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یادداشت

ناکافی بودن اختیارات رئیسجمهور
یا بیکفایتی در استفاده از ظرفیتها
معین ضابطی
رهبر حکیم انقالب در سخنان نوروز یشان در مورد اختیارات
رئیسجمهور فرمودند« :جایگاه ریاست جمهوری ،مهمترین و مؤثرترین
مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیسجمهور
اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است ،خالف واقع و از روی بیمسئولیتی یا
بیاطالعی یا غرضورزی است».
ایشان ریاست جمهوری را پرمشغلهترین و پرمسئولیتترین مدیریت کشور
ً
معرفی کردند و افزودند« :تقریبا هم ه مرا کز مدیریتی و ا کثر امکانات حکومتی
دراختیاررئیسجمهوراستومدیریتهادربخشهاییمثلقضائیونظامی
در قبال ریاست جمهوری ،ناچیز است».
اما اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسالمی به چه
صورت است؟
با بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این نکته هویدا میشود که
 29اصل قانون اساسی اشاره مستقیم به اختیارات رئیسجمهور دارد.ضمن
اینکهبرخیاصولدیگرهمغیرازاین29اصلمربوطبهحیطهقدرتواختیارات
رئیسجمهور است.بنابر قانون اساسی مصوب  ،1358رئیسجمهور منتخب
مردمموظفبودتانخستوزیررابرایتشکیل کابینهتعیین کند.پسازانتخاب
نخستوزیر از طرف رئیسجمهوری و تأیید آن از جانب مجلس ،نخستوزیر
مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود .رئیسجمهور نیز به روابط بینالمللی
کشوروارتباطباقوایدیگر(مجلسوقوهقضائیه)میپرداخت.اماپسازاصالح
قانون اساسی در سال  1368مقام نخستوزیری حذفشده و اختیار تعیین
کابینه به رئیسجمهور وا گذار شد .اختیارات رئیسجمهور با حذف پست
نخستوزیریافزایشچشمگیرییافت.اصلپنجمقانوناساسیبیانمیدارد
کهجمهوریاسالمینظامیمبتنیبروالیتفقیهاست«:درزمانغیبتحضرت
ولیعصر(عجلاهللتعالیفرجه)،در جمهوریاسالمیایرانوالیتامروامامت
امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ،آ گاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است که
ی گردد».اما در اصل  113همین قانون
طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن م 
ی كشور
ن مقا م رسم 
ی رئیسجمهور عالیتری 
س از مقا م رهبر 
بیان میدارد« :پ 
ی ك ه
ت قو ه مجری ه را جز در امور 
ی و ریاس 
ن اساس 
ی قانو 
ت اجرا 
ت و مسئولی 
اس 
ی مربوط میشود ،بر عهد ه دارد» و این اصل و چندین اصل
مستقیما ب ه رهبر 
دیگربیانگرجایگاهرئیسجمهور واختیاراتوسیعاوست.امضایعهدنامهها
وقراردادهاباسایردولتها،امضایپیماننامههایبینالمللیپساز تصویب
مجلس ،مسئولیت برنامهوبودجه کشور ب ه گونهای که حتی بودجه سایر قوا
نیز در اختیار دولت و رئیسجمهور است ،مسئولیت امور اداری و استخدامی،
ریاست هیئتوزیران بهعنوان عالیترین نهاد مدیریتی کشور ،هماهنگ
ساختن تصمیمات وزیران ،ابالغ مصوبات مجلس شورای اسالمی برای اجرا،
انتخاب،عزلونظارتبر کار وزرا،انتخابسفرا،معاونین،مشاورین،سرپرست
وزارتخانهها ،استانداران ،قبول استعفای وزرا یا هیئتوزیران ،ریاست شورای
عالی امنیت ،مسئولیت شورایعالی انقالب فرهنگی ،ریاست شورای عالی
اقتصاد ،ریاست شورای عالی فضای مجازی ،ریاست شورایعالی اشتغال،
شورایعالی انرژی ،شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی ،شورایعالی
جوانان ،شورایعالی صنایع دریایی ب ه گونهای که  27شورا مستقیم و  13شورا
غیرمستقیم توسط رئیسجمهور اداره میشود .این تنها بخشی از اختیارات،
وظایف و مسئولیتهای رئیسجمهور در قانون اساسی است و شرح هرکدام
از این مسئولیتها که در این فرصت ممکن نیست خود بیانگر حوزه گسترده
اختیارات رئیسجمهوری است .وا کاوی اصول فوق نشاندهنده اختیارات
بسیاردراجرایقوانینازسویرئیسجمهوراستوتقریبابهطور کاملاختیارات
الزمبرایاداره کشوردرچارچوبقانونمحدودبهرئیسجمهورمیشودوهیچ
قوه،نهادیاشخصیدارایاینمقدار از گسترهاختیاراتومسئولیتهانیست.
ن که با این حجم گسترده از
حال یک پرسش اساسی مطرح میشود و آن ای 
اختیارات ،وجود مشکالت عدیده اجتماعی ،فرهنگی و خصوصا اقتصادی آیا
نشانی از عدم وجود اختیارات برای ریاستجمهوری است و یا نشانهایست از
وجودعد م کفایتدر بهر ه گیریاز ایناختیارات؟وآیاادعاینداشتناختیارات
جز روشی است برای پنهان کردن نا کارآمدیها؟ رهبر انقالب چه دقیق به این
مسئلهدرفرمایشاتنوروزیخوداشارهفرمودند«:طرحبرخیمسائلهمچون
اینکه رئیسجمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است ،خالف واقع و از روی
بیمسئولیتی یا بیاطالعی یا غرضورزی است» .به نظر میرسد ا گر دولتها
بهجای صرف وقت و انرژی خود برای بهدستآوردن اختیارات رنگارنگ ،به
دنبالبهر ه گیریوبهرهوریبیشترازاختیاراتجاریباشندبسیاریازمشکالت
کشور حلخواهدشد.امیداستدر انتخاباتپیشرومردمانقالبیوآ گاهایران
ن گونه که رهبرمعظم انقالب تبیین فرمودند با انتخاب مدیریتی قوی ،دارای
آ 
احساس مسئولیت ،ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی ،گزینه اصلح و
وحدتآفرینی که امکان بهر ه گیری از این گستره اختیارات برای حل مشکالت
کشور را داشته باشد انتخاب نمایند.
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رئیسجمهورویکدنیااختیار
اختیارات گسترده رئیس قوه مجریه بررسی شد

