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براساس توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
محتوای دوربینهای نظارتی تا  3ماه تحویل آژانس نمیشود

ایسنا

از قدردانی قالیباف تا عصبانیت مجلسیها !

بــــرش

گروه سیاسی /سفر رافائل گروسی ،مدیرکل
آژانس بینالمللــی انرژی اتمی بــه ایران و
توافق انجام شــده گویا به مذاق مجلســیان
خــوش نیامــده بود .آنهــا که قانــون «اقدام
راهبــردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از
منافع ملت ایران» را در  12آذرماه امسال با
دو فوریت به تصویب رساندند حاال مدعی
شــدهاند کــه دولــت ایــن قانــون را دور زده
است .نمایندگان معترض در جلسه دیروز
تا ارســال شکایت از رئیس جمهوری به قوه
قضائیه هم پیش رفتنــد .نمایندگان که به
زمــان پنجــم اســفندماه رســیدند و منتظر
توقــف اقدامــات داوطلبانــه ایــران بودنــد
وقتی از بیانیه ایران و آژانس خبردار شدند،
رسیدگیبهالیحهبودجه 1400راکنارگذاشته
ودرجلسهغیرعلنیوسپسعلنیسروقت
دولتمــردان رفتنــد .در حالــی که براســاس
قانــون یــاد شــده دولــت مکلــف بــه توقف
نظارتهای فراپادمانی شــده ،مجلســیها
ادعا دارند که ســازمان انــرژی اتمی با تداوم
نظارتهــای فراپادمانی موافقــت کرده اما
توضیحات دولتیها و ســازمان انرژی اتمی
حاکی از آن است که نظارتهای فراپادمانی
متوقــف شــده و آنچــه توافق شــده ناظر بر
نظارتهایپادمانیاست.
طبــق بیانیــهای کــه شــامگاه یکشــنبه
متعاقب سفر مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به تهران منتشــر شــد ،سازمان
انــرژی اتمــی ایــران ،آژانــس را مطلــع کرد
کــه بهمنظــور پایبنــدی بــه قانــون مصوب
مجلسشورایاسالمیتحتعنوان«اقدام
راهبــردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از
منافع ملــت ایران» ،ایران اجــرای اقدامات
داوطلبانه آنگونه که در برجام آمد ه است،
را از  ۵اســفند  ۱۳۹۹متوقــف خواهد کرد .در
ادامــه این بیانیه هم آمده :با در نظر گرفتن
موارد فوق و به منظــور تداوم فعالیتهای
راســتی آزمایی و نظارت آژانس ،ســازمان و
آژانسنسبتبهمواردزیرتوافقکردند:
 .۱ایــران بــه اجــرای کامــل و بــدون
محدودیتموافقتنامهجامعپادمانخودبا
آژانس،همانندقبل،ادامهخواهدداد.
 .۲یــک تفاهــم فنــی دوجانبــه موقت،
ســازگار با قانون ،کــه به موجــب آن آژانس
بــه فعالیتهای ضــروری راســتیآزمایی و
نظارت خود (طبق فهرســت فنی پیوست)
برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد.
 .۳مرور منظم این تفاهم فنی با هدف
اطمینان از حصول به اهداف آن.
ëëازدورزدنقانونتالزومتصویببیانیه
ایــن بیانیه بــا وجــود تأکید بــر پایبندی
بــه قانــون مجلس ،بــه دلیــل آنچه کــه در
بنــد دو آن آمــده و برای ســه ماه بــه آژانس
اجازه فعالیتهای ضروری راســتیآزمایی
و نظــارت را میدهــد ،به مــذاق نمایندگان
خوش نیامد .هرچند محمدباقر قالیباف با
برگزاری جلســه غیرعلنی به نظر میرسید
که قصد دارد تــا حدودی قضیه را در همان
ساعات اولیه صبح دیروز حل کند اما کنترل

