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سرمقاله
اختالف دو نگرش
ادامه از صفحه یک
درخواست اعتراضی مجلس در جلسه دوشنبه
که در کمتر یک دقیقه به رأی گذاشته و تصویب
شد؛ بدون حضور نمایندهای از سوی دولت در
این جلسه و بهرغم اعالم رسمی سخنگویان
شورایعالی امنیت ملی و سازمان انرژی هستهای
درباره ماهیت و شکل توافق انجام گرفت .سکوت
دولت تا آخرین ساعات بعدازظهر دوشنبه (4
اسفند  )99از دو حال خارج نیست؛ امضای این
توافق نمیتوانسته بیرون از حوزه اختیاراتی که
نظام سیاسی به دولت واگذار کرده ،باشد و یا
دولت در برابر اعتراض سنگین مجلسیان پاسخ
روشن ندارد.
موضع مخالف مجلس یازدهم در قبال برجام از
همان آغاز به کار خود روشن بوده است .اکثریت
قاطع نمایندگان نگاهی تجدیدنظر طلبانه به
برجام و به تبع آن شیوه و ماهیت تعامالت دولت
دوازدهم با جامعه جهانی داشت ه و دارند .در
تعبیر آنان ،توافق جامع هستهای (برجام) شکلی
از تسلیم طلبی در برابر مطالبات غرب و بهویژه
ایاالت متحده است که سرانجام ،فرسودهسازی
جمهوری اسالمی را در برابر مخالفان و رقیبان
بیرونیاش در پی دارد .خوب یا بد ،این نگاه
بخشی از دیدگاههای مؤثر و تا حدود زیادی نافذ
در سپهر سیاسی ایران است.
دیدگاه دیگر که درحالحاضر دولتدوازدهم
نرا نمایندگی میکند،برخالف دیدگاه
آ
تجدیدنظرطلبانه ،نگاهی عملگرایانه در سیاست
خارجی دارد .این دیدگاه برجام را فرصتی برای
اصالح تعامالت با جامعهجهانی ،بیرون رفت
کشور از انزوای تحمیل شده بهآن ،خروج ایران
یـنظامی و سرانجام
از حلقه تهدیدهای اقتصاد 
شکستن دیوار قطور تحریمهای بینالمللی دانسته
و بر حفظ و احیای آن مطابق با منافع و امنیت
ملی تأکید دارد .این دیدگاه که در دو انتخابات
ریاستجمهوری گذشته (سالهای  92و )96
با اکثریت قاطع آراء مردم ،دولت را در اختیار
گرفته به مانند دیدگاه مخالف خود بهعنوان یک
واقعیت در جامعه ایرانی حضور داشته و دارد.
برفراز مناظره یا مناقشه جاری و مدتدار دو
دیدگاه رقیب ،همواره عقالنیت نظام سیاسی
ت را
توانسته است در مباحث کالن ،مصلح 
تشخیص داده و براساس آن عمل کند .همین
مصلحتاندیشی سرانجام هر دو دیدگاه را در
بزنگاههای الزم برای اقدام مشترک همسو و یا
به تمکین مجاب کرده است .از این رو توافق سه
ماهه ایران و دبیرکل آژانس انرژی هستهای در
تهران نمیتواند خارج از حوزه اختیارات دولت
باشد؛ اگرچه اعتراض نمایندگان در برابر زیاده
خواهی غرب از ایران در چگونگی بازگشت به
برجام از سوی ایران و آمریکا خالی از منطق
قابل قبول نیست .در اینحال براساس رویکرد
دولت ،توافق با «رافائل گروسی» عالوه بر آنکه
خارج از نه تنها نقض قانون مصوب مجلس
نیست بلکه اجرای آن به گونهای تعدیل یافته که
فرصت را از مخالفان ایران برای تشدید فشارها
بگیرد .این مهم همان مصلحت اندیشی در
کالن تصمیمسازی نظام سیاسی است که در
بزنگاههایی چنین نمود مییابد .اگرچه مخالف و
موافق میتوانند نگرشهای خود را داشته باشند
اما نه به اندازه و شدتی که به بیرون از مرزهای
کشور پیام تشتت دهد.

