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عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

www.asre-iranian.ir
صفحه2

تکفرزندیتهدیدیخاموش
برای آینده ایران

گرای��ش خانوادههای ایرانی به ت��ک فرزندی در چند
سال گذش��ته آینده کشور را به خطر انداخته و بحران
جدی پیر شدن جمعیت را رقم زده است .این روزها در
بوستانها و فضای سبز شهری بیشتر افراد...
صفحه5

عضو هیات رئیسه مجلس:

گرانیها نتیجه
سیاستهای دولت
است

با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی؛

آخرین نفسهای برجام
به شماره افتاد

صفحه2

وزارت خارجه چین:

لغو تمامی تحریمهای ایران تنها
راهحل خروج از بنبست برجام است

وزارت خارج��ه چی��ن اعالم ک��رد تنه��ا راه خروج از
بنبس��ت برجام ،بازگش��ت آمریکا به این توافق و لغو
تمامی تحریمهای ایران است .وزارت خارجه چین تنها
راهحل خروج از بنبست برجام را بازگشت...
همین صفحه

27/5میلیونتومانبدهید؛
 ۲۴۰میلیون تومان وام مسکن
دریافتکنید
صفحه3

صفحه2

وزارت خارجه چین:

لغو تمامی تحریمهای ایران تنها راهحل خروج از بنبست برجام است

وزارت خارجه چین اعالم کرد تنها راه خروج از بنبست
برج��ام ،بازگش��ت آمریکا ب��ه این تواف��ق و لغو تمامی
تحریمهای ایران اس��ت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از خبرگ��زاری رویترز ،وزارت خارجه چین
تنها راهحل خروج از بنبس��ت برجام را بازگشت آمریکا
ب��ه این توافق و لغو تمامی تحریمهای واش��نگتن علیه
تهران میداند .وزارت خارجه چین روز س��ه ش��نبه پس
از گف��ت و گ��وی تلفنی معاون��ان وزرای خارجه چین و

ایران اعالم کرد موضوع اصلی گفتگو تبادل نظر در مورد
برنامه هستهای ایران بود .طرفین تأکید کردند که اوضاع
پرونده ایران به س��رعت در حال تغییر است و فرصتها
و چالشه��ا پیش رو قرار دارد .بازگش��ت فوری آمریکا
به برجام و برداش��تن تحریمهای ایران کلید شکس��تن
بنبست برنامه هستهای ایران است .طبق بیانیه وزارت
خارجه چین ،ژائو کس��و و عباس عراقچی خاطرنش��ان
کردند که کش��ورهای مربوطه باید از این فرصت برای

ترویج راهحل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هستهای ایران
و محافظت از صلح و ثب��ات در خاورمیانه بهره بگیرند.
بیانیه وزارت خارجه چین در واکنش به اقدامات نمایشی
اخیر دولت آمریکا با عنوان احیای توافق هستهای ایران
اعالم ش��د .دولت آمریکا که کماکان اعتقادی به پیمان
ش��کنی خود در خصوص برجام ندارد ،پایبندی ایران به
تعهداتش ذیل این توافق را پیش شرط بازگشت خود به
توافق هستهای  ۲۰۱۵عنوان کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

مجلس بر روند عمل به لغو اجرای پروتکل الحاقی نظارت میکند

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت :کارگروهی از کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس بر روند اجرای مصوبه مجلس درباره لغو
اجرای پروتکل الحاقی نظارت میکند .عباس گلرو ،رئیس
کمیته روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با فارس ،با
اشاره به مصوبه مجلس تحت عنوان اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها گفت :طرف غربی در برجام یا مانند آمریکا
از توافق خارج شد یا مانند اروپاییها ماندند اما به تعهدات
برجامی خود عمل نکردند و چند س��ال به این شکل کار
معطل ماند .وی افزود :مجلس در مصوبه خود درباره اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها دو ماه به طرفهای متعاهد
فرصت داد تا به تعهداتشان عمل کنند که این فرصت دو
ماهه امروز به پایان رسیده و جمهوری اسالمی ایران نیز
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد .عضو کمیس��یون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اظهار داش��ت :به