از دســتش خــارج شــد و بحث را به جلســه
علنــی کشــید .در جلســهای کــه هــر یــک از
مخالفانزمانکافیبرایاعتراضبهدولت
راداشتند،نمایندگانبیانیهشامگاهیکشنبه
را مصــداق دور زدن قانون دانســتند و حتی
توقع داشــتند که این بیانیه هم به تصویب
مجلسبرسد.اولازهمهرئیسمجلسدر
توئیترخودنوشت«:مطابققانونمجلس،
اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵اسفند بهطور
کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی
فراتــر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی
اســت .هــر نــوع همــکاری فراپادمانــی بــا
آژانــس در آینده نیز طبق ماده  ۷مســتلزم
تصمیمگیری مجلس است .ماده  ۹قانون،
اجــرای دقیــق آن را تضمین خواهــد کرد».
و پــس از آن نوبــت بــه ســایر نماینــدگان
رســید .مجتبــی ذوالنــور رئیس کمیســیون
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس
در نطقــی کــه خالــی از اتهاماتــی هــم نبود
گفت :توافقنامــهای که بین دولت با آژانس
بینالمللــی انرژی هســتهای منعقد شــده
خالف قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها
بوده و هرچه سریعتر باید لغو شود .او گفت
کــه رهبــری تأکید داشــتند تــا امریــکا و اروپا
وظایــف برجامی خــود را اجــرا نکنند هیچ
شــرطی و مذاکرهای پذیرفته نیست .اکنون
مــا دو حجت شــرعی و قانونــی داریم و این
موافقتنامه باید کنار گذاشــته شود .علیرضا
ســلیمی عضو هیــأت رئیســه مجلس هم
خواستار عذرخواهی سازمان انرژی اتمی از
مجلس و ملت ایران شــد .فریدون عباسی
رئیس کمیســیون انرژی مجلــس هم پیام
حضور گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی به ایــران را به تأخیــر انداختن
مصوبه مجلــس در قانون اقــدام راهبردی
برای لغو تحریمها دانست و گفت که دادن
مهلت سه ماهه اشتباه محض است و نباید
در این دام بیفتیم چون در این چند ماه هم
هیچکاریبرایلغوتحریمهاانجامندادند.
ëëتمدیدیااستمهالدرکارنیست
اما بــا وجود اعتــراض نمایندگان حرف
مقامــات دولتی چیز دیگــری بود .آنــان در
پاســخ به بهارســتانیها ،صدور بیانیه را در
منافات با قانون مجلس ندانســتند و اتفاقاً
بر اجــرای قانون آنان تأکید داشــتند .کاظم
غریــب آبــادی نماینــده ایــران در آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی کــه در مذاکرات
روز یکشنبه سازمان انرژی اتمی با مدیرکل
آژانــس حضور داشــته در واکنش به توئیت
ســید نظامالدین موســوی ،نماینده تهران
کــه مدعــی دور زدن قانــون از ســوی دولت
شــده بــود ،گفــت:اجــرای کامــل مصوبــه
مجلس محترم ،دغدغه جدی نظام است
و کســی حق نــدارد از آن کوتاه بیاید .تمدید
یا اســتمهال در کار نیســت .هیچ دسترسی
فراپادمانــی بــه آژانــس اعطا نخواهد شــد.
او ادامــه داد :تداوم راســتی آزمایــی آژانس،
برابر پیوســت فنــی بیانیه مشــترک ،صرفاً
ناظــر بر حفظ و نگهــداری اطالعات برخی