ناخدا به مقصد رسید

گروه سیاسی
ظهر روز جمعه  20فروردینماه خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با استناد به
بیانیهای از وزارت خارجه این کشور مدعی شده ایران نفتکش توقیفشده کره
جنوبی و ناخدای آن را آزاد کرده است.
ایران آزادی کشتی کر ه جنوبی را تأیید کرد
«خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز ضمن تایید آزادی
کشتی کرهجنوبیبیان کرد:در پیتکمیلتحقیقاتدر موردتخلف کشتی کرهای
و بنا به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی کشتی ،دستور آزادی کشتی از
سوی دادستان محترم صادر شد.
ٔ
درزمینه
خطیب زاده همچنین تأ کید کرد که عدم سوءسابقه ناخدا و کشتی
تخلف در منطقه ،زمینه نگاه مثبت دادستان محترم را فراهم کرد.
پیام قابللمس ایران به کره برای غربیها
توقیفایننفتکشآنهمدرستدرزمانی کهمسئوالن کرهجنوبیآزادسازیمنابع
بلوکهشدهایرانرامنوطبهتصمیمآمریکا کرد،پیامبسیارمهمواقدامیقابلتقدیر
محسوبمیشود.دقیقازمانی کهایننفتکشتوقیفشدنیزمقاماتاین کشور
به گروکشی ایران برای آزادسازی منابع نفتی بلوکهشده خود در بانکهای کره
جنوبیاشاره کردند.درستاست کهتوقیفایننفتکشتأثیربهسزاییدرقدرت
چانهزنی ایران برای آزادکردن منابعش داشت اما مقامات کشورمان بارها تأ کید
کردند کهنقضقوانینزیستمحیطیدلیلاصلیتوقیفآنبودهاست.اماپیام
سیاسی همین اتفاق نهتنها برای کره جنوبی قابللمس بود که سایر کشورهای
دنیابهویژهغربنیزمتوجهشدند کها گرایراندر برابررفتارهایقلدرمآبانهآنها
وا کنشی تند و درخور نشان نمیدهد به معنای ناتوانی مقابله نیست .بلکه
فرصتهای مناسب راه بهتری برای عکسالعمل خواهند بود.
ازطرفیخبرگزارییونهاپ کرهجنوبیهفتهپیشبهنقلازیکمنبعدیپلماتیک
با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در مذا کرات با طرفهای ایرانی از احتمال
رفعتوقیفایننفتکشوناخدایآنطیروزهایآتیخبردادهبود.نفتکش کره
جنوبی بانام تجاری «هانکوک چیامی» صبح روز  ۱۵دیماه سال  ۱۳۹۹به دلیل
نقض پروتکلهای زیستمحیطی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمیتوقیفشدهبود.سپاهپاسدارانهنگامتوقیفنفتکشمذکور در توضیح
درباره این رویداد گفته بود هانکوک چیامی از مبدأ بندر «الجبیل» عربستان
سعودی عازم بمبئی در هند بوده ،اما به دلیل نقض قوانین زیستمحیطی
توقیفشده است.در آن زمان گزارش شد شناور مذکور حامل  ۷۲۰۰تن اتانول
بوده .خدمه کشتی را اتباع کشورهای کره جنوبی ،اندونزی ،ویتنام و میانمار
تشکیل میدهند.
«سعید خطیبزاده» ،سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز روز
۱۵دیماهدربارهاینرویداد گفت«:ایرانمانندسایر کشورهانسبتبهتخلفات
مشابهوبهویژهآلوده کردنمحیطزیستدریاییحساسیتداردلذادرچارچوب
ی کند»اوتصریح کرد کهاینرویداداستثنایینبودهودرموارد
قوانینباآنبرخوردم 
مشابهقبلیدرایرانوآبهایسایر کشورهار خدادهاست.رسانههای کرهجنوبی
در روزهای گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بودند نخستوزیر
ً
این کشور احتماال  ۲۲فروردینماه برای دیدار با مقامهای جمهوری اسالمی و
رایزنی درباره وضعیت نفتکش کره جنوبی به تهران سفر خواهد کرد.

