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اخبار
گرانیها نتیجه سیاستهای دولت است

عضو هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی
گفت :دولتم��ردان به گون��های مظلوم نمایی
میکنند که گویا دولت دیگری سر کار است و
یا اینکه عامل گرانیها مجلس است .به گزارش
مهر ،حجت االسالم علیرضا سلیمی در جلسه
علنی مجلس و طی تذکر ش��فاهی در جریان
بررس��ی الیحه بودجه ،گفت :نماینده دولت در
جریان بررسی بودجه مباحثی را مطرح میکند
که کام ً
ال خارج از بحث است و مدام می گویند
که م��ا موافق گرانیها نیس��تیم و میخواهیم
قیمتها ثابت بمان��د .وی بیان کرد :در این جا
این س��ؤال مطرح میشود که اگر دولت موافق
گرانی نیس��ت ،پس چه کس��ی باعث دالر ۲۶
هزار تومانی ،س��که  ۱۲میلیونی ،گوشت ۱۵۰
ه��زار تومان��ی ،افزایش قیم��ت  ۸۰درصدی
مس��کن و تورم  ۶۲درصدی شد .عضو هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :آیا
گرانیها را مجلس به وجود آورده است؟ عجیب
است که جای مدعی و منکر عوض شده است.
گرانیها مشخص است که نتیجه سیاستهای
چه کسانی است اما دولتمردان به گونهای مظلوم
نمایی میکنند که گویا دولت دیگری س��ر کار
است .آیا ش��اکله الیحه بودجهای که دولت به
مجلس ارائه کرده بود ،منشأ تورم نمیشد؟ آیا
دولتمردان میدانند که قیمت فوالد و س��یمان
چه قدر شده است؟
سلبریتیهای با درآمد باالتر از ٢٠٠
میلیون تومان در سال  ١۴٠٠باید
مالیات بپردازند

نمایندگان مجلس در مصوبهای فعاالن هنری
از جمله بازیگران با درآمد بیش از  ٢٠٠میلیون
تومان در س��ال را مش��مول مالیات کردند .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت دوم امروز
(سهشنبه) و در جریان بررسی جزئیات الیحه
بودج��ه  ١۴٠٠در بخش درآمدی بند الحاقی ۳
تبصره  ۶ماده واحده را به تصویب رساندند که
ن معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط
براساس آ 
به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری
از قبیل بازیگری موضوع بن��د (ل) ماد ()۱۳۹
قانون مالیاتهای مس��تقیم ،صرف ًا تا س��قف دو
میلی��ارد ( )٢ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ریال در س��ال
قابل اعمال اس��ت و بعد از آن حسب مورد به
نرخ ماده ( )۱۰۵یا ماده ( )۱۳۱قانون مالیاتهای
مستقیم مشمول مالیات میشود.
سالهاست که دست اپراتورهای همراه
در جیب مردم است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت :سالهاست که
دست اپراتورهای همراه در جیب مردم است و
درآمدهایشان در تاریکخانهها انبار میشود .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،سید محسن دهنوی
عضو هیأت رئیس��ه مجلس در صفحه توئیتر
خود نوش��ت :سالهاست که دست اپراتورهای
همراه در جیب مردم اس��ت؛ درآمدهایشان در
تاریکخانهه��ا انبار میش��ود و نهایت ًا به دولت
میرس��د .امروز مقرر کردیم این مبالغ به خود
مردم بازگردد تا حقالناس رعایت شود .نه تنها
اینترنت گران نشده بلکه مصوب کردیم دولت
در سال جدید حق گران کردن اینترنت را ندارد.
میدان دفاع مقدس میدان رسوایی
نظام سلطه است

