
سه شنبه 9 دی 399 1- 14 جمادی االول 1442 - 29 دسامبر 2020 - سال بیستم - شماره  5335  2  سیاسی

رئیس جمهور بی اثر کردن تحریمها و شکســتن آن، 
الیحه بودجه 1400 و واکســن کرونا را ســه محور گفت 
وگو ســران ســه قوه نام برد و تاکید کرد که در هر ســه 
مورد اتفاق نظر داشتیم و نسبت به شیوه ها هم نظراتمان 

نزدیک به یکدیگر است.
حسن روحانی روز دوشــنبه در پایان جلسه سران قوا 
که به میزبانی مجلس شــورای اسالمی برگزار شد، تاکید 
کــرد: در این روزهای پایانی ســال 2020 به مردم عزیز 
ایران می گویم که دو تا بیســت در سالی که تمام می شود 
ملت ما کســب کرده اســت. البته دولت نتوانســته نمره 
بیست بیاورد ولی ملت ما هم در مقاومت و ایستادگی در 
برابر جنگ اقتصادی و تحریم های ضد بشری و ضدانسانی 
آمریکا و هم در برابر ویروس کرونا نمره بیســت کســب 
کرده اســت و بحمداهلل مردم با ایســتادگی، هماهنگی و 
با اجرای پروتکل  های بهداشــتی، موفقیت های بزرگی را 

به دست آوردند.
روحانی با اشــاره به موضوع بی اثر کردن تحریم ها به 
عنوان یکی از محورهای گفت وگوها گفت: همانطوری که 
رهبــری معظم فرمودند اولین کار مــا باید بی اثر کردن 
تحریم های غیر انســانی و غیر بشــری باشــد که در این 
زمینه گفت و گو های خوبی داشــتیم و درمورد شــیوه ها 
و گام هایی که باید برداریم، نظرات مشــابه است و اتفاق 

نظر داریم.

رئیس جمهور افزود: در مورد الیحه بودجه سال 1400 
که به مجلس شــورای اســالمی تقدیم شده نیز در مورد 
اینکــه مجلس و دولت در چه مواردی می توانند همکاری 
کنند و اصالحات احتمالــی که می توانند در الیحه انجام 
دهند بحث کردیم و بنا شــد تیم هــای اقتصادی دولت و 

مجلس در این زمینه بحث و گفت وگو کنند.

روحانی با اشــاره به موضوع واکســن کرونا به عنوان 
ســومین موضــوع مطرح شــده در جلســه ســران قوا، 
گفــت:  متاســفانه درمورد واکســن کرونــا دو قطبی و 
 بحث هایی در جامعه وجود دارد که ســازنده، درســت و 

مفید نیست.
رئیس جمهــور با بیان اینکه مــا از چند طریق بدنبال 

تهیه واکسن کرونا هستیم، گفت: مسیر اول تولید واکسن 
داخلی اســت که در این رابطه  دو موسســه بزرگ و یک 
شــرکت دانش بنیان درحال فعالیت هســتند و امیداریم 

موفقیت کامل را بدست آوردند.
روحانی مســیر دوم را  ســاخت واکســن با همکاری 
یک کشــور دیگر عنوان کرد و گفت: در تالش هستیم با 

همکاری یک کشور دیگر واکسن بسازیم.
رئیس جمهور خرید واکســن از خارج را سومین اقدام 
دولت عنوان کرد و گفت:  برای خرید واکســن از سازمان 
بهداشــت جهانی تحت چارچوب کوواکس اقدامات الزم 
انجام شــده  و در عین حال با یکی دو کشــور دیگر هم 
مذاکره برای خرید واکسن تولید آنها درحال انجام است و 
مردم مطمئن باشند که خرید واکسن خارجی با اطمینان 

کامل از کیفیت آن خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه امیدوارم واکسن داخلی هم همه 
مراحل تولید را طی کرده و با اطمینان کامل در دسترس 
مردم قرار گیرد، افزود: مردم مطمئن باشند که مسئوالن 
کشــور ســالمت آنها را به عنوان مهمترین و اصلی ترین 

موضوع مورد توجه قرار می دهند.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: 
دولت در ماه های باقیمانده تا پایان فعالیت خود، سالمت 
مردم، شکستن تحریم ها و معیشت مردم را با جدیت و با 

همکاری قوای دیگر پیگیری خواهد کرد.