حد غنیسازی ایران متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰درصد هم برسد
به گزارش ایسنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز
(دوشنبه) در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان،
ار ساختار نظام
منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرم افز ِ
اسالمی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار
متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز
چالشهای جدید گفتند :یکی از وظایف مهم فضال و متفکرین،
تقویت مبانی فکری نظام اسالمی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم
دینی مورد نیاز جامعه است.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا
و سه کشور اروپایی در مورد ایران ،ادبیاتی مستکبرانه ،طلبکارانه
و غیر منصفانه دانستند و گفتند :نتیجه این ادبیات جز منفورتر
شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود .ضمن آنکه جمهوری
اسالمی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد
آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که الزم باشد ،حتی
تا غنی سازی  ۶۰درصد پیش خواهد رفت.
حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنانشان ضمن تبریک
میالد حضرت جواداالئمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت
چند عضو فقید مجلس خبرگان ،یکی از نیازهای مهم جوامع
اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند :در هر
برههای که این مفاهیم عملیاتی شد ،برای کشور و ملت و آبروی
جمهوری اسالمی ،ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات
آن محروم شدیم.
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین
مفاهیمی همچون توکل ،تکلیف ،ایثار ،جهاد و شهادت ،آنها را در
جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن ،پیروزی ملت ایران
در یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.
ایجاد نهضت اسالمی ،نظریهپردازی برای ساختار نظام و
گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله
امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقالب اسالمی به
آنها اشاره کردند و گفتند :نمونه جدید این موضوع ،عملیاتی شدن
مفهوم واالی مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای
دولتی و نهادهای انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک
مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.
ار نظام اسالمی را وظیفه فضالی
ایشان روزآمد کردن نرم افز ِ
صاحب نظر دانستند و گفتند :البته این بهروزرسانی به معنای
دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف
حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی ِ نظام اسالمی
است.
رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با مسائل روز
اشاره کردند و افزودند :بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسالمی
با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها
را منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است
بهشدت گمراه کننده و هالک کننده باشد ،نظام اسالمی چه باید
بکند؟
حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند:

رهبر معظم انقالب تاکید کردند :حد غنیسازی ایران ۲۰درصد نیست متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰درصد هم برسد

جمهوریاسالمی
از مواضع منطقی
خود در موضوع
هستهایکوتاه
نخواهد آمد و بر
اساس مصلحت و
نیاز کشور تا آنجا
که الزم باشد،
حتی تا غنی
سازی  ۶۰درصد
پیش خواهد رفت
در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر ،تبدیل به
یک حرکت جمعی در جامعه شود ،آن هم در شرایطی که مردم
با مشکالتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای
دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده
الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که
خداوند قطعا ًدر برابر بیعملی و بیتوجهی مسئوالن واکنش تند
خواهد داشت ،از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و
افزودند :تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و بهروزرسانی نرم افزار
آن را باید فضال و متفکرین صاحب صالحیتی بهعهده بگیرند که
از جمود فکری و تحجر ،و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به مسئله
هستهایپرداختند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به قانون مصوب مجلس
در خصوص کاهش تعهدات برجامی ،گفتند :مجلس قانونی را
تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را
که باید انجام میشد ،انجام دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد
دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد،

تمامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) برای

ایجاد اشتغال برای مددجویان ،قدردانی کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ریاست

جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین حسن
روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در پی نوشت
گزارش رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از

عملکرد اشتغال این کمیته در سال  ۹۸و  ۱۰ماهه

سال  ۹۹نوشت :از تالشها و خدمات جنابعالی و
همه همکارانتان در سراسر کشور تقدیر میشود.

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام

خمینی(ره) در گزارشی به رئیس جمهوری از

عملکرد این کمیته در زمینه اشتغال مددجویان،

اجرای دو کالن پروژه «هدایت شغلی» با محوریت

ارتقاء توانمندیهای شغلی مددجویان از طریق

توسعه مشاوره شغلی ،آموزشهای کسب و کار،
فعالیتهای کاریابی و ایجاد کسب و کارهای
خرد سراسری و «راهبری شغلی» با محوریت

کارآفرینان حرفهای و فعاالن کسب و کار با

تاکید بر توسعه زنجیرههای تولیدی و مشاغل

دانشبینان را به عنوان اقدامات مهم اجرایی این
نهاد با نگاهی تحولی عنوان کرده است.