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه باید برای
نسلها روشن شوند میدان دفاع مقدس میدان
رسوایی نظام سلطه است ،گفت :جاهلیت مدرن
به این معنی نیس��ت که افراد به کالس درس
نروند به این معنی است که افکار آنها را مسموم
کنند .به گزارش «عصر ایرانیان» ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی ،در همایش بینالمللی مطالبات
حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس گفت :انجام کار
پژوهشی نسبت به دفاع مقدس یک ضرورت
اجتناب ناپذیر بوده ،قرائتهایی که ممکن است
نسبت به این حرکت عظیم انجام شود ایجاب
میکند دس��ت اندرکاران ای��ن حادثه عظیم را
قرائ��ت کنند .روایتها ممکن اس��ت توس��ط
راویان مختلفی انجام ش��ود و روایتها مسیر
مهم و دقیق دفاع مقدس را یک مس��یر مهم
جلوه دهد .وی با اش��اره به روایتهایی انجام
شده از در کار مقتدرانه سپاه در مورد عین االسد
افزود :یک روایت دش��من داشت و یک روایت
نیروهای مسلح داشتند ،اگر در طول تاریخ نگاه
کنید ح��وادث و رویدادها روایتهایی مختلفی
داش��تند گاهی روایتها تحریف شده است ،به
طور مثال عاش��ورا روایته��ای مختلفی دارد،
یک روایت ،روایت یزیدیان است که میگوید
عدهای خارجی ش��ورش کردند و روایت دیگر
روایت حضرت زینب و امام سجاد است که تمام
جزئیات را میگوید.

وزیر خارج��ه آمری��کا در اظهاراتی جدید
عنوان داش��ت که این کش��ور هیچیک از
اهرمهای فشار علیه ایران را کنار نگذاشته
و تحریمهای واش��نگتن علی��ه تهران به
قوت خود باقی هس��تند .به گزارش مهر،
آنتونی بلینکن در مصاحبه با بیبیس��ی،
با اش��اره به تداوم اقدام��ات خصمانه کاخ
س��فید علیه جمه��وری اس�لامی ،گفت:
هیچیک از اهرمهای فش��ار کنار گذاشته

نشده ،تمامی تحریمها به قوت خود باقی
است و در واقع دست ما باالتر است .وزیر
خارجه آمری��کا در ادامه اظهارات خود که
نشان میداد سیاست دولت فعلی آمریکا با
سیاست دوران ترامپ تفاوتی ندارد گفت:
آنچ��ه در مذاکرات ما ب��ا متحدان اروپایی
ش��کل گرفته این است که بار دیگر همه
در یکس��و قرار داریم ،یک مسیر را دنبال
میکنی��م که به نوبه خودش بس��یار مهم

است و یک سری اهداف مشترک را دنبال
میکنیم .آنتونی بلینکن افزود :ما سیاستی
در س��الهای گذشته با نام فشارحداکثری
داش��تیم و نتایجی در پی نداشته است .در
واقع ،قضایا بدتر ش��د .ایران حاال و طبق
گزارشه��ای عمومی ،ب��ه زمانی کوتاهتر
برای دس��تیابی کافی به مواد شکافپذیر
برای ساخت س�لاح هس��تهای نیاز دارد
و ای��ن زمان به چند ماه رس��یده که طبق

توافق ،باید یک س��ال میب��ود .در همین
حال ،ایران عقب ننشس��ته و فعالیتهایی
در منطقه داشته است .وزیر خارجه ایاالت
متحده گفت :پس مسئله بهتر نشده و بدتر
ش��ده اس��ت .رئیس جمهور آمریکا بایدن
باور جدی دارد که دیپلماس��ی بهترین راه
برای رویارویی با این مس��ائل است ،این
که مسئله هس��تهای را به همان محدوده
بازگردانده و در دیگر حوزهها مقابل ایران

فش��ار آورد .ما هیچیک از اهرمهای فشار
خود را کنار نگذاشتهایم .تمامی تحریمها
به قوت خود باقی اس��ت .در واقع ،دس��ت
ما حتی باالتر اس��ت چرا ک��ه بار دیگر در
موضع مش��ترک با متحدان اروپایی خود
هستیم .چون آنها مخالف خروج ایاالت
متحده از توافق هستهای بودند ،حاال همه
ما در یکسو و در هدف خود متحد هستیم
که عامل قدرتمندی است.