فعالیتهاو تجهیزات نظارتی توسط ایران
بــرای  ٣مــاه اســت .در ایــن مــدت ،آژانس
به این اطالعات هیچ دسترســی نداشــته و
اطالعات منحصراً نزد ایران باقی میماند.
غریبآبادیخاطرنشانکرد:چنانچهظرف
 ۳ماه تحریمها به طور کامل لغو شد ،ایران
این اطالعــات را در اختیار آژانس گذاشــته،
وگرنهبرایهمیشهپاکخواهندشد.
ëëتوقــف کلیــه نظارتهــای فراپادمانــی از
سهشنبه
کیــوان خســروی ،ســخنگوی دبیرخانه
شــورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به
اعتراض نماینــدگان با تأکید بر قصد نظام
بــرای اجــرای بــدون تنــازل قانــون «اقــدام
راهبــردی بــرای لغو تحریمهــا و صیانت از
حقــوق ملــت ایــران» گفــت :در خصوص
اجــرای بدون وقفه این قانــون در مجموعه
ارکان کشــور اجمــاع وجــود دارد و ســازمان
انــرژی اتمــی ضمــن آنکــه تاکنــون مفــاد
قانون را اجرا کرده ،زمینه قطع نظارتهای
فراپادمانــی را نیــز فراهــم کــرده اســت.
ســخنگوی دبیرخانــه شــورای عالی امنیت
ملی گفت :در بیانیه مشترک ایران و آژانس
و پیوســت اجرایی آن نیز که در سفر گروسی
به تهران مورد توافق قرار گرفت ،برموضوع
اجرایکاملقانونمصوبمجلستصریح
شــده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشــده
اســت .خســروی تأکید کــرد :اجــرای قانون
مجلس بــه منزله خــروج ایــران از برجام و
قطــع همکاری بــا آژانس نیســت و از اینرو
تعامــات ایــران بــا آژانــس و نظارتهــای
پادمانی آن بر اساس چارچوبهای قانونی
ادامهخواهدداشت.
ëëتوضیح سازمان انرژی اتمی در خصوص
بیانیهمشترکایرانوآژانس
ســازمان انرژی اتمی هم در توضیحاتی
در خصوص تفاهمات مشــترک بــا آژانس
بینالمللیانرژیاتمی،گفت:سفرمدیرکل
آژانس به ایران براســاس درخواست ایشان
بــود که مــورد پذیــرش جمهوری اســامی
ایــران نیز واقع شــد .در گفتوگوهــا ،آژانس
بــر ضــرورت احتــرام بــه قانــون مجلــس و
اجــرای آن تأکید کرد بهطــوری که در بیانیه
نیز انعکاس داشــته اســت .ایــران و آژانس
تفاهــم کردنــد اجــرای پروتــکل الحاقــی و
دسترسیهایبرجامی(فراپادمانی)بهطور
کاملمتوقفشودوصرفاًتعهداتپادمانی
ایــران اجرا میشــود .بــر این اســاس ،طبق
قانونمجلسهیچدسترسیفراپادمانیبه
آژانساعطانخواهدشدوهیچگونهبازرسی
فراپادمانی نیز انجام نمیگردد .مقصود از
تداوم راستیآزمایی و نظارت ضروری که در
بند  ۲بیانیه آمده ،همانطور که در پیوست
توافق شــرح داده شــده ،این اســت که ایران
بــه مدت  ۳ماه اطالعات برخی فعالیتها
و تجهیــزات نظارتــی را کــه در پیوســت
مشــخص شــده ضبط کرده و نزد خود نگه
خواهد داشــت .در این مدت ،آژانس به این
اطالعات هیچ دسترســی نخواهد داشت و

دیگه چه خبر؟

مجلس علیه توافق

آیا قالیباف از توافق موقت مطلع نبود؟

بــه نظــر میرســد آنچــه محــل اعتــراض نماینــدگان
مجلس است ،ماده  6قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمهاســت .در این ماده آمــده« :دولت جمهوری
اســامی ایــران موظف اســت در صورت عــدم اجرای
کامل تعهدات کشــورهای متعاهد از جمله کشورهای
( 4+1آلمــان ،فرانســه ،انگلســتان ،چین و روســیه) در
قبــال ایران و عادی نشــدن روابط کامــل بانکی و عدم
رفــع کامــل موانــع صــادرات و فــروش کامــل نفــت و
فرآوردههــای نفتی ایران و برگشــت کامل و ســریع ارز
منابــع حاصــل از فــروش ،دو مــاه پــس از الزماالجــرا
شــدن ایــن قانــون در مجلــس شــورای اســامی،
نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه
سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
در ایــن مــاده تصریح دارد کــه نظارتهای فراتر
از پادمــان و از جملــه اجــرای داوطلبانــه پروتــکل
الحاقــی متوقــف شــود .حــال نماینــدگان در حالی
توافــق موقت را مغایر با این بنــد از قانون میدانند
که دولــت توضیح داده نظارتهای فــرا پادمانی را