ایجاد  ۱۷۵هزار و  ۹۰۰فرصت شغلی با اعتباری

بالغ بر  ۴۷هزار میلیارد ریال در سال  ۹۸و

هدفگذاری اجرای  ۲۰۰هزار فرصت شغلی در سال
 ۹۹با اختصاص مبلغ  ۶۱هزار میلیارد ریال که

تا این تاریخ  ۸۵درصد آن محقق شده ،از جمله

نتایج اجرای دو کالن پروژه کمیته امداد امام

خمینی (ره) در حوزه اشتغال مددجویان است.

افزودند :این اختالفنظرها قابل حل است و باید دو طرف ،قضیه
را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختالفها رها و یا تشدید
شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :دولت خود را موظف به عمل
به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است ،به
دقت عمل شود.
حضرت آیتالله خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی
در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه ،طلبکارانه و
غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند :جمهوری اسالمی
از روز اول و تا مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به تعهدات
خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد
همین چهار کشور بودند ،بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و
بازخواست قرار گیرند.
ایشان افزودند :وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با
او همراهی کردند ،دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها
کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به
تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت
عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.
رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت

مردم ایران از غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی
دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سالح هستهای دست
یابد ،در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسالمی تصمیم
به دستیابی به سالح هستهای داشت ،او و بزرگتر از او هم
نمیتوانستند مانع شوند.
حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند :آنچه مانع جمهوری
اسالمی برای ساخت سالح هستهای است ،فکر و مبانی اسالمی
است که ساخت هر سالحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که
موجب کشتار مردم عادی میشود ،ممنوع میداند.
ایشان با یادآوری قتل عام  ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا
و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان
و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربیها ،گفتند :کشتار
غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و
جمهوری اسالمی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به
سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :اما ما برای کسب تواناییهای
هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین
علت ،حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم
و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثال ًبرای پیشران هستهای یا
کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیت الله خامنهای افزودند :البته یک قرارداد چندسالهای
گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل
خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح
هستهاینیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند :موضوع سالح هستهای
بهانه است ،آنها حتی با دستیابی ما به سالحهای متعارف هم
مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به این واقعیت که نیروگاههای
هستهای با تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین
منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد ،نیاز کشور
به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند و گفتند :غنیسازی را
نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان
آماده شد .ایشان افزودند :غربیها میخواهند در روزی که ایران
به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند ،محتاج آنها باشد و آنها این
نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل ،زورگویی و باجخواهیهای خود
قرار دهند .رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :جمهوری اسالمی
در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد
کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور
است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتالله جنتی رئیس
مجلس خبرگان و حجتاالسالم والمسلمین رئیسی نایب رئیس
دوم این مجلس گزارشی از اجالسیه خبرگان و مسائل مورد
تأکید در آن ،و همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی از آییننامه
انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