سال سیوششم

وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
همان زمان سعید لیالز تحلیل گر مسائل
اقتصادیازهمحزبیهایحسنروحانی گفته
بود«اختیاراتی کهآقایخامنهایبهروحانیو
سرانسهقوهدادها گربهچوبدادهبودتااآلن
یک کاری کرده بودند».
برایاثباتاختیاراتوسیعرئیسجمهورنیازی
بهنطقنفتمکینیست،بلکهسطورمیثاقنامه
امتباعنوان«قانوناساسی»بهخوبی گویاست.
طبقاصل۱۲۶قانوناساسی«،رئیسجمهور
مسئولیت امور برنامهوبودجه و امور اداری و
استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و
میتواندادارهآنهارابهعهدهدیگریبگذارد».
با استناد به این اصل مهم قانون اساسی که
همه امور اقتصادی و اداری و استخدامی
کشور رادر اختیار رئیسجمهور گذاشتهاست،
سازمانهای«برنامهوبودجه کشور»و«اداری
و استخدامی کشور» تشکیل شده و روسای
ً
آنها مستقیما معاون رئیسجمهور هستند
ازاینجهتاختیاراتبودجهایواستخدامی
کشور در اختیار رئیسجمهور است.
درفعالمایشاءبودنرئیسسازمانبرنامهوبودجه
کشوردرنوعتخصیصبودجهسنواتیهمینبس
کهالیاسنادرانرئیس کمیسیونتلفیقبودجه
۱۴۰۰درجریانیکیازجلساتبررسیاینبودجه
باشوخی،اماجدیخطاببهمحمدباقرنوبخت
رئیسسازمانبرنامهوبودجه کشور ،گفت«یک
شوخی با آقای نوبخت داشته باشم و آن اینکه
چه کسی گفتهاست کهتخصیصبودجه کامل
اجرانمیشود؟راهآهنقزوین-رشتراببینید،
آزادراه قزوین-رشت را ببینید».
همچنین طبق اصل  ۱۳۴قانون اساسی،
ریاست هیئتوزیران با رئیسجمهور است
که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر

الزمبههماهنگساختنتصمیمهایوزیران
و هیئت دولت میپردازد و با همکاری وزیران،
برنامه و خطمشی دولت را تعیین و قوانین را
ی کند.درموارداختالفنظرویاتداخلدر
اجرام 
ی که
وظایفقانونیدستگاههایدولتیدرصورت 
نیازبهتفسیریاتغییرقانوننداشتهباشد،تصمیم
هیئتوزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور

اتخاذ میشود الزماالجرا ست .رئیسجمهور
در برابرمجلسمسئولاقداماتهیئتوزیران
است.ایندر حالیاستاز ۱۹وزارتخانهدولت،
۸وزارتخانهیعنیوزارتخانههای«اموراقتصادی
ودارایی»«،تعاون ،کارورفاهاجتماعی»«،جهاد
کشاورزی»«،راهوشهرسازی»«،صنعت،معدن
وتجارت»«،وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات»،

«نفت»،و«نیرو»ماهیتاقتصادیدارندومهمترین
نیازهای اساسی مردم یعنی مسکن ،خورا ک،
پوشا ک،بهداشت،درمان،آموزشوپرورشو
امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه
کهدربندیکاصل۴۳قانوناساسینیزصراحتا
به آنها اشاره شده است در حیطه اختیارات
وزارتخانههای دولت قرار دارد.

اینکه وزیر وقت مسکن و شهرسازی پنج سال
آزگار با بیتدبیری از ساخت مسکن موردنیاز
کشور که به گفته کارشناسان ساالنه حدود
یک و نیم میلیون مسکن است سربازند و بازار
مسکن به علت افزایش تقاضا و کمبود عرضه
با فاجعه مواجه شود هیچ ربطی به اختیارات
محدودرئیسجمهور نداردبلکهاینوضعیت

نشان از نبود تدبیر مسئوالن ارشد اجرایی
کشور است.
بههررویاینکهدرسالهشتماداره کشور،سخن
ازنبوداختیارات گفتهشودوجیغبنفشسرداده
شودهیچدلیلیندارداال اینکهپیببریم،مشی
سیاسیبرخیدولتمردانبیتدبیریاست که
غالبادرپایانمسئولیتخودوبرایفرارازپاسخ
ی کنند.
به افکار عمومی آن را مطرح م 
جان کالنرارهبرحکیمانقالبدر پیامنوروزی
امسال گفتند ،آنجا که فرمودند «ریاست
جمهوری خیلی مسئله مهمی است؛ یعنی
مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ،ریاست
جمهوریاست.اینکهحاال بعضیهامی گویند
رئیسجمهور اختیاراتی ندارد ،رئیسجمهور
تدارکاتچی است ،رئیسجمهور دوازده درصد
یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری
هم محاسبه می کنند من نمیدانم! چند
سال است که از این حرفها در گوشه کنار
زده میشود -هم ه اینها خالف واقع است؛
یا از روی بیمسئولیتی گفته میشود یا از
روی بیاطالعی گفته میشود یا خداینکرده
غرضورزیای در کار است.
اینجوری نیست؛ رئیسجمهور [ی]
یکی از پرمشغلهترین و پرمسئولیتترین
دستگاهها است؛ یعنی نمیشود گفت «یکی
از»؛ رئیسجمهور از هم ه مدیریتهای کشور
پرمشغلهتر و ُپرمسئولیتتر است؛ تقریبا هم ه
مرا کز مدیریتی کشور در اختیار رئیسجمهور
است؛ یعنی فرض کنید که قو ه قضائیه یا
دستگاههاینظامیخبمدیریتهاییدارند؛
اینهادر قبالمدیریتهایی کهدر قو همجریه
هست یک اندکی باالتر از صفرند یا چند درصد
مختصرند.عمد هنزدیکبههم همدیریتهای
کشور کههزارانمدیریتاست،دراختیاررئیس
قو ه مجریه است».