اطالعات منحصراً نزد ایران باقی میماند.
چنانچــه ظــرف ۳مــاه تحریمهــا بــه طــور
کامــل لغو شــد ،ایــران ایــن اطالعــات را در
اختیــار آژانس میگذارد ،در غیر اینصورت
اطالعــات برای همیشــه پاک خواهد شــد.
بــه دلیــل مالحظــات حفاظتی و ضــرورت
پنهــان مانــدن مــکان تأسیســات کلیــدی
ایران ،پیوست بیانیه که شامل فهرست این
تأسیساتاست،محرمانهخواهدماند.
ëëآنچــهانجــامشــدهدرچارچــوبمصوبه
مجلساست
سعیدخطیبزادهسخنگویوزارتامور
خارجه هم دیروز با اشاره به تفاهم یکشنبه
شب سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس
گفت :آنچه انجام شده تماماً در چارچوب
مصوبه مجلس اســت .اجــرای داوطلبانه
پروتــکل الحاقی متوقف میشــود و برخی
نظارتهــای ضروری در ســه مــاه آینده در
چارچوب توافقات پادمانی حفظ میشود.
برخــی توافقــات بــرای راســتیآزماییها
براساسپادمانانجامشدوبراساستوافق
دوربینهاینظارتیروشنخواهندمانداما
فیلمــی در اختیــار آژانــس قــرار نمیگیرد.
بنابراین نه تنها اجــرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی متوقف شــد ،بلکه توافقات جدید
هم براســاس قانون مجلس است که طی
روزهای آینده ســازمان انــرژی اتمی و آقای
غریبآبادی کــه در جریان مذاکرات بودند
پاســخگوی ابعاد فنی این مســأله خواهند
بود.
ëëارســالگــزارشتخلــفدولــتبــهقــوه

متوقف کرده اســت .به این شــکل که سازمان انرژی
اتمــی محتــوای دوربینهــای نظارتی آژانــس را به
مــدت  3ماه نزد خود نگه مــیدارد و در صورتی که
تحریمهــا در این  3ماه لغو شــد ،محتــوای فیلمها
را در اختیــار آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی قرار
میدهــد در غیــر این صــورت محتــوای فیلمها هم
پــاک میشــود و در اختیــار آژانــس قــرار نمیگیرد.
در حقیقــت توضیحــات دولتیهــا حاکــی از اجرای
قانــون مصــوب مجلس اســت .این در حالی اســت
کــه رئیــس مجلس  9بهمن ماه در بازدید از ســایت
فــردو از دولت بابت اجرای قانون مجلس قدردانی
هــم کــرده بود .او گفتــه بود« :وظیفه خــود میدانم
از طــرف خــودم و نماینــدگان از دولــت تشــکر کنم
کــه در اجــرای قانــون درنــگ نکردنــد .خــدا قــوت
میگویم و از ســازمان انرژی اتمــی و وزارت خارجه
قدردانــی میکنــم .در کمتر از یک مــاه قریب به ۱۷
کیلو غنیسازی شده است و سانتریفیوژهای IR۲m
نصب شده یا در حال نصب است».