سخنی با آتش به اختیارها
مهدی حاج محمود عطار

در خبرها آمده بود که گروهی از مردم در حرکتی خود جوش و بدون هیچ 
گونه مزاحمتی نســبت به تغییر نام یکی از خیابانهای تهران از »شجریان« به 

»فخری زاده« اقدام نموده اند.
این مهم خارج از بحث ایجاد »تقابل های ناخواسته« بین طرفداران و دوست 
داران استاد مرحوم شــجریان که از مفاخر فرهنگی و هنری کشور بوده اند، و 
دلسوزان شهادت دانشــمندی متعهد به آرمان های انقالب که بیرحمانه ترور 
شــده اند، اذهان را به این سمت هدایت می کند که، اوال هیچ فردی نمی تواند 
هر دوی این بزرگان را دوست داشته باشد، چرا که نام یکی را به دیگری تغییر 

دادن یعنی ورود به دعواهای حیدری و نعمتی.
در ادامــه به این موضوع ذهن خواننــدگان محترم را معطوف می دارم که، 
شــوراهای اسالمی شــهر و روستا با منشــوری از مقررات مدون و قانونی در 
جایگاهی از تبلور جمهوریت نظام قراردارند که مردم با شرکت در انتخابات و 
گزینــش آنها برای ورود به این عرصه، مدلی از حاکمیت جمهوری را در قالب 
اســالمی آن، که از شعارهای انقالب سال 57 بوده و بیش از 40 سال است با 

همین مکانیزم به حرکت خود ادامه داده است به نمایش گذاشته اند.
حال این شــورا فارغ از تصمیم درســت یا غلط، اقدام بــه نامگذاری یکی 
از خیابان هــا کــرده اســت - که قبال هم شــاهد بعضــی موضع گیری ها در 
نامگذاری هــای قبلی مثل ماجــرای تغییر نام خیابان نفــت به دکتر مصدق 
بوده ایم – این عده که گویا پدر یکی از دانشــمندان برجســته هســته ای و 
شهیدمان نیز آنها را هدایت می کرده است، بجای اعتراض یا موضع گیری نرم، 
نســبت به تغییر تابلو و عمال اقدام سخت با مصوبه نهادی نموده اند که یکی از 

تبلورات جمهوریت این نظام است.
چنانچه این گونه اقدامات و اعتراضات بخواهد ادامه دار باشــد، عمال هیچ 
جایــگاه قانونی و مدنی و اجتماعی برای هیچ نهاد قانونی در کشــور نخواهیم 
یافت. و آرام آرام، باید شــاهد انواع اقدامات سخت با سالیق مختلف برای هر 
نهاد تصمیم گیری باشــیم. قانون در حقیقت برای همه یکسان است و همین 
قانون هم مراتب و انواع اعتراض ها را برای شــاکیان باز گذاشــته است. ایران 
کشــوری با تورم قانونی بسیار زیاد و البته دارای سیستم دیوان ساالری بسیار 
حجیم و گسترده ای نیز می باشد، که همین آفت باعث شده و آنگونه که معلوم 
است باعث می شــود که ملت برای احقاق هرنوع حق تضییع شده خود اقدام 
مستقیم را بجای اجرای قانونی سرلوحه خود قرار دهند که متاسفانه خودتان 

می توانید عاقبت چنین رویکردی را حدس بزنید.
این قبیل اقدامات به غیر از زیر سوال بردن تصمیمات یک نهاد، ملت را نیز 
در دو قطبی های سیاســی بجای پاسداشت ارزش مفاخر و شهدای کشور قرار 
می دهد، که این امر پیامدهای بســیار نامبارکی را در مقابل استراتژی »جذب 

حداکثری« نیروهای انقالبی و ارزشی کشور ایجاد خواهد نمود.
طبق مشــی رهبری معظــم نظام، انتخابهای ملت همــواره محترم بوده و 
محترم حفظ شــده اســت. حتی اگر برخی منتخبین پس از تسلط بر جایگاه 
خود، انواع انحرافات را نیز از خود بروز داده باشــند، هرگز با اقدام ســخت از 
طرف ایشان مواجه نشــدند. سیر این مهم را در شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی 
و تصمیمات مدیریتی بعد از انتخاب های ریاســت جمهوری و ... می توانید به 