فرمانده نیروی قدس سپاه:

آمریکا چیزی جز زبان زور نمیفهمد

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :همچنان که دیدیم خون
ش��هدای عالیمقاممان در دفاع مق��دس راه کربال را باز
کرد ،خواهیم دید چگونه خون ارزشمند شهدای مقاومت
راه قدس را آزاد خواه��د کرد .به گزارش خبرنگار دفاعی
خبرگزاری فارس ،س��ردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی
قدس سپاه صبح سهشنبه در همایش بینالمللی مطالبات
حقوقی-بینالملل��ی دفاع مقدس ،اظهار داش��ت :همه ما
فرزندان اس�لام هستیم و اس�لام دین مقاومت است ما
حداق��ل  ۱۰بار در روز در بهتری��ن حاالت روحی و روانی
رو به درگاه الهی می کنیم و از خداوند میخواهیم در مسیر
مقاومت بمانیم .وی افزود :به پیامبر ما نبی مکرم اس�لام
تاب َم َع َ
ک» ،ما
دستور داده شد « َفاس َتقِم َکما ُأم َ
ِرت َو َمن َ
تابعی��ن این پیامبریم .خداوند وعده داد به کس��انی که در
ذین قالوا َربُّ َنا َُهّ
الل ث َُّم اس َتقاموا
مسیر استقامت باشند« ،إِ َّن الَّ َ
المالئ َِک ُة» .بعد از اس��تقامت در هر کاری،
تَ َت َن�� َّز ُل َعلَی ِه ُم َ
امروز که فرزندان انقالب اینجا نشس��ته اند ،چند مرحله
مقاومت را با افتخار پشت سر گذراندیم ،چون اسالم دین
آزادگی اس��ت و آزادگی همینجوری حاصل نمی شود ،با
مقاومت می شود آزاده و عزیز بود و هرکس مقاومت نکرد
در هر مرحله ای ذلیل می شود .سردار قاآنی با بیان اینکه
امروز انقالب اسالمی در همه دنیا زبانزد دوست و دشمن
است چون آزاده است و آزادگی اش را فرزندانش از مسیر
مقاومت به دس��ت آوردند ،گفت :یک مرحله مقاومت در
حکومت ظالمانه ش��اه بود که نتیجه آن شد انقالب و بعد
از انقالب هجمه استکبار جهانی از شرق و غرب ،هم ناتو
و هم ورشو همه با هم هجمه کردند و جنگ تحمیلی را
ب��ه ما تحمیل کردند و فرزندان مق��اوم این ملت در دوره
هش��ت س��اله دفاع مقدس جنگ تحمیلی را با مقاومت
تبدیل به دفاع مقدس کردند .فرمانده نیروی قدس سپاه با
بیان اینکه بعد از دفاع مقدس فرزندان نبی مکرم اسالم،
نگاه به چهاردیواری خانه خ��ود نکردند ،عنوان کرد :آنها
کرانههای دور را نگاه و حرکت کردند و هم از خودش��ان
مردانه دفاع کردند و آزاده ش��دند و عزیز زندگی کردنند و
هم درس آزادگی را با تبعیت از مکتب ساالر شهیدان ،به
همه فرزندان معنوی رسول اهلل در سرتاسر عالم آموختند و

الحق و االنصاف آنها هم خوب شاگردی کردند .وی ادامه
داد :نتیجه این شد که علم مقاومت از ایران اسالمی قدم
به قدم و با شکس��تن خاکریزهای مختلف دش��من پیش
رفت و امروز در کرانه های دور مردان دلیری که فرزندان
معنوی رس��ول اهلل و ش��اگردان مکتب فرهنگ انقالب
اسالمی هستند ،در اوج مظلومیت مسیر آزادگی و حریت
را پیش می برند .همه این مس��یرها ،ب��ا زحمت و با کار
و با تالش همه جانبه درس��ت شده است ،کسانی میدان
داری کردند در این میدان که توانس��تند یک تابلو واقعی
از مفهوم مقاومت نش��ان دهند .سردار قاآنی با بیان اینکه
مقاوم��ت کلیدواژه هایی دارد ک��ه هرکس در هر میدانی
میخواهد ایستادگی کند باید از آنها به خوبی استفاده کند،
تاکی��د کرد :در میدان مقاوم��ت یکی از هنرهایی که باید
خوب بلد باشیم ،تبدیل تهدید به فرصت است .آمریکایی
ه��ا اگر یک قوه عاقله ای برش��ان حاکم ب��ود،از جنگ و
جدل کردن با نظام الهی جمهوری اسالمی باید بر اساس
قوه عاقله شان دس��ت بر میداشتند ،چون تهدیدات آنها
به بهترین فرصت تبدیل ش��د .آنها جنگ را بر ما تحمیل
کردند ،اما جنگ برای ما بهترین فرصت شد تا این نظام
و انقالب را دنیا بشناس��د ،بنده بعنوان برادر کوچک شما