قضائیه
بــا وجود همــه جوابیههایی که از ســوی
مقامــات و نهادهــای مختلــف بــه ســوی
بهارستانروانهشد،نمایندگانزیربارنرفته
و هم از دولت به قوه قضائیه شکایت کردند
و هــم به دنبــال طرح دو فوریتــی برای لغو
توافق ایران و آژانس رفتند.
آنان دیروز پس از پایان بحثهای خود،
گزارش کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجــی مجلــس دربــاره تخلــف دولت از
اجــرای قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغو
تحریمهــا و صیانــت از منافع ملــت ایران
را بــرای رســیدگی بــه قــوه قضائیــه ارجاع
دادنــد .نماینــدگان بــا  ۲۲۱رأی موافــق۶ ،
رأی مخالــف ۷ ،رأی ممتنــع از مجمــوع
 ۲۳۹نماینــده حاضــر در مجلس تصویب
کردنــد که گــزارش تخلف دولــت از اجرای
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه
ارجاع شــود .قالیباف پس از ارسال گزارش
مجلــس دربــاره تخلــف دولــت در اجرای
قانــون اقــدام راهبــردی و توافــق ســازمان
انــرژی اتمــی و آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمی به قوه قضائیه ،گفت :مجلس شورای
اســامی مطابق قانــون وظیفــه پیگیری و
اجرایقوانینرابرعهدهدارد.مطابققانون
بخشهایی از تعهدات پیشبینی شده در
زمان خودش اجرایی شده و از  5اسفند نیز
باید قانــون مرتبط با پروتــکل الحاقی اجرا
شــود .مجلس شورای اســامی مصمم به
توقف کامل پروتکل الحاقی ،دسترســیها

و همــه موضوعــات قانونــی اســت لــذا
هرگونه دسترســی بیش از پادمان ممنوع و
غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه
قوهمقننهاست.
عصــر دیــروز هــم محمدجــواد کریمی
قدوســی  ،عضــو کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجی مجلس از تدوین طرحی
جدیــد در قــوه مقننــه بــرای رد تفاهمنامه
ســازمان انــرژی اتمی بــا آژانس بین الملی
انرژی اتمی خبر داد .به گزارش تسنیم ،وی
ادامــه داد :نمایندگان در حــال امضا کردن
این طرح هســتند تا پس از نهایی شدن ،آن
را به هیأت رئیسه تقدیم کنیم .او همچنین
گفــت :با توجــه به اینکه بحث بودجــه را در
پیــش داریــم این طــرح بــا قیــد دو فوریت
تدوین شــده تا بررسی بودجه متوقف و این
موضوعبررسیشود.
محمدحســین فرهنگــی ،ســخنگوی
هیأت رئیسه مجلس هم خبر داد که برخی
نماینــدگان پیگیــر استفســاریهای پیرامون
قانون اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریمها
مبنی بر اینکه با توجــه به این قانون ،امکان
اتخــاذ چنیــن تصمیمی از ســوی ســازمان
انــرژی اتمــی و دولــت وجــود دارد یــا خیر؟
هســتند .او البتــه این را هم گفت کــه در این
زمینه هنوز تصمیمگیری نشده و مشخص
نیست در جلســه امروز (سهشنبه) مجلس
به صورت علنی یا غیرعلنی به آن پرداخته
شــود چــرا کــه مــا بــا محدودیــت موضــوع
رســیدگی بــه بودجــه در جلســات صحــن
مواجههستیم.

بیانیه دولت در خصوص اجرای قانون مجلس و استقبال از دستور رهبر انقالب برای ایجاد یکصدایی در مسیر رفع تحریم ها
دولــت جمهــوری اســامی ایــران در
بیانیــه ای ضمن اســتقبال از دســتور
رهبــر معظم انقــاب اســامی برای
ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای
قانون مجلس ،تأکید کرد که مذاکرات
و توافقات جمهوری اســامی ایران با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی کامالً
منطبــق بــا قانــون اساســی و قوانیــن
کشــور و به ویژه مصوبه شــورای عالی
امنیــت ملی بوده اســت و بــه اذعان
همــه کارشناســان و متخصصیــن
و مســئولین امنیــت ملــی کشــور
کارآمدتریــن و کــم هزینهترین شــیوه
بــرای اجــرای کامل مصوبــه مجلس
شورای اسالمی است.
متــن بیانیــه دولــت جمهــوری
اسالمی ایران به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
دولــت جمهــوری اســامی ایــران
بــا ابــراز تأســف شــدید از ســخنان
برخــی نماینــدگان محتــرم و تصمیم
غیرمنطقــی و خــاف امنیــت ملــی
امــروز مجلــس شــورای اســامی علیه
اقدامــات حسابشــده و عزتمندانــه
جمهوری اسالمی ایران برای مدیریت
پرونــده هســتهای بــر مبنــای مصوبــه
شــورای عالــی امنیــت ملی بــه منظور
اجرای قانون مصوب مجلس شــورای
اسالمی ،تأکید میکند:
 -1دولت جمهوری اســامی ایران،
صرفنظر از دیدگاههای کارشناســی و
مواضع صادقانــه ،انقالبی و ملی خود