وضوح مشاهده کنید.
دور زدن قانون بخاطر طوالنی شــدن مســیر، توجیه مناســبی برای این 
مدل آتش به اختیاری نخواهد بود. شــهیدان ما با اعتقاد به »جمهوریت نظام 
اســالمی« از خون مبارک خود برای آبیاری آرمان های انقالب گذشــته اند. با 
تبعیت از قانون هر چند مســیر طوالنی تر، اما احساســات قابل کنترل تر و 

تصمیمات ماندگار تر و شفافیت هم مضاعف خواهد بود.
* دکترای مدیریت عدالت کیفری    
منبع: خبرآنالین  

 احتماال در اواخر خرداد 
به واکسن کرونا دست پیدا می کنیم

یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شــورای اسالمی با تاکید 
بــر اینکه تنها راه مبارزه با بیماری کرونا قطع زنجیره انتقال اســت، گفت که 
احتماال در اواخر خرداد ماه به واکســن کرونا دســت پیدا می کنیم و ارائه آن 

مشروط به نتیجه مثبت تست انسانی آن است.
به گزارش ایسنا، محمدعلی محســنی بندپی در مطلبی در صفحه توییتر 
خود با اشاره به وضعیت تولید واکسن کرونا در کشور نوشت:  در الیحه بودجه 
1400 ردیف بودجه ای مشــخصی برای واردات واکســن کرونا در نظر گرفته 

نشده و قرار است این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه » دو ایرالین کشــور برای وارد کردن واکســن 
کرونــا اعالم آمادگی کــرده اند، تصریح کرد که در ســریع ترین زمان ممکن 
احتمــاال در اواخر خرداد ماه که نمونه آزمایش انســانی آن تکمیل شــود به 
واکســن کرونا دســت پیدا می کنیم و ارائه واکسن کرونای داخلی مشروط به 

نتیجه مثبت تست انسانی آن خواهد بود.
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان خاطرنشــان کرد: شیوع ویروس 
کرونا انگلیســی در برخی از کشورها و جهش های مکرر این ویروس کارآمدی 
واکسن ها را با ابهام روبرو کرده است بنابراین تنها راه مبارزه با بیماری کووید- 

1۹ قطع زنجیره انتقال است.

یادداشت 

خبر

رئیس جمهور تصریح کرد

بی اثر کردن تحریم ها، الیحه بودجه 1400 و واکسن کرونا
 سه محور گفت وگو سران سه قوه

رئیس خانه مطبوعات کشــور با انتقــاد از طرح اصالح 
قانــون انتخابات ریاســت جمهــوری از ســوی مجلس 
یازدهم، گفت: اهالی مطبوعات نقش تعیین کننده ای در 
انتخابات ریاست جمهوری دارند،  نباید حق ثبت نام برای 

کاندیداتوری از این افراد سلب شود.
»مصطفی کواکبیان« در گفت وگو با ایرنا، با اشــاره به 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری  از ســوی 
مجلس، گفت: در شــرایط اختصاصی داوطلبان ریاســت 
جمهوری، شــرایط رجال مذهبی و سیاســی و همچنین 
معیارهای مدیریــت در این طرح، انتقادات فراوانی مطرح 
شــده است، مثال اشــاره ای به نیمی از جمعیت کشور در 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نشده در 

واقع حقوق زنان تضییع شده است.
دبیرکل حزب مردم ســاالری خاطرنشان کرد: اعضای 
جامعه مدنی، فعاالن سیاســی و کنشگران عرصه سیاست 
یعنی دبیران کل احزاب هم جایگاهی در این طرح ندارند 
و این اشــکال و اعتراض جدی به این طرح است که باید 

در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

کواکبیــان با انتقــاد به طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات گفت: شــهرداران باالی 2 میلیون نفر جمعیت، 
رئیس دانشــگاه آزاد و مدیر حوزه علمیه های کشــور از 
جمله افرادی هســتند که حق نام نویســی برای انتخابات 
ریاست جمهوری را دارند، اما هیچ نامی از مدیران مسوول 
مطبوعات، جرایــد و خبرگزاری ها  کشــور در این طرح 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حق ثبــت نام برای اهالی مطبوعات 
در پیش نویس قبلی این طرح، حذف شــده است، افزود: 
اگر بخواهیم دامنه ثبت نام نامزدهای ریاســت جمهوری 
را محدود کنیم تا صدها نفر که واجد شــرایط نیســتند 
نام نویسی نکنند، چرا کســانی که حلقه واسط و میانجی 
میان حاکمیت و مردم هستند و در بحث شکل دهی افکار 
عمومی نقش جدی دارند نباید حق ثبت نام برای نامزدی 