دنب��ال این مصوبه مجلس مدی��رکل آژانس بین المللی
انرژی اتمی به تهران سفر کرد و بیانیه مشترکی بین دولت
جمهوری اس�لامی ایران و مدی��رکل آژانس در مورد لغو
اجرای پروتکل الحاقی صادر شد .گلرو خاطرنشان کرد :بر
اساس این بیانیه اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران از 5
اسفند لغو میشود و دوربینهای آژانس در مراکز هستهای
کش��ورمان در کنترل س��ازمان انرژی اتمی ایران خواهد
بود .وی افزود :بر اس��اس ماده  2این بیانیه در  3ماه آینده
اطالعات این دوربینها توسط ایران جمعآوری و چنانچه
طرفهای غربی به تعهداتشان در برجام برای لغو تحریمها
عمل کنند اختیارات آن در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت
و چنانچه طی سه ماه آینده تحریمها لغو نشود ،اطالعات
دوربینها توس��ط ایران پاک خواهد شد .عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت :تأکید
مجلس بر این اس��ت که اگر دولت توافق��ی با آژانس یا
طرفهای غربی دارد باید این توافق کامال صریح و شفاف

باش��د تا آنها فکر نکنند که به آنها فرصت داده ایم .گلرو
خاطرنش��ان کرد :طبق اعالم سازمان انرژی اتمی اجرای
پروتکل الحاقی توس��ط ایران از شامگاه گذشته لغو شده
و دیگر آژانس دسترسی فراپادمانی به تاسیسات اتمی ما
ندارد .وی افزود :موضوع بیانیه مش��ترک ایران با آژانس
بین المللی انرژی اتمی در نشست کمیسیون امنیت ملی
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد تا کارگروهی از
کمیسیون بر روند اجرای قانون مجلس در باره لغو اجرای
پروتکل الحاقی نظارت داشته باشد .عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس اظهار داشت :ما همانند
دیگر اعضای آژانس به پادمان جامع پایبند هس��تیم ولی
در پروت��کل الحاقی دسترس��یهای فراپادمانی به مراکز
هستهای کشورمان به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده
شده بود و آنها هر ساعت و هر روزی که میخواستند این
اطالعات باید در اختیارشان قرار میگرفت،اما از این پس
باید پروتکل الحاقی به طور کامل متوقف شود.

رویترز:

ترامپ احتماال باید پاسخگوی پروندههای سوءرفتار جنسی خود باشد

به نوشته رویترز ،رئیسجمهور سابق آمریکا که تاکنون به
دلیل منصب خود از پاسخگویی به بیش از ده مورد پرونده
سوءرفتار جنسی طفره رفته بود ،احتما ًال با از بین رفتن این
مانع باید بزودی پاسخگو شود .به گزارش فارس« ،ای ژان
کارول» نویس��نده و روزنامهنگاری که ترامپ را به تجاوز
متهم کرده ،امیدوار است تالش وکالیش برای کشاندن
«دونالد ترامپ» به دادگاه در ارتباط با س��وءرفتار جنسی
وی نتیجه بدهد و این اتفاق در س��ال میالدی جاری رخ
دهد .او این دادخواس��ت را در نوامبر سال  ۲۰۱۹بعد از آن
مطرح کرد که رئیسجمهور سابق آمریکا منکر آزار جنسی
وی در میانه دهه  ۱۹۹۰میالدی در فروشگاهی در منهتن
شد .ترامپ مدعی ش��د که هرگز کارول را نمیشناسد و
او را ب��ه دروغ گویی برای باال بردن فروش کتابش متهم
کرد .کارول در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت :به امید

لحظهای زندگی میکنم که وارد اتاق ش��وم و روبروی او
بنش��ینم .هر روز به این فکر میکنم .به نوش��ته رویترز،
پروندههای اینچنینی با توجه به عدم حضور ترامپ در قدرت
میتواند با سرعت بیشتری پیگیری شود .وکالی ترامپ
هنگام حضور او در کاخ س��فید ،این پرونده را با این بهانه
که وظایف فشرده رئیسجمهور امکان پاسخگویی وی به
دعاوی مدنی را غیرممکن میکند ،آن را به تاخیر انداختند.
«جنیفر راجرز» دادستان س��ابق فدرال و استاد حقوق در
دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در این خصوص گفت:
تنها مانع پیگیری دادخواس��تهای مدنی ،رئیسجمهور
بودن او بود .فکر میکنم در میان قضات این حس وجود
دارد که وقت آن است که در خصوص این پروندهها اقدام
شود .وکیل ترامپ و یک نماینده دیگر رئیسجمهور سابق
آمریکا حاضر به اظهارنظر در این خصوص به درخواست

