصلی 
و در موسم انتخابات فعال می شود و بیشتر یک حزب اپورتونیست )فرصت طلب( است.

همچنین لیبرال معرفی کردن کارگزاران از سوی حسین مرعشی سخنگوی 
کارگزاران باعث اســتعفای توأم با اعتراض  محمد هاشــمی معاون سیاسی حزب 
شــد که تاکید می کرد مشــی جدید حزب در تقابل و تعارض مطلق با خط امام 

خمینی)ره( است.

صالحی: آمریکا غنی سازی را
قبل از دولت روحانی پذیرفت

رئیس ســازمان انرژی اتمی برای چندمین بــار تصریح کرد پذیرش حق 
غنی سازی ایران از سوی آمریکایی ها، در دولت قبل به دست آمده و مربوط به 

مذاکرات 2 سال اخیر نیست.
علی اکبر صالحی وزیر سابق خارجه در جلسه کمیسیون ویژه مجلس 
درباره مذاکرات مســقط گفت: وقتی که به وزارت خارجه رفتم باتوجه به 
ســوابقم در موضوع هسته ای به دنبال راه حل بودم. روابط ما با عمان هم 
بسیار خوب بود و برادرانمان برای وساطت اعالم آمادگی کردند ولی ما به 
جدیت آمریکایی ها اطمینان نداشتیم به همین جهت یادداشتی دادیم که 
اگر آمریکایی ها حاضرند با پذیرش حق هسته ای ایران و لغو تحریم و غیره 
گفت وگو کنند ما هم آمادگی داریم که در نهایت با درخواســت اصلی آنها 
از طریق عمان زمینه گفت وگو فراهم شــد و مســئولین ارشد نظام هم در 

جریان موضوع قرار گرفتند.
صالحی ادامه داد: به علت بی اعتمادی به آمریکایی ها با شــرایطی موافقت 
شد که موضوع پیگیری شود این موضوع از اواسط سال 90 شروع شد و باالخره 
اولین جلسه بهار 91 امکان پذیر شد که برگزار شود. از اولین نشست تا اسفند 
همان سال طول کشید تا نشست دوم برگزار شد که در آن آمریکایی ها که حق 
هســته ای و حق غنی سازی را پذیرفتند و گفتند که ما آماده ایم که غنی سازی 
شــما را به رسمیت بشناسیم. بنابراین حق غنی سازی در هیچ یک از مذاکرات 
1+5 از سوی آمریکایی ها به رسمیت شناخته نشده بلکه در گفت وگوی مسقط 
آمریکایی ها حق غنی ســازی ایران را به رسمیت شناختند و بعد از این بود که 

دولت جدید آمد و مذاکرات را پیگیری کردند.
شرق: پارسیانی های متصل به دولت
جای جمشید بسم اهلل را گرفته اند

»بانک پارســیانی ها ساعات خاصی در بازار ظاهر می شوند و با تزریق دالر 
موجب ایجاد نرخ سوم برای ارز می شوند«.

روزنامه شرق نوشت: آخرین روز مهر سال 91، محمدرضا رحیمی، معاون 
اول رئیس جمهور وقت، در جمع خبرنگاران از بازداشت جمشید بسم اهلل خبر 
داد و او را عامل اختالل در بازار ارز دانست. رحیمی ادعا کرد جمشید بسم اهلل 
روی چهارپایه می ایســتد و قیمت ارز را تعیین می کند. حاال برخی افراد که به 
گفته فعاالن بازار از عوامل بانکی هســتند بعضی از ساعات روز در بازار حاضر 
شده و نرخ سوم بازار راتعیین می کنند. البته این بار از چهارپایه خبری نیست، 
اما یک دســتگاه کارتخوان )پوز( همیشه کنارشان هست و کارت ملی ها را هم 
چک می کنند. می گویند قباًل یک خطی )یک میلیون( یا دو خطی دالر عرضه 
می کردند، اما حاال مشخص نیست چرا میزان آن را به 300 تا 400 هزار دالر 

در روز کاهش داده اند.
شرق می افزاید: حدود هفت، هشت ماهی است که حضور دولتی ها به حضور 
فردی مبدل شده و در واقع طیف جدیدی از دولتی ها یا همان پارسیانی ها وارد 
بازار شده اند. ناگفته نماند چندان اصراری هم ندارند هر روز در بازار حاضر شوند.