داشته باشند؟
کواکبیان خطاب به تدوین کنندگان طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری، گفت: بــه عنوان رئیس خانه 
مطبوعات کشــور تاکید دارم که  اگر بخو اهید مشارکت 

حداکثری  در انتخابات 1400 را داشــته باشــید باید با 
همراهی خبرگزاری ها و رســانه ها باشــد مگر اینکه  فقط  

رسانه ملی را رسانه تلقی کنید!
موســس و عضو هیات مدیــره انجمــن روزنامه های 
غیردولتی کشــور، رسانه ها در کشورهای پیشرفته را رکن 
چهارم دموکراســی توصیف کرد و گفت: اهالی مطبوعات 
نقش تعییــن کننده ای  در انتخابات ریاســت جمهوری 
دارند و  نباید حق نامزدی ریاســت جمهوری از آنها سلب 

شود.
وی گفت: رهبر انقالب بر مشارکت و جذب حداکثری و 
دفع حداقلی در انتخابات تاکید دارند، اما  تدوین کنندگان 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به 
این موضوع توجه ندارند. رهبر انقالب فرموده اند کســانی 
که مخالف نظام هســتند هم پای صندوق های رای حاضر 
شــوند و مشارکت کنند. محدودیت های این طرح مغایر با 
خواســته رهبر انقالب و قطعا بر مبنای رویکرد مشارکت 

حداقلی است.
کواکبیان خاطرنشــان کــرد: اگر بخواهیــم انتخابات 

پرشــور داشته باشــیم نباید دایره نام نویسی داوطلبان را 
تا این اندازه محدود کنیم که شــامل عده خاصی شــود. 
قبای دوخته شــده نمایندگان فقط به تن رئیس مجلس 

می خورد که این قطعاً ضربه  به جمهوریت نظام است.
مســوول پایگاه خبری مردم ساالری، تایید این طرح را 
از سوی شورای نگهبان بعید عنوان کرد و افزود: به عنوان 
رئیس خانه مطبوعات کشــور نسبت به این طرح اعتراض 
دارم، اهالی مطبوعات، جراید، رسانه ها و پایگاه های خبری 
مورد تایید وزارت ارشــاد هستند و از دهها فیلتر و کانال 
عبور کردند تا بتوانند مجوز دریافت کنند و باید حق ثبت 
نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از آنان گرفته 

نشود.
کواکبیان تاکیــد کرد: امیدوارم در زمــان باقی مانده 
بررســی این طرح گوش شــنوایی، از ســوی نمایندگان 
مجلس وجود داشــته باشد تا به خواسته اهالی مطبوعات 
در این طرح توجه کنند و حق انان تضییع نشود و بتوانند 
حق نام نویســی برای نامزدی ریاست جمهوری را داشته 

باشند.

ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد که این شورا 
هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی ندارد.

عباســعلی کدخدایــی در مصاحبــه مفصلــی که با 
خبرگــزاری ایلنا کــرده، درباره اصالح قانون اساســی و 
اظهارات اخیر رئیس جمهور تاکید کرد: ما هیچ مشــکلی 
برای بازنگری در قانون اساســی نداریم. چرا که هر قانونی 
نیاز به بازنگری و اصالح دارد. قوانین انسان ساخته هستند 
و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین می  شوند، اما ممکن 
اســت در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشــته 
باشــند. به همین دلیل در قوانین اساســی راه بازنگری را 
باز گذاشــتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این 
موضوع در اصل 177 مطرح شده است. پس مسأله خیلی 
مهمی نیست. گفته می شود برخی افراد اجازه بازنگری در 
قانون اساسی را نمی دهند. اصالح قانون اساسی شرایطی 
از لحــاظ حقوقی دارد که اگر انجام شــود می توان آن را 

انجام داد.
کدخدایــی افزود: امــا از لحاظ شــرایط الیحه قانون 
اساسی، اســاتید حقوق عمومی می گویند هر قانونی چه 
قانون اساسی و چه قانون عادی( باید تمام ظرفیت های آن 
به کار گرفته شود بعد از آن اگر نیاز به اصالح داشت آن را 
اصالح کنند. به طور مثال قانونی وضع می شود اما سه ماه 
بعد قانونی خالف آن به تصویب می رسد؛ این یا بر اساس 
کارشناسی غلط و سهل انگاری بوده یا شرایط آنقدر تغییر 
کرده است که ظرف سه ماه نیازمند اصالح قانون هستیم. 
در قانون اساسی ما ظرفیت های مختلفی وجود دارد که تا 