وارسته مکتب امام و رهبر عظیم االشان انقالب بود که به
خوبی این واژگان را در وجود خودش ترجمه کرد و آنجایی
که الزم بود با اس��تفاده از زمان شناسی و زبان شناسی با
دش��منش حرف زد.فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد:
شهید س��لیمانی پیش بچه های محروم و مظلوم جایی
مث��ل آمرلی که مدت ها در محاصره بودند ،مثل یک پدر
برخ��ورد می ک��رد و در آغوش می گرف��ت آنها را؛ او می
فهمید که این بچه و نوجوان و زن و مردی که س��الها در
محاصره بودند چه می گویند؛ و در نقطه مقابل با قویترین
زبان با دشمنانی که این اوضاع را در منطقه ایجاد کردند،
حرف می زد.وی گفت :باالترین قدرت ش��هید سلیمانی
سالحش نبود ،باالترین سالحش منطق و قدرت بیانش
در بیان واقعیت با طرف مقابل بود .وقتی کس��ی حرف را
ب��ا زبان منطق گوش نمی کرد ،آنگاه با زبان خودش با او
برخورد می کرد .ش��هید س��لیمانی از روز اول آمدنش در
می��دان مبارزه به دنبال ایجاد امنیت بود ،مخصوصا در ده
سال گذش��ته که مستقیما مقابله با تروریستهای گردن
کلفت دنیا را بر عهده داشت .سردار قاآنی با تاکید بر اینکه
مس��یر شهید سلیمانی همچنان باقی است ،اظهار داشت:
همه ما مسئولیم ،این مسیر یک مکتب است و این مکتب
جایی است که باید پرورش دهد کسانی را که باید در این
مس��یر حرکت کنند .ما همچنان بر مسیر عزت و آزادگی
و حفظ مقاومت در همه زمینهها در مقابل سرسختترین
دشمنان در همه دنیا ایستاده ایم و مسیر مقاومت هر روز
قوی تر شده است .فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :رژیم
صهیونیس��تی فکر میکند که با تالشه��ای مذبوحانه
میتواند مقاومت را ضعیف کند ،اگر میتوانست این کار را
بکند چرا االن مرتفع ترین دیوارهای بتنی را دور خود می
کشد؟ آمریکا هم همینطور؛ وضعیت روزی که وارد عراق
و افغانستان شدند را با وضعیت امروز مقایسه کنید .وی در
پایان با بیان اینکه امروز مقاومت در سراس��ر جهان زنده
است ،خاطرنشان کرد :همچنان که دیدیم خون شهدای
عالی مقاممان در دفاع مقدس راه کربال را باز کرد ،خواهیم
دید که چگونه خون ارزش��مند شهدای مقاومت راه قدس
را آزاد خواهد کرد.

در حضور فرماندهانی که از باسابقهترین فرماندهان جنگ
هس��تند میگویم ،اگر از ما بپرسند باالترین دستاوردتان
در جنگ چه بود ب��دون تردید خواهیم گفت بعنوان یک
نظامی باالترین دس��تاورد ما در جنگ انسان سازی بود و
مقاومت در سرتاس��ر عالم انسان میسازد .فرمانده نیروی
قدس سپاه با بیان اینکه کلیدواژه دوم زمان شناسی است،
تصریح کرد :باید بدانیم از کجا آمدیم،کجا هستیم و کجا
باید برویم .باید موقعیت ش��ناس باشیم ،این مملکت که
برکت پیدا میکند برای این است که حضرات معصومین
دعا کردند به حال مردانی که در میدان مقاومت موقعیت
ش��ناس هستند .وی کلیدواژه دیگر را زبانشناسی عنوان
ک��رد و با بیان اینکه ما چهار زبان را به خوبی یاد گرفتیم،
افزود :اولین زبان ،زبان محرومین و مظلومین اس��ت که
بدانیم چه میگویند و چه می خواهند ،دومی زبان صداقت
و منطق ،سومی زبان قدرت و اقتدار و عزت و در نهایت با
این زبان ها اگر نتوانیم با طرفمان صحبت کنیم ،زبان زور
است .می دانیم با کسی مثل آمریکا که چیزی جز زبان زور
نمی فهمد چگونه باید با او صحبت کنیم .سردار قاآنی با
تاکید بر اینکه همه این واژگانی که گفتیم باید یک عرصه
نمایش داشته باشد ،اظهار داشت :شهید سلیمانی شاگرد