نمایندگان مجلس نسبت به بیانیه ایران و آژانس واکنش های تندی نشان دادند

مجلس علیه توافق

س جمهوری مطرح کرد
رئی 

رئیس جمهوری از تالشها و خدمات رئیس و

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

خبر
قدردانی روحانی از تالشهای
کمیته امداد امام(ره) در حوزه
اشتغالزایی

سیاستروز

محمدباقر قالیباف نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود
در توییتر نوشت« :مطابق قانون مجلس ،اجرای پروتکل الحاقی از روز  ۵اسفند به طور
کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ًممنوع و غیرقانونی است.
هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده  ۷مستلزم تصمیمگیری مجلس
است .ماده  ۹قانون ،اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد».
همچنین محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهم نامه سازمان
انرژی اتمی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
نماینده مشهد در مجلس از تدوین طرح دو فوریتی مجلس برای لغو تفاهم نامه با آژانس
خبر داد.
محمد جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی از تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای رد تفاهم نامه سازمان انرژی اتمی با
آژانس بین الملی انرژی اتمی خبر داد.
به نوشته تسنیم ،وی ادامه داد :این طرح را نمایندگان در حال امضا کردن هستند تا پس
از نهایی شدن ،آن را به هیئت رئیسه تقدیم کنیم.
نماینده مشهد در مجلس اضافه کرد :با توجه به اینکه بحث بودجه را در پیش داریم
این طرح با قید دو فوریت تدوین شده تا بررسی بودجه متوقف و این موضوع بررسی شود.
ادعاهای نمایندگان مجلس درباره توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی
است که بر اساس تاکید «کاظم غریبآبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای
بینالمللی مستقر در وین ،اجرای کامل مصوبه مجلس دغدغه جدی نظام است و کسی
حق ندارد از آن کوتاه بیاید .تمدید یا استمهال در کار نیست و هیچ دسترسی فراپادمانی به
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعطا نخواهد شد.
س جمهوری به قوه قضائیه را تصویب کردند
نمایندگان مجلس معرفی رئی 
نمایندگان مجلس با  ۲۳۴رای معرفی رئیس جمهور و کلیه مستنکفین به قوه قضائیه را
تصویب کردند .در جریان این رای گیری که در کمتر از  ۱دقیقه به پایان رسید ،از ۲۳۹
نماینده حاضر ۲۳۴ ،با شرکت در رای گیری و  ۲۲۱رای موافق ۶ ،رای مخالف و  ۷رای ممتنع
با این درخواست موافقت کردند.
نمایندگان مجلس با  ۲۳۴رای معرفی رئیس جمهور و کلیه مستنکفین به قوه قضائیه را
تصویب کردند.
در جلسه صحن علنی روز دوشنبه  ۴اسفند ماه مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان
مجلس اعمال ماده  ۲۳۴آئیننامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در

اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریمها» را تصویب کرد.
پس از پایان سخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه شب گذشته مشترک میان سازمان
انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل
آژانس به ایران ،به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامهای
به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده  ۲۳۴نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و
مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.
در جریان این رای گیری که کمتر  ۱دقیقه به پایان رسید ،از  ۲۳۹نماینده حاضر۲۳۴ ،
با شرکت در رای گیری و  ۲۲۱رای موافق ۶ ،رای مخالف و  ۷رای ممتنع با این درخواست
موافقت کردند.
به بودجه رسیدگی نمی کنیم
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با انتشار مطلبی در صفحه
شخصی خود در توییتر از توقف رسیدگی به الیحه بودجه  ۱۴۰۰در مجلس خبر داد.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با انتشار مطلبی در صفحه
شخصی خود در توییتر از توقف رسیدگی به الیحه بودجه  1400در مجلس خبر داد.
شریعتی نوشته است :مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال
قوی نقض قانون اقدام راهبردی ،از دستور رسمی خود خارج شد
طبق قانون:
 .۱با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریمها ،از فردا  ۵اسفند باید #توقف
نظارتهای فراپادمانی بدون راه فرار انجام شود
 .۲مجلس باید گزارش اقدامات فنی و سیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد ،افراد
مستنکف از اجرای قانون (رئیسجمهوری و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند.
 .۳تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هر شکل ،تخلف است و مجلس از حق ملت
کوتاه نمیآید.
واکنش زهره الهیان ،نماینده مجلس به تفاهم ایران و آژانس
نماینده تهران در مجلس نوشت :اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی
و آژانس که شب گذشته ساعت  ۱۲منتشر شد ،باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس
شد.
همچنین زهره الهیان نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در صفحه توئیتر خود نوشت :اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی
اتمی و آژانس که شب گذشته ساعت  ۱۲منتشر شد ،باعث توقف رسیدگی به بودجه در
مجلس شد.
الهیان ادامه داد« :نمایندگان یک صدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریمها اعتراض
کردند مسئولین دولت به واسطه عدم اجرای قانون طبق بند  ۹قانون لغو تحریم ها مجرم
شناخته میشوند و باید مجازات گردند»
ذوالنور :هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :تا زمانی که توافق نامه با
آژانس پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،گفت :هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره
خورده و زندگی و اقتصاد کشور شرطی شده است.
وی ادامه داد :برجام را امضا کردند و هیچ تضمینی برای آن در نظر نگرفتند .شما یا دشمن
را میشناختید یا نمیشناختید اگر نمی شناختید ،رهبر معظم انقالب بارها گفت دشمن
زیادهخواه ،متجاوز و بدعهد است اما باز هم بدون هیچ تضمینی آن را امضا کردند.
نماینده قم در مجلس افزود :بعد از اینکه ترامپ رفت ،زمانکُشی کردند و دولت گامها