همین ســال های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز 
ظرفیتی که در قانون اساســی هست را استفاده نکرده ایم 
چرا باید به ســراغ بازنگری آن برویم؟ سوال شما را با این 
سوال پاسخ می دهم که آیا همه ظرفیت های قانون اساسی 
را اســتفاده کرده ایم که اکنون نیاز بــه بازنگری و اصالح 
آن باشد؟ اگر پاســخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد 
مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط 

بازنگری وجود ندارد چرا باید حرف آن را بزنیم.
ســخنگوی شــورای نگهبان در بخش دیگری از این 
مصاحبه، در پاســخ به این ســوال کــه »چگونه می توان 
نظارت استصوابی را به گونه ای پیش برد که جای نگرانی 
برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشــته باشد؟« گفت: 
قانون اصالح شــود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد 
داشــت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که 
کالهبردار یا قاتل اســت اجــازه نمی دهند که در مجلس 

حاضر شود.
وی همچنیــن دربــاره اینکه پس از انتشــار اظهارات 
شــهردارتهران مبنی بر بازپس گیری امالک شــهرداری 
از تیــم آقای قالیباف و همســر وی، در افکار عمومی این 
انتقاد از شورای نگهبان مطرح شد که چرا با این حجم از 
تخلفات اقتصادی و با وجود پرونده سنگین قائم مقام وی، 
آقــای قالیباف تأیید صالحیت شــد. توضیح داد: در همه 
موارد نظارت بر رفتار افراد نیازمند مســتندات اســت؛ در 
برخی از این موارد مستندات در واقع باید ایجابی باشد به 
عنوان مثال در خصوص حسن شهرت، ما هیچ وقت حکم 

قضایی نمی خواهیم چون چنین حکمی اصال وجود ندارد 
بلکه باید براساس تحقیقات محلی به دست بیاید اما زمانی 
که اتهامات این چنینی به افراد وارد می شود، نیازمند این 

هستیم که دستگاه قضایی به ما اعالم نظر کند.
همانطور که اشــاره کردید، پرونده هایــی وجود دارد. 
ما معموالً از مراجع رســمی استعالم می کنیم که یکی از 
آنها قوه قضائیه اســت به هر حال قــوه قضائیه باید به ما 
اعالم کند که پرونده ای هســت یا در جریان است. چنین 
موضوعاتی به ما اعالم نشــد و مطالب تنها در رســانه ها 
مطرح شــد که نمی توان مطالب رسانه ها را مالک بررسی 
صالحیت ها قــرار داد. بنابراین پرونده ایشــان هم مانند 
پرونده های دیگر مورد رسیدگی قرار گرفت و مطالبی که 
در پرونده بود، بیان شــد و نهایتاً بــا رأی مثبت اعضای 
شورای نگهبان روبرو شد و در واقع تاکنون سندی در این 

خصوص به دست ما نرسیده است.
در برخی مواقع ما نیاز به محکمه قضایی نداریم مانند 
حســن شــهرت یا اعتقاد و التزام به قانون اساسی اما این 
موضوع به نوعی کالهبرداری و سوءاستفاده مالی است که 
طبق قانون نیازمند احکام قضایی یا گزارش های مســتند 

است. 
ما وقتی یک پرونده را بررســی می کنیــم، انبوهی از 
گزارش ها به دســت ما می رسد اما اینکه تا چه حدی این 
گزارش ها مستند است و رسمیت دارد با تشخیص اعضای 

شورای نگهبان است.
کدخدایی درباره نظر شــورای نگهبــان درباره حضور 

نظامیان در انتخابات ریاســت جمهوری نیز گفت: شورای 
نگهبان البشــرط اســت و برای شــورای نگهبــان فرقی 
نمی کند؛ ما نمی دانیم این قانون نیز چگونه توسط مجلس 
مصوب خواهد شد و چه مواردی در نظر گرفته خواهد شد 
اما آنچه مهم اســت این است که محرومیت ها اندک باشد 
یعنی محرومیت های کمتری شــاهد باشــیم و قانونگذار 