بیانیه  214نماینده مجلس:

نماین��دگان مجلس در بیانیهای تاکید کردند
ک��ه بهتری��ن راه برای خدمت به معیش��ت
مردم خنثیسازی تحریم ها و عدم توجه به
رجزخوانی های پوشالی بیرون از مرزهاست.
ابراهیم رضایی ،عضو کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
گفت و گو با مهر از تهیه بیانیهای در مجلس
ش��ورای اسالمی جهت تشکر از مقام معظم
رهبری که روز گذش��ته بر تأیید قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها تاکید فرمودند،
خب��ر داد .متن این بیانیه که به امضای ۲۱۴

راه خدمت به معیشت مردم خنثیسازی تحریمهاست

نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی
رسیده اس��ت به شرح زیر اس��ت :با تبریک
پیش��اپیش میالد موالی متقیان به محضر
رهب��ر معظم انقالب اس�لامی و محبان آن
حضرت ،نیک واقفیم که دستیابی به فناوری
هستهای نیاز و حق مسلم امروز و فردای این
آب و خاک اس��ت .بر این اس��اس است که
نمایندگان مجلس یازدهم با آگاهی نسبت به
این ضرورت و در جهت پاسداش��ت نخبگان
و ش��هدای عزیز هس��ته اس��ت و با علم به
کارش��کنیهای چند س��اله نظام استکبار در

تحق��ق و تقوی��ت این حق ،اق��دام به وضع
قانون اق��دام راهبردی برای لغ��و تحریمها
و صیانت از منافع ملت ای��ران و الزام دولت
محترم به اجرای آن کرده است .بیانات معظم
له نسبت به اختالفات پیش آمده بین مجلس
و دولت درباره بیانیه مشترک دولت محترم و
آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی را با جان و
دل ش��نیدیم .ما نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی تشکر و امتنان خود را نسبت
به حس��ن نظر زعیم و حکیم فرزانه انقالب
اس�لامی مبنی بر تأیید اقدام راهبردی برای

لغو تحریمها مصوب مجلس یازدهم را اعالم
کرده و آن را س��ند افتخ��اری برای مجلس
میدانیم و به توصیههای داهیانه ایشان مبنی
بر یکپارچگی و حف��ظ صدای وحدت لبیک
میگوئیم .از هر گونه ابتکار مشترک مجلس
و دولت در راس��تای اجرای این قانون عزت
بخش اس��تقبال کرده و پیشقدم میشویم و
به دولت برای اس��تیفای حق مردم در کمال
صداقت کمک کرده و خواهیم کرد .معتقدیم
بهترین راه برای خدمت به معیشت مردم نه
لغو تحریمها بلکه خنثیس��ازی تحریمها با

نگاه به داش��تههای خ��ودی و عدم توجه به
رجزخوانیهای پوشالی بیرون از مرزهاست.
بر همین اس��اس به دولت محت��رم توصیه
میکنیم که از تجارب هفت س��اله گذش��ته
هس��تهای که ممل��و از بدعهدیهای طرف
مقاب��ل بوده اس��ت عبرت گرفت��ه و دل به
وعدههای پوش��الی آنها نبندد .امید اس��ت با
اس��تعانت از خداوند متع��ال بتوانیم در نصب
العی��ن ق��رار دادن اوام��ر و بیان��ات ولی امر
مسلمین در تحقق حقوق حقه هستهای ملت
ایران قدم برداریم.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس،
گفت :مجل��س و دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها همصدا خواهند بود و انتظار داریم این
هم صدایی در کل جامعه نیز مشاهده شود .محمدصالح
جوکار رئیس کمیس��یون امور داخلی کشور و شوراهای
مجلس شورای اس�لامی در خصوص فرمایشات مقام
معظ��م رهب��ری در دی��دار اعضای مجل��س خبرگان
رهب��ری ،گفت :رهب��ر معظم انق�لاب تاکنون چندین
بار از قانون راهبردی لغ��و تحریمها حمایت کردهاند و
یک��ی از اقدامات خوب مجلس انقالب��ی تصویب این
قان��ون بوده اس��ت .نماینده مردم یزد ،اش��کذر ،بخش
ندوش��ن و دهستان سورک در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
هیچگونه مماش��اتی ندارد ،ادامه داد :جدیت مجلس و
ملت برای دشمنان با تصویب قانون لغو تحریمها روشن
ش��د و اثرات خوبی به همراه دارد .این نماینده مردم در
مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر اینکه قانون اقدام
راهب��ردی برای لغو تحریمها باید به صورت کامل اجرا
ش��ود ،عنوان کرد :اگر بخشهایی از قانون مذکور اجرا
نشود این س��و تفاهم را برای دشمن به همراه دارد که
میتواند تحریمهای ظالمانه بیش��تری اعمال کند و به
اقدامات خود ادامه دهد .رئیس کمیس��یون امور داخلی
کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه امروز کسی
که برای طرف مقابل ،ش��رط تعیین میکند جمهوری
اس�لامی ایران اس��ت ،ادامه داد :قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها پشتوانه محکمی برای دیپلماتهای