آخرین نتایج نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بررسی شد

لغو تحریمها ،حرف قطعی ایران

حانیه مسجودی
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از
روز سهشنبه هفته گذشته درحال برگزاری است و در
روزهای اخیر مباحث مختلفی در نشست کمیسیون
مشترک برجام در وین مطرح و بررسی شد .ازجمله
مهمترین مسائل رویکرد و موضع قاطع جمهوری
اسالمی ایران درمورد بازگشت آمریکا به برجام و توقف
گامهای کاهشتعهداتبهدلیلعدماجرایتعهدات
طیفهای غربی و خروج آمریکاست.
در نشست روز سهشنبه  ۱۷فروردینماه کمیسیون
مشترک برجام که با حضور هیئتهای مذکور در
وین برگزار شد ،طرفین توافق کردند که دو کارگروه
کارشناسی در حوز ه تحریمها و هستهای متشکل از
همه اعضای کمیسیون مشترک شامل کارشناسان
ایرانی بهاضافه کارشناسان کشورهای  ۴+۱تشکیل
شود و در این مدت بررسیهایی را صورت داده و
به نشست کمیسیون مشترک در امروز (جمعه)
 ۲۰فروردینماه ارائه دهند.
اتحادیهاروپانیزروزپنجشنبهباصدوربیانیهایاعالم کرد
کهنشستآتی کمیسیونمشترکبرجامفردا(جمعه)
ی کند.
بهصورت حضوری در وین ادامه پیدا م 
روز گذشته نیز حین تدوین این گزارش از پایان
کمیسیون مشترک برجام و توافق جهت ادامه
گفت وگوهای تخصصی خبر آمد .گفتوگوهای
تخصصی کهبهمنظور بررسیراهکارهایموجودبرای
رسیدن به مسیرهای مشترک برای اجرای تعهدات
طرفین برگزار میشود.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا شرکت کنندگان قرار
بود وضعیت مذا کرات و رایزنیها در سطوح مختلف
ازجملهدر سطح کارشناسیرا کهطیروزهای گذشته
در جریان بوده ،با نگاه به بازگشت محتمل آمریکا به
برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق از
سوی تمام طرفها بررسی کنند.

دومینجلسهحضوریهجدهمیننشست کمیسیون
مشترکبرجام کهازروزسهشنبهدروینازسر گرفتهشده
بود ،در روز جمعه برگزار شد .ارائه گزارش رایزنیهای
فنی صورت گرفته در جلسات گروههای کارشناسی
«لغو تحریم» و «هستهای» مهمترین دستور کار این
نشست بود.
گ کنندههای
نمایندگاناتحادیهاروپابهعنوانهماهن 
جلسات کارشناسی ،نتیجه رایزنیهای کارشناسان
ایرانو کشورهای4+1رابهاعضای کمیسیونمشترک
گزارش نمودند.
عراقچی :لغو کلیه تحریمهای آمریکا تنها راه
احیای برجام
سیدعباس عراقچی ،رئیس هیئت کشورمان ،در این
نشست ضمن تأ کید بر اراده جمهوری اسالمی ایران
جهت ادامه تعامالت جدی ،گفت این امر منوط به
مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرفهای مقابل
است و در غیر این صورت ،دلیلی برای ادامه مذا کرات
وجود نخواهد داشت.
عراقچی مجددا تأ کید نمود لغو کلیه تحریمهای
آمریکا که در دوران رئیسجمهور گذشته آن کشور
وضعشدهاند ،گام ضروری برای احیای برجام بوده
و تنها پس از راستی آزمایی لغ و این تحریمها ،ایران
آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی خود را متوقف نموده
و به اجرای کامل برجام بازگردد.
در پایان این جلسه ،توافق شد جلسه آتی کمیسیون
در سطح معاونین در روز چهارشنبه آتی در وین برگزار
شود و بالفاصله در چارچوب گروههای کارشناسی،
رایزنیهای فنی و تخصصی بهصورت فشرده جهت
ی همه
تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سو 
طرفها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هستهای برای
احیای برجام صورت گیرد ،ادامه یابد.
شایا نذکر است که هیئت کشورمان در نشست
وین ،ظرف چهار روز گذشته رایزنیهای مستمری با