سعی نداشته باشد که این محدودیت ها را توسعه دهد.
وی دربــاره موضــع شــورای نگهبــان در خصــوص 
کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاســت جمهور ی توضیح 
داد: تاکنون نیز شورای نگهبان کسی را به دلیل زن یا مرد 
بودن محدود نکرده است. در اظهار نظری که بعد از ابالغ 
سیاست های کلی، شــورای نگهبان اعالم کرد گفتیم که 
اکنون نمی توانیم تصمیم گیری کنیم و بگوییم که خانم ها 
نمی توانند در انتخابات شــرکت کننــد. البته خانم ها نیز 
مانند آقایان که ثبت نام کرد ه اند و صالحیت آنها بررســی 
شده است اما اینکه چرا خانمی در صالحیت ها تأیید نشده 

است، تأیید نشده است دیگر.
اگر در ثبت نام های دوره اخیر و در میان دوره مجلس 
خبرگان توجه کرده باشید برخی از خانم ها شرکت کردند 
در حالــی که تا پیش از این خانم  ها شــرکت نمی کردند. 
اما اینگونه نبود که ممنوعیت یا محدودیتی وجود داشته 
باشــد اما حــاال باید به جلــو برویم ببینیم اگــر خانم ها 
ثبت نام کردند نظر اعضای شــورای نگهبــان چه خواهد 
 شــد. امیدوار هســتیم که خانم ها جز افرادی باشند که

 تأیید می شوند.

معــاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون اقدام 
راهبردی برای لغــو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
را که بــه منظور صیانت از منافع ملت ایــران با رفع موثر 
تحریم هــا و اجرای کامل برجام بــه تصویب هیئت دولت 

رسیده است، برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابالغ کرد.
به گزارش »پایگاه اطالع رســانی دفتــر هیئت دولت« 
هیئت وزیران در جلســه ۳0 آذر 1۳۹۹ به پیشنهاد وزارت 
امــور خارجه، ســازمان های انرژی اتمی ایــران و برنامه و 
بودجه کشــور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور 
تأمیــن اجرای قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران، آیین نامه اجرایی قانون یادشده 

را تصویب کرد.
مطابق آیین نامه یاد شــده، ســازمان انرژی اتمی ایران 
گــزارش جامعی از وضعیــت موجود و نیز مــوارد نیاز به 
اورانیــوم با غنای 20 درصد و پیــش نیازهای فنی و مالی 

آن هــا و دیگر ابعاد مربــوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ 
الزم االجرا شدن قانون به دولت ارایه می دهد.

 بــا تأمین اعتبــار و پیش نیازهای فنی، ســازمان فوق 
اقدامات الزم را جهت غنی ســازی به منظور استفاده صلح 
آمیز به عمل می آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل 
120 کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود.

همچنین ســازمان انرژی اتمی بــه منظور تحقق ایجاد 
ظرفیــت تولید ماهیانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شــده 
)LEU( پس از تأمین اعتبار نســبت به نصب و راه اندازی 
یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام )IR2M( و یک هزار ماشین 
آی-آر- ســیکس )۶IR-(به ترتیب در بازه های زمانی سه 

ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد.
عالوه براین، ســازمان مذکور نســبت به تکمیل فرآیند 
راه انــدازی کارخانه تولیــد اورانیوم فلــزی اصفهان اقدام 
می نماید، به گونه ای که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت 

بهره برداری داشته باشد.. ضمنا سازمان مزبور موظف است 
گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقالم 
و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره برداری از راکتور خنداب و 
روند بهینه ســازی آن را به تفکیک به دولت، ارایه و جدول 
زمان بندی مربوطه را جهت ارایه به مجلس شورای اسالمی 

به دولت ارسال نماید.
همچنیــن دســتگاه های ذی ربط، مشــتمل بر وزارت 
خانه هــای نفت، امور خارجــه، امور اقتصــادی و دارایی، 
صنعــت، معدن و تجارت، ســازمان انــرژی اتمی و بانک 
مرکزی و معاونت حقوقی رئیس جمهور با محوریت وزارت 
امورخارجه موظفند گزارش های مربوط درخصوص اجرای 
تعهدات کشــورهای طرف برجام و رفــع موانع مذکور را تا 

پایان بهمن ماه 1۳۹۹ ارایه نمایند.
گزارش های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و 
جهت تصمیم گیری به دولت ارایه می شــود. دولت ظرف 

مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و 

مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.
افزون بر این، وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح، دادگســتری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و 
دارایی، صنعــت، معدن و تجارت، ســازمان انرژی اتمی و 
بانک مرکــزی و معاونت حقوقــی رئیس جمهور، پایبندی 
کشــورهای طرف برجــام در زمینه رفع موثــر تحریم ها 
و برخورداری جمهوری اســالمی ایــران از حقوق و منافع 
اقتصادی و سیاســی را در بازه های زمانی مناسب از تاریخ 
الزم االجرا شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانــت از منافع ملت ایران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی 
به دولت گزارش می نمایند. گفتنی اســت، سازمان برنامه و 
بودجه کشــور منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شــده را در 

لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد.