که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات
رسیده است ،خود را مؤظف به اجرای
قوانیــن کشــور و منجمله قانــون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت
از منافع ملت ایــران مصوب مجلس
دانســته و کلیــه اقدامــات الزم را بــر
اســاس آئین نامه مصوب خود و حتی
ســریع تــر از زمان تعیین شــده توســط
مجلس شــورای اســامی انجام داده و
توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر
از پروتکل الحاقی از تاریخ  5اسفندماه
 1399را در تاریخ  27بهمن 15( 1399
فوریــه  )2021رســماً بــه اطــاع آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی رســانده و از
تاریــخ  5اســفندماه عملیاتــی خواهــد
کرد.
 -2مذاکــرات و توافقــات جمهوری
اســامی ایــران بــا آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی کامــاً منطبــق بــا قانون
اساســی و قوانیــن کشــور ،و بــه ویــژه
مصوبــه جلســه  759شــورای عالــی
امنیــت ملــی (مــورخ  )99/11/25بوده
اســت و بــه اذعان همــه کارشناســان و
متخصصیــن و مســئولین امنیت ملی
کشــور کارآمدتریــن و کــم هزینهتریــن
شــیوه بــرای اجــرای کامــل مصوبــه
مجلس شورای اسالمی است.
 -3هدف جمهوری اســامی ایران
و برنامــه قطعی دولــت احقاق حقوق
مــردم ایــران و مقابلــه هوشــمندانه و
مقتدرانــه بــا اقدامات و سیاســتهای
غیرقانونی ایاالت متحده امریکا و رفع
هرچــه ســریعتر تحریمهــای ظالمانه

و غیرانســانی علیــه مردم ایران اســت
و دولــت تدبیــر و امید در این مســیر از
هیچ تهدید و مانعی نمیهراسد.
 -4آنچه در ســفر مدیــرکل آژانس
بــه ایران بــا تأکید بر ضــرورت احترام
بــه قانــون مجلــس و اجــرای آن،
توافق شــد آن بود که اجــرای پروتکل
الحاقــی و دسترســی هــای برجامــی
به طــور کامــل متوقــف شــود و صرفاً
تعهــدات پادمانــی ایــران اجرا شــود.
بر ایــن اســاس ،طبق قانــون مجلس
هیچ دسترســی فراپادمانی به آژانس
اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی
فراپادمانــی نیــز انجــام نمــی گــردد.
مقصــود از تــداوم راســتی آزمایــی و
نظــارت ضروری کــه در بنــد  ۲بیانیه
آمــده ،این اســت کــه ایران بــه مدت
 ۳مــاه اطالعات برخــی فعالیت ها و
تجهیــزات نظارتــی را کــه در پیوســت
مشــخص شــده ضبــط کــرده و نــزد
خــود نــگاه خواهــد داشــت .در ایــن
مــدت ،آژانس به ایــن اطالعات هیچ
دسترســی نخواهد داشت و اطالعات
منحصــراً نــزد ایــران باقی مــی ماند.
چنانچه تا زمان ارائه گزارش ســالیانه
بعــدی ایران به آژانس خواســته های
مجلــس محتــرم رعایــت شــد ،ایران
ایــن اطالعــات را در اختیــار آژانــس
میگذارد ،در غیر اینصورت اطالعات
برای همیشه پاک خواهد شد.
 -5روشــن اســت که این یک تدبیر
کامــا حکیمانــه بــود کــه هــم قانــون
مجلــس اجــرا شــود و هم هزینــه های