را اجرا نکرد .مجلس به نفع ملت قانونی را تصویب کرد که برای طرف مقابل ،محرک و
تکاندهنده باشد و دولت به عدم اجرای آن پرداخت ،با وجود اینکه رهبری به اجرای آن
تأکید کرد .دولت به انتخابات آمریکا چشم دوخت و همین موضوع آمریکا را حریص کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد :مجلس است که تصمیم
میگیرد دولت تعهدات برجامی را به اجرا بگذارد یا خیر در حال حاضر دولت پالسهایی به
دشمن داد و خالف قانون عمل کرد .زمان تعیین شده توسط نمایندگان ایران منقضی شد
اما دولت هیچ عملی انجام نداد.
ذوالنور اضافه کرد :این توهین به ملت است که نوکر خود ،گروسی را به ایران بفرستند
که با دولت قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد .نمایندگان برای عدم اجرای
قانون راهبردی مجازات تعیین کردهاند و در این قانون ،رئیس جمهور اجرا کننده شناخته
شده است .در حال حاضر در بیانیهای که بین ایران و آژانس امضا شده ،نقص صریح قانون
راهبردی اجرا شده .اگر قرار است مجلس قانون برای اجرا نکردن تصویب کند ،بنابراین همه
هزینههایی که میکنیم نامشروع است.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد :در حال حاضر در حال جمعآوری امضا برای
بیانیهای هستیم که طبق آن افرادی که قانون مجلس را اجرا نکرده اند طبق ماده  234آیین
نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه معرفی میشود تا آن قوه با او برخورد کند مجلس باید
بایستد اینکه فالن شخص بیاید و به نمایندگان توهین کند و سر نمایندگان شیره بمالد،
جایز نیست تا زمانی که این توافق نامه پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به
مجلس را ندارد.
همچنین «سیدمصطفی میرسلیم» نماینده تهران هم تاکید کرد :هرگونه مذاکره و توافق
برجامی برخالف مفاد مصوبه مجلس مردود است.
«محمد حسن آصفری» نماینده اراک هم مدعی شده است :دولت حق هیچ توافقی
خالف مصوبه مجلس مبنی بر ملزم کردن غرب به برداشتن تحریمها در زمان مقرر شده
مجلس ندارد .توافق دیشب آژانس با سازمان انرژی اتمی مبنی بر دادن فرصت سه ماهه
خالف مصوبه مجلس است و طبق ماده هشت ونه مصوبه مجلس اجرا نکردن مصوبه
جرم است.
«سیدنظام الدین موسوی» هم در رشته توئیتی با اشاره به نگرانی خود از اقدامات دولت
نوشت« :ظاهرا ً نگرانی دو روز پیشم از احتمال تمدید مهلت ۲ماهه لغو پروتکل الحاقی
یراه نبود .مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی امشب از توافقی با دولت ایران گفته که
پرب 
مطابق آن گرچه پروتکل الحاقی لغو میشود اما تا ۳ماه دیگر فعالیتهای نظارتی و راستی
آزمایی آژانس پابرجا میماند .دور زدن قانون؟! جناب آقای رئیس جمهوری! وزیر محترم
امور خارجه! هفت سال فکر میکردید اگر از مواضع خود عقب نشینی کنید ،طرف مقابل
امتیازی به شما میدهد؛ که نداد .بیاید این هفت ماه باقیمانده اینطور فکر کنید که اگر
محکم بمانید و عقب نشینی نکنید طرف مقابل به شما امتیاز میدهد؛ شاید داد .امتحان
کنید.
«احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم هم با بیان اینکه طبق قانون مصوب مجلس
باید بازرسیهای فراپادمانی داوطلبانه که در برجام پذیرفته شده بود از ۵اسفند متوقف
وبازرسیها اخراج شوند؛ نوشت« :قانون باید اجرا و عزت ملت ایران حفظ شود .آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا و دیگران قابل اعتماد نیستند .مردم را فریب ندهید.
تحریم ها باید لغو شود.
«علی خضریان» دیگر عضو قوه مقننه در رشته توییتی تصریح کرد« :با توجه به عدم
اجرای تعهدات غربیها در برجام ،دولت موظف است نظارتهای فراتر از پادمان از جمله
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند؛ لذا هر نوع دسترسی به آژانس ،غیرقانونی
است و مجلس به طور جدی ضمن نظارت بر اجرای قانون ،طبق ماده  ۹با متخلفین و
مستنکفین برخورد خواهد کرد.