کش��ور ایجاد کرده تا بتوانند در مذاکرات حاضر شوند و
پیشنهادات خود را ارئه کنند .وی با بیان اینکه باید نسبت
به عقبه تصمی م سازیها بیشتر توجه کنیم تا در اجرای
قان��ون لغو تحریمها اختالفی در مجلس و دولت ایجاد
نش��ود ،تصریح کرد :مجلس و دول��ت در اجرای قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها هم صدا خواهند بود
و انتظ��ار داریم که ای��ن همصدایی در کل جامعه قابل
مشاهده باشد زیرا روحیه دشمنان در مقابل اراده راسخ
ملت تضعیف میشود.

تیم راستی آزمایی برای رصد توقف پروتکل الحاقی

تشکیل میشود

عباس گلرو ،عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری
در ارتب��اط با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیان��ت از منافع ملت ،گفت :آنچه مقام معظم رهبری
در ارتب��اط با اختالف دولت و مجلس در رابطه با توافق
اخی��ر با آژانس فرمودند ،روش��ن بوده و فصل الخطاب
است و مجلس این فرمایشات را به طور کامل مورد نظر
قرار میدهد و اجرا میکند .این نماینده مردم در مجلس
اف��زود :بیانات مقام معظم رهبری دو نکته حائز اهمیت
داشت؛ نخست تاکید بر همکاری مجلس و دولت و اینکه
نقطه ابهام و اختالف نباید بین دو طرف بماند و دیگری
تاکید بر اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها،
قانون خوبی اس��ت و دولت موظف به اجرای آن است.
وی در ادامه به آنچه امروز در مجلس رخ داد ،اشاره کرد
و گف��ت :نمایندگان مجلس بر ضرورت توقف پروتکل

الحاقی بدون هیچ شبهه و ابهامی تاکید داشتند ،توافق
روز گذشته سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران
و آژانس بین المللی انرژی اتمی ش��امل چند بند است
که باید روشن شود ،به نوعی که قانون مصوب مجلس
به طور کامل اجرا ش��ود .برداشت مجلس این است که
آنچه توافق ش��ده اجرای ناقص قان��ون اقدام راهبردی
مجلس است .گلرو اضافه کرد :بر همین اساس ،توافق
روز گذشته بین سازمان انرژی اتمی و آژانس مورد قبول
نمایندگان واقع نشد و جهت اعمال ماده  234آیین نامه
داخل��ی با رأی  221نماینده ,پرون��ده را به قوه قضاییه
ارس��ال کردند تا نقص اجرای قانون طی فرایند حقوقی
بررسی شود .همچنین جلسهای را در کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار کردیم و مقرر شد
کمیس��یون تیمی را به عنوان تیم راستی آزمایی برای
نظ��ارت بر اجرای کامل قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریم ها تش��کیل دهد .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه اظهار
کرد :موضوع ناظرین و بازرس��ان آژانس از نظر تعداد و
سطح بازرسی و همینطور دسترسی به اماکن بر اساس
پروتکل الحاقی که ما ب��ه طور موقت پذیرفتیم ،طبق
قان��ون اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریمها باید متوقف
و هم��ه این تعهدات باید اجرا ش��ود .این نماینده مردم
در مجل��س یازدهم تصریح کرد :در مورد بیانیه دولت با
آژانس تفاسیر مختلفی عنوان شده است؛ تفسیر آژانس و
اروپاییها این است که این توافق را به عنوان تنفس 3
ماهه تلقی کردند اما مجلس شورای اسالمی تاکید دارد