گویا تنها زمانی وارد عمل می شــوند که دالر نزدیک به ســه هزار و 300 
تومان شــده است و کاری به نرخ دالر زیر این قیمت ندارند. حاال که دالر سه 
هزار و 400 تومان را تجربه می کند، حضورشــان دائمی شده و اصرار دارند هر 
روز در برخی ساعات روز خودنمایی کنند. برخی از فعاالن بازار البته می گویند 
هر وقت بازار نوسانی تر می شود، نرخ گذاری شان چند بار در روز می شود. رئیس 
انجمن سکه و صرافی تهران نیز چندی پیش در یک نشست خبری از ارز سه 
نرخی خبر داده بود و علت آن را حضور عامالن بانکی یا همان پارسیانی ها در 

بازار ارز برشمرده بود.
شرق همچنین از تالش دولت برای باال بردن نرخ ارز مبادله ای و جایگزینی 
آن بــا رقم 3 هزار تومان عنوان کرد و نوشــت: بانک مرکزی قصد دارد کم کم 

اذهان را به دالر 3 هزار تومان عادت دهد.
این روزنامه در پایان خاطرنشــان کرد: حضور عمو بانکی ها در بازار گویا 
به کمک تصمیم بانک مرکزی آمده تا دالر تک نرخی حوالی سه هزار تومان 
را رقم بزنند. اما مشــخص نیست اگر این روند ایجاد تنش کند، باز هم این 
عمو بانکی ها متهم به اخاللگری در بازار ارز می شــوند یا نه. جمشید میرابی 
)بسم اهلل( دو سال بعد از بازداشت شدن، در مصاحبه ای با یک سایت خبری 
ایرانی خارج از کشور گفت که »آقای رحیمی باعث بین المللی شدن من شد«. 
حاال اما مشخص نیست نام این عمو بانکی ها چه زمانی از زیر زبان مسئوالن 

دولتی بیرون می آید.

گفت: مگر دولت قول نداده بود که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد 
و هم چرخ معیشت مردم؟

گفتم: البته که قول داده بود.
گفت: چرخ سانتریفیوژها که با تعداد 20 هزار تا در حال چرخیدن 

بود و حاال با توافق هسته ای قرار است به 6 هزار تا برسد.
گفتم: می گویند اگرچه چرخ 14 هزار سانتریفیوژ از حرکت 

می  ایستد ولی در عوض گشایش اقتصادی به دنبال دارد؟!
گفت: چرخش چرخ معیشت مردم هم که با گرانی های لجام گسیخته 

و جهشی کندتر شده است.
گفتم: چه عــرض کنم؟! طرف هر دو طــرف صورتش را 
باندپیچی کرده بود، پرســیدند چی شــده؟ گفت داشتم اتو 
می کردم که تلفن زنگ زد و اشتباهی به جای گوشی تلفن، اتو 
را برداشتم! پرسیدند خب! آن طرف صورتت چی شده؟ گفت؛ 

هنوز اتو را زمین نگذاشته بودم که دوباره تلفن زنگ زد!

آژانس  در  ایــران  نماینده 
انرژی اتمی تاکید کرد که فعالیت 
در پارچین ربطی به آژانس ندارد.  
»رضا نجفی« ســفیر و نماینده 
دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در واکنــش به اظهارات آمانو 
گفت: پارچین یک ســایت نظامی 

متعارف است.
به گزارش فارس، نجفی افزود: 
ساخت و ســاز در پارچین طبیعی 

بوده و ربطی به آژانس ندارد.
وی در ادامــه گفت: این امر به 
قدری واضح است که حتی مقامات 
آمریکایی هم به آن اذعان کرده اند.

گفتنی اســت »یوکیــا آمانو« 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی در بیانیه نخستین روز نشست 
شــورای حکام آژانس در اظهاراتی 
مضحک و دوپهلو گفت: آژانس عدم 
هســته ای  فعالیت های  در  انحراف 
اعالم شــده ایران را تایید می کند، 
ولــی نمی تواند در مورد عدم وجود 
فعالیت های غیراعالم شده تضمینی 

ارائه دهد! 
بیانیه اخیر آمانو دقیقاً مشــابه 
رفتار آژانس با پرونده عراق است. در 
پرونده مذکور علی رغم نبود هیچ گونه 
سند و مدرکی مبنی بر وجود فعالیت 

ممنوعه و سالح های کشتار جمعی 
در عراق، آژانس هرگز پرونده عراق 
را نبست و با ارائه گزارش های دوپهلو 
و مغرضانه در نهایت زمینه را برای 
تجاوز آمریکا و انگلیس به این کشور 
و قتل عام هزاران شــهروند عراقی 

فراهم کرد.
 حال علی رغم توافق وین هیچ 
تغییری در این رفتار غیرقانونی پیش 
نیامده است و متاسفانه این نهاد به 
ظاهر فنی به عنــوان مرجع و داور 

توافق نیز تعیین شده است.
متاسفانه نماینده ایران در آژانس 
با عبــور از بخش اصلــی اظهارات 
مغرضانه آمانو، گزارش دوپهلو دبیر 
کل آژانس را بی پاسخ گذاشته است.