اجــرای قانــون کاهــش یابــد .قوانیــن
مجلــس شــورای اســامی ،هــر چقــدر
هــم کــه خــوب طراحی شــده باشــند،
زمانــی بــه اهــداف خــود مــی رســد که
خوب هــم اجرا شــوند .هــر قانونی اگر
به خوبی اجرا نشــود هزینــه هایی را به
دنبال خواهد داشت و به همین جهت
شورای عالی امنیت ملی در جلسه 25
بهمــن خود تصمیــم گرفــت از طریق
راه حــل هــای هوشــمندانه و مبتکرانه
هــم قانــون مجلــس اجــرا شــود و هم
هزینه های آن کاهش یابد.
 -6دولــت بــا اســتقبال و تبعیــت
از دســتور و فرمایــش رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در خصــوص اتفــاق
نظــر دولــت و مجلــس و رســیدن بــه
یــک صــدای واحــد و ممانعت از ســوء
استفاده دشمنان ،همانطور که همواره
بــر گفــت و گــو و تعامــل بویژه با ســایر
قــوا عمــل کــرده ،اقــدام خواهــد کرد و
همه تــاش خــود را برای ســاماندهی
به اقتصاد کشور ،معیشت مردم و رفع
عزتمندانــه و خردمندانــه تحریمهــا
بــکار خواهد گرفــت .در عیــن حال اگر
مجلس محترم شورای اسالمی چنین
حرکت هوشمندانه ای را خالف قانون
خــود مــی دانــد و قصــد دارد بیانیــه
مشــترک صادره را غیرفعــال کند باید
مســئولیت عواقــب آن را نــزد مــردم
بپذیرد و پاســخگوی همــه هزینه های
مترتب بر آن باشد.
 -7دولت جمهوری اســامی ایران
بر اســاس وظایف ملــی و قانونی خود،

اکنــون اطمینان دارد که قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی تاکنون به طور
کامل در عین رعایت مالحظات فنی و
منافــع ملی به اجرا در آمده اســت .در
آینده نیز دولت در همین خط حرکت

خواهــد کــرد و از نماینــدگان محتــرم
مجلــس شــورای اســامی صادقانــه
درخواســت مــی کنــد دولــت را در این
مسیر همراهی نمایند.
والعاقبه للمتقین

خبــر اول اینکــه ،مجلســیها روز گذشــته بــه توافــق موقــت
ســازمان انرژی اتمی کشــورمان با مدیرکل آژانــس بینالمللی
انــرژی اتمــی روی خوش نشــان ندادنــد و بــا عصبانیت مدعی
شــدند که دولت با این توافق قانــون مصوب مجلس را دور زده
است.
گذشــته از توضیحات ســازمان انــرژی اتمی و ســخنگوی وزارت
خارجــه کــه نشــان میدهد برداشــت نماینــدگان از ایــن توافق
درســت نیســت ،بــا توجه بــه برخــی واقعیــات موجود بــه نظر
میرســد توافق یاد شــده نه تنها برخالف قانون مجلس نیست
بلکــه بــه نفــع جمهــوری اســامی ایران هم هســت .بر اســاس
اطالعــات «ایــران» ابتــکار عمــل توافــق یــاد شــده بــا آژانــس
بینالمللی انرژی اتمی بیشتر از سوی سازمان انرژی اتمی بوده
کــه البته بــا مقامات و نهادهــای مرتبط با پرونده هســتهای هم
هماهنــگ میشــود .از جملــه اینکه محمدباقــر قالیباف رئیس
مجلس به عنوان یک عضو شورای عالی امنیت ملی از مصوبه
این شورا در این خصوص مطلع بوده است  .همچنین از طرف
ایران به رافائل گروســی هم هشــدار داده میشود که اگر شورای
امنیــت بخواهــد دربــاره برنامــه ایران نشســت برگــزار کند ،این
تفاهم موقت ملغی خواهد شد.