یک کارشــناس مســایل بین الملل گفت: آنچــه االن در 
اولویت است این است که طرف های برجامی به عالوه آمریکا 
تعهداتشان را اجرا کنند تا برای ایران اطمینان ایجاد شود وگرنه 
فضایی برای همکاری و تعامل در آینده به وجود نخواهد آمد.

حسن بهشــتی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رایزنی 
وزیران امور خارجه ایران و 1+4 در هفته گذشــته و مســاله 
چگونگی بازگشــت به برجام از ســوی اعضای این توافق در 
صورتــی که رئیس جمهور بعدی آمریکا بــه برجام بازگردد، 
گفت: به جز بیانیه ای که هماهنگ کننده مذاکرات منتشر کرد 
منابع موثق دیگری در اختیار ما نیست از این رو نمی توان گفت 
که لزوما مواضع کشورهای اروپایی به ویژه نسبت به قبل از این 

نشست تغییر محسوسی کرده است.
وی با اشاره به آنچه در رسانه های غربی مبنی بر عقب نشینی 
اروپا از مواضع خود برای مذاکره بر ســر مســایل موشکی و 

منطقه و نیز مذاکرات جدید درباره برجام گفته اســت اظهار 
کرد: در  بیانیه پایانی مربوط به مذاکرات وزیران خارجه ایران 
و 1+4 صحبتی از این مساله نشده است یعنی می توان گفت 
نه صحبتی از شرط جدید است و نه این درخواست ها رد شده 
اســت در عین حال در این بیانیه مجدد از آمریکا درخواست 
شده که بدون پیش شرط به برجام بازگردد و روسیه هم بعد 
از آن اعــالم کرد که آمریکا باید بدون پیش شــرط به برجام 
بازگردد و این مســایل نشــان می دهد که اتحادیه اروپا هم 

خواهان بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به برجام است.
این کارشناس مســایل بین الملل ادامه داد: اگر آمریکا به 
برجام بازگردد اروپا دیگر بهانه ای برای اجرا نکردن تعهداتش 

در چارچوب برجام ندارد و دیگر شرکت هایشان مشمول تحریم 
آمریکا نمی شوند؛ بایدن می تواند با یک دستور تحریم را لغو یا 
تعلیق کند و آنهایی که کنگره تصویب کرده است، اجرایش را 
به حالت تعلیق  درآورد. به عالوه این تعلیق ها قابل تمدید هم 
هســتند. بنا بر این آنچه االن باید منتظر باشیم این است که 
ابتدا آمریکا به برجام بازگردد و ببینیم که غیر از حرف، عملی 
هم در راســتای اجرای تعهدات انجام می شود یا خیر. در این 
صــورت اروپا دیگر بهانه ای برای اجرا نکردن تعهداتش ندارد 
و ایران در این شــرایط می تواند کاهش تعهداتش را متوقف 
کند. اگر این اتفاق بیفتد نظر مجلس شورای اسالمی با توجه 
به مصوبه اخیر تامین می شــود اما همه این ها به اقدام آمریکا 

مربوط است نه لزوما حرفی که می زند.
وی ادامه داد: معتقدم اروپایی ها به واقع نگران از بین رفتن 
برجام هســتند و این توافق را در راســتای منافع سیاسی و 

امنیتی خود می دانند از این رو حفظ آن برایشان مهم است.
این کارشناس مسایل بین الملل تاکید کرد: بعید می دانم 
ایران قبل از آنکه تاثیر اجرای تعهدات از ســوی آمریکا و اروپا 
دیده شــود حاضر به مذاکره یــا تجدید نظر در متن برجام با 
توجه به تغییراتی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده است باشد. 
تا قبل از اجرایی شــدن دوباره برجام صحبت از اضافه یا کم 
کردن در برجام بعید است انجام شود. ایران پنج مرحله کاهش 
تعهدات داشته است و اگر آنها تعهدات شان را انجام دهند ایران 
می تواند به قبل از این روند برگردد. معتقدم در این رابطه نیاز 
به مذاکره اصال وجــود ندارد و با برخی همکاری ها همه چیز 

قابل حل است.