رویترز نشدند« .سامر زرووس» یکی دیگر از زنانی است
که پیش��تر در یک برنامه تلویزیونی ترامپ حضور داشت
و در س��ال  ۲۰۱۶وی را به س��وءرفتار جنسی متهم کرد؛
ترامپ این بار هم اتهامات را رد و این زن را به دروغگویی
متهم کرد .این زن سپس در سال  ۲۰۱۷از ترامپ شکایت
ک��رد .وی در آن زم��ان گفت که به عنوان رئیس جمهور
از پروندههای��ی ک��ه در دادگاههای ایالتی علیهاش مطرح
میش��ود مصون است .وکالی ترامپ در دادگاه نیویورک
درخواس��ت تجدیدنظر کردند و ای��ن پرونده همچنان در
جریان اس��ت .این زن در ماه فوریه از این دادگاه خواست
حاال که دیگر ترامپ رئیسجمهور نیست رسیدگی به این
پرونده را از س��ر بگیرد .عالوه بر این دو پرونده ،دهها زن
دیگر به شکل علنی ترامپ را به آزار جنسی در سالهای
قبل از ریاستجمهوری او متهم کردهاند.

قانون اقدام راهبردی

نشاندهنده اقتدار نظام است

روزنامهصبحايران

ایران در آستانه رسیدن به بحران
میانسالی و کاهش نیروی جوان است؛

یادداشت

روز تصوی��ب قانون اق��دام راهبردی علیه
تحریم ها در مجل��س« ،بند  »۶این طرح
درباره پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
بالفاصل��ه پ��س از تصویب قان��ون اقدام
راهبردی در مجلس را پیش��نهاد دادم و در
نطق پیشنهادی خود خطاب به نمایندگان
ملت ش��ریف ایران اعالم کردم که مذاکره
با جمهوری اس�لامی ایران برای غربی ها
ارزان ش��ده اس��ت ،امضاه��ا را گرفته اند و
باخیال راحت باوجود پایبندی ایران به تمامی
تعهدات ،به تعه��دات خود عمل نمیکنند.
مقام معظ��م رهبری فرمودند «برگش��ت
آمریکا به برجام چه س��ودی به حال ملت
ایران دارد؟ مگر دولت اوباما در برجام نبود؟
آنچه امروز برای ملت ای��ران اهمیت دارد،
لغو تحریم هاست ».لذا مردم بدانند ،بیانیه
امضا شده شب گذشته بدون تایید مجلس
وجاهت قانونی ندارد ،مجلس باید در مقابل
این بی قانونی دولت بایستد و طبق فرمایش
حض��رت امام (ره) مجل��س در راس امور و
عصاره فضائل ملت است .مجلس را نباید از
تصمیمات سرنوشت ساز حذف کرد و اجازه
داد به سمت کارهای کم اثر سوق داده شود
زیرا مجلس کم اثر و بی خاصیت ،نه به نفع
نظام اس��ت و نه در راستای منافع مردم .بر
همین اساس امروز مجلس ،مسئولیت خطیر
و تاریخی برای دفاع از شان مجلس و قانون
اساسی برعهده دارد .حرف دیگر بس است،
ما منتظر عمل غربیها در اجرای تعهداتشان
و لغو تحریمها هس��تیم .مجلس ش��ورای
اسالمی دیروز جلسات بررسی الیحه بودجه
 ۱۴۰۰خود در شیفت عصر و شب را به دلیل
یک موضوع آیین نامه ای تعطیل کرد .در
صحبت با ریاست مجلس شورای اسالمی
نیز از ایشان خواسته شد تا مجلس در یک
نشست غیرعلنی تحوالت کشور در آستانه
 ۵اس��فند و اجرای قانون اق��دام راهبردی
علیه تحریم ها را بررس��ی نماید ،مجلس
می بایس��ت عصر روز گذشته درخصوص
موضوع مهم اج��رای قانون اقدام راهبردی
علیه تحریم ها تشکیل جلسه میداد ،تعطیلی
جلسات عصر و شب دیروز مجلس در این
برهه مهم زمانی چه معنایی دارد؟