ت کنندهدربرجام(سه کشوراروپایی،
کشورهایمشارک 
گ کننده
چینوروسیه)ونیزباآقایانریکهموراهماهن 
کمیسیونمشترکازاتحادیهاروپا،بهصورتدوجانبه
و چندجانبه ،انجام داد که در هیچیک از آنها آمریکا
حضور نداشت.
غریبآبادی :لغو عملی تحریمها تنها گزینه
ایران است
عضو هیئت مذا کره کننده ایران در مذا کرات وین
ضمن اشاره به لزوم لغو تحریمهای آمریکا بیان کرد:
تحریمهایی که باید بهصورت کامل برداشته شود،
اوال تمام تحریمهای داخل برجام که آمریکا مجددا
آن را اعمال کرد؛ ثانیا تحریمهای دولت ترامپ؛ ثالثا
تحریمهایی کهبهبهانههایغیرهستهایوضعشده
میباشد.وی افزود :راستیآزمایی یعنی قراردادهای
نفتی ایران منعقد و نفت صادر شود و درآمد از طریق
کانالهای بانکی به داخل منتقل شود و یا مصارف
دیگریرابرایآندرنظربگیردوترا کنشهااز کانالهای
مالیمختلفانجامشود.غریبآبادیتصریح کرد:اآلن
در گفتوگوها این موضوع هم در حال بررسی است
که «ا گر آمریکا بعد از بازگشت به برجام خلف وعده
کند ،چه اقداماتی در تعهدات فنی ایران انجام شود»
ن گونه نباشد که فقط ایران از قبل به تعهداتش
تا ای 
عمل کرده باشد.
حرف قطعی
در روزهای اخیر نیز بارها موضع رسمی و حرف قطعی
جمهوری اسالمی ایران درمورد بازگشت به برجام و
شرط توقف گامهای کاهش تعهدات نیز مطر حشده
است که از مهمترین این مواضع را رهبر انقالب تصریح
کردند .ایشان پیش از سال  1400بارها درمورد رویکرد
کشورمان در عمل به تعهدات اشاره و گوشزد کردند که
ما هیچ عجلهای برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم
و این کشور خودش یکطرفه از این توافق خار جشده
استبنابراینبدونشرطوشروطومذا کرهمجددباید

محمد مرندی ،تحلیلگر مسائل بینالملل:

زیاده خواهیهای آمریکا در برجام تمامی ندارد
گروه سیاسی
سید محمد مرندی ،تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با
خبرنگار« رسالت» درباره اظهارات اخیر آمریکا و دولتهای اروپایی
پیرامونبرجاموادعاهایآناندر ارتباطبانحوهلغوتحریمهاومذا کره
باجمهوریاسالمیایران،اظهارداشت:موضعجمهوریاسالمیایران
مشخص و آن اجرای کامل برجام از سوی طرفهای توافق است که
خواستهعجیبوغریبیهمنیست.اینآمریکاییهابودند کهدردوران
اوباما برجام را بهصورت صادقانه اجرا نکردند و کمی بعد نیز در دوره
ترامپ از توافق خارج شدند .از سوی دیگر ،آژانس بینالمللی انرژی

اتمی هم در گزارشهای خود همواره تصریح کرده
ایرانبهتعهداتبرجامیعمل کردهاست،بنابراین
خواسته کشورمانمنطقیاستوطرفمقابلباید
به تعهدات خودش برگردد و آنرا صادقانه اجرا
کند.سید محمد مرندی همچنین درباره اظهارات اخیر رابرت مالی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ،گفت :اینکه نماینده ویژه آمریکا در
ی گوید تأ کید ایران بر لغو تحریمها نشاندهنده عدم
مسائل ایران م 
ع گیری
جدیت ایران برای بازگشت به برجام است ،درواقع این موض 
ی کنند و از همان ابتدا
نشاندهنده این است آنها صادقانه رفتار نم 

عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

گامهای اساسی در اجرای قانون هستهای مجلس برداشته شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت:درنظارتمیدانیازچهارسایتهستهای
روشن بود که سازمان انرژی اتمی گامهای اساسی
در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
برداشته است.
به گزارش مهر ،ابوالفضل عمویی ،سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
در جریان بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی از برخی سایتهای هستهای ،گفت :بهمنظور
نظارتمیدانیمجلسشورایاسالمیبررونداجرایقانوناقدام
راهبردی برای لغو تحریمها ،روز چهارشنبه و پنج شنبه ۱۲ ،نفر از
نمایندگانمجلس،عمدتااز کمیسیونهایامنیتملیوانرژی،
از چهار سایت هستهای کشورمان در اصفهان ،نطنز ،خنداب و
فردو بازدید کردند.
ویادامهداد:نمایندگانحاضردرسایتاصفهانازواحدهایتولید

میلهها و صفحههای سوخت بازدید کردند.
نمایندهمردمتهران،ری،شمیرانات،اسالمشهروپردیس
در مجلسبیان کرد:همچنیندر سایتاصفهانروند
رو به تکمیل کارخانه اورانیوم فلزی مشاهده شد .در
ماده چهارم قانون اقدام راهبردی برای تکمیل این
کارخانه  ۵ماه زمان در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت :در بازدید از
مجتمع شهید احمدی روشن در نطنز مشاهده شد
که در اجرای ماده  ۳قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ،هزار
سانتریفیوژ IR2mاخیرادر اینسایتنصبشدهاست.همچنین
یک زنجیره  ۱۶۴تایی از سانتریفیوژهای نسل  ۶در مهلت  ۳ماهه
قانونی،درسایتنطنزنصبشدهاست.عموییافزود :کارشناسان
پرتالش سازمان انرژی اتمی کشورمان در سایت نطنز ،بهمنظور
افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده موردنیاز کشور ۲ ،زنجیره از
سانتریفیوژهای  IR4را در سایت نطنز در تولید اورانیوم غنیشده