نماین��ده روس��یه در نهادهای بی��ن المللی
در وی��ن با اش��اره به فعالیتهای نمایش��ی
واش��نگتن در قبال ایران تصریح کرد :همه
میدانند که سیاس��ت فشار حداکثری موفق
نبود .ب��ه گزارش مهر« ،میخائیل اولیانوف»
نماین��ده روس��یه در نهادهای بی��ن المللی
در وی��ن با اش��اره به فعالیتهای نمایش��ی
واش��نگتن در قبال ایران و توافق هستهای
س��ال  ۲۰۱۵در پیام��ی توییتری نوش��ت:
اقدامات تبلیغاتی باید خالقانهتر و بر اساس
واقعیتها باشند .نماینده روسیه در نهادهای
بی��ن المللی در وی��ن در این خصوص ادامه
داد :آیا واقع ًا کس��ی میتواند مدعی شود که
سیاست فش��ار حداکثری آمریکا موفق بود؟
هیچ کس .البته جز کس��انی ک��ه برای قرار
دادن آمریکا در موقعیت مرتبط با مکانیس��م
ماشه دچار تردید نشدند.
اختالفات سیاسی عامل مرگ نیم
میلیون آمریکایی بود

مدیر مؤسسه آلرژی و بیماریهای عفونی
آمریکا ،سیاس��ی کردن مس��ائل بهداشتی
در جری��ان کارزار انتخابات��ی  ۲۰۲۰را
اصلیتری��ن علت آمار ب��االی مرگ و میر
در ای��ن کش��ور عن��وان کرد .ب��ه گزارش
مه��ر به نقل از رویت��رز« ،آنتونی فائوچی»
مدیر مؤسسه آلرژی و بیماریهای عفونی
آمریکا ،میگوید طی یک س��ال گذش��ته،
اختالفه��ای سیاس��ی تأثیر بس��زایی در
میزان قابل توجه مرگ و میرهای ناشی از
کرونا در آمریکا داشته است .در حالیکه روز
دوش��نبه ،ش��مار مبتالیان کرونا در ایاالت
متح��ده از  ۲۸میلیون نف��ر عبور کرد؛ رقم
فوتیها نیز به  ۵۰۰هزار و  ۵۴نفر رس��ید.
یکی از مس��ائلی ک��ه به ش��یوع کرونا در
آمریکا دام��ن زد؛ مقاومت کارزار انتخاباتی
دونالد ترامپ رئیس جمهور س��ابق آمریکا
در برابر اس��تفاده از ماسک بود .فائوچی در
ادامه افزود :حتی در بهترین ش��رایط ،وقوع
این همه گیری یک مش��کل بزرگ اس��ت
حال آنکه این قضیه را که چطور کش��وری
ثروتمند مانند آمریکا بیش��ترین تلفات را در
سطح جهانی دارد؛ توجیه نمیکند .در حالی
ک��ه آمریکا  ۴درصد از جمعیت جهان را به
خ��ود اختصاص میدهد؛ ح��دود  ۲۰درصد
از مرگهای ناش��ی از کووید  ۱۹را شامل
میشود.
جو بایدن روسیه را تحریم میکند

رئیس جمه��ور آمریکا در ت��دارک تحریم
روس��یه به بهان��ه مس��مومیت و در نهایت
زندانی ش��دن «آلکس��ی ناوالنی» است .به
گ��زارش مهر به نق��ل از پولیتیک��و ،منابع
آگاه از آمادگ��ی دول��ت جو بای��دن رئیس
جمه��ور جدید آمری��کا ب��رای همگامی با
اروپا با هدف اعمال تحریم علیه روسیه به
اتهام مسمومیت و در نهایت زندانی کردن
«آلکس��ی ناوالنی» وبالگ نوی��س منتقد
روس ،خب��ر میدهند .ای��ن اقدام به عنوان
وجه تمای��ز بایدن از دونال��د ترامپ رئیس
جمهور س��ابق آمریکا تلقی خواهد شد که
بسته تحریمی را برای روسیه تدارک دیده
بود ولی هرگز آن را اجرایی نکرد .از سوی
دیگر ،این نخستین اقدامی است که بایدن
با ادعای دفاع از حقوق بش��ر ،علیه روسیه
اتخاذ میکند.
تنها با اجازه آمریکا میتوانیم
داراییهای ایران را آزاد کنیم!