 اظهار شگفتی 
مقامات آمریکایی

 از بازطراحی راکتور اراک 
گزارشــی  در  نیویورک تایمــز 
نوشــت: موافقت ایران با بازطراحی 
رآکتور اراک، دستاوردی بزرگ بود.

در ادامــه گزارش آمده اســت: 
بازطراحی و بازســازی رآکتور اراک 

تا یک دهه زمان می برد.
نیویورک تایمز افــزود: موافقت 
تهران با ایجاد تغییر در نیروگاه آب 
سنگین اراک، بسیاری از کارشناسان 

غربی را شگفت زده کرد.
استقرار ســامانه های ضدهوایی 
در اطراف سایت اراک، تنها استدالل 
برای نظامی خواندن هدف از ساخت 
آب سنگین اراک است اما این اقدام 
با هدف مقابله با تجاوزات احتمالی 
از سوی اسرائیل صورت گرفته است.
کارشناسان می گویند اگر توافق 
اجرایی شود، بازطراحی و بازسازی 
رآکتــور اراک می تواند تا یک دهه 
زمان ببرد. و اگر توافق به هم بخورد، 
چه؟ کارشناسان می گویند آن وقت 
اراک به زودی به یک کارخانه تولید 

پلوتونیوم بدل می شود.
امتیاز محدودیت تولید پلوتونیوم 
بزرگتر از خروج اورانیوم غنی شده 

از ایران است. 
 لغو تحریم ها، بعد از اجرای کامل 

تعهدات ایران! 
 بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد: 
آژانس بین المللی انرژی اتمی زمانی 
که ایــران به همه مفــاد توافقنامه 
عمل کرد، مســیر الزم بــرای لغو 
محدودیت هــا و تحریم ها را هموار 

می کند.
در ادامــه گزارش آمده اســت: 
تحریم های ایران احتماال اوایل سال 

2016 لغو خواهد شد. 

نجفی: فعالیت در پارچین ربطی به آژانس ندارد

نماینده ایران در آژانس
ادعای مضحک آمانو را بی پاسخ گذاشت

گزارش خبری کیهان

استقبال دشمن از دهن كجی دولت
به قانون اساسی

سرویس سیاسی- 
مخالفت دولت با فرستادن 
برجام به مجلــس علی رغم 
تصریــح قانون اساســی، با 
حمایت و اســتقبال گسترده 
رسانه های بیگانه و ضدانقالب 

روبرو شد.
ســخنگوی دولت یازدهم در 
نشست خبری دیروز )سه شنبه17 
شهریور( در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا دولت تصمیمی برای ارائه 
الیحه برجام بــه مجلس را دارد، 
بیان داشت که دولت نظر رسمی 
خود را مبنی بــر اینکه نیازی به 
ارائه الیحه برجام به مجلس نیست 

را اعالم کرد!
نوبخت همچنیــن می افزاید: 
مقام معظم رهبری در دیدارشان 
اعالم کردند کــه مجلس از روند 
رسیدگی برجام کنار گذاشته نشود 
بیانات ایشــان برای دولت فصل 
الخطاب است، بنابراین با توجه به 
بررسی برجام در مجلس دولت اگر 
کمکی را در این خصوص مجلس 
بخواهد ارائه می دهد. ضمن اینکه 
طبق قانون مجلس در زمینه حفظ 
رسیدگی  هسته ای  دستاوردهای 
به این مــوارد به شــورای عالی 
امنیت ملی واگذار شــده است و 
شــورای عالی امنیت ملی به جد 
بر متن برجام تدقیق کافی داشته 
و مســئوالن آن بــه زودی نتایج 
جلســات شورا را اعالم می کنند و 
امیدواریم هرچیــز که خیر ملت 

است تحقق یابد.
پیش از این نیز عباس عراقچی 
و علی اکبر صالحی در ســخنانی 
مشــابه، مخالفت دولــت با ورود 
جدی مجلس بــه برجام را اعالم 

کرده بودند. 
باید  نوبخت  ســخنان  درباره 
گفت؛ ادعــای وی مبنی بر اینکه 
»طبق قانون مجلــس در زمینه 
هســته ای  دســتاوردهای  حفظ 
رسیدگی به این موارد به شورای 
عالی امنیت ملی واگذار شده است« 
نــه تنها غیرحقوقــی بلکه کاماًل 

خالف واقع است. 
نمایندگان ملــت دوم تیرماه 
ســال جاری طرحــی را با عنوان 

»قانــون الــزام دولت بــه حفظ 
دستاوردها و حقوق هسته ای ملت 
ایران« شامل سه بند و دو تبصره 
به تصویب رســاندند که مفاد آن 

عبارت است از:
ماده واحده- در راستای صیانت 
از منافع ملــی و رعایت مقررات 
پادمــان معاهده منع گســترش 
سالح های هسته ای، هرگونه نتایج 
مذاکرات هســته ای با کشورهای 
)1+5( درصورتــی معتبر اســت 
که الزامات زیر به صورت شــفاف 

رعایت شود:
1 - لغــو تحریم ها باید به طور 
یکجا و کامل در متن توافقنامه درج 
شده و در روز آغاز اجرای تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران انجام شود.