به برجام برگردد و تمام تعهدات خود را اجرایی کند.
حضرتآیتاهللخامنهایدرسخنرانیتلویزیونی۱۹دی
دربار ه گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاسی
کشور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و
وظایف آمریکا در این خصوص ،گفتند «ما هیچ اصراری
نداریم،هیچعجلهاینداریم کهآمریکابهبرجامبرگردد؛
ً
اصال مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا
برنگردد .آنچه مطالب ه منطقی ما و مطالب ه عقالنی ما
ّ
است ،رفع تحریمها است؛ این ّ
حق غصبشد ه ملت
ایران است ».این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب
آنرابهعنوان«سخنپایانیوقطعی»جمهوریاسالمی
اعالم کردند.رهبر انقالب همچنین در دیدار  ۱۹بهمن با
فرماندهاننیرویهواییوپدافندهواییارتشبااشاره
مجددبهاینسیاستقطعیجمهوریاسالمی گفتند:
«بایستیدر عملتحریمهارالغو کنندوماراستیآزمایی
کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده،
آنوقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی گردیم؛
این سیاست قطعی جمهوری اسالمی است و مورد
ّاتفاق مسئوالن کشور هم هست و از این سیاست بر
نخواهیم گشت».
ایران معطل غرب نمیماند
ع گیریهای
درماههایاخیرباتوجهبهاظهاراتوموض 

هدف آمریکا این نبوده برجام را عملیاتی کند .این کارشناس
مسائل بینالمللی افزود :مردم ایران و جامعه جهانی بهغیراز
کشورهای سفیدپوست و غربی که باسیاستهای دولت آمریکا
هماهنگ و همسو هستند ،در حال نظاره وقایع بینالمللی
هستند و شاهدند ایران برجام را با تمامی کموکاستیهای آن
پذیرفته و اجرایی کرد اما طرف مقابل بهصورت یکجانبه از
اجرای تعهدات سر باز زد .گرچه دولتهای غربی سالها مدعی
بودند ایران آماده توافق و تعامل نیست اما کشورمان با آنها به
توافق رسید و حاال همین کشورها آماده اجرای توافقی که خودشان
آنرابهسرانجامرساندند،نیستند.بنابراینشرایط کنونیبرجامبرای
روشنگریوآ گاهسازیافکار عمومیبهنفعایراناست.ویهمچنین
معتقد است :گرچه در روزهای گذشته سناتورهای آمریکایی در حال
صدور بیانیه و ارسال نامه به بایدن رئیسجمهور این کشور با هدف

مورد بهرهبرداری قرار دادهاند.
وی عنوان کرد :در بازدید از سایت فردو مشاهده کردیم که روند
تولیداورانیومغنیشده۲۰درصد،طبقماده۱قانون،در ۶زنجیره
سانتریفیوژهای نسل اول  IR1با دقت جریان دارد.
این عضو کمیسیون مجلس گفت :نمایندگان کمیسیون امنیت
ملی و انرژی مجلس همچنین از روند بهینهسازی را کتور خنداب
ارا کهمبازدید کردند.تکمیلبهینهسازیاینرا کتور کهخواسته
نمایندگان ملت در ماده  ۵قانون اقدام راهبردی بوده و با سرعت
خوبی پیش میرود.عمویی تأ کید کرد :در نظارت میدانی از این
چهار سایت هستهای روشن بود که صنعت هستهای کشورمان
بالنده و پویاست و جوانان دانشمند ایرانی با همت عالی خود در
حال پیشبرد علم و فناوری ایران هستند .سازمان انرژی اتمی
هم گامهای اساسی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها برداشته است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاستخارجیمجلس گفت:نمایندگان کمیسیونامنیتملی
و انرژی برای نظارت مستمر خود بر اجرای قانون و پیگیری سایر
تکالیف قانونی در تهران نیز جلساتی را با مدیران سازمان انرژی
اتمی برگزار خواهند کرد و گزارش دقیقی از اقدامات صورت گرفته
به مجلس شورای ارائه خواهند داد.