پیشنهاد البرادعی به جهان عرب درباره ایران

خبر دیگر اینکه ،مدیرکل پیشــین آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی خواســتار گفتوگــوی کشــورهای عربــی بــا ایــران و ترکیه
شــد .بهگــزارش ایســنا ،محمد البرادعــی ،گفت :بایــد یک نظام
و اســتراتژی امنیتــی منطقــهای ایجــاد شــود که بر اعضــای خود
متکــی باشــد و بــرای محافظت از منافــع ما قابل اعتماد باشــد.
ایــن اســتراتژی بایــد توانایی تعامــل با مســائل پیچیــده را که با
همسایگان داریم داشته باشد.
ایــن دیپلمــات کهنه کار مصری افزود :گفتوگــو با ایران و ترکیه
که در بســیاری از مســائل با آنهــا اتفاق نظر داریم و در بســیاری
دیگــر اختالف داریم ،مســألهای اســت که نباید بــه تأخیر بیفتد.
بهگفتــه البرادعــی از اولویتهــای حیاتــی ایجــاد یــک راهبــرد
یکپارچــه و روشــن در رابطــه با چگونگــی تعامل با انــکار واضح
حقوق فلسطینیان از سوی اسرائیل است.

توضیح درباره درگذشت بهنام محجوبی

شــنیدیم که ،بهنام محجوبی که سال  96در ماجرای خیابان
گلســتان هفتم دســتگیر و به تحمل حبس محکوم شده بود ،در
پــی بیماری روز یکشــنبه در بیمارســتان درگذشــت .بــه گزارش
ایســنا ،اداره کل زندانهــای تهــران در اطالعیــهای بــه همیــن
مناســبت ،ضمن ابراز تأســف ،نســبت به این واقعــه اعالم کرد:
مرحــوم محجوبــی ،اخیراً دچــار مســمومیت از طریــق مصرف
خودســرانه دارو شــده بود که بالفاصله جهت درمــان به یکی از
بیمارستانهای تهران منتقل گردید.
بنابر این اطالعیه ،فرد مورد اشــاره ،دارای سابقه بیماری بوده و
بههمین دلیل در جریان تحمل محکومیت ،تحت نظر پزشــک
قرار داشــته و تمام مراقبتهای پزشــکی در طــول دوران حبس
ایــن محکوم بهصورت کامل انجام شــده اســت .پساز بســتری
شــدن این فــرد در بیمارســتان ،اقدامات ویــژه درمانی برای وی
در نظــر گرفته شــد که با وجــود تالشهای فراوان کادر پزشــکی،
متأسفانه زندانی مورد اشاره فوت میکند.
بــر اســاس این اطالعیه ،بررســی دقیــق علت فوت ایــن زندانی
در پزشــکی قانونــی صورت میگیرد که نتایــج آن متعاقباً اعالم
خواهد شد.

بیشترین ایرانیان مقیم خارج در امریکا هستند

دســت آخــر اینکــه ،دبیرخانــه شــورای عالــی امــور ایرانیان
خــارج از کشــور در گــزارش ســال  ۱۳۹۹خــود اعــام کــرد کــه در
مجموع چهار میلیون و  ۳۷هزار و  ۲۵۸ایرانی در خارج از کشور
اقامت دارند.بر اســاس این گزارش ،در میان کشــورهای جهان،
بیشــترین تعــداد ایرانیهــای مقیم خارج از کشــور بــا جمعیتی
یــک و نیــم میلیون نفری ،ســاکن ایاالت متحده امریکا هســتند.
بریتانیــا و کانــادا نیــز هر یــک اقامتــگاه  ۴۰۰هــزار ایرانی اســت.
پراکندگــی قــارهای ایرانیان مقیم خارج از کشــور نشــان میدهد
کــه امریــکا اقامتــگاه  ۴۷درصد آنهاســت و اروپا دومیــن قارهای
اســت که بیشــترین تعــداد ایرانیــان مقیم خــارج از کشــور را در
خــود جای داده اســت.بر این اســاس یک میلیــون و  ۱۸۴هزار و
 ۵۵۲نفر(معــادل  ۲۹درصد) مقیم کشــورهای اروپایی هســتند
و بیشــترین تعــداد ایرانیهای مقیم اروپا بــا جمعیت  ۴۰۰هزار
نفری ســاکن بریتانیا هســتند .پس از این کشــور ،آلمان بهعنوان
اقامتگاه  ۳۱۹هزار ایرانی قرار دارد.