گالیه رئیس خانه مطبوعات از طرح انتخاباتی مجلس یازدهم

چرا اهالی مطبوعات نمی توانند نامزد ریاست جمهوری شوند؟

عباسعلی کدخدایی:

شورای نگهبان هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی ندارد
تاکنون سندی درباره تخلفات قالیباف به دست ما نرسیده است

ابالغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

چرا اروپا نسبت به از بین رفتن برجام نگران است؟

رفتارهای آنارشیستی با ماهیتی ملوک الطوایفی!
سید قائم موسوی

 در سراســر ایران اینقدر بزرگراه، اتوبان، خیابان و کوچه است که می شود 
ما به ازاء هر شــهید و مفاخر علمی، ادبی، فرهنگی، سیاســی، متوسط چند 
نامگذاری انجام داد و همچنان قابلیت نامگذاری جدید وجود داشــته باشــد. 
اینکه معدودی افراد خودســرانه نام شهیدی را بر تابلوی خیابانی دیگر )استاد 
شــجریان( که توسط یک نهاد نامگذاری شده اســت، بگذارند، با وجودی که 
هرکدام به نحوی صادقانه به این مرز و بوم خدمت کرده بودند، اقدام نامبارک 

و نشان از ضعف، فتوری و تنگ نظری در اندیشه و عمل آنهاست.
اینقدر خویشــتن داری و روا داری از این مملکت رخت بر بســته است که 
عده ای آنقدر خودشــان را ورای قانون متصور می کنند که بدون واهمه از کار 
غیراخالقی و غیرقانونی شــان، خودســرانه هر کاری که دلشان بخواهد انجام 
می دهند و در عمل نیز نه تنها برخوردی با آنها نمی شــود، چه بســا تمجید 
هم می شــوند. این در حالی است که بالفاصله بعد از ترور فجیع، غیرانسانی و 
مشمئز دکتر فخری زاده، خیابانی به نام ایشان مزین شده بود. آنچه این عمل 
را غیرحرفه ای تر می کند استفاده از اعتبار شهید فخری زاده برای توجیه اقدام 

خودسرانه و غیرمنطقی این افراد است.
انحصارطلبی و خودمطلق انگاری به درجه ای رسیده است که این عده قلیل 
ظرفیت پذیرفتِن نامگذاری یک نام در میان هزاران نام را ندارند. هزاران نام به 
سلیقه شما بر معابر گذاشته شده است، حاال یکی هم به اسم دیگران باشد به 
کجای زمین و زمان بر می خورد؟ اگر ذره ای عقالنیت به خرج می دادند نیازی 

به این کارهای غیراخالقی و غیرقانونی نبود.
فراتر از هژمونِی آنارشیسِم رفتاری، اقدامات غیراخالقی و تعرض به حقوق 
دیگران )باالخره اســتاد شــجریان حامیان و طرفدارانی دارد که آنها نیز حق 
دارند بخواهند محلی به اســم ایشان نامگذاری شود( در درازمدت پیامدهای 
ناگواری دارد، و آن این است که ارجحیت قانون و تصمیمات نهادها به سادگی 

بازیچه عده معدودی قرار می گیرد.
مبادا این امر نشــان دهد با وجود گذشت دهه ها از زمانی که میرزا یوسف 
خان مستشارالدوله در کتابش »یک کلمه« جوهر واپس ماندگی این مملکت 
را در بی قانونی می دانســت، همچنان بی قانونی بر شــئون جمعی این کشور 
حاکم باشــد، چراکه معنا ندارد عده ای خودسرانه، بدون مالحظه از محاکمه و 

پاسخ گویی هر چه دل شان می خواهد، انجام بدهند. 
تاکنون ضربات فراوانی از دخالت های خودســرانه و رفتارهای آنارشیستی 
بر اعتماد عمومی، ســرمایه اجتماعی و منافع ملی وارد شــده، به گونه ای که 
آســیب های جدی به اقتدار دولت وارد کرده اســت. واجب است دولت برای 
حفظ اقتدار خودش هم که باشــد به گونه ای ریشــه ای اینگونه حرکت ها که 
می تواند یادآور خصلت ملوک الطوایفی سیســتم و بازگشت به سده قبل باشد 

را، برای همیشه بزداید.

سرمقاله