داخلیوبینالمللیدربار همسئلهتحریمهاوبرجام،این
سیاست چندین بار از سوی رهبر انقالب مورد تأ کید
قرارگرفته است که تازهترین آن مربوط به سخنرانی
نوروزی در ابتدای سال  ۱۴۰۰میشود.
ازطرفی پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRنیز
در پروند ه «حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی
درزمینه تحریمها و برجام در گفتوگو با محمدباقر
قالیباف ،محمدجواد ظریف ،علیا کبر والیتی،
علیالریجانی،سعیدجلیلی،علیا کبرصالحیو کمال
خرازی،مواضعجمهوریاسالمیرادراینزمینهتبیین
کرده و این مجموعه در قالب مستند حرف قطعی
منتشرشده است که  19فروردینماه از صداوسیما
پخش شد.درنهایت نیز خط ایران ،همان حرف
قطعی رهبر فرزانه کشورمان است .حرفی که منطق و
اساسش پیداست .ایران منتظر ارتباط با کشورهای
غربی نیست و این سیاست نیز جزء اهداف مسئوالن
نخواهدبود.درنتیجههیچمذا کرهمجددو گفتوگوی
دوبارهبا کشورهایغربیبهویژهآمریکادرموردبازگشت
به برجام درکار نخواهد بود و تنها شرط توقف گامهای
کاهشی ،لغو تمام تحریمها از سوی آمریکا و اجرای
تعهدات کشورهای غربی است .جمهوری اسالمی
ایران معطل نخواهند ماند...

عدم احیای برجام و اجرای آن توسط آمریکا بودند ،اما درواقع دولت
آمریکا هرگز قصد نداشته و ندارد برجام را اجرا کند .زیادهخواهی
آمریکاییها از همان ابتدا مشخص بود و پس از کلید خوردن اجرای
برجام نیز باتوجه به روندی که درپیش گرفتند ،واضح بود آنرا اجرا
ی کنند .در حال حاضر نیز به نظر نمیرسد درصدد اجرای تعهدات
نم 
برجام باشند.مرندی اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایران هرگز نباید
از مواضع خود ذرهای کوتاه بیاید و آمریکاییها باید به همه تعهدات
خود عمل کنند و از سوی کشورمان نیز راستی آزمایی صورت بگیرد.
ً
نهایتا تنها راهحل مسئله ،کوتاه آمدن حکومت آمریکا از مواضع فعلی
است و در چنین شرایطی اندک انعطافی از طرف ایران جایز نیست.
این در حالی است که ما انعطاف و همکاری زیادی را برای رسیدن به
برجام نشان دادیم و امتیازات فراوانی بهطرف مقابل وا گذاریم کردیم
بنابراین بیش از این دیگر قابل پذیرش نیست.

قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی:

قانون جهش تولید مسکن میتواند
موتور پیشران تولید و اشتغال باشد
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب طرح جهش تولید و تأمین
مسکن در مجلس ،نوشت :این قانون میتواند موتور پیشران تولید و اشتغال
در کشور باشد.
به گزارشمهر،محمدباقرقالیبافدرحساب کاربریخوددرتوییتر،نوشت:تعهد
دادیم نام سال برای مجلس زینت تابلوها و سخنرانیها نشود.
وی تأ کید کرد :مجلس در همین چند روز ابتدای سال ،قانون «جهش تولید
مسکن» برای تولید ساالنه یکمیلیون واحد مسکن را تصویب کرد .براساس
دولتی احتکارشدهپساز شفافسازی،واردچرخهتولید
اینقانون،زمینهای
ِ
مسکن برای مردم خواهند شد.
ن که برای پیشبینی پذیر کردن قیمت
رئیس مجلس شورای اسالمی بابیان ای 
تمامشده ،تمهیدات الزم برای پیشخرید مصالح ساختمانی در بورس کاال در
نظر گرفته شده است و برای کاهش هزینهها نیز تخفیف  ۳۰درصدی در صدور
پروانه ساخت و پایان کار اعمال خواهد شد ،نوشت :قانون تحولآفرین جهش
مسکن ،میتواند موتور پیشران تولید و اشتغال در کشور باشد.