با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی؛

آخرین نفسهای برجام به شماره افتاد

همه میدانند سیاست
فشار حداکثری موفق نبود

که پروتکل الحاقی با تمام الزامات آن به صورت کامل
متوقف شود.

قانون لغو تحریم ها کوتاهی دولت در احقاق حقوق

مردم ایران را جبران کرد

فریدون عباسی ،رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان
اینکه تحریمهایی که قرار بود به واسطه برجام برداشته
شود در دوران ترامپ افزایش یافت ،گفت :طرف مذاکره
کننده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد در حالی
که جمهوری اسالمی تمام تعهدات خود را اجرا کرد .وی
با اشاره به اینکه دشمن تالش دارد امتیاز دستاوردهای
بومی را از جمهوری اسالمی ایران بگیرد ،اظهار کرد :در
همین راستا مجلس تالش کرد با تصویب قانون اقدام
راهب��ردی برای لغو تحریم ها ،اقداماتی که دولت برای
احقاق حقوق مل��ت ایران باید صورت می داد را جبران
کند .وی این قانون را نقش��ه راهی برای حرکت دولت
دانست و افزود :در ابتدای کار ،دولت تالش کرد اجرای
این قانون را به تعویق بیندازد و به امید انتخابات آمریکا
بود؛ بعد از آن نیز با امضای بیانیه مشترکی میان آژانس
بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی کشورمان
قصد داش��ت برای توقف اجرای پروت��کل الحاقی ،به
کشورهای طرف مذاکره کننده  3ماه فرصت بدهد که
ما آن را قبول نداریم و توقف اجرای پروتکل الحاقی باید
از زمان تعیین شده در قانون صورت گیرد .عباسی ادامه
داد :ط��رف مذاکره کننده به دنبال خریدن زمان اس��ت
تا ما به زمان انتخابات برس��یم و از شرایط به نفع خود
سوءاستفاده کند که ما این اجازه را نمی دهیم.

وزارت خارج��ه ک��ره جنوب��ی اع�لام کرد
تنها ب��ا اج��ازه مقامات واش��نگتن توانایی
آزادس��ازی منابع مالی بلوکه شده ایران را
دارند .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان
به نقل خبرگ��زاری یونهاپ ،کره جنوبی از
آزادس��ازی داراییهای ایران با اجازه دولت
آمری��کا خبر داد .ب��ر این اس��اس ،وزارت
خارجه کره جنوبی با صدور بیانیهای اعالم
کرد :داراییهای بلوکه شده ایران تنها پس
از رایزنی با مقام��ات آمریکایی آزاد خواهد
ش��د .این بیانی��ه میافزاید :س��ئول درباره
روشهای��ی ک��ه ته��ران میتوان��د از این
داراییهای بلوکه شده استفاده کند با طرف
ایرانی گفتگو کرد و مقامات تهران رضایت
خود را با پیش��نهادهایی ک��ه ما ارائه دادیم
اعالم کردن��د .وزارت خارج��ه کره جنوبی
تاکید ک��رد :آزادس��ازی داراییهای بلوکه
ش��ده ایران تنها با رایزنی با سایر طرفها
از جمل��ه با مقام��ات ایاالت متح��ده قابل
اجراس��ت .پیشتر عبدالناصر همتی ،رئیس
بانک مرکزی با سفیر کره جنوبی در تهران
درباره آزادس��ازی داراییهای بلوکه ش��ده
ای��ران گفتگو کرده ب��ود .بیش از  ۷میلیارد
دالر از داراییه��ای ایران در حس��ابهای
بانک��ی ک��ره جنوبی به دلی��ل تحریمهای
آمریکا مس��دود شده است و مقامات سئول
تاکید دارند بدون اجازه واشنگتن نمیتوانند
پولهای ایران را آزاد کنند.