2 - آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی در چهارچــوب توافقنامه 
پادمان، مجاز به انجام نظارت های 
از ســایت های هسته ای  متعارف 
است و دسترسی به اماکن نظامی، 
امنیتی و حســاس غیرهسته ای، 
اســناد و دانشمندان ممنوع است 
و باید مصوبات شورای عالی امنیت 

ملی رعایت شود.
3 - هیــچ محدودیتــی برای 
کســب دانش و فناوری صلح آمیز 
هســته ای و تحقیق و توســعه، 
پذیرفته نیســت و باید مصوبات 
شــورای عالی امنیت ملی رعایت 

شود.
تبصره 1 - براســاس اصول 
هفتاد و هفتــم )77( و یکصد 
و بیســت و پنجم )125( قانون 
اساســی، نتیجه مذاکرات باید 
به مجلس شورای اسالمی ارائه 

شود.
تبصــره 2 - وزیر امور خارجه 
موظف است روند اجرای توافقنامه 
را هر شــش ماه یک بار به مجلس 
شــورای اســالمی گزارش دهد. 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلــس هر شــش ماه 
یک بار گزارش روند حسن اجرای 
توافقنامه را به نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی ارائه می کند.
همانگونه کــه در ماده 2 و 3 
قانون تصریح شــده شورای  این 
عالی امنیت ملی باید در دو موضوع 

عدم بازرســی های غیرمتعارف و 
محدودیت در تحقیق و توســعه 
تصمیم گیری نماید و متن قانون 
)تبصره یک( بــر لزوم ارائه توافق 
به مجلس براســاس اصول 77 و 
125 قانون اساســی تصریح دارد 
و مشخص نیست سخنگوی دولت 
از کجای این قانون ادعای تفویض 
تکلیف بررســی برجام به شورای 
عالی امینت ملی را از سوی مجلس، 
برداشت کرده است؟! و سوال دیگر 
آنکه مگر اساســاً تکلیف مجلس 
دربــاره لزوم تصویــب توافقات و 
معاهدات خارجــی قابل تفویض 

است؟!
همان گونــه که در متن قانون 
تصریح شــده دولت باید براساس 
این دو اصل قانون اساسی برجام 
را به مجلس بفرستد و فروکاستن 
مشــورتی- جمعی  بــه  مجلس 

بخصوص در چنین امر مهمی که 
با سرنوشت کشور سروکار دارد- 
رویه ای خطرناک و غیرقانونی است. 
مخالفان فرســتادن برجام به 
مجلس مدعی هستند ایستادگی 
آنان در برابر قانون بخاطر مصالح 
کشور اســت و باید پرسید دولت 
مجــری قانون اســت یــا مرجع 
تشخیص مصلحت؟ در موضوعی 
که از چنان صراحتــی برخوردار 
اســت که دو اصل قانون اساسی 
بــه آن پرداخته دولــت از کدام 
مصلحت می گوید و چنانچه فرضاً 
مصلحتــی هم در کار باشــد، آیا 
مرجع تشــخیص ایــن مصلحت 
معاون وزیرخارجه، رئیس سازمان 
اتمی و ســخنگوی دولت  انرژی 

هستند؟!
کف و سوت ضدانقالب 

برای قانون گریزی!
اما آنچه در این میان تاســف 
بار و قابل تامل اســت اســتقبال 
گســترده دشــمن و کف و سوت 
رســانه های آنان برای این قانون 
گریزی دولت اســت که در ادامه 
تنها به گوشه هایی از آن پرداخته 

می شود. 
بی بی ســی مانند همیشه در 
این میان میداندار اصلی بود و در 
گزارش ها و مصاحبه های متعددی 

به قضیــه مذکور پرداخت. »ر.ع« 
ضدانقالب فــراری در مصاحبه با 
بی بی ســی ادعا کرد: مجلس در 
ایران هیچگاه در راس امور نبوده در 
طول سه دهه بعد از انقالب حتی 
در برکنــاری اولین رئیس جمهور 
هم ابتدا تصمیم آیت اهلل خمینی 
بنی صدر را برکنار کرد از فرماندهی 
کل قوا و بعد در مجلس، آن پروژه 
با مســائل  پیش رفت...در رابطه 
هسته ای هم تا حاال مجلس ورود 
کیفی نداشته همه چیز در رابطه 
بین تیم دولت و رهبری پیگیری 

شده است.
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